
170 MARKO ŠUKLJE: 

M a r k o Š u k l j e : 

Izseljevanje in doseljevanje v Žumberku. 

Vsvoji študiji sem proučil izseljevanje Žumberčanov iz občine 

Radatoviči v splošnem, t. j. tako v kraje današnje Jugosla-
vije, kakor tudi v inozemstvo tostran in onstran morja. Podrob-
nejše sem tu obdelal prodiranje Žumberčanov v Belo krajino, 
obratno pa sem zasledoval izseljevanje Slovencev v občino Ra-
datoviče. Končno sem proučil tudi naseljevanje Hrvatov tako v 
Žumberku, kakor tudi v metliški soseski Bele krajine. 

Y glavnem so bili predmet mojih raziskovanj kraji občine 
Radatoviči; to je zapadni del Žumberka, kakor se imenuje zemlja 
na jugovzhodnih pobočjih Gorjancev, obsegajoča upravne ob-
čine Kalje in Sošice jastrebarskega ter Radatoviče poprej me-
tliškega, sedaj črnomaljskega okraja (skupno 233 km2 z 10.864 
prebivalci). Na jugozapadu segajo žumberška naselja v dolgih 
klinih med slovenske vasi, na jugovzhodu ter vzhodu pa se me-
šajo s hrvaškimi naselji, segajoč tja do Samobora pri Zagrebu, 
Od severnih (dolenjskih) slovenskih naselij jih vsaj v obravna-
vanem zapadnem delu ločijo gorjanski vrhovi. 

Kakor sem že uvodoma omenil, sem izdelal statistiko o iz-
seljevanju Žumberčanov le za občino Radatoviče, ki obsega 15 
vasi z 2011 prebivalci. K tem vasem pripadajo še manjši zaselki, 
ki so raztreseni v njihovi okolici; tako razumemo pod Radatoviči 
tale naselja: Dučiče, Milčinoviče, Grmke, Ratkoviče in seveda 
tudi Radatoviče; k Sekuličem spadajo še Malici, Rajakoviči in 
Gaj. Tako bi lahko naštel skoraj pri vsaki vasi še kak samostojen 
zaselek. Vse te vasi z zaselki so raztresene po prisojni strani gor-
janskega pobočja, v višini kakih 450—800 m. Najvišja zaselka sta 
Popoviči in Gaj, najnižja pa bi bila Grmki in Veliko Liješče. 

Na očrtanem ozemlju so se naselile srbske družine, ki so 
1. 1530. in v naslednjih letih radi neprestanih turških nasilij pri-
bežale iz porečja rek Srba, Unca in Glamoča na avstrijsko ozem-
lje.1 Avstrijske oblasti so delale mnogo na tem, da privabijo čim 
več Srbov iz Turčije na svoje obmejno ozemlje, ki je bilo radi 
turških napadov zapuščeno. V ta namen so priseljenim Srbom 
dali razne privilegije. Dali so jim namreč zemljo ter jih osvobo-
dili plačevanja davkov; poleg tega so dobivali srbski vojvode, ki 
so imeli pod seboj vsaj 200 mož, po 50 forintov letne plače, a vsi 

1 Dr. A. I vić: Iz prošlosti Srba Žumberčaina. Spomenik srpske kraljev-
ske akademije. 58. 1923. — Dr. J. Mal: Uskočke seobe i slovenske pokrajine. 
Naselja i poreklo stanovništva, knjiga 18. BeogTad 1924. (str. 18). — Dr. N. 
Zupanič: Zumberčani in Marindolci. Prosvetni glasnik 1912. g. Beograd (str. 24). 
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ostali vojaki po 8 forintov.2 Vsi ti naseljenci (nazvani Uskoki), 
pa so bili zavezani vojaški službi, ki je trajala od 16 do 60 leta; 
vsi moški, kakor tudi ženske so bile neposredno pod vojaško 
oblastjo.8 

Doseljeni Srbi so bili pravoslavne vere; kasneje so avstrij-
ske oblasti gledale na to, da bi jih pokatoličanile; to se jim je le 
deloma posrečilo, ko so v 18. stol Žumberčani prešli v grško-ka-
toliško vero.4 

Dokler je trajala Vojna krajina, se je ljudstvo prilično 
lahko preživljajo; ljudje niso bili izključno navezani samo na 
zemljo, temveč so si zaslužili nekaj tudi „na vahti". 

Ko so nastale na Balkanu bolj urejene razmere in je bila 
Vojna krajina 1. 1871. ukinjena, so se začele v Žumberku povsem 
druge razmere. Prebivalci so izgubili dotedanje privilegije. Od-
slej so bili navezani izključno le na obdelovanje zemlje. Zemlje 
pa je bilo za toliko prebivalstva veliko premalo in še ta je 
revna, visoka kraška zemlja, ki jo dostikrat obišče toča. Dobro 
se je godilo le onim, ki so se bili že preje vrgli v kupčijo in si 
ž njo napravili denar. Mali kmetje so ostali navezani samo na 
svojo borno zemljo in komur je bila še ta pičlo odmerjena, mu 
je trda predla. 

Radi nevzdržnih razmer v katerih so Žumberčani živeli, so 
bili prisiljeni iti v tujino. Ni čudno, če nam pokaže statistika 
tako ogromno število izseljencev, ki so zapustili domačo grudo 
in šli po boljšem zaslužku. Vendar se pred 1. 1880. niso še začeli 
izseljevati. Prvi Žumberčan, ki je odšel v Ameriko, je bil neki 
Reba iz Dragoševcev; izselil se je 1. 1883.® Za njim jih je vedno 
več odhajalo z doma, višek izseljevanja pa opazimo v letih 1900. 
do 1912. Samo iz občine Radatoviči, ki šteje sedaj 2011 prebi-
valcev, je izseljenih 1571 ljudi, t. j. 44% ali skoraj polovica v 
matični knjigi zabeleženega prebivalstva. Pri tem pa sem med 
izseljence računal samo tiste, ki so se v občini rodili in iz nje 
izselili. Če bi k izseljencem prištel tudi one, ki so se rodili v novi 
domovini, bi se seveda njih število znatno pomnožilo. 

Kakor sem že prej omenil, so posejane vasi radatoviške ob-
čine v višinah od 450 do 800 m. Vendar, kakor mi je znano, nima 
višina vasi pri izseljevanju skoro nobene vloge, kajti na Gajih 

2 Dr. A. Ivić: Iz prošlosti Srba Žumberčana (Spomenik 58, 1923). 
8 Ferdo šišić: Pregled povijesti hrvatskoga naroda. 1. knjiga, Zagreb 

1920 (str. 283). 
4 Ferdo šišič: Pregled povijesti hrvatskoga naroda (str. 303). 
5 Matična knjiga občine Radatoviči. 
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ali Popovičih, ki ležijo v višini okoli 800 m, so boljše njive, kot 
pa n. pr. v Grmkih ali Rajakovičih, ki ležijo veliko nižje. Tudi 
zbrani podatki o izseljevanju to potrjujejo. Tako je izseljenih 
iz Popovičev 45 prebivalcev ali 38% (v matični knjigi zabeleže-
nega prebivalstva), iz Sekuličev 128 prebivalcev, t. j. 42%, iz Ra-
datovičev, ki leže razmeroma veliko nižje, kot pravkar navedene 
vasi, pa se je izselilo 210 prebivalcev, t. j. 40%. Pri vseh naštetih 
vaseh opazimo, da se je izselilo nekaj manj kot polovica ce-
lotnega prebivalstva, vendar pa je pri drugih vaseh odstotek iz-
seljenega prebivalstva še nekoliko večji; tako se je izselilo iz 
Keserov 48 ljudi, t. j. 47%, iz Drag, ki leže že blizu državne ceste 
Novo mesto—Metlika 144 ljudi, t. j. 48%, iz Bulicev 84 ljudi, 
t. j. 55%, iz Dol j an 169 ljudi, t. j. 56%; najbolj pa so se Žum-
berčani izseljevali iz Kunčan, od koder je odšlo v tujino 115 
ljudi, t. j. 57%. 

Demografski pregled o izseljevanju za vasi občine Radatoviči. 

V a s 
A 

V dobi 
1880-1931 

se je izselilo 

B 
Število 

prebivalcev 
1. 1931 

C 
Skupno število 
Izseljencev ter 
doma ostalih 

(1931) 

D 
Število izseljen-

c e v v°/o skupnega 
števila pod C 

Dragoševci . . . 133 132 265 50 »/„ 
Kamenci . . . 55 96 151 36 
Keseri . . . . 48 54 102 47 

Kunčani . . . . 115 87 202 57 
V. Liješče . . . 155 271 426 36 
Malinci . . . . 109 157 266 41 
Radatoviči . . . 210 321 531 40 
Kuljaji . . . . 39 66 105 37 
Bulici 84 68 152 55 
Doljani . . . . 169 135 304 56 
Goleši . . . . 47 45 92 51 
Sekuliči . . . . 128 174 302 42 

Pilatovci . . . . 90 178 268 34 

Drage 144 152 296 48 
Popoviči . . . . 45 75 120 38 °/o 

S k u p a j . . 1571 2011 3582 44 °/0 

Po času izselitve sem ločil v statistiki v glavnem dve raz-
dobji, in sicer od 1. 1880. do 1918., ter od 1918. leta do danes. 

V prvem razdobju so se ljudje večinoma izseljevali v Ame-
riko in sicer v glavnem le v (J. S. A.; le malo se jih je razselje-
valo po sedanjem državnem ozemlju, še manj po ostali Evropi. 
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Po letu 1918., t. j. po svetovni vojni, je nastal v izseljevanju 
popoln preobrat. Po vojni so se radi prenaseljenosti U. S. A. 
zaprle in s tem je izseljevanje Žumberčanov tja skoro prene-
halo. Naseljevati pa so se začeli bolj v ostalih ameriških pre-
delih, tako v Kanadi in Argentini. Vendar v omenjene predele 
niso odhajali niti približno v taki meri kot prej v U. S. A. Za 
ilustracijo naj navedem nekaj številk. Pred letom 1918. se je iz-
selilo v U. S. A. 1131 ljudi, po svetovni vojni pa samo 53; v Ka-
nado se je izselilo pred 1918. 1. 8 ljudi, po tem letu pa 54; v 
Argentino pred 1918. 1. 1, po vojni 9 ljudi. Vzrok temu ogrom-
nemu nesorazmerju je v tem, da so bile U. S. A tedaj še odprte 
in so nudile več zaslužka nego ostale pokrajine. Vendar mo-
ramo iskati vzroka tudi v načinu izseljevanja. Tu se niso izse-
ljevali po malem, temveč skupno v celih družinah; seveda so 
odhajali po večini tjakaj, kjer so bili že njihovi sorodniki ozi-
roma prijatelji, ki so jim tamkaj že preskrbeli zaslužek. 

V Ameriko so odšli oni, ki jih zemlja ni mogla preživljati; 
po poklicu torej sami revni kmetje. Zanimivo je, da so se izse-
ljevale zlasti v zelo veliki meri dekleta. Ako se namreč dekle 
do 18. leta ni omožilo, je odšla kot „stara devica" v Ameriko.® 
Prav radi tega dejstva ne zaostajajo ženske pri izseljevanju 
skoro nič za moškimi, saj je v U. S. A. med 1184 izseljenci 578 
žensk. 

Radi preobljudenosti je po vojni Amerika zaprla svoje 
raeje, nasprotno pa jih je odprla Francija; naši ljudje so dobili 
svoj zaslužek po rudnikih in drugih težjih industrijskih obratih. 
Najbolj so Žumberčani odhajali v Francijo v letih 1923—1926. 
V tem času je odšlo precej ljudi z doma, vendar jih je danes 
ostalo v Franciji le malo, in sicer komaj 20. Ko so si namreč 
ljudje nekaj prislužili, so prišli obiskat svojce in pogledat 
domačo zemljo; toda ko so hoteli zopet nazaj, jim je bila meja 
že zaprta. Tedaj je namreč nastopila svetovna kriza in države 
so odklanjale tuje delavstvo; marsikoga, ki ni imel dovolj let, 
da bi ostal na delu, so poslali celo nazaj v domovino. Danes ne 
morejo nikamor, zemlja jih ne hrani, množijo se pridno in — 
stradajo. 

V ostale evropske države so se izseljevali le v mali meri; 
omeniti moram le Avstrijo, Češkoslovaško in Nemčijo. Po vojni 
se je izselil v Č. S. R. le eden, pred vojno pa sta se izselila v Av-

6 V pojasnilo moram povedati, da se tu, kakor tudi v sosednji Hrvatski 
dekleta zelo zgodaj poroče. Doba možitve je v glavnem med 14. in 18. letom. 
Za primer naj povem, da se je neka Žumberčanka primožila v Metliko s 
15. leiom, pa je bila s 32. letom že babica. 
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stri jo dva, v Nemčijo štirje. Vendar ta slika ni čisto popolna, ker 
živi stalno v Nemčiji poleg že omenjenih še kakih 35 Žumber-
čanov. Ti se bavijo izključno le s krošnjarstvom. Slednji niso 
dolgo tamkaj, temveč prihajajo vsako leto enkrat, nekateri tudi 
dvakrat zopet domov; nekateri pridejo za nekaj časa nazaj, drugi 
zopet odidejo. Prodajajo drobn jari jo približno tako, kot pri nas 
Dalmatinci; razlika je v tem, da nosijo Dalmatinci svojo robo 
pred seboj, dočim nosijo Žumberčani na hrbtu neke vrste zaboj 
s predalčki. Tudi v zaslužku je precej velika razlika. Kakor so 
mi pripovedovali, zaslužijo precej; prislužijo si v enem letu 12— 
15 tisoč, nekateri bolj spretni trgovci celo do 20 tisoč Din. To pa 
seveda zavisi od sposobnosti in dostikrat tudi od sreče. 

Žumberčani so se razseljevali v veliki meri pred vojno, še 
v večji meri pa po vojni po današnjem državnem ozemlju. Naj-
več se jih je naselilo v Beli krajini, in sicer v metliškem srezu; 
zelo so naseljeni na Hrvatskem, zlasti v Zagrebu, ter dalje v Sla-
voniji, posebno v okolici Siska—Novske—Nove Gradiške. Nase-
ljenost Žumberčanov v Sloveniji razen metliškega sreza je 
manjša, vendar mnogo večja, kot v Vojvodini ali južni Srbiji. 
Poglejmo sedaj, kaj jih je gnalo, da so se naselili prav v teh 
krajih in premotrimo dejstvo, da so se naselili zlasti v večjih 
mestih. 

Žumberčani so se začeli že kmalu po svoji naselitvi v nove 
domove baviti s prekupčevanjem. O tem pričajo razne pritožbe 
Metličanov, Novomeščanov, Rečanov in drugih, češ, da se Žum-
berčani protivijo plačevanju mitnine in tridesetine (ki so jo mo-
rali plačevati na Hrvatskem in Ogrskem od vsega uvoženega 
blaga). Ti so bili namreč poleg drugih privilegijev oproščeni 
gornjih dajatev za vse ono blago, ki so ga uporabljali zase in za 
svoje družine. Vendar so si Žumberčani tolmačili, da so jim bili 
gornji privilegiji dani tudi za ono blago, s katerim so trgovali. 
Zato neprestane pritožbe.7 

Trgovali so predvsem z živino, nekaj časa s soljo, kasneje 
tudi s tobakom. V novejšem času mnogo krošnjarijo. Krošnjarit 
hodijo celo na Bavarsko — „Pajersko", pravtako pa trgujejo 
tudi doma. Bavijo se seveda z različno trgovino. Eni le prekup-
čujejo živino na sejmih in jo drugod dalje prodajajo, drugi so 
pravi živinski trgovci, ki pošiljajo živino v inozemstvo, zlasti v 
Italijo; zopet tretji krošnjarijo s suknenim blagom po hišah. 

7 Dr. Josip Mal: Uskočke seohe i slovenske pokrajine. Naselja i po-
reklo stanovništva, broj 18. Beograd 1924. — A. Ivić: Buna Srba Žumberčana. 
(1542—1550) str. 15. Spom. srpske kralj. akad. 58. 1923. 
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Na ta način so prepotovali mnogo bližnje in daljne okolice, 
spoznali tamošnje prilike in se začeli v že poznane kraje izselje-
vati. Mnogi Žumberčani se niso daleč razseljevali, temveč le v 
neposredno okolico svoje ožje domovine. Ti so poselili predele 
v okolici Metlike; v zadnjih desetletjih se je izselilo v te kraje 
84 ljudi, seveda tu ni vračunan prirodni prirastek, pa tudi ne oni, 
ki so se izselili pred 1. 1880. Dočim so se izseljevali v Ameriko 
pred vojno v veliko večji meri, kot pa po njej, so se obratno po 
sedanjem državnem teritoriju razseljevali po vojni veliko bolj, 
kakor poprej. To nam postane razumljivo, ako pomislimo, da so 
ljudje odšli v tujino v prvi vrsti za zaslužkom; pošiljali so domov 
prisluženi denar ter z njim vzdrževali svoje domače, se rešili 
dolgov ali pa kupili z njim novo domačijo v bližnji Beli krajini; 
tu je zemlja v primeri z Žumberkom veliko bolj rodovitna. Lahko 
rečem, da se z malimi izjemami bavijo vsi oni Žumberčani, ki 
so se naselili v Metliki ali v vaseh ob državni cesti, ki drži iz 
Metlike čez Gorjance proti Novemu mestu, poleg poljedelstva 
tudi s trgovino; tako ima n. pr. v Metliki pretežna večina nase-
ljencev poleg posestva še gostilno ali trgovino ali oboje. Zani-
mivo pa je, da se vsi, razen enega, bavijo s krošnjarstvom. 

Kakor sem že povedal, krošnjari in trguje pretežna ve-
čina Žumberčanov po Sloveniji in Hrvatski. Omenim naj samo, 
da krošnjari letos v Sloveniji iz občine Radatoviči 106 Žumber-
čanov, ki kupčujejo s suknom. Na svojem potu so spoznali bolj 
rodovitne kraje, kjer so si z zaslužkom kupili posestvo ter se 
tamkaj stalno naselili, na pr. pri Št. Petru v Savinjski dolini, v 
Poljčanah ter v Slovenski Bistrici. Semkaj so se naselili zlasti 
trgovci, ki so kupčevali s svinjami in so imeli tu svoje trgovske 
posle. 

Mnogo bolj pa so se Žumberčani naseljevali po Hrvatski, 
zlasti še po Slavoniji. Tu razlikujemo dve vrsti naseljevanja. 
Trgovci se naseljujejo bolj po mestih, zlasti v Zagrebu, med tem 
ko se Žumberčani, ki se bavijo s kmetijstvom, naseljujejo v 
Slavonski ravnini; vendar pa tudi ti niso še popolnoma opu-
stili krošnjarstva. Poleg naštetih tvorijo lepo število tudi oni 
Žumberčani, ki so študirali in žive sedaj raztreseni po Jugosla-
viji, bodisi v državnih ali v privatnih službah; pravkar ome-
njenih je 16, seveda pri tem njihove družine niso vračunane. 

Po vojni so mnogi Žumberčani, ki niso odšli v tujino, začeli 
s trgovino, oziroma s krošnjarstvom. Prva leta po vojni je trgo-
vina lepo cvetela in pridni ter varčni gospodarji so si mnogo 
prislužili. Nekateri med njimi so se vrgli na kupčijo z živino ter 
si na ta način prislužili precej denarja. Zopet drugi so kupčevali 
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z vinom ali pa krošnjarili s suknom; s to trgovino so si mnogo 
prislužili zlasti v letih, ko je imel hmelj še visoko ceno, pa so v 
Savinjski dolini lahko prav dobro vnovčevali svoje blago. 

Toda Žumberčani ne zapuste rodne zemlje takoj, ko se jim 
drugje ponudi možnost boljšega življenja. Že ko ima hišo v Za-
grebu, si žumberški krošnjar še vzdržuje družino v domači hiši 
in se za izselitev le počasi odloči. 

Po ostalih predelih Jugoslavije bivajo Žumberčani le v 
manjši meri; izmed vseh teh pa se ne bavi nihče s poljedelstvom 
pa tudi ne s trgovino, temveč so večinoma v državni službi kot 
uradniki ali vojaki, nekaj pa je med njimi tudi navadnih de-
lavcev. Uradniki služijo zlasti v mestih severne Srbije, tako v Su-
botici, Osjeku in Zemunu ter v Sarajevu, dočim bivajo v južni 
Srbiji oni, ki so v vojaški službi. 

Y svoji študiji se hočem malo dalje pomuditi pri onih žum-
berških izseljencih, ki so se naselili v bližnjo Belo krajino, ali 
bolje rečeno — v bivši metliški srez, kajti po ostali Beli krajini 
se do sedaj sploh še ne naseljujejo. 

V bivšem metliškem srezu so se Žumberčani naseljevali 
skoro izključno le v vaseh, ki ležijo ob glavni cesti Novo mesto— 
Metlika ali v njeni neposredni bližini, v manjšem obsegu pa so 
se naselili v bolj oddaljenih vaseh. 

Žumberak sam ima le malo obdelane zemlje, zato so se mo-
rali prebivalci izseljevati; že preje so se bavili s krošnjarstvom, 
zato je naravno, da so se naselili kolikor mogoče blizu ceste ali 
pa v Metliki sami; omeniti moram, da je tudi zemlja tu nepri-
merno boljša nego v Žumberku. 

Metliški srez je bil preje razdeljen v 8 občin, t. j.: Božakovo, 
Drašiči, Radovica, Črešnjevec, Gradac, Suhor in Metlika. Po teh 
upravnih enotah sem proučil priseljevanje Žumberčanov. Naj-
večje priseljevanje opazimo v suhorski in metliški občini, v ra-
doviški, drašiški in božakovski občini je priseljevanje Žumber-
čanov malenkostno, dočim se v ostalih treh občinah sploh še niso 
naseljevali. Y suhorski občini je naseljenih med 1738 prebivalci 
269 Žumberčanov, t. j. 15*5 %. Y poedinih vaseh te občine pa je 
ta odstotek še neprimerno večji, vprav izreden. Tako je nase-
ljenih v vasi Dole med 141 prebivalci 33 Žumberčanov, t. j. 25 % ; 
približno isti odstotek opazimo tudi v vasi Sela pri Jugorjih, kjer 
je med 77 prebivalci 18 Žumberčanov, t. j. 23%. Mnogo višji od-
stotek naseljenih Žumberčanov je v Hrastu s 154 prebivalci, med 
katerimi je 54 priseljenih Žumberčanov, t. j. 35% ter v Jugorju, 
kjer živi med 68 prebivalci 33 Žumberčanov, t. j. 49%. Izmed 
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vseh vasi omenjene občine pa je največ Žumberčanov priseljenih 
v Škemljevcu, kjer biva med 89 ljudmi 65 Žumberčanov. t. j. 
celih 73%. 

Pteko vasi Malega Lešča in Brezovice poteka meja med 
Žumberkom in Belo krajino. Zato ni čuda, da so prebivalci ene 
in iste vasi zelo mešani med seboj; tu opazimo Slovence, kakor 
tudi Žumberčane. Tako pripada oni del vasi, ki leži na belokra-
jinski strani, pod metliško okoliško občino, dočim pripada del 
vasi na žumberškem ozemlju pod občino Radatoviči. Tu upo-
števam le one Žumberčane, ki prebivajo na belokrajinski strani 
vasi; tako vidimo, da odstotek ni tako velik v Malem Lešču, tem-
več znaša le okoli 20%. Prav isto velja tudi za Brezovico, kjer 
znaša število priseljenih Žumberčanov 26%. Semkaj se Žumber-
čani niso prišeljevali iz Žumberka v upanju, da bi prišli na boljšo 
zemljo, temveč so se semkaj večinoma priženili revnejši sloji, 
in sicer ali iz višje ležečih žumberških naselij, ali iz iste vasi, 
ki pa že pripada radatoviški občini. 

Čudno se zdi, da se med bivšo suhorsko občino in Metliko 
niso naseljevali, čeprav leži nekaj vasi kot Bušinja vas in Trno-
vec tudi ob cesti. Morda radi tega, ker so v navedenem predelu 
belokrajinski kmetje bolj trdni in nočejo prodati zemljišča, še 
manj pa domačije tujcem. To bi bilo precej verjetno, kajti v 
Metliki pokupijo Žumberčani vsako domačijo, ki je naprodaj; 
na ta način jih prihaja v mesto čedalje več; vsi, ki se naselijo v 
mestu so precej dobro situirani. 

Y Metliko sta se dve družini naselili že pred kakimi 50 leti; 
ti so že zgodaj pričeli tržiti z živino, pa so si kupili tu posestvo. 
Po vojni se je priseljevanje v mesto vedno bolj stopnjevalo. Ne-
kateri so se priselili v dolino radi kakih elementarnih nezgod, 
drugi je prišel iz Amerike, kjer si je prislužil nekaj denarja, 
prodal svojo staro domačijo v rodnem kraju in si kupil posestvo 
v Metliki; zopet tretji so si s krošnjarstvom v domovini ali v 
Nemčiji prislužili toliko, da so si z nakupom kmetije v Metliki 
zagotovili boljše življenje. Pred kakimi desetimi leti je v Žum-
berku pogorela skoro vsa vas; tedaj so si revnejši postavili z za-
varovalnino, ki so jo dobili, nove hiše v vasi sami, drugi, ki so si 
s krošnjarstvom prislužili že nekaj grošev, so si kupili v dolini 
boljšo domačijo, ali pa so odšli še dalje v slavonske predele. 
Tedaj sta se dve družini priselili tudi v Metliko. 

У nasledjem obravnavam tudi one Žumberčane, ki so prišli 
le služit v dolino. V splošnem ne služi v Beli krajini bogzna ko-
liko Žumberčanov. Tako jih služi v Metliki 7, pa še od teh le 
eden iz radatoviške občine, dočim so ostali iz Sošic oziroma Ka-

is 
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lja, ki so veliko bolj oddaljene od Metlike. Vlah od Sv. Nedelje 
je za take posle pač prevelik gospod. Saj imajo v samem Žum-
berku bogatejši posestniki pastirje iz sosednje Hrvatske, ne pa 
domačih fantov. 

V Metliki s 1426 prebivalci je komaj 48 stalno priseljenih Žum-
berčanov, t. j. 3*5%. Ta številka ni bogzna kako velika, vendar je 
važna; moram poudariti, da vprav v zadnjih letih Žumberčani 
vedno bolj rinejo v Metliko. Ti priseljenci tvorijo v Metliki 
lahko bi rekel bogatejši sloj prebivalstva; če bo šlo v tej smeri 
naprej, bodo Žumberčani tvorili čez nekaj let oziroma desetletij 
dobršen del metliškega prebivalstva. 

Omeniti moram, da so v Rosalnicah pri Metliki naseljene 
5 rodbine z 29 družinskimi člani; značilno pa je, da se bavijo vse 
te družine s kmetijstvom. Odstotek Žumberčanov znaša tu 11%. 

V ostalem delu Bele krajine, ki jo omejuje na eni strani 
Žumberak, na drugi pa hrvatska meja, opazimo, da so tu skoro 
vsi priseljeni Žumberčani iz sošiške občine; sicer jih v posa-
meznih vaseh ni veliko, temveč le po ena družina. Naselili so se 
v bližnje predele, kjer je bila na prodaj kaka kmetija. 

Žumberčani so mnogo bolj trgovsko podjetni od Belih 
Kranjcev; to ni čudno, saj imajo takorekoč že v krvi trgovsko 
žilico. Zanimivo je, da se Žumberčani z obrtjo sploh ne bavijo. 
Kakor so mi pravili sami, se je v zadnjih letih učilo pri metliških 
in okoliških obrtnikih nekaj fantov, ki pa so po končani učni dobi 
pustili obrt in se raje posvetili krošnjarstvu. Prav radi tega so 
se naseljevali Slovenci gori v Žumberku. Skoro vsi, ki so se tu 
naselili, so prihajali v začetku kot razni obrtniki; tako n. pr. kot 
zidarji, mizarji, tesarji, kolarji ali kot navadni delavci oziroma 
hlapci. Če si namreč postavlja Žumberčan novo hišo, jo zida Kra-
njec (kakor imenujejo Žumberčani Slovence); če je treba pre-
kriti slamnato streho, mora priti Janez iz Gabrja. Na ta način so 
prihajali vsako leto navadno isti obrtniki v Žumberak in se tukaj 
v doglednem času stalno naselili z družinami, ki so jih pripeljali 
iz doline, ali pa so se tu priženili. Zanimivo je, da so se v Žum-
berku naselili povečini Slovenci iz novomeške oziroma krške 
okolice, dočim so se iz bližnje Bele krajine naselili le v manjši 
meri. Tako so se naselili v Žumberku trije čevljarji iz bližnje 
Bele krajine in sicer v Pilatovce, v Veliko Liješće in v Radatoviče; 
semkaj se je naselil tudi en kolar iz Podzemlja. 

Priseljevanje Belokranjcev bi bilo s tem končano, omenim 
pa naj še enega, ki je prišel iz Bojanje vasi, pa živi sedaj z dru-
žino v Kamencih; je delavec in brez imetja. Vsi ostali Slovenci, 
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kar jih živi v Žumberku, so prišli iz veliko bolj oddaljene no-
vomeške oziroma krške okolice. Povečini so to zidarski, tesarski, 
mizarski, le v manjši meri čevljarski obrtniki. Važno bi bilo ome-
niti, da se njihovi otroci v veliki meri niso priučili obrti svojih 
staršev, pa žive sedaj povečini v bedi; navezani so le na borno 
zemljo, kajti za trgovino niso sposobni. Omeniti moram na žalost, 
da se radi zelo hitro asimilirajo, in se smatrajo že njihovi otroci 
za Žumberčane, čeprav se pozna v govorici slovenski naglas; 
sicer to ne velja za vse gori bivajoče Slovence, vendar pa v ve-
liki meri. Žumberčani sami jih ne smatrajo za sebi enake, temveč 
le za Kranjce. 

Slovenci so se v Žumberku naselili skoro po vseh tamkaj-
šnjih vaseh, vendar so v njih zelo raztreseni. Nasprotno pa so se 
Žumberčani naseljevali v dolini v večjih množinah v isti vasi. To 
je tudi razumljivo, kajti Žumberčani so se naseljevali spodaj radi 
zemlje in bližine ceste oziroma železnice, dočim so prihajali Slo-
venci gori samo radi obrti. Sčasoma so si pridobili Slovenci v 
Žumberku tudi nekaj zemljišča. 

Vseh Slovencev je v radatoviški občini 83, t. j. 4% celotnega 
prebivalstva. V vaseh, kot so Drage, Kuljaji, Bulici, Sekuliči in 
Popoviči, znaša delež naseljenih Slovencev komaj 1 do 2%, v Ra-
datovicih in Pilatovcih je že nekoliko višji in znaša 4 oziroma 
6%, v Dragoševcih, Doljanih in Kamencih pa je že precej visok, 
saj znaša 7 do 10%. 

V zadnjem delu te razpravice sem proučil naseljevanje 
Hrvatov v Žumberku in Beli krajini. 

Nasprotno Slovencem, ki so prihajali v Žumberak radi obrti, 
so Hrvatje prihajali povečini kot kmetje, v zelo mali meri kot 
obrtniki ali delavci. Kot taki so prihajali semkaj le iz daljnih 
krajev Jugoslavije. V Sekuličih se je naselil mlinar z ženo iz 
Like, v Keserih tkalec iz okolice Samobora, v Velikem Liješču 
zidar iz Senja, v Malincih živi državni logar z družino; ta je prišel 
iz Dalmacije. V Pilatovce se je priženil delavec iz okolice Vrbov-
ske, ki pa je brez imetja. Vsi ostali so prišli iz sosednje sošiške in 
kaljske občine; ti dve sta namreč mešani z žumberškim in hrvat-
skim življem. Prihajali so v radatoviško občino kot delavci, 
oziroma hlapci. Sčasoma so se priženili in se tako stalno naselili. 

Priseljenih Hrvatov je v Žumberku manj kot Slovencev, in 
sicer 77, kar znaša 3'8%. Odstotek le-teh je nekoliko večji v po-
sameznih vaseh; v Sekuličih in Keserih znaša 1—2%, v Velikem 
Liješču in Doljanih 4'5%, v Buličih, Malincih. Kunčanih in Pi-
latovcih pa je že precej večji, saj znaša 9—14%. 

12* 
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Poglavje o naseljevanju Hrvatov v metliški srez sicer ne 
spada semkaj, kjer govorim pretežno o Žumberku in Žumber-
čanih. Ker pa sem že bolj obširno govoril o prodiranju Žumber-
čanov v Metliko in njeno okolico, naj pripomnim še nekaj besed 
o priseljevanju Hrvatov iz okolice Vivodine, kakor tudi iz pre-
dela preko Kolpe. 

Bivši metliški srez je skoraj odrezan od ostale Slovenije. 
Na eni strani je zvezan z ostalo Belo krajino, z drugih treh strani 
pa meji na Hrvatsko in Žumberak; zato je razumljivo, da silijo 
eni in drugi semkaj. V glavnem prihajajo Hrvatje iz sosednjih 
hrvatskih krajev. Iz okolice Vivodine so se naselili v vaseh 
vzhodno od Metlike. Hrvatje onstran Kolpe pa so se naselili v 
predelu okoli Gradaca, dalje v Metliki sami, le v majhni meri po 
ostalih vaseh. V okolici Gradaca se je naselilo šest družin, ki so 
po večini trdni kmetje. 

Y Metliko prihajajo služit iz okolice Vivodine, kakor tudi 
iz predelov onstran Kolpe Hrvatje kot hlapci, oziroma služkinje. 
Mnogi se tu ali v bližnji okolici stalno naselijo, bodisi da se tu 
poroče, bodisi da si kupijo kmetije. 

Kot se naseljujejo v Žumberku Hrvatje iz oddaljenih hrvat-
skih krajev, tako se priseljujejo tudi v metliški srez. To nase-
ljevanje opazimo v glavnem le v Metliki. 

Priseljenih Hrvatov je v bivšem metliškem srezu 233, t. j. 
2'5% celokupnega prebivalstva. Y Metliki sami jih je 78, če pri-
štejem tudi one, ki služijo. 

Skoro vsi doseljeni Hrvatje so se v Beli krajini priženili ozi-
roma primožili. Ker žive raztreseni po posameznih vaseh, ne pa 
skupno, je razumljivo, da se kmalu asimilirajo in se smatrajo za 
Bele Kranjce. Le v obrobnem predelu Bele krajine v bližini Vivo-
dine, ostanejo v nekaki stalni zvezi z ostalim hrvaškim življem. 

Za primerjavo naj navedem nekaj podatkov o izseljevanju 
še iz drugih krajev Slovenije. 

Iz bližnje Bele krajine, metliške soseske, se je od 6422 pre-
bivalcev izselilo 2033, t. j. 24%, samo v ameriške države pa 1393 
ljudi, t. j. 18%.8 

Za župnijo Domžale je napravil župnik Bernik pregled o 
izseljevanju, vendar samo glede Amerike.9 Tu vidimo, da se je 
od 2156 prebivalcev Domžal izselilo v Ameriko 384 ljudi, t.j. 15%. 

8 Izseljevanje iz okolice Metlike v Beli Krajini. Geografski seminarski 
elaborat gdč. Svete Šuklje, rokopis. 

8 Fr. Bernik, Zgodovina fare Domžale. Domžale 1923. 
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O izseljevanju Kočevarjev je podal statistiko Grothe.10 Šte-
vilke, ki jih je pri tem zbral, so le nekoliko večje kot moje za 
Žumberak. Na Kočevskem je izseljenega malo manj kot polovica 
prebivalstva, namreč 47%. Iz tega področja, ki šteje 14.462 ljudi, 
je izseljenih 13.017. Samo v ameriške države se je izselilo iz Ko-
čevja 11.600 ljudi, t. j. 45%, dočim se jih je iz občine Radatoviči 
v Žumberku izselilo 1257 ljudi, t. j. 39%. 

Število prebivalstva v vaseh občine Radatoviči v posameznih desetletjih. 

V a s 1. 1880 1. 1890 1. 1903 1. 1913 1. 1921 1. 1931 

Dragoševci . . . 223 215 198 190 186 132 
Kamenci . . . . 95 113 103 107 80 96 
Keseri . . . . 76 70 58 51 39 54 
Kunčani . . . . 133 125 123 109 111 87 
Liješće . . . . 260 274 262 243 234 271 

Malinci . . . . 160 184 164 164 135 157 

Radatoviči . . . 310 339 331 327 236 321 

Kuljaji . . . . 79 68 69 56 55 66 

Bulići 105 120 118 101 80 68 
Doljani . . . . 188 205 193 148 ? 135 
Goleši . . . . 67 66 63 48 ? 45 

Sekulići . . . . 160 177 193 150 152 174 

Pilatovci . . . , 134 138 160 151 145 178 

Drage . . . . 178 196 187 171 155 152 

Popoviči . . . . 65 81 75 81 ? 75 

S k u p a j . . 2233 2371 2297 2097 1864 2011 

V letih 1880. do 1890. se je število prebivalstva v vseh vaseh 
radatoviške občine pomnožilo. Iz tega sledi, da je v teh letih pri-
rodni prirastek bolj rastel kot so se ljudje izseljevali. To bi bilo 
tudi razumljivo, kajti prav v tem desetletju so se ljudje šele za-
čeli izseljevati. Od 1. 1890. do 1913. pada število prebivalstva sko-
raj v vseh vaseh. V naslednjem desetletju opazimo v nekaterih 
vaseh naravnost ogromen padec prebivalstva. To nazadovanje 
pa ni posledica izseljevanja, temveč gre po večini na račun sve-
tovne vojne. Po vojni so se ljudje izseljevali v zelo majhni meri 
z ozirom na prejšnja desetletja; zato opazimo precejšen porast 
prebivalstva. V posameznih vaseh doseže prebivalstvo stanje leta 

10 Hugo Grothe, Die deutsche Sprachinsel Gottschee in Slowenien. 
Münster in W. i93t. 



182 MARKO ŠUKLJE: 

1913., v nekaterih tudi višje. Y onih vaseh, kjer se je prebivalstvo 
tudi v zadnjem desetletju zmanjšalo, je to znak, da so se tudi po 
vojni ljudje močno izseljevali, bodisi v tujino, bodisi v tuzem-
stvo. Tako stanje opazimo v Dragoševcih in Kunčanih ter še v 
nekaterih drugih vaseh. 

Ako premotrimo kolebanje prebivalstva radatoviške občine 
v dobi 50 let, vidimo, da je število prebivalstva rastlo le v prvem 
in zadnjem desetletju, dočim je v srednjih treh padalo. 

Občina Radatoviči je danes vsekakor med najbolj „pasiv-
nimi kraji" dravske banovine. Odkar so se tuje dežele zaprle 
in so revni ljudje priklenjeni na svoje domove, se nabira po 
Žumberku revščina, ki se širi in množi z vsakim dnem. 

Vendar se človek vprašuje: Zakaj živi tu ljudstvo povprečno 
slabše nego v naših kraških krajih, kjer so življenjski pogoji še 
mnogo, mnogo slabši nego tu? Moram ugotoviti, da je dosti krivde 
v ljudeh samih. Krošnjarstvo jih je odtrgalo od grude in jih iz-
kvarilo. Po vojski je vse krošnjarilo. Lahko zasluženi denar jih 
je zaslepil. Preje so žene vse doma napravile in natkale, sedaj so 
se pričele gosposko nositi; trlice so umolknile in kolovrati so šli 
v staro šaro. Kdor je bil razsoden in varčen gospodar, je vzdržal 
udarec krize, drugo je vse popadalo v revščino. Za mnoge niti 
gospodarske krize ni bilo treba, stria jih je lastna objestnost. 

„Amerikanec" z Gaja je vso svojo mladost pregaral v Ame-
riki po jamah, pa si je prihranil lepo število dolarjev. Ko se je 
vrnil domov, da bi jih užival, mu je zlezel vrag v glavo. Pognal 
jih je preje kot v enem letu. Vozniku, ki ga pripeljal s postaje 
domov, je dal sto dolarjev; doma si je zvijal cigarete iz dolarjev; 
v Metliko je šel kupovat z vozom: 30 kg čaja in v tem stilu na-
prej; mimogrede je kupil pri Šturmu ruto vsaki ženski, ki je 
prišla blizu, dokler ni rut zmanjkalo. Domov se je potem vozil 
tri dni in tri noči; stala ga je ta pot več kot 1000 dolarjev. — Da-
nes je razcapan in strada. 

Dopalo je bil po vojski na Gaju najtrdnejši mož, Mile je 
takrat začel brez vsega. Skupaj sta odšla v krošnjarenje: Dopalo 
s tritisoč dolarji v žepu, ki mu jih je poslal oče iz Amerike, Mile 
— s pametjo v glavi. No, Dopalo je pognal po vetru tiste dolarje 
in še vse, kar si je sproti zaslužil; Mile je varčeval, ima danes 
hišo v Zagrebu in je na Gaju gospod. Dopalo je sedaj največji 
siromak na Gaju: ima bolno ženo in šest bosih otrok. 

To so vsakdanje zgodbe o pridnem Janezku in hudobnem 
Mihcu, res. A take zgodbe so mnogo prispevale k splošni „pa-
sivnosti" tega kraja. 
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Preden sta jih Amerika in krošnja iztrgali iz tal, so živeli 
sicer skromno, vendar srečnejše, bolj polno, bolj zdravo. Sedaj 
so izkoreninjeni in žive od danes do jutri. 

Dolžnost načrtnega gospodarstva bi bila, da bi to ljudstvo 
deloma preselila v bolj rodovitne, a še zapuščene jugoslovenske 
pokrajine, deloma pa mu dala možnost za boljšo gospodarsko 
izrabo tal žumberške zemlje. 

Résumé. 

Emigration et immigration dans la région de Žumberak. 

Žumberak est une petite région montagnarde karstique située à la fron-
tière de la Slovénie et de la Croatie, sur les pentes méridionales des Gorjanci, 
à l'altitude de 450—800m, peuplée vers 1550 et les années suivantes par 
des Serbes émigrés des Balkans. Après la suppression du régime de la „Vojna 
krajina" (confins militaires) ayant perdu leurs privilèges, ne pouvant vivre 
sur le stérile sol karstique, les paysans de Žumberak furent obligés d'aller 
gagner leur vie et chercher fortune à 1* étranger. 

Dans cette petite étude Г auteur a fait des recherches sur les mouve-
ments d'émigrations récentes des Žumberčani de la commune de Radatoviči, 
qui comprend à présent 2011 habitants, pendant les dernières cinquante 
années. L' émigration a pris une grande étendue: 1571 Žumberčani ont émigré 
de la commune de Radatoviči, soit 44% des habitants sur les registres de la 
commune. Les indigènes ont émigré dans les autres régions de la Yougo-
slavie, dans divers états européens, en grande partie surtout en Amérique. 
1261 habitants de Žumberak ont émigré en Amérique, soit 1188 en U. S. A., 
62 au Canada, 10 en Argentine, 1 en Urugay. Les pays européens ont reçu 27 
Žumberčani: soit 20 en France, 1 en Tchécoslovaquie, 2 en Autriche, 4 en 
Allemagne. En outre, il y a à peu près 35 habitants de Žumberak vivant en 
Allemagne et que s* occupent de commerce. 

Depuis longtemps déjà, les Žumberčani s'occupent de commerce, ou 
mieux, de colportage. Voyageant beaucoup et parcourant les pays voisins et 
éloignés ils ont appris les manières de vivre de diverses régions et ont 
émigrés dans les pays déjà connus. Une grande partie s' est fixée en Croatie, 
surtout dans les plaines de Slavonie, aux environs de Sisak—Novska—Nova 
Gradiška. Nombreux furent ceux qui s'installèrent au voisinage en Slovénie, 
en Bela krajina, surtout dans le district de Metlika. Ils ont moins émigré 
dans les autres parties de la Slovénie et moins encore dans régions du reste 
de la Yugoslavie. 

Dans la deuxième partie de cette étude 1* auteur a examiné 1' immi-
gration des Slovènes et des Croates dans la commune de Radatoviči. 83 Slo-
vènes sont venus s 'y fixer, soit 4% du total des habitants. A Žumberak, les 
Slovènes sont, pour la plupart, des artisans. Il y a 77 Croates dans la même 
commune, soit 3'8%. Ces derniers se sont, pour la plupart, installés à la 
suite de mariages, et en venant de villages croates voisins. 

A la fin l'auteur a étudié aussi Г immigration des Croates dans une 
partie de la Bela krajina, le district de Metlika. Il y en a 233, qui sont assez 
régulièrement dispersés dans le district entier, aussi se sont ils rapidement 
assimilés aux habitants slovènes. , . , , . 

Marko Suklje 


