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O D K O D PRIIMEK T A V Č A R ?
V knjigi »Kolonizacija Selške doline« sem. postavil trditev, da
priimek Tavčar ne izhaja iz Deutscher, kakor so to ime dotlej tolmačil i, marveč da j e treba priimek vezati na Davčo in da pomeni Tavčar
Davčarja, prebivalca tega obsežnega naselja. 1 Medtem ko j e moje
tolmačenje prevzel med drugimi tudi slavljenec, 2 j e vzbudilo na drugi
strani razne pomisleke.
2e kmalu po izidu omenjene razprave j e osporava! mojo razlago
I. Dolenec, ki se mu j e zdelo, da j e ime vse preveč razširjeno in da že
zato ni verjetna moja trditev, ker bi sicer moralo biti podobnih imen
(n. pr. Sorčan) po Sloveniji vsaj v približnem razmerju in to tembolj,
ker j e Davča ena najmlajših vaisi na Slovenskem, kjer j e trajala kolonizacija okrog sto let (pred 1560 do ok. 1656). Bližja se mu j e zdela
stara razlaga, češ da se morajo v krajih, kjer so prebivali Nemci in
Slovenci skupaj, pač nahajati imena, ki so označevala ti dve narodnosti.
Toda medtem ko j e naleteti na Vindišarje v Bitnju, menda po vsem
loškem gospodstvu ni »Nemcev«, pač pa polno Tavčarjev. 3 Ze naslednjega leta se j e Dolenec ponovno vrnil k temu vprašanju. Svoje tolmačenje podkrepuje s podatki iz Lobnika pri Železni kapli, kjer imenuj e j o Slovenci kmeta Deutschmana Tavčman, dalje z označevanjem
prebivalcev Davče, ki jim pravijo na loški strani Davčarji — toda
nikoli Tavčarji, na tolminski pa Davčani, kakor tudi s primerom iz
Cet ene ravni, kjer sta bila dva kmeta: Davčen in Tavčar. 4
Dolencu je pritegnil v Loških razgledih B. Berčič. Po njegovem
govori proti moji razlagi dejstvo, da j e bilo ime Tavčar ob času prvih
omemb v Poljanski dolini razširjeno že tudi drugje in ne samo v mejah
loškega gospostva ter da se je celo na njegovem območju razvilo na
dveh povsem ločenih mestih, v Selški in Poljanski dolini, še pred
kolonizacijo Davče, ki da je polagoma šele sledila kolonizaciji županije
Oslica. Upoštevajoč še antropološki očrt pisatelja Ivana Tavčarja, ki
je odkril na njem Retoromanom, Tirolcem in nekaterim drugim alpskim plemenom podobne črte, in Dolenčeve ugovore, naj bi moje tolmačenje izgubilo vso veljavo. Po Berčiču j e ime Tavčar »po vsej verjetnosti poimenovanje za tujce, nedomačine Nemce, ki so se, predvsem
Korošci, začeli priseljevati še pred letom 1160 na ozemlje spodnjega
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toka Poljanščice in se ob njem navzgor posamično širili v notranjost
doline, ali pa so prišli od zahoda, s tolminske strani, od koder j e bil
dotok doseljencev zlasti močan ob naselitvi oseliške županije«. 5 Naj kar
takoj dostavim, da j e povezava Tavčarjev s koroškimi naselniki v
Poljanski dolini pogrešna; kajti dokaj številni koroški priseljenci v
Poljanski dolini so predstavljali že spočetka izrazito slovenski živelj.
Pri našem razglabljanju si j e treba predvsem ogledati kol orni za ci j o
Davče. V urbarjih iz 1500—1515 o tem naseljevanju še ni sledov. Prvi
naslednji urbar iz 1560 pa izkazuje živahno rovtarsko naseljevanje na
širokem področju, ki j e zajemalo ves obsežni predel skrajne severozahodne Poljanske doline od Podjelovega brda, Nove Oslice in Hoibovš
na jugu preko Podpleč in Podlanišča do Novin in Tičjega brda na
severu. Tod j e bila kolonizacija domalega že 1560 zaključena. Drži
sicer, da se j e od tam že pred 1560 nadaljevalo naseljevanje proti severu v Daveo, toda v Davčo j e ibil že pred 1560 usmerjen širok tok
s Tolminskega, ne samo na vsej prostrami južni meji, nego celo s sosednjega Petrovega brda. 6 Do 1560 j e bila torej Davča poseljena na
najrazličnejših koncih. Naseljevanje se j e v Davči v naslednjih desetletjih nadaljevalo, vendar velja poudariti, da se je podoben proces
vršil tudi na osliški.h tleh, k j e r je bila rovtarska kolonizacija zaključena nekako 1588.7 Zato seveda me more držati ugovor, češ da je kolonizacija Davče sledila šele kolonizaciji osliške županije.
Vsekakor že sam potek kolonizacije ne govori v prid razlagi imena
Tavčar iz Deutscher. Pri takem tolmačenju bi pričakovali, da se bo
ime pojavilo že pri prvi sistematični zbirki podložniških priimkov, saj
so se sčasoma razlike med Slovenci in Nemci na tleh loškega gospostva
vse b o l j brisale, zaradi česar j e podobno poimenovanje postajalo vse
manj potrebno. Toda zaman iščemo to ime v urbarjih 1500—1515,
enako brezuspešno tudi v seznamu podlož ni kov iz 1510.8 Upoštevajoč
vse meni znane vire se ime Tavčar pojavi na loških tleh šele v urbarjih
od 1560 dalje. Ali tudi 1560 v dokaj skromnem obsegu. V celoti srečamo
namreč tedaj v vsem obsežnem loškem gospodstvu komaj pet Tavčarjev. Blaž T. j e bil kajžar v Železnikih, Simon rovtar Podplečem, Marjeta, hči Ahaca T. rovtarica v Novinah, Gregor j e obdeloval grumi v
Krnioah v hotaveljski županiji, Blaž pa grunt na Gorenjih Brdih v
poljanski županiji. Upoštevajoč.močno fluktuacijo mas oba gru.ntarja
prav nič ne motita, še mamj seveda kajžar v Železnikih, da ne omenjam
obeh rovtarjev, ki sta se naselila v dokajšnji bližini Davče. Ime se niti
v naslednjih desetletjih ni posebno razmnožilo. Od 1560 dalje srečamo
vse do 1600 v loških urbarjih Vsega komaj 19 gospodarskih enoi, na
katerih so sedeli več ali manj časa podložniki tega imena. Med temi
jih j e bilo šest v osliški županiji, v ostalih upravnih enotah j e šlo le
za posameznike. S tem odpade ugovor, da se j e to ime celo v mejah
loškega gospostva razvilo na dveh povsem ločenih mestih, v Selški in
Poljanski dolini, in to celo pred kolonizacijo Davče.
Edino vsaj kolikor toliko podobno ime, ki ga srečamo v mejah loškega gospostva pred 1560, j e Tawsoh. Y skladu z urbarjem 1501 so
biLi tega imena poleg kajžarja v soriški županiji še trije gruntarji: dva
v Zalbrdu in eden v Spodnjih Danjah. Toda to ime za nas že zato ne
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pride v poštev, ker se vse štiri omembe nanašajo na soriško županijo,
ki je ibila vsa naseljena izključno s tedaj še prav nič sloveniziranimi
tirolskimi Nemci. Ne da bi se sicer hotel spuščati v razlago imena
Tawsch, je gotovo, da z Deutscher jem ne more imeti nikake zveze, ker
bi bilo tako poimenovanje na soriških tleh 1501 brezpredmetno.
Pač pa imamo že od 1500 dalje vrsto imen, ki kažejo na nemški
živelj v mejah loškega podeželja. Ob strani puščam značilne nemške
priimke, ki so bili drugačni na soriških tleh (n. pr. Haberle, Kemperle,
Jensiterle, Kobler, Gartner itd.) kot na Sorskem polju, (n. pr. Langerholc, Hartman, Logonder, Šifrer, Vilfan, Ziherl, Bajželj itd.) in ki so
se kasneje d o v oil j mešala s slovenskimi izven svojih prvotniih meja.
V zvezi z razglabljanjem naj se zadržim le pri tistih imenih, ki b o l j ali
manj naravnost označujejo slovensko in nemško narodnost.
Ime Windischer j e bilo razmeroma precej razvito na Sorškem
polju. Tod srečamo v času od 1500 do 1714 to ime pri 20 domačijah,
časovno seveda dokaj omejeno. Razen v Bitnju, kjer j e zastopano s
šestimi primeri, od katerih segata dva v 1501, se j e to ime pojavljalo
zlasti v Stražišču, pri Sv. Duhu in v Starem dvoru. Zanimivo pa je, da
naletimo v obeh dolinah na en sam primer in to v Strmici, kjer j e
sledil na gruntu Ožbaltu Zeyritzerju 1571 Leonhard Windischer; ime
j e slednji dobil pač glede na svojega soriškega prednika.
Dolenčeva domneva, da imena »Nemec« v mejah loškega gospostva
sploh ne srečamo, ne drži. Na ime Nematz naletimo 1501—1510 v javorski županiji in sicer v Delnicah, kjer j e bil en gruntar tega imena,
ter v Lomu, kjer so se od petih gruntarjev kar trije tako pisali. Medtem ko so se sicer ta imena do 1560 porazgubila, se je podložnik na
enem gruntu v Lomu še tedaj pisal Luka Nematz Khregkh; njega j e
nasledil 1568 sin Blaž Nematz Khregkh (Krek). Tega imena na loških
tleh kasneje več ne zasledimo. Zato j e bilo pa tem b o l j razširjeno ime
Zeyritzer, s katerim so sosedje označevali nemške prišleke s soriškega
ozemlja. Na njihovo razmeroma močno gibanje po loškem gospostvu
kažejo podatki 1501, v skladu s katerimi so kar na 12 gruntih sedeli
nosilci tega imena (Javorje 1, Zali log 1, Dolina 1, Cavrno 1, Suha 2,
Žabnica 3, Bitnje 3). L. 1560 naletimo na to ime v Moškrinu, na Laškem
in v Strmici (po en gruntar), enako v Da voi in Podlanišču (po en
rovtar) ter v hotaveljski Krnici (kajžar). Tirolskega Nemca je mogoče
označevalo tudi ime Trojar (Tiroler?), kakor se j e imenovalo dvogruntarsko naselje pod Ratitovcem, kjer j e živel 1501 tudi enako imenovan
gruntar; na povezavo s tem naseljem kaže prisotnost dveh gruntarjev
tega imena 1501 na Zalem logu in po enega gruntarja 1560 v Sorici in
na Prtovču; širši soriški izvor pa verjetno nakazujejo ta imena na
Breznici pri Škofj i Loki, v Smolevi in Bitnju, kjer so 1560 živeli posamezni Trojarji. Razširjenost imen Nemec, Soričan in Trojar v razdobju do 1560 prav nič ne zaostaja za Vindišarji. Upoštevajoč ta imena
izgubi na vrednosti pomislek, da j e po loškem ozemlju S T e č a t i Vindišarje, ne pa »Nemce«.
Istovetenju imena Tavčar z Deutscher zelo močno nasprotujejo
sami urbarialni zapisi. Upoštevati j e namreč treba, da so urbarje pisali
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vodilni freisinški nameščenci, ki so bili pretežno nemškega porekla in
so naša domača osebna in krajevna imena, ki jih niso razumeli, pisali
po svoje ter jih pri tem temeljito kvarili. Ali si je spričo tega mogoče
predstavljati, da bi nemško ime Deutscher dosledno pisali kot Tautscher
in bi jim pri zapisu niti enkrat ne spodrsnilo, da bi pisali to ime po
svoje? In vendar niti v enem loškem urbarju — in teh j e lepo število —
ne naletimo na ime Deutscher.
Ugovor, da ni znan primer, kjer bi izgovarjali ime prebivalcev
Davče kot Tavčar, odpade, če upoštevamo, da sta črki d in t zelo blizu
in j u viri zato prav gotovo zamenjujejo. Tako označujejo urbarji mestoma Dobračevo kot Tobratsch, Dobeno kot Thobonem, Dolenčice kot
Toletschitz itd. Pri tem tudi Davča ni izvzeta, na kar kažejo vpisi v
matičnih knjigah po Selški dolini, v katerih j e ime Tavčar pisano kot
Tauzar, Tauzher, a tudi Dauzher. 9
Najbolj oprijemljiv dokaz za povezavo imena Tavčar z Davčo pa
nudi seznam novih rovtarjev, kjer najdemo napisana v isti sapi imena
Tautsch kot oznako za Davčo, obliko »tautsche Ne ulj pu ch« v pomenu
davčarski rovti in oselbno ime Tautscher kot priimek enega ondotnih
podloižnikov.10
Ugovori proti mojemu tolmačenju imena Tavčar torej niso preveč
trdni. Sklicevanje na Koblarja, da j e bilo to ime ob času prvih omemb
v Poljanski dolni razširjeno tudi izven loških meja, 11 ne prepričuje,
ker gre v tem primeru le za pozni podatek iz 1637. Pač pa bi kazalo
natančneje preiskati podatke o zares zgodnjem pojavu Tavčarjev izven
meja loškega gospostva in to na kraškem svetu. Naselja Dutovlje,
Kreplje in Godnje so premogla v prvi polovici 17. stoletja vsaj 20
družin s tem imenom, kot j e razvidno iz ondotnih rojstnih knjig, ki
segajo nazaj v leto 1625. Iz Krepelj izvira tudi ljubljanski škof Ivan
Tavčar (1580—1597) in ne iz Štanjela, kot trdi Gruden. 12 Tako zgodnji
pojav Tavčarjev v tem območju vsekakor narekuje previdnost. Kolikor
bi pokazala natančnejša preiskava o izvoru teh Tavčarjev, da so se
tod razvili brez zveze z loško Davčo, bi bila moja razlaga toliko ovržena, kolikor vežem ime samo na loško Davčo. Nastanek imena Tavčar
iz Deutscher bi bilo pa treba šele dokazaii. 13
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WOVON DER NAME »TAVČAR«?
Über die Entstehung des Namens Tavčar bestehen zwei Meinungen. Die
ältere Erklärung leitet den Namen von Deutscher ab, während die andere
Tavčar als Bewohner des ausgedehnten Territoriums Davča (in 16. Jhd. »in
der Albs«) bezeichnet. Die genaue Analyse der zahlreichen Urbare der Herrschaft Škofja Loka (Lack) bringt keinen Beweis für die erste Erklärung. Das
Auftreten des Namens Tavčar auf dem Territorium von Loka ist jedenfalls
mit Davča zu verbinden. Wenn wir den Namen Tavčar schon in 16. Jahrhundert ausserhalb des Territoriums von Loka antreffen, so handelt es sich
vielleicht um einen Ursprung, der keine Verbindung mit Lacker Davoa hat.
In diesem Falle ist es möglich den Namen als Bezeichnung eines Bewohners
der Alpen überhaupt zu erklären.

