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MLINI NA SLOVENSKEM
Mlini so prav posebej zanimivi za geografa. Prvič ker je to ena
najinteresantnejših obrti, najtesneje zvezana z osnovnimi človeškimi potrebami prehrane, s kmetijsko proizvodnjo žita, in drugič, ker je mlinarska obrt, ko se je razvila od primitivnih ročnih mlinov raznih vrst
na večje naprave, navezana na posebne zgradbe, ki v svoji celoti predstavljajo samostojna poslopja in pomenijo s tem zelo vidno umetno
stvar, prenareditev prirodne pokrajine. In tretjič, ker so mlini v tej
razvojni obliki navezani na določena geografska dejstva, na vodno silo
primernega značaja ali na silo vetra, ali če govorimo o najmodernejših
mlinih, na druge pogonske sile, paro, električno energijo ali podobna
sredstva sodobne energetike. In končno povzročajo mlini še druge učinke.
Marsikje so mlini s svojimi jezovi in zatvornicami preveč zadrževali
vodni odtok in v času visokega vodnega stanja bistveno prispevali k
povečanju in razširjenju povodnji, pa tudi k daljšemu trajanju, kar je
dostikrat povzročalo pritožbe prizadetih in pravde (prim, mline v Ljubljani na Ljubljanici in povodnji na Ljubijanskem barju). — Pozornost
vzbuja tudi izdelovanje mlinskih kamnov, za kar so potrebne posebne
pripravne kamnine, kakor n. pr. na Slovenskem trdno sprijeta labora
(n. pr. v Jami in na Bregu med Kranjem in Medvodami, pri Brigi na
Kočevskem itd.).
Mlini spadajo med najstarejše obrti človeškega rodu. Ker ne mislimo
tu obravnavati mlinarsko obrt po sebi in ne njen razvoj od najstarejših
oblik do te, ki nam je znana v uvodno karakteriziranem smislu, naj se
omejimo na geografsko pomembni novejši stadij mlinarstva. V srednjem
veku so bili mlinarji poleg še redkih nekaterih drugih tisti obrtniki, ki
so jih v času najhujše borbe meščanstva zoper obrtno izvrševanje na
kmetih priznavali in pripuščali. Mlinarstvo je bilo tisto delo, ki je tako
rekoč spadalo kot nekak dodatni posel k agrikulturi, kot del kmetijstva
samega. "V dobi, ko je bila vsaka pokrajina vendarle v glavnem navezana
na proizvode lastnega kmetijstva, to se pravi, na bližino proizvajanja
samega, se v njih uveljavlja nekak avtarkizem. Saj je bilo prevažanje
na daljavo bodisi žita kakor tudi mlevskih izdelkov za kmetske potrebe
nesimpatično, zamudno in drago; ljudje so se ga posluževali le zelo zelo
malo. Zato so bili mlini splošen pojav, in mline so imeli v vseh agrarnih
predelih, kjer je bilo količkaj mogoče.
i*
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Posel mlinarja je bil tak, da bi tisti, ki ga opravlja, težko v istem
času opravljal tudi še drugo delo. Zato so bili mlinarji po veliki večini
samo mlinarji, vsaj na znatnejših mlinih, ne pa istočasno tudi kmetje.
To se pravi: tisti, ki je miei, ki je oskrboval ves mlin in bil zadolžen, da
je vse teklo v redu, ni mogel v istem času delati na polju, na senožetih
in skrbeti za živino. Zato moremo reči, da je bil mlinar na količkaj pomembnejših mlinih vedno človek, ki je bil samo mlinar, pa naj je bil
mlin last graščaka ali večjega kmeta ali trgovca. Kako so bili zaposleni
družinski člani mlinarja, je druga stvar, — mlinar sam je bil in je moral
biti kratkomalo le mlinar.
Kako se ta stvar komplicira, kjer se komplicira obratovanje mlina,
to je seveda poglavje zase. Kjer SO' majhni mlini, v gorah, na slabih
vodah, kjer mora mlin loviti vodo, da more mleti nekaj ur ali morebiti
dni, tam je seveda tudi z mlinarjem drugače. Ce mora mlin počivati po
več tednov, kjer melje samo v velikih presledkih, tam bi se seveda slabo
obneslo, če bi mlinar počival in kratkomalo čakal dežja. Pri manjših
mlinih so sploh raznovrstne variacije v tem, kdo opravlja mlinarske
posle in kako se družinski člani menjavajo v njih.
Že dolgo je, kar se je mlin začel družiti z žago. Tako, da je ob mlinskem poslopju postavljena tudi žaga in da mlinar opravlja tudi posle
Žagarja. Obilo pa je bilo žag postavljenih docela zase, samostojno, in jih
niso niti sprva niti kasneje vezali na mline.
Y teku moderne industrializacije doživlja mlin bistvene spremembe.
Uvedba modernih pogonskih sil, pare, električne energije in drugih pogonskih sredstev, je prinesla bistveno predrugačitev, ko človek ni več
zavisen od vodotoka, da bi ga izkoristil in mu naložil, da žene mlinska
kolesa. Na paro, na elektriko, na valjke itd. lahko postavimo mline kjerkoli, v bližini vode ali pa tudi daleč proč od nje. Kakor hitro pa so> moderni industrijski mlini postavljeni nezavisno od vode in energije njenega
padca, se s tem bistveno spremeni navezanost na prirodne pogoje ter se
uveljavi docela drugo razmerje odločujočih faktorjev glede lokacije.
Splošno znano je dejstvo, da industrijski mlin zelo naglo izpodriva
starega primitivnega, na vodotoke navezanega. V teku zadnjih decenijev
ta gospodarski razvoj zelo naglo napreduje. V seminarju Geografskega
inštituta na univerzi smo napravili nekaj preizkusov, da pregledamo
razmerje med novimi industrijskimi in starimi preprostimi mlini, in
pokazalo se je, da se število kmetskih mlinov jako naglo manjša, da se
mlini ob vodotokih po kmetih naglo opuščajo, da so mnogi že v razvalinah ali pa celo popolnoma odstranjeni, tako da samo še redka in pičla
znamenja pripovedujejo, kje je nekdaj stal in miei mlin.
Podobna je stvar z žagami. Moderne žage na parni ali električni ali
drugačen pogon naglo zamenjujejo stare primitivne žage. Kakor se opuščajo mlini, tako se opuščajo tudi žage, bodisi da so postavljene samostojno ali v naslonitvi na mlin.
Ob tem pomembnem razvojnem dogajanju, ob prehodu iz dobe
patriarhalnih starih mlinov v dobo modernih industrijskih mlinov in
žag, ne bo odveč, ako si ogledamo nekatera dejstva stare dobe, jih opredelimo in analiziramo, pa se zavemo važnih novosti, ki jih uvaja novo
stanje industrializacije mlinarskega poklica in proizvajalnega procesa
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mlinarske obrti. Tudi to spada h karakteristiki našega gospodarstva.
Spada pa predvsem h karakteristiki naše pokrajine, kako se je izoblikovala iz prirodnega stanja in kako se sedaj na novo spreminja. Marsikje
je že postalo tiho tamkaj, kjer je nekdaj ob gorskem potoku, ob tihi vodi
v zatišju, hrumel mlin in so> klopotala mlinska kolesa. Marsikje se je
v samoti gorske grape ali ob pretaki burnega vodotoka spet naselila
tihota in vrnila narava v staro prvotno stanje. Mlini so bili zelo- značilna
stvaritev človeka; po sebi so bili interesantni in pomembni, v prirodno
različnih kulturnih pokrajinah med seboj različni. Te raznolikosti z
novim razvojem v industrijsko mlinarstvo ginejo in prepuščajo mesto
moderni mehanizirani ter industrializirani obrti.
Poskusimo v naslednjem opredeliti bistvo mlinov na Slovenskem
z geografskega vidika.
1
Ako naj začnemo z obravnavanjem mlinov z vidika, kako je z vodno
silo, ki jo izkoriščajo, da jih žene, se zdi najbolj primerno, da si ogledamo
najprej zgornjo mejo mlinov. Ob sebi je umljivo, da segajo mlini v gore
samo toliko visoko, kakor segajo trajno' poseljena kmetska naselja. Dejansko pa segajo še nekaj manj, v soglasju z dejstvom, da ljudje v goro
pač manj radi in manj lahko nosijo, nego navzdol. Še mnogo važnejše
pa je dejstvo, da so vodne sile v smeri navzgor slabotnejše ter manj
stanovitne in da jih je v visokih gorskih grapah manj lahko zajeti, ko
v spodnjih legah. Zato je docela prirodno, da vidimo gorske mline šele
v nižjih legah, pa da naletimo na najvišje mline le redko v nadmorskih
višinah okrog 900—1000 m v grapah z močnejšim vodnim tokom, pripravnim za izrabo. Toda, da je mogoče na takem gorskem potoku, ki
ima seveda hudourniški značaj, namestiti mlin, je bilo potrebno, da so
ga ljudje izkoristili na poseben način. To se pravi, da so izdelali mlinska
kolesa in naprave, ki so spuščale vodo nanje, prilagojeno za strmi vodni
tok. V dolinske mline je napeljana voda v horizontali, tako da imajo
mlinska kolesa lopatice vertikalno na os. Voda teče po koritu vodoravno,
se zaganja v kolesne lopatice, kadar so v pravokotni legi na vodni tok,
in s tem žene celotno kolo ter po prenosu mlinske kamne. Ob gorskih
potokih pa je mlin nameščen tako, da pada voda na kolesa zviška,
navpično od zgoraj. Ker bi se pri takšnem padanju od zgoraj voda pač
razpršila ter bi prišla premalo do učinka, so te vrste mlini opremljeni
na posebno prilagojen način. Lopatice niso pravzaprav lopatice, temveč
so dejansko korci, ki. so pričvršćeni na kolesa ali celo vdelani vanje in se
vrtijo s kolesi. Voda pada vanje z vrha in jih obteži, enega za drugim,
pa z obtežitvijo poganja kolo. Spodaj pride korec v vodoravni položaj,
se izprazni, a navzgor ga nese kolo praznega; ko pa se primakne spet
k vodotoku, da ga doseže vodni curek, se napolni z vodo in obteži — kolo
se redno vrti in mlin je v obratu. Pripomniti pa je treba, da so mlini te
vrste, mlini na korce, najbolj pogosti v gorskih predelih. Vrh tega so
povečini majhni, zelo majhni in primitivni. Marsikateri od njih je nameščen na vodi v takem položaju, da gre le, kadar teče po deževju več
vode. Kadar je majhna voda, pa mora sploh prenehati z obratom. Ob
sebi je umljivo, da so te vrste mlini bolj izjema. Podoba je. da so si jih
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napravile visoko ležeče samotne kmetije, da jim ni treba nositi žita v
dolino, takšne samotne kmetije, o katerih nam je iz prejšnjih časov sploh
znano, kako je pri njih bila v veljavi težnja po avtarkiji. Ne preseneča
nas spričo tega, da tako pogosto naleiimo na nazpadle ali opuščene mline
na korce v visokih gorskih grapah. (Prim, razpadajoči mlin na korce
ob Srednjem vrhu pri Kranjski gori, z nadmorsko višino okrog 850 m.)
Prav tako izjemoma naletimo na podoben mlin na
korce tudi v kraškem svetu,
in sicer ob kraških ponikalnicah, kjer pada voda navpično navzdol in j e ni mogoče
izrabiti za namestitev mlina
drugače, kakor da ga postavijo pod navpično padajoči
vodni curek. Primer takega
mlina smo mogli opazovati na
Planinskem polju nedaleč od
vasi Laze.
Treba pa j e vendarle naglasiti, da imamo obilo mlinov
na korce tudi v večjih dimenzijah in v nižjih legah, posebno v širših gorskih dolinah,
kamor pritekajo z gora potoki
z znatnim strmcem. Očitno je,
da j e bil ravno znatnejši strmec tisti faktor, ki j e svetoval
napraviti mlin na korce, saj
se s lo obliko padec vode z
višine najbolj smiselno izkoristi. Struge teh potokov so
domala vedno hudourniškega
značaja in tok v njih domala
SI. t. Mlin z mlinskim kolesom na korce
redno buren iin v neprestani
menjavi po jakosti. Zato j e bilo
treba od glavne struge napeljati vodo s posebno napravo, z daljšo pretako ali s krajšo rako, vsekakor s posebnim koritom, ki je marsikje
zavzelo obliko nekakšnega majhnega akvedukta (glej fotografsko sliko
takega korita iz Rateč na Gorenjskem). Iz korita pada voda navpično
na mlinsko kolo v korce ter ga vrti.
У gorskih grapah začno normalni mlini šele niže spodaj, ko postaja
vodna množina večja in zagotavlja redno obratovanje. Mlini so seveda
ali na lopatice ali pa na korce. Posebno mnogo vidimo takih mlinov na
Pohorju, v onih znamenitih gorskih grapah, ki so dokaj globoko vrezane
v gorska pobočja in ki razpolagajo že z znatno in trajno ter dosti enakomerno tekočo vodno množino. Mlini so tu ali združeni z žagami ali pa
brez njih, kakor je obilo žag samih zase, brez mlinov. Zelo je poučno,
kako so mlini ter žage razvrščeni po pohorskih grapah, kako jih je
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največ na močnejših vodah in kako se gostijo, če gremo ob potokih
navzdol. Da jih je čedalje več, če gremo po grapah navzdol, je docela
prirodno, saj se ujema ta zgostitev z dejstvom, da je tudi naseljenost
v spodnjih legah pobočij največja. Vendar v celem je razvrstitev mlinov
ter žag po pohorskih grapah sorazmerno jako enakomerna, kar se zdi,
da je v genetični zvezi s prevlado1 samotnih kmetij, ki imajo rade mline
čim bliže. Saj so pohorski mlini povečini last kmetov, predvsem trdnejših
posestnikov, ki ne bi radi pošiljali žita v mlin predaleč od doma. Drugače pa je z žagami. Te so se najbolj zgostile v onih grapah ter gorskih
dolinah, ob katerih je bilo mogoče speljati uporabne poti, zlasti ceste,

S I . 2. Mlin na korce

z dovodnim

koritom.

Rateče

v glavno dolino. Saj so pohorski kmetje les žagali v veliki meri za prodaj,
za odvoz. V celem pa je v Pohorju in v vsem Pohorskem Podravju, kakor
moremo imenovati ves sredogorski svet od Dravskega polja do Celovške
kotline, žag in mlinov po gorskih grapah zelo zelo mnogo.
V apniškem gorovju in hribovju je mlinov in žag mnogo manj;
mislimo s tem seveda na stranske doline, po katerih je sorazmerno in
absolutno zelo malo mlinov. Očividno je poglavitni vzrok temu v dejstvu,
da je v apniškem svetu zaradi vodne propustnosti mnogo manj vodotokov, in še ti, kar jih je, razpolagajo z manjšimi, povečini celo prav
neznatnimi vodnimi množinami in bolj nerednim vodnim tokom. Znatnejši vodotoki so šele v glavnih dolinah, kjer so najčešče na vznožju
tudi največji, marsikje prav močni kraški izvirki. Ce bi že imeli karto
o razporeditvi mlinov (in žag) na Slovenskem, bi se zelo dobro pokazalo,
kako neenakomerno so mlini razporejeni v hribovju samem. Y Sloveniji
izven Pohorskega Podravja in izven znatnega dela Savinjskega ter Sotelskega močno prevladujejo apniške kamnine, ki se v njih območju
bistveno modificira vodni odtok. In ker so mlini tista stvar, ki se posebno
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vidno uvršča v zavisnosti od razporedbe vodotokov, je neenakomernost
v njihovi razporeditvi ob sebi umljiva.
Zato pa imamo Zelo vidno zgostitev mlinov v glavnih in znatnejših
stranskih dolinah v apniškem gorovju ter sredogorju in hribovju. Y
Cerkljansko-škofjeloškem hribovju se vidi to prav posebno opazno, a
prav tako v Posavskem hribovju, pa v Kokrški dolini in drugih dolinah
po Alpskem gorovju. Tu opazujemo zelo vidno adaptacijo vodotokov za
potrebe mlinov. Glavna struga reke ali potoka je tu povečini že dokaj
močna. Predvsem v njej vodno stanje zelo koleba, naravnost nevarno
koleba. Zato je bilo treba poseči v prirodno stanje stvari na ta način,
da so na glavni strugi napravili jez in od njega uredili posebno strugo
do mlina ter mimo njega spet nazaj v strugo. To je znana »pretaka« ali
»pretoka«, ki jo poznamo od neštetih naših mlinov po večjih stranskih
in glavnih dolinah. Z njo so dosegli, da je vodni tok ob mlinu umerjen
in kar največ mogoče enakomeren, ker gre preburna voda ali vsa ali vsaj
v glavnem po prirodni strugi. Pretaka je ponekod prav dolga ali celo
izredno dolga — če je na razpolago dovolj strmca, da je ob njej malo
nižje še drugi mlin, ali celo še tretji. Drugod je pretaka prav kratka,
celo tako kratka, da predstavlja pravzaprav samo rako, ki je speljana
iz struge potoka ali rečice do mlinskih koles ter ob njih spet nazaj v
glavni tok. Dolžina in priroda prétake ter rake zavisi največ od značaja dolinskega dna ter struge potoka ali rečice, pa od vodnega režima.
Bolj neobrzdan in divji ko je vodni tok, več menjav ko je v vodnem
režimu, daljša pretaka je potrebna in bolj skrbno je treba izbirati
prostor zanjo na ustreznem ovinku in po krajevni menjavi padca. V
celem pa so prétake eden najbolj značilnih pojavov na napravah naših
mlinov in trditi moremo brez nevarnosti, da bi pretiravali, da spada
pretaka med bistvene poteze tega, kako je človek posegal v prirodno
stanje vodotokov, ko je na njih nameščal in urejal svoje mline. Vidimo
jih domala redno pri mlinih v večjih stranskih ter v glavnih dolinah.
Prétake so že zelo stara naprava. Kar poznamo starih fužinarskih
postojank, kovačnic in drugih kovinarskih delavnic iz prejšnjih stoletij
ali celo iz srednjega veka, n. pr. v Kamniku, v Tržiču, v Bohinju itd.,
povsod vidimo, da so jih namestili ob umetnih strugah, posebej in nalašč za to izkopanih, z zložno napeljavo vode iz glavne struge. Staro
naše obrništvo se jih je na veliko posluževalo tudi v mestih, da jim je
voda, umetno prisiljena vanje, gnala kolesa za raznovrstne naprave njihovih delavnic. Še danes vidimo marsikje stare prétake, ki so ostale,
čeprav že davno ni več delavnic ob njih.
Prétake so ponekod zelo dolge in na njih je s spretno izrabo strmca
nameščenih celo po več mlinov zapored. Najbrž je s tem v zvezi nastanek
bifurkacij, ki jih poznamo tudi s Slovenskega in ki so nedvomno v
sedanji obliki vse umetne naprave. Najbolj tipična bifurkacija te vrste
je ob vasi Rečici na Bledu. Tam se iz potoka Rečice, ki priteka izpod
Poljšice in teče mimo vasi enakega imena pa skozi blejsko Gmajno ter
se izteka ob cesti Bled—Lesce v Savo, loči ob mlinu pri vasi Rečici
prétaka in po njej odteka del vode v Blejsko jezero. Nedvomno je tu že
obstajala manjša struga preti posegom človeških rok, toda kasneje so jo
očividno povečali in izravnali, pa namestili mline in žage ob njej, za kar
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jih je vabilo izredno ugodno razmerje talnega in vodnega sirmca. 1 Bifurkacijo imamo tudi na raztoku Gradaščice in Malega grabna pod Bokalcami pi-i Ljubljani, prav tako ob mlinu; očividno gre tu za umetno napeljavo v eno strugo nad sedanjo bifurkacijo, pa za kasnejšo razdružitev
vodnega toka ob sedanjem mlinu. Sprva pa sta tekli v vsem obsegu
rečici vsaka zase, več ali manj paralelno, prav do ustja. O tem pričajo
na dokumentaren način okljuki na obeh strugah.2
Mlini na znatnejših prétakah so zelo običajni na da^
ÀÈk
njih ravninah ob potokih z
velikimi ali manjšimi, toda
JKÊÊ
gostimi okljuki. Da so zvečali
jj£à
strmec, so ob okljuku napraj/Sk
vili prétako in z njo prerezali
ali ves okljuk ali vsaj njega
del, da so s tem povečali strmec in si pomnožili vodno silo.
mr,
Preden spremljamo naprej f
TJ
razmerje med mlini in vodoH î ^ Ш
toki v posebnih pogojih, naj
jj
se ustavimo nekoliko ob posebnem poglavju borbe s po—
i
j »ЈШ
vodnijo. Povodnji se mlini
zelo bojijo, pred povodnijo
БШ^НКјЈН
morajo biti varni. Zakaj bognedaj, da bi se zmočilo žito,
H
in še huje, da bi se zmočila
moka ali otrobi ali drugi
YiiÈï*JÈ^A шлТ^Ш
mievski izdelki. Skratka: mlin
mora biti absolutno zavarovan
zoper povodenj. Doseči to pa
ni lahka stvar, zlasti v nekih
B
prirodnih pogojih, ki posebno
pospešujejo poplave. Prvi poШ
sebno znani primer so mlini,
ki so jih ljudje postavili ob
SI. 3. Mlin z mlinskim kolesom na lopate
kraških izvirkih. Kraški izvirki so namreč iz več razlogov posebno vabljivi za namestitev mlinov.
Prvič že zato, ker so kraški izvirki v zakrasneli pokrajini, kjer vlada
silno pomanjkanje vode in so tedaj vodotoki desetkrat dobrodošli. Drugič
se kraški izvirki odlikujejo po tem, da razpolagajo z izredno veliko količino vode, ki sicer po vodnem stanju zelo koleba, vendarle ohrani trajno
vsaj neko množino vode. Tretjič so te vrste kraški izvirki v dnu dolin
in ravnin ali kraških polj, kjer so se v bližini najbolj koncertrirala polja
in naselja in je potemtakem največja potreba po mlinih. Toda za mline
in seveda žage so ti kraški veleizvirki prikladni le tam, kjer niso ob njih
1 I. Rakovec, Postglacialne
terase Blejskega jezera v zvezi z njegovo
morfogenezo. Geografski vestnik 1929, str. 26.
2 A. Melik, Razvoj Ljubljane, Geografski vestnik 1930, str. 99.
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običajne povodnji. Kjé-г pa je tako in kjer se prepogosto dogaja, da voda
zalije okolico obrha, tamkaj je za mline slabo. У takih pogojih mlinov
sploh ne postavijo ob kraške izvirke, ali pa jih zavarujejo zoper povodnji na tak način, da zgradijo v bližini, v primerno višji legi, rezervno
zgradbo, v katero se preselijo1 z žitom in moko v dneh, ko zapreti povodenj. Ob sebi se razume, da ta način obratovanja ni prikladen, pa da
imajo takšne rezervne zgradbe ob mlinih, ki jih zalivajo povodnji, le
tamkaj, kjer je zelo velika stiska za dobro, za boljšo mlinsko> vodo. Tak
primer poznamo s Ponikev, male kraške kotlinice s ponikalnico in znatnim kraškim izvirkom nad Preserjeni južno ob Ljubljanskem barju. Tu
dosežejo povodnji včasih 10 do 20 m višine in ob mlinu, ki SO' ga redno
zalivale povodnji, so imeli posebno hišo za rezervo. Y teku zadnjih petdeset let, ko se mlini naglo opuščajo, so prišli seveda najprej na vrsto
tisti, ki so postavljeni najbolj neugodno. In res je mlin v preserskih
Ponikvah že pred dobrimi 20 leti nehal in ga danes sploh ni več, kakor
je v podrtiji tudi rezervna hiša v pobočju, nekaj metrov nad njim.
Borba zoper povodnji je pokazala tudi še drugačne oblike. Postavimo v dolini ob zgornji Kolpi, v kan jonski soteski pod Kostelom. Tam
vode silno močno in naglo narastejo, tako da seže voda Kolpe tudi do
osem metrov na visoko. Ker pa obdaja Kolpsko dolino svet, ki je brez
vode, a dosti poseljen zgoraj na terasah in planotah, je velika potreba
po mlinih. Zato se je bilo treba spustiti v boj zoper povodnji. Storili so
to na ta način, da so mlin na sprednjem koncu obdali s posebno zgradbo,
z močnim zidanim stolpičem, ki je kakor trdnjavski stolp. Nalogo ima,
da ščiti mlin pred premočnim navalom vode ob povodnji, obenem pa, da
nudi mlinarjem zavetje in zaščito, da vanj p renoso žito in moko, kadar
nastopi nevarnost povodnji. Zato so> videti ti mlini kakor utrjeni, a stolp
ni le trden, temveč tudi dokaj visok, pač višinam povodnji primerno.
Za namestitev mlinov so posebno pripravne lege na robeh širokih
dolin z obsežnimi danjimi ravninami in prav tako na robeh kotlin, v
katerih so naše največje ravnine. Za namestitev so posebno pripravni
robovi, na katerih se vodni tok umirja in kjer ga kaže izkoristiti, dokler
se preveč ne umiri in se mu pogonska sila ne zmanjša. Hkrati pa je
robni pas tisto območje, kjer je zgoščeno prebivalstvo, kjer so najbolj
žitorodna področja in se je naselilo največ vasi: tu so mlini najbolj potrebni. Hkrati so mlini najbližji hribovcem, ki so naseljeni po terasah
na pobočju ali v stranskih dolinah, ki same niso pripravne za mline.
Robovi ravnin so spričo vsega tega najbolj privlačni za mline in zares
jih v njihovem območju vidimo največ. Če bi že imeli karto mlinov ža
Slovenijo, bi navezanost mlinov na robne dele ravnin zelo krepko prišla
do veljave.
Naglasiti pa je treba, da je na naših nasutih ravninah še en vzrok,
da so mlini tako močno zgoščeni v robnem pasu, pa da jih je na ravnini
sami mnogo manj. Naše ravnine so po veliki večini nasute. Y prodni
nasipini gine voda v tla, bodisi deževnica in snežnica neposredno ali pa
v potokih, ki iz njih voda polagoma prehaja v tla, v talno vodo, kakor
moremo lepo opazovati ob izgonih na zahodnem Dravskem polju, v
manjši meri pa tudi drugod, n. pr. v Ljubljanski kotlini pri Rodnah in
10
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Poljčah, pri Šenčurju itd., ali v Podjuni v Celovški kotlini, n. pr. pri
Strpni vesi. Široko osredje naših nasutih ravnin je docela brez vodotokov; vsa deževnica gine v tla in se odteka kot talna voda, ki prihaja
nekje na spodnjem robu ravnine zopet na dan. Na teh osrednjih delih
ravnine za mline potemtakem sploh ni prirodnih pogojev. Vasi z osredja
so bile tedaj navezane na mline robnih področij.
Zelo važno je še poglavje o tem, kako so manjše rečice s potoki bolj
prikladne za mline, nego velike reke. Velike reke so burne, imajo močan

S I . 4. Več stoletij

stara fužinarska

pretaka

(Stara Fužina

D

Bohinju)

tok in veliko silo; namestiti mlin na njih neposredno, nikakor ni lahka
stvar. Še hujša ovira na njih so povodnji, ki sežejo dostikrat daleč iz
struge, tako da bi bil dostop do mlina v času poplave mogoč le s čolnom,
pa še ta dosti težaven.
Zato vidimo na splošno, da se večjih in zlasti velikih rek mlini
ogibljejo. Povsod moremo opazovati, kako se raje naseljujejo' na pritokih,
ki razpolagajo z zadostno vodno silo; dostikrat jih vidimo nameščene ob
pritokih tik nad ustjem. Postavimo, v soteski ob Savi med Ljubljansko
kotlino in Krškim poljem se ponavlja slika, kjerkoli jo hočemo opazovati, da je mlin ob pritoku tik nad ustjem, kjer priteče z gora, ne samo
ob večjih potokih, temveč tudi ob majhnih. Na Savi pa mlinov ni. Da
velja natančno isto tudi za žage, se razume ob sebi. Podobno je ob Dravi
v Pohorskem Podravju in v koroškem Rožu, podobno je ob Soči.
Na ravninah ob rekah vidimo zelo zanimiv pojav v nameščanju
mlinov. Prav značilno je razvit že ob Kamniški Bistrici od ustja pa gor
do Kamnika. Ob reki sami ni mlinov, pač pa jih vidimo ob »Mlinščici«,
ki teče več ali manj vzporedno z glavnim vodotokom. Natančno isto je
z razmestitvijo mlinov ob Savinji v Savinjski dolini: ob Savinji sami jih
11
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ni, pač pa jih je nič koliko ob strugi, ki spremlja glavno reko na eni ali
na drugi strani ali pa na obeh. Pojav teh »Mlinščic«, tekočih vzporedno
z glavno reko, je sam vreden posebnega študija. Po tem, da so te vzporedne struge same v okljukih, da se vijo' docela nepravilno v vzporednem
toku z glavno reko, se vidi in se more za trdno zaključiti, da so to prirodne tvorbe in ne morebiti v («novi delo človeških rok. Pač pa je nedvomno, da je človek posegel vmes in jih prenaredil ter jih prilagodil
svojim potrebam, jih izkoristil za mline. Vse kaže, da je Mlinščica ali
Struga — izoblikovana v tistem zunanjem pasu, do koder so še segale
povodnji Savinje in da je Struga sama tako rekoč ostanek tega zunanjega
povodenjskega toka, v katerega so se izlivali tudi pritoki, ki za trajanja
poplave sploh niso mogli doseči stržena reke. Docela enake hidrografske
odnošaje vidimo še dandanes na srednji in spodnji Savi in ponekod na
nižinski Dravi, v območju silnih povodnji, ki se razlijejo nenavadno na
široko in ne pustijo pritokom, da bi dosegli glavno reko. Ob Savinji od
iznad Polzele navzdol, na Kamniški Bistrici in tudi na drugih naših
večjih rekah imamo vsaj ponekod takšne struge vzporedno z glavno
reko, nekaj sto metrov od nje. Nenavadno so bile privlačne za mline,
saj ima voda v njih močan tok, a ni burna kakor glavna reka. Da je
ostala zelo enakomerna, so jo na ustreznih krajih zvezali s posebnim
pretokom, ki je imel in ima še danes značaj prétake, z glavno strugo,
da priteka iz nje dovolj vode po potrebi, kakor jo narekuje vodni režim.
Tako so vodne razmere ob Mlinščici kar se da ugodne in zato ni čuda,
da se je na njej naselilo tako mnogo mlinov, ki so se jim pridružile
kasneje še žage, v novejši dobi pa tudi mnoge obrtne delavnice, ki se
okoriščajo s stanovitno in enakomerno vodno silo. Naravnost klasično
vidimo ta sistem stranske struge in njene izkoristitve za mline in žage
ter obrtne delavnice izoblikovan v Spodnji Savinjski dolini, posebno na
levi strani reke, kjer teče »Struga« od bližine Polzele pa daleč navzdol,
a na desni v sektorju pod Braslovčami. Docela enako, dasi v manjših
dimenzijah, vidimo iste pojave ob Kamniški Bistrici, od Stahovice navzdol, posebno tipično pa med Kamnikom ter Domžalami. Na prétakah
v Kamniku so bile zasnovane stare kamniške obrti. Na Ljubljanskem
polju na Savi sami tudi pred regulacijo nikjer ni bilo mlinov, ker je pač
preburna, pač pa so se bili naselili na stranskih rokavih, kjer je ali
epigeneza ustvarjala pogoje, kakor n. pr. pri Tacnu, ali kjer prihaja na
dan talna voda in se izliva v roje ali stranske rokave ali pa se iztekajo
vanje pritoki. Podoben pojav vidimo na Dravskem polju, posebno v
spodnjem delu, kjer imajo mline na stranskih rokavih, spremljajočih
glavno strugo v neki razdalji. Po tem, da imajo nekatere od njih značilno
ime (I)zvirčina, moremo sklepati, da se vanje iztekajo curki talne vode,
ki se nabira v veliki nasipini Dravskega polja.
Zelo je značilno, da imajo* široko po Slovenskem take vodé po ravninah, tekoče vzporedno z glavnimi rekami, ime Mlinščice in da se jih
je to ime držalo skozi stoletja, pač znamenje, da so se nanje že zgodaj
naslanjali mlini in žage ter se jih držijo še do danes. Šele moderna doba
z industrializacijo jih odpravlja, a uvaja namesto njih manjše in tudi
znatnejše obrtne delavnice in podjetja.
12
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Kakor že večkrat naglašeno, se večjih rek pri nas mlini ogibajo.
Posebno je značilno, da pri nas na Slovenskem nimamo onega načina
zbiranja vode za namestitev mlinov na večjih rekah, kakor je tako običajen na rekah v srednjih in južnih krajih Jugoslavije in sploh po Balkanskem polotoku. Mislimo s tem način, da imajo v dnu velikih rečnih
strug v poševni vrsti naložene debele kamne in skale ali celo ob gostih
v tla zabitih kolih nameščene plotove, da se z njimi preusmerja vodni
tok in naganja k obrežju,
kjer v nekakšnem obrež- Д И В Ј В В & Ј И ^
Jhg
nem kanalu, na prétako
ШјН
Slovenskem nas naprave
ob večjih rekah, na prinačin zbiranja vode
mlinski pogon (prim.

<
ВКшВ^^Л^јВк
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Zdi se, da je temu glavni
ših rekah vendarle poleti
ne poznamo tako nizkega
ga izkazujejo balkanske
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Pač imamo na velikih rekah na Slovenskem
plavajoče mline. Na Dravi nekako od Ptuja navzdol in na Muri vidimo
nov, ki ga v ostali Slo"i
_ .-.*
veniji ne poznajo. To so
. ,
plavajoči mlini, veliki,
i
•
I^^BHHs*
docela na vodi plavajoči
mlini, ki jih vidimo na
SI. 5. Mlinščica ob Savinji
teh dveh rekah v dokaj
velikem številu. Plavajoči mlini so pravi veliki mlini, ki zares plavajo
na reki. Z mogočnimi verigami ali vrvmi ali z obojim so pritrjeni na
trdna oporišča na bregu, v ustrezni razdalji v smeri ravzgor. Te vrvi
morajo biti tako trdne, da kljubujejo slehernemu pritisku vode, ali ob
normalnem mirnem toku ali ob najvišjem vodnem stanju, v najburnejši
povodenjski vodi. S tem, da je mlin s celoto svoje zgradbe postavljen na
vodo, mu je omogočeno, da zares plava in se v plavajočem, a na mestu
tako rekoč zasidranem stanju dviga in znižuje s kolebanjem rečne vode.
Plavajoči mlin tako rekoč diha z vodo, je zdaj v nižjem, zdaj v višjem
položaju, kakor odmerja vodni režim. Povodenj ga tedaj samo vzdigne
v višji položaj, sicer pa prav nič ne menja v njegovem stanju. Pogla13
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vitna preizkušnja sloni seveda na verigah in vrveh, s katerimi je plavajoči mlin pritrjen k bregu; te morajo vzdržati pritisk burne reke ob
povodnji. Na splošno srednjo povodenj plavajoči mlini dobro vzdržijo,
toda najhujše, katastrofalne povodnji jim morejo postati usodne. Posebno nevarno postane, kadar takšna katastrofalna povodenj nosi s seboj
preveč plavja, izruvanih dreves, hlodov, podrtih mostov in podobnega,
pa se nekaj tega zatakne ob plavajoči mlin ter nudi s tem deroči reki
preveč uporišča. Zgodilo se je, da so v takem položaju verige aJi vrvi
odnehale in so plavajoči mlin odnesli valovi razdivjane reke. To pa je
podobna nesreča, kakor se zgodi v gorskih grapah, da ob največjih
neurjih narasli hudournik z brvmi in mostovi ter izruvanimi drevesi
obenem odnaša tudi mline z mlinarji vred, kakor se je zgodilo v Skofjeloško-Polhograjskih grapah v letu silnega deževja 1926.
Na plavajoče mline je dostop ali po visečem mostu z brega ali pa
s čolnom. V mlinu meljejo seveda docela kakor v običajnem »kopnem«
mlinu. Na velikih ravninah so te vrste mlini zelo važni, saj potoki na
njih ne razpolagajo z ustreznim strmcem. Ravnine so zelo žitorodne in
imajo veliko potrebo po mlinih, a vrh tega so zelo gosto poseljene. Zato
so Poljancem na Murskem in spodnjem Dravskem polju zelo dobrodošli.
Saj so se morali ljudje v teh krajih ob pomanjkanju ugodnih prirodnih
pogojev za normalne vodne mline zateči še po pomoč k napravi mlinov
na veter, kakor bomo še posebej opozorili.
Višje gori na naših rekah nimamo plavajočih mlinov, tudi na Savi,
Savinji ter Soči jih ni. Očitno so tu reke preburne, premalo mirne in
preveč neenakomerno tekoče, da bi mogle na njih mirno plavati hišam
podobne zgradbe mlinskih poslopij. Posebno buren je tok teh rek ob
povodnji, za časa večjega deževja, ki ima domalega še hudourniški značaj, kar vidimo posebno dobro na Savinji ter Soči, pa tudi še na Savi
vsaj do Zidanega mosta, če ne še dalje. Podoba je, da bi tu plavajoči
mlini ne zdržali pritiska vode in da bi jih razdivjana reka odnesla, kakor
odnese včasih mline v gorskih grapah. Saj je tudi preveč izruvanih
dreves, podrtih mostov in vsakovrstne druge podrtije ob času povodnji
ali celo že ob višjem vodnem stanju. Plavajoči mlini bi se tu očividno
ne obnesli.
Posebno poglavje je treba posvetiti še mlinom na krasu. Saj je kras
gotovo tista pokrajina, ki pomeni največje težave mlinarstvu. Na široko
na klasičnem Krasu med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino ter Pivko
gine vsa voda v votlikavo zakraselo notranjost in na površju ni nikakih
vodotokov, ki bi prišli v poštev za namestitev mlinov in žag. Podobno je
tudi še dalje v notranjosti, bodisi na planotah, Banjščiti in Nanosu, na
Čavnu in tam okrog po višavah, kakor tudi na Blokah ter okrog njih,
na Kočevskem in v Suhi Krajini ter drugih krajih Dolenjskega krasa.
Tu so tedaj dvakrat dragocene tiste redke vode, ki so se ohranile na
površju in ki teko trajno, kakor so izredno važne kraške reke, ki prihajajo na dan v močnih kropah ali obrhih, s toliko vodno množino, da
morejo takoj ob izvirku gnati mline in žage. Ob sebi je umljivo, da so
ti redki vodotoki na krasu silno privlačni za mline in da so se mlinske
zgradbe ter kasneje žage na gosto naselile na njih, kakor hitro so dani
najosnovnejši ali celo najskromnejši pogoji. Dovolj velika vodna mno14
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žina, ustrezni strmec, pa dovolj trajna voda, to so poglavitni pogoji, ki so
potrebni za mline. Povečini je glede vseh teh dokaj težko na krasu.
Voda v kraških vodotokih močno koleba, bodisi na običajnih ponikalnicah, kakor ob kraških obrhih, ki so le prečesto prepolni vode, tako da
se razlije na široko v povodnji, pa obenem — le prepogosto plitvi ali
celo suhi, kar jim je na tolikih krajih pripomoglo do značilnega imena
Sušica, Sica in podobno. Toda stiska za tekočo vodo je na krasu tako
velika, da je kazalo kraške vode izrabiti za mline kljub vsem težavam.
Omenjeno je že bilo, kako so marsikje postavili mline ob kraške izvirke,

S I . 6. Plavajoči

mlini na

Muri

ki so dovolj močni, kljub temu, da jih je zalivala pogosto povodenj in so
morali zgraditi posebej v malo višji legi posebne rezervne hiše, kamor
so se umaknili, kadar je voda zalila mlin. Zoper prekratko trajanje vodnega toka v strugah so se spustili v borbo na ta način, da so pač vzeli
v račun prekinjanje mlinskega obrata. Ko je v strugi premalo vode,
morajo pač mlin ustaviti in mlinski kamni počivajo, dokler se jih ne
usmili znatnejši dež. Pripomniti je treba, da je pomanjkanje vode
svojsko tudi mnogim slabotnim potokom izven kraškega področja. Kadar
teče v strugi premalo vode, mora mlinar pač mlin ustaviti in kolesa
mirujejo, dokler se ne nabere spet vsaj nekaj vode. Prišlo je že v pregovor, kako mlinar na takih slabotnih potokih lovi in nabira vodo po
cele dneve, da more mlin spet pognati vsaj za nekaj ur. Zato toliko bolj
vredni potoki s trajno zadostno vodo in imenitni tisti mlini, ki stoje na
njih in ki jim vode nikdar ne zmanjka. Tudi s tega vidika se nam pokažejo posebno dragocene vode v prehodnem pasu, kjer prestopijo z
višjega sveta v ravnine in široke doline, tako da razpolagajo z zadovoljujočo vodno množino v vseh letnih časih, pa s primernim strmcem. Na
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krasu so takšnega značaja redke znatnejše reke, ki nikdar ne presahnejo. Te so še prav posebne veljavnosti, ker so obdane s kraškim brezvodnim ozemljem; zato je docela prirodno, da so se na njih mlini zgostili,
kakor malokje.
Kje so take vedno z vodo založene reke in rečice na Slovenskem
krasu? — Ena najimenitnejših, najbolj znanih in najbolj privlačnih je
reka Krka, ki teče skozi Suho krajino. Na obe strani Krke, na vzhodu tja
do Temenice, a na zahodu tja do Dobrepolj in še čez pa daleč na Kočevsko ni nobene tekoče vode, nobenega potoka, kaj celo rečice ali reke.
Zato je Krka za mline izredno privlačna; vidimo jih na obeh straneh,
zdaj na desni, zdaj na levi, kjer se je naključilo v bregu ugodno mesto.
Pri Krki s kanjonskim zametkom struge takšnih mest ni posebno mnogo
na razpolago, zato so tem bolj dragocena. V mline na Krki, ki morejo
v vsakem času računati z zadostno množino vode, nosijo žito od obeh
strani, z zelo širokega področja. Že na zunaj nam o tem pričajo mnoge
steze in kolovozi, ki so speljani po bregu in pobočju navzdol do reke, ki
ropočejo ob njej mlinska kolesa v velikih mlinih. Ti kolovozi do mlinov
ob Krki so ena najinarkantnejših potez v pokrajini, v tej dolini, ki je že
sama po sebi izredna in obrača nase tudi v geomorfološkem smislu vso
pozornost. Kakor gonijo v Krko živino na vodo iz širokega področja
Suhe krajine v času velike suše po več ur hoda, tako nosijo v mline na
Krki od blizu in daleč.
Podobno je z mlini na bližnjih kraških rečicah sličnega značaja in
položaja. Postavimo Rašica, ob kateri je bil v mlinu doma Primož Trubar
in kjer je pri Ponikvah stala gruča mlinov, razen tega pa še fužine,
kakor so bile tudi na Krki na dveh krajih, v Zagradcu in na Dvoru pod
Žužemberkom. K a j se je nabralo mlinov in žag na Iški, ki teče kot alogena reka sredi kraških planot, po katerih je razmeščenih obilo naselij,
nekaj celo večjih. Podobno je z Otavščico, ki pomeni zgornji tok Borovniščice in teče v enakem položaju. Kar poučno je opazovati, kako so se
zgostili mlini z žagami ob spodnji Otavščici tamkaj, kjer se ji začne
strmec krepko večati, ko se prevesi navzdol v strmino z znanimi slapovi
Pekla nad Borovnico. Podobnega značaja je še zgornja Kolpa, ki teče
v kanjonski dolini bodisi nad Kostelom kakor zlasti pod njim tja do Bele
krajine. Tudi na njej je mlinov nič koliko kljub neugodnosti prepogostih
velikih povodnji. Celo brkinska Reka spominja na naštete kraške reke,
dasi so se v Brkinih mlini mogli nasloniti tudi na rečice, ki teko proti
istrskemu krasu in so mogle nuditi osnovo za nekaj mlinov v pasu,
preden preidejo v znamenito serijo ponikev. Od ostalih primerov se je
vredno ustaviti ob ponikalnicah, ki nastajajo iz močnih in trajnih izvirkov ob kraških poljih, na primer ob Planinskem polju. Tu se je
nabrala kar cela vas mlinov ob Malenski vodi in dala ime naselju
»V Malnih«. Tukaj smo v bližini prastare velike ceste, kjer je bilo vedno
obilo potrebe po žitu in moki in kjer so pomenili mlinarji predstavnike
ene najbolj potrebnih obrti. Zato Y Malnih mlinov niso postavljali samo
bližnji kmetje, pa seveda graščine, temveč tudi trgovci z velike ceste, da
so v njih mieli uvoženo žito in oddajali moko po trgovinskih zvezah. Го
so bili veliki, dobro idoči mlini, saj so mogli trajno razpolagati z dovolj
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izdatno vodo. Danes tudi te mline izpodriva industrializacija; velika
večina jih je že v razvalinah.
Za mline na Slovenskem je značilno, da so po veliki večini zidani
in sicer domala redno iz rezanega kamna. Leseni mlini so redka stvar,
dasi je seveda pri vseh ogrodje ostrešja iz lesa. Prevlada zidave je tako
rekoč sama od sebe razumljiva. Saj so mlini zgradbe, ki stoje neposredno
ob vodi, in sicer ob tekoči vodi, za katero je veliko kolebanje vodnega
stanja normalna stvar. Kaj bi bilo z lesenim mlinom, ki bi bil, postavimo,
zgrajen iz brun, ali iz plohov, če bi ga zalila voda, s čimer je kljub vsem

S I . 7. Mlin

na Krki

na

Dolenjskem

varnostnim ukrepom vendarle treba računati? Narastla voda bi ga vzdignila, ga razhrebala in končno odnesla. Vse k a j drugega j e kamnita
zgradba, ki je brez primere težja in konsistentna in more z bistveno
večjim uspehom kljubovati pritisku vode, tudi najbolj deroče. Nadalje
je zidani mlin brez primere odpornejši kar se tiče vlage, ki moramo
o njej računati, da je ob vodi trajno zelo obilna. Lee v mlinski zgradbi,
v spodnjih legah, zlasti v temelju, bi slabo kljuboval vlažnosti in treba
bi bilo posebno spodnje dele pogosto obnavljati, kakor morajo pogosto
obnavljati (»izpodbabiti«) stebre v kozolcih, ki stoje na tleh. Pri tem pa
kozolci nikdar ne stoje ob vodi, marveč na suhem, na vetrnem. Da so
mlini že od nekdaj zidana zgradba, se razvidi tudi iz dejstva, da so
zidani, kakor že naglašeno, iz rezanega kamna ali iz prirodnih kamnov,
ki jih nabero iz domače pečevnine in le za silo obdelajo. Redko naletimo
na mline, ki bi bili zidani iz opeke; tudi to nam je jako razumljivo.
Streha na mlinu je taka, kakor prevladuje v pokrajini. Marsikje po
Dolenjskem še vedno vidimo mline, ki so pokriti s slamo, tako kakor so
slamnate strehe po dolenjskih vaseh. Pa tudi po drugih slovenskih po2
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krajinah naletimo ne redko še na mline s slamnato streho. Y zgornjih
krajih, zlasti na Gorenjskem in slovenskem Koroškem, vidimo tudi na
mlinih streho iz deščic, kakor jo vidimo na hišah po tamkajšnjih vaseh.
Zelo mnogo mlinov, zlasti po osrednjem Slovenskem, je pokritih z opeko,
bodisi s staro v spodnjem koncu zaokroženo, kakor tudi z modernejšo
štirioglato. Ob sebi se razume, da naletimo tudi na strehe, ki so iz raznih
oblik cementnih ploščic, pa iz krajevno uporabljanih domačih, doma
pripravljenih ploščic, kakor so, postavimo, škrlice v Selški dolini pri
Zalem logu, v majhni meri tudi drugod, ali debele plošče iz apnenca
v kraški Istri, na Šavrinskem in v Brkinih.
Mlini so po večini prav prostorne zgradbe. Saj morajo biti pod streho
vse mlinske naprave same, kakor shrambe za žito in mlevske proizvode,
treba pa je tudi nekaj malega prostora za mlinarja. Za mlinarja je po
navadi jako malo prostora, ker po večini ni navada, da bi mlinar imel
svojo družino v mlinu. Po velikosti se razlikujejo mlini po tem, na koliko
kamnov meljejo, koliko mlinskih koles žene voda in v koliko kamnov
more mlinar istočasno nasuti žita. Po tem razmerju morejo biti mlini
prav veliki — mislimo pa pri tem samo na stare mline brez modernih
potez v industrializacijo, kjer pogon na vodo zamenjava že drugačna
mehanizacija. Ob sebi se razume, da so taki na večjih vodah, v dolini,
sredi gosto naseljene kmetske pokrajine, kjer je večja potreba narekovala graditev večjih mlinov, zahtevajočih investicijo znatnejšega kapitala, bodisi, da so ga založili večji kmetje, trgovci ali graščaki.
Y višjih legah, v gorskih krajih, v redkeje poseljenih predelih, so
seveda mlini mnogo manjši, najskromnejši celo samo na eno kolo. Te
zgradbe so malo prostorne, neznatne.
Yecji kmetski mlini na vodo so imeli in marsikje še imajo tudi druge
naprave, na primer stopo za luščenje ječmena in izdelovanje ješprenja
ali stope za izdelovanje pšena iz prosa, dasi vidimo marsikje v večjih
kmetskih domovih stope za proso posebej, tako da v zimskih dneh
pšeno delajo sami. Nekateri večji mlini imajo ob poslopju na sončni
strani tudi veliko déro, na kateri sušijo zrnje, preden ga obdelujejo dalje,
postavimo, ječmen. Taka déra, ki jo imajo tudi nekateri večji kmetje
pritrjeno ob vezani kozolec ali ob skedenj, je vedno znamenje večjega
mlina.
Marsikaj je še zanimivega v notranji urejenosti mlina in v razločkih,
ki vladajo glede tega po Slovenskem. Razlike, ki jih imamo v teh pogledih, so močno zavisne tudi od prevlade posameznih žitnih vrst po
raznih področjih, posebno pa zavisijo tudi od gospodarske moči in veljavnosti posestnika mlina, pa njegovega gospodarskega vpliva. Nikdar
pa se mlinska zgradba ne vzpne v nadstropje.
Žage, ki so prislonjene k mnogim mlinom, so zelo preproste; v glavnem sestoje iz večje ali manjše lope, pokrite s široko streho, pa iz velike
žage, pritrjene na vodno kolo, s širokim lesenim ogrodjem, na katerem se
premikajo hlodi. Ce stojijo žage same zase, brez kombinacije z mlinom,
so enako urejene in prostorne; spričo tega je v njih vse iz lesa. S tem
mislimo seveda samo na stare vodne žage, brez razlikovanja po tem,
kako so v njih preurejene žage po sodobnejšem načinu.
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Pri prav majhnih žagah je najčešće mlinar opravljal hkrati tudi
žagarske posle. Kakor mlini so na majhnih vodah tudi žage delale le
s presledki; Žagarji so morali loviti vodo in čakati, da se jim je je nateklo toliko, da so lahko za nekaj dni zopet žagali. Glede velikosti žag,
trajnosti žagarskega obratovanja, pogostosti presledkov itd. velja v glavnem vse ono, kar glede mlinov. Pač pa je treba pri tem podčrtati, kako
se žage družijo z mlini ali nastopajo samostojno, brez vezave z mlini,
dokaj neenakomerno po Slovenskem. Pokrajine z velikimi gozdi jih
imajo največ, kakor predvsem Pohorje in vse Pohorsko Podravje, pa
ostala alpska Slovenija, kakor tudi vznožja velikih dinarskih planot na
Notranjskem, Primorskem in Dolenjskem. Tu je bilo marsikje žag celo
več nego mlinov, medtem ko je bilo mlinov več v nižjem jugovzhodnem
in vzhodnem Slovenskem ter po velikih ravninah, kjer je gozda manj.
Vsekakor so bili v celem mlini bolj enakomerno razporejeni po Slovenskem nego žage.
Po pravilu, to se pravi, po ogromni večini, mlinarji niso lastniki
mlina, v katerem meljejo, temveč opravljajo ta posel za druge. Težko je
ob kratkem reči, kaj so mlinarji. Niso navadni delavci, tudi niso pravi
najemniki, temveč so v nekem posebnem razmerju do gospodarja mlina,
nekakem na starodavni tradiciji slonečem razmerju, ki ima v sebi nekaj
patriarhalnega, nekaj fevdalnega pa komercialno-kapitalističnega.
Lastniki mlina so bili predvsem stari fevdalni veleposetniki, graščaki. Njihov mlin je stal najčešče v bližini graščine, na vodi nekje blizu
pod njo. Miel je predvsem zanje, toda ko je bilo to opravljeno, je miei
za kmetske potrebe, za vaščane. Druga kategorija mlinov obsega tiste,
ki so bili v lasti večjih kmetov, toda vedno v individualni lasti. Na
splošno ob naših vaseh ni bilo mnogo mlinov, tako da je le redko imel
po več ko eden trden kmet iz vasi svoj mlin, ki je miei seveda tudi za
druge vaščane ali za kmete iz več vasi. Cesto je bilo tako, da je bil v vasi,
večji seveda, eden »grofov« mlin, a drugi mlin — last enega od kmetov.
V severovzhodni Sloveniji, zlasti v Pohorskem Podravju, kjer prevladujejo samotne kmetije, ki so mnogo bolj vsaksebi, dosti oddaljene ena od
druge, in ki držijo med njimi poti v neprestanem gor in dol, prevladujejo manjši mlini. Zato je tu znatno več kmetov, ki so lastnika svojega
mlina, kakor so seveda tudi kmetije tu mnogo večje po obsegu in razsežnosti posesti. Saj se je tudi znatno več kmetov ponašalo s svojimi
žagami.
V novejši dobi, ob velikih cestah pa že poprej, so se tudi nekateri
trgovci, močnejši krčmarji in drugačni podjetniki polastili mlinov z nakupom, redkeje z novimi gradnjami. Podobno kakor so si v novejši dobi
tudi mnogi trgovci, zlasti lesni, pridobili stare žage in jih prevzeli v svoj
obrat. V kapitalistični dobi so bili trgovski posestniki tisti, ki so začeli
žage in mline predelavati, jih modernizirati in preurejati v industrijska
podjetja. Vse to vodi že v moderno industrializacijo mlinov in žag. Podobno so graščaki mline, zlasti žage, preurejali na racionalen način v
mlinarska in žagarska podjetja. V najnovejši dobi so jih začeli graditi
docela na novo in v drugačnih položajih. Toda to niso bile več vodne
žage. Zato so bila nova žagarska podjetja postavljena docela na novo,
popolnoma brez zveze z vodotoki. Za njih nastanek ni bila odločujoča
2'
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lega na vodi, temveč ob dobrih prometnih žilah, v bližini velikih gozdnih
predelov. Toda s tem se začenja že novo poglavje.
Da so imeli graščaki v svojih mlinih posebne mlinarje iz podložnikov,
j e ob sebi umljivo. Na podoben način so imeli mlinarje v svojih mlinih
tudi kmetje, ki so bili posestniki mlinov. Niso redki primeri, da so imeli
za mlinarja kakega svojega najožjega sorodnika, mlajšega brata, kadar
je starejši prevzel posestvo, sina ali nečaka. Toda mnogo pogosteje so
bili mlinarji najeti tuji ljudje, ki so jim izročili v upravo in oskrbo mlin
nekako tako, kakor izročijo hlapcu stvar v delo. Kakor hlapci so bili
tudi mlinarji najbolj pogosto neoženjeni in so živeli sami v mlinu, v zelo
primitivnih stanovanjskih pogojih. Podobno je bilo z Žagarji.
Kar se da o življenjskih pogojih mlinarjev reči, je predvsem to, da
se je njihov zaslužek dotekal iz znane »merice«, ki jo je po pravilu in
stari tradiciji mlinar v imenu lastnika mlina smel sam vzeti od mere
v mlin prinešenega žita. Merica je bila plačilo ali odškodnina za storjeno
delo. Bila je stvar posebnega dogovora, kako se je iz te merice, ki je bila
seveda plačilo lastniku mlina, plačeval tudi mlinar; ali tako, da si je
smel vzeti določeni delež od nje, ostalo pa izročiti gospodarju, ali pa da
je moral vse izročiti gospodarju, sam pa je bil plačan ali posebej v naturalijah, ali pa z denarjem in dogovorjeno obleko ter eventualno drugimi naturalnimi plačili. Odtod toliko sporov okrog merice, o kateri so
kmetje morali le prečesto tožiti, da je prevelika, da jo mlinar jemlje
krivično in nepošteno, kakor tudi primeri pohvale, ki so veljali tistim
dobrim in poštenim mlinarjem, ki so vedno vzeli samo »pošteno merico«.
Manjši ko je bil mlin in manj mletja ko je bilo v njem, manj se je
nabralo plačila iz meric. Mnoge so spričo tega oskrbovali družinski člani
sami. Taki mlini so bili spričo tega dražji, in kmetje so se jih ogibali, če
so le imeli večje mline v bližini na razpolago. Podobno so bili v vseh
pogledih na slabšem, tudi glede zaslužka, tisti mlini, ki so stali na slabih vodah in jim je bilo delo prevečkrat prekinjeno zaradi pomanjkanja
vode. Kmetje so se pritoževali, da je treba v njih dolgo čakati. Saj so
bili, postavimo, oddaljeni kmetje najbolj zadovoljni, če so mogli kar v
mlinu počakati, da je bilo mleno, pa čeprav so ostali čez noč v njem;
najraje so џпеН, da so se mogli že z moko vračati domov. Zato so se
ogibali mlinov, kjer so prevečkrat lovili vodo in kjer je bilo treba predolgo čakati, samo seveda, če so bili boljši mlini dosegljivi.
V novejši dobi je polagoma, vendar počasi, način s plačilom zamenjaval stare patriarhalne običaje plačevanja v naturalijah.
Pri Žagarjih je bila stvar v marsičem sicer podobna kakor pri mlinarjih, vendar z bistvenimi razlikami. Tudi žage so bile last graščakov
in bogatih kmetov, kesneje trgovcev in drugih podjetnikov. Redki so bili
primeri, da bi bil lastnik na žagi sam ali njegov najožji sorodnik. Tudi
za Žagarje so jemali delavce in najemnike kakor hlapce in jih plačevali
pač kakor hlapce. Po pravici je že marsikdo naglasil, kako slabo so bili
plačani Žagarji na žagah, kako bedno je bilo njihovo življenje. Zlasti so
bili na slabšem na manjših žagah, ki so zahtevale celega človeka, čeprav
je bilo dela in učinka na njih manj ko na večjih žagah. Žagarji v mračnih
grapah in senčnih gorskih dolinah ter debrih Pohorskega Podravja so
bili v teh pogledih posebno na slabem. Eksistenčno stanje tako mlinarjev
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kakor Žagarjev je imelo na sebi nekaj reliktnega in je zahtevalo modernizacije in izboljšanja. A podoba je, da se preurejanje mlinarskega in
žagarskega delovnega razmerja uveljavlja vzporedno s celotnim propadanjem starega mlinarstva in žagarstva, ki prehajata oba v bistveno
nove pogoje in nove delovne ter plačilne odnošaje.
Mlinarji in potem tudi Žagarji so bili važen delovni člen v stari
družbi našega kmetijskega podeželja. Kar poglejmo, kako mnogo ljudi
se piše za Mlinarje, Malnarje, Malinarje in podobno, z redkimi Molinari,
Müllerji ter Miillnerji, ki so ali z mejnega področja ali sploh iz tujine.
Saj je tudi drugod po svetu zelo mnogo priimkov, nastalih docela podobno kot naši Mlinarji in Malnarji.
Tudi za Žagarje se piše pri nas zelo mnogo ljudi. K tem priimkom
moramo šteti še tiste ljudi, ki se pišejo za Mlinarice in Malnariče ali
Majnariče. Značilno pa je, da Zagaričev ali Žagarčičev sploh ne poznamo. Vsekakor je značilno, da je priimkov po Mlinarjih nemara manj
ko po Žagarjih. Nemara zares to izpričuje, da je poklic mlinarjev še bolj
patriarhalen nego poklic Žagarjev, ki se je čim bliže sedanjosti jačil
čezdalje bolj.
Mlini in žage so dali imena tudi nekaterim naseljem, pač tamkaj,
kjer so pomenili prevladujočo naselbinsko obliko. Podoba je, da so po
mlinih in žagah dobili imena tisti kraji, ki so bili posebno prikladni, da
se je ob njih koncentriralo mlinarstvo ali žagarstvo. Tako imamo Mlino
na Bledu ob Jezernici, ki je kot nalašč nudila oporišče mlinom za namestitev. У podobnem položaju imamo Mlinare na Koroškem, ob Baški
Jezernici tik preden se izlije v Ziljo. Na Krasu je naselje Y Malnih pri
Planini, kjer pa so se zares naselili sami mlini. Po mlinih imajo marsikje ime Mlinščice, kakor že omenjeno v drugi zvezi. Med redkimi takimi
imeni je še Mlinsko pri Kobaridu, ob malem potoku, tekočem v Sočo,
ob koncu Staroseleke doline, kjer je malo možnosti za namestitev mlinov.
Da so tako redki kraji, ki imajo kot vasi ime po mlinih, se nam zdi
samo ob sebi razumljivo. Saj so mlini — posamič in na samem stoječe
zgradbe, ki nudijo osnovo za krajevno ime individualnega značaja, postavimo Kodrinov mlin (na Ljubljanskem polju), Župčev malin (na Ižanskem) itd. Ime celemu naselju so dali mlini očividno le tamkaj, kjer so
izredni pogoji dali osnovo za pojav, da so jih namestili v večjem številu
ob izredno ugodni vodi in kjer so se pozneje še kmetje naselili v bližini.
Podobno je s krajevnimi imeni po žagah. Tudi ta imena so redka.
Imamo dosti veliko vas Zago v Soški dolini med Bovcem in Kobaridom,
ravno na ostrem kolenu, kjer se v glavno reko izteka potok Učja, ob
katerega dolini drži med gozdi prehod v Rezijo. Imamo Žago, vas manjšega obsega, na Kostelskem, tam, kjer se pot spusti na ustje potoka ob
Kolpi. Imamo še Žage, nedaleč od Podgozda, kjer so ob kraških izvirkih
žage, pod velikimi gozdi znamenitega Roga. Imamo tu tam še kako malo
vasico Žago, povsod v bližini velikih gozdov, na ustreznih potokih.
V celem pa so tudi naselbinska imena po žagah zelo maloštevilna.
Pripomniti je še, da so priimki Žagar zelo pogosti zlasti v obližju
pokrajine z mnogimi žagami. Tako, postavimo, je zelo veliko Žagarjev
v Iški vasi in tam okrog, ob vhodu v deber ob Iški, ki se odlikuje po
mnogih žagah. Tudi v Kostelski Žagi in tam okrog je zelo mnogo
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Žagarjev. Na splošno vzeto pa moramo upoštevati, da se marsikateri rod
piše za Žagarje zato, ker so se njihovi predniki priselili iz ene od vasi
Zaga.
Mlini so imeli in do neke mere še imajo znatno vlogo kot shajališče
ljudi na kmetih, kot tisti kraj, ki je po prirodi posla pripraven za sestanke med ljudmi od blizu in daleč. Zato so imeli mlini pogosto vlogo
kot kraj sestajanja, kadar so se pripravljale tajne množične stvari. Postavimo, v mlinih so se v dobi reformacije sestajali ljudje s predikanti.
Znana je znatna vloga mlinov za dogovore v toku narodnoosvobodilne
vojne. Naročila je mogoče s pridom prenašati med vasmi po posredovanju mlinov in mlinarjev, saj je in ostane neopazno, če se kurirji napotijo v mlin, kamor stremijo kmetje s svojimi vrečami žita od vseh
strani, iz mnogih vasi, od blizu in daleč.
Mlini so posebno pomembni za prehode čez reke in potoke. Ob mlinu
so pogosto ugodni položaji tudi za brv, za most, ako> ne neposredno ob
njem, pa vsaj v bližini. Pri manjših vodah drži ob mlinskem jezu vsaj
neznatna brv za prehod čez potok. Pri mlinih na večjih vodah, zlasti na
rekah, je za mlinarja ali za Žagarja vedno potreba po čolnu. Domala
redno najdemo ob mlinu ali žagi v taki legi tudi čoln. Zato se marsikje
na mlin, na Muri in Dravi na plavajoči mlin, veže brod, kjer iz davnine
prevažajo ljudi čez reko. Marsikje se vsaj še drži mlina drugo ime
»Brod«, znamenje, da so tu nekdaj ljudi prevaževali čez reko; s a j j e bil
nemara ponekod brod celo starejši od mlina. Kjer se je v davnih časih
reka dala prebresti, jo je bilo mogoče ob bregu stisniti tudi v ozek pretok, da je gnala mlinska kolesa. Posegati tako daleč nazaj za tolmačenje
razvojnih faz, ko so reko še bredli, ko so se z brodom vozili čez njo in
postavili mlin, naše znanje še ne zadošča.
Kakor že večkrat naznačeno, preživlja v naši dobi mlinarstvo in
podobno žagarstvo usodno krizo. Pa ne samo krizo — mnogo več. Gospodarski razvoj je tako močno spremenil proizvajalne procese, njih načine
in oblike, da stari preprosti mlini več ne ustrezajo, kakor že dolgo ne
ustrezajo več stare preproste žage. Industrijski način opravljanja mletja
in žaganja je poiskal novih produkcijskih načinov, ustvarja nova proizvajalna sredstva in pogonske sile, tako da se je emancipiral od prirodnih pogonskih sil, kakor so reke in potoki s svojimi brzicami, z običajnim strmcem, s težo padca vodne gmote. Mlin ali žaga na paro, na
električni pogon, na katerekoli vrste motor, ki je prenosljiv, vse te in
podobne oblike mlinov in žag moderne dobe so takorekoč zmaga nad
prirodo in njenimi silami, zmaga nad neposredno odvisnostjo od prirode.
Kakor hitro za mlin in za žago ni več potreben pritisk tekoče ali padajoče vode in ni več potrebna voda potoka ali reke, tudi ni potrebno, da
bi se novi, moderni mlin naselil na reki ali potoku, temveč ga moremo
postaviti kjerkoli, na ravnem, daleč stran od vodotoka, ob mestu ali v
njem, kjerkoli. S tem odpade vsakršna vezava na vodotoke in zavisnost
od prirodnih osnov te vrste in se začenja poglavje o soodločanju faktorjev drugačne vrste, o problemih namestitve moderne industrije. Velike
moderne žage stojijo ob predmestjih naših mest in industrijskih krajev,
v dolinah v bližini železniške postaje, ki zagotavlja nagel in ustrezen
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odvoz itd. Moderni industrijski mlini stoje v mestih in ob industrijskih
krajih — v mislih imamo samo slovenske razmere.
V zvezi z našo osnovno tèmo bi bilo interesantno še vprašanje, kako
so se na Sloveskem pokazale prehodne stopnje iz starega v novo v procesu prilagoditve starih novim mlinom in žagam. V tem pogledu so prav
interesantna razvojna znamenja in stvaritve prehoda. Neki posestniki
mlinov so se trudili, da bi stari mlin na istem starem mestu ob potoku,
ob pretaki ali ob reki modernizirali, da bi ga predelali na novo pogonsko
silo, ga povečali, ga razširili ali kakorkoli prenaredili v smislu kompromisa med starim in novim, subjektivno vzeto pa v smeri prilagoditve
novih gospodarskih in tehničnih dognanj na stare temelje, na stare mlinske naprave. Zato vidimo ponekod ob potokih, na pretakah ter ob rokah
predelane mline, ki jih ne žene več voda, marveč industrijsko pogonsko
sredstvo, pa so zaradi postopne prilagoditve novim tehnološkim procesom ostali na starih vodotokih. Vsekakor bi bilo zanimivo, fiksirati
vse te predhodne stopnje, preučiti napol nove, napol stare oblike, ki
pomenijo v celem vendarle nekaj docela kompromisnega, svojskega ob
prehodu samem.
Toda ob tem vidimo povsod, kako stari mlini naglo ginejo. Najprej
so opustili tiste, ki so bili zgrajeni v najbolj neugodnih pogojih, ob najbolj kolebajočih potokih, najbolj poplavnih področjih, v najvišjih legah,
v najbolj gospodarsko zaostalih pogojih. Spet je zelo instruktivno, dognati, kje in kako so propadli stari mlini in stare žage, kako jih marsikje
pomnijo samo še stari ljudje in nam jih označujejo stare topografske
karte. Za študij propadanja starih mlinov in žag so te stare topografske
karte zelo priporočljivo studijsko sredstvo.
Ni odveč, ako opozorimo, da so stare topografske karte, na primer
znane »specijalke« avstrijskih edicij, imele zelo doeledno vertane domala
vse mline in žage. To je bilo na kartah storiti tem lažje, ker so stali mlini
— in podobno žage — po veliki večini na samem, vsaj malo vstran od
vasi. A tudi kjer so bili mlini v vasi, ob potoku, tekočem skoznjo, so jih
na starih topografskih kartah posebej označevali. Zato je primerjava
starih topografskih kart s sedanjim stanjem glede mlinov in žag zelo
instruktivna ter jako olajšuje studij.
Končno še dve, tri o mlinih na veter. Slovenija je dežela obilnih
padavin, zelo razgibanega reliefa, goste mreže potokov in rek ter rečic,
skratka: Slovenija je dežela, ki nudi po svoji prirodi po večini najboljše
pogoje za mline na vodo. Zato je docela uniljivo, da zares pri nas dominira mlin na vodo v dosedanjem gospodarskem razvoju.
Imamo pa vendarle tudi nekaj malega drugih oblik mlinarstva —
pri čemer seveda na moderne industrijske mline in žage ne mislimo. Na
prvem mestu je treba imenovati mline na veter.
Kje jih imamo mline na veter? Predvsem jih vidimo na panonskem
obrobju v severovzhodni Sloveniji, zlasti v Slovenskih goricah in na
Dravskem polju. 3 To je tamkaj, kjer se že nahajamo v dokaj sušnem
področju, kjer je relief le zmerno razgiban, kjer se poleti mnogi potoki
posušijo in kjer je sploh manj vodotokov in zlasti premalo z ustrezno
3 Prim. F. Baš, Vetren j a č e u Sloveniji, Glasnik Etnograf, muzeja u Beogradu, 1928, str. 66 si.
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vodno silo. Tu je stiska za namestitev mlinov na vodo. Zato so prišli na
uvedbo mlinov na veter, ki se družijo z raznimi napravami vinogradništva, ki so prav tako urejene na pogonsko silo vetra. Vsekakor so Slovenske gorice z Dravskim poljem poglavitno področje mlinov na veter
na Slovenskem. Reči pa moramo, da so mlini na veter še manj ustrezajoča oblika za proces trajnega in zadovoljujočega mletja. Né čudimo se,
da tudi mlini na veter naglo ginejo.
Posamič so se mlini na veter pojavili na Slovenskem še v dveh področjih, kjer je bila največja stiska za mline na vodo. To je prvič v kraškem svetu, katerega stisko za vodotoke, prikladne za mline, poznamo.
In drugič: v visokih legah, kjer je ob najvišjih naseljih prav tako težava
za mline na vodo. In spet moramo reči, da je docela naravno, da so se
prvi, dasi le sporadični mlini na veter pojavili prav v teh dveh območjih.
Eno je v opisih že večkrat navedeni mlin na veter na Koprivniku v Bohinju. Tam so zanj izkoristili veter nočnik, ki piha stanovitno v nočeh,
zlasti v zimski dobi, po tesni dolini s Pokljuke. Postavil ga je domačin
pred nekaj desetletji, nekdo, ki je videl mline na veter v Galiciji, pa si
je zamislil, da bo z njim premagal stisko za vodni mlin. Danes je ta mlin
že davno opuščen.
Mlin na veter so postavili pred desetletji tudi v eni od vasi na jugovzhodnem Kočevskem. Toda tudi tega že davno ni več.
V poštev moramo potemtakem jemati samo mline na veter v Slovenskih goricah in na Dravskem polju. V ostalem pa je bila Slovenija dominantno področje mlinov na vodo. Uveljavljanje mlinov na veter je
v skladu s prirodnimi faktorji, saj je očitno, da se pojavlja tamkaj, kjer
je nudila priroda boljše pogoje za mlin na veter nego za mlin na vodo.
Moremo celo reči, da čeprav so mlini na veter na našem kraškem ozemlju ali na gorah v visokih legah le sporadičen pojav in učinek individualnega dejanja posameznikov ter le kratkotrajnega značaja, jim je
vendarle osnova docela pravilno spoznanje in ustrezno vrednotenje prirodnih faktorjev. Nemara je bilo takšnih posameznih vpeljav mlinov na
veter celo še več, pa so se odmaknile našemu znanju. S a j vetrovnost v
naši pokrajini ni majhna.
Naše premotrivanje o mlinih (in žagah) na Sloveskem nam je pokazalo, da so mlini na vodo daleč prevladujoča, pravzaprav dominantna
oblika mletja pri nas. Kazalo bi s sistematičnimi študijami dognati posamezne tipe in variante, analizirati njihovo notranjo uredbo in funkcijsko strukturo. Zanimive so tudi etnografske posebnosti, ki se vežejo
nanje. Zelo velikega interesa so oblike delovnega razmerja med mlinarji
(ter Žagarji) in gospodarji mlinov, pa njihov razvoj iz fevdalnih časov
ter preurejanja v dobi uveljavljanja kapitalističnega gospodarstva. Za
geografe je še posebno zanimivo poglavje, kako so se posamezni tipi
voda izkazali privlačne za namestitev, katere oblike hidrografske adaptacije so bile pri tem potrebne, kako so ljudje s tem obvladovali vodni
režim in njega ustreznosti. Saj je nadalje posebej zelo zanimivo, kako in
kje so nastajali novi industrijski mlini, kateri nagibi so odločali o njihovi
namestitvi, pa kako so odbirali kraje za namestitev velikih industrijskih
žag. — Po drugi strani je potrebno proučitve, kako so moderne agrarne
reforme v socialistični dobi vplivale na preureditev delovnega in funk24
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cijskega razmerja med mlinarji ter Žagarji in dotedanjimi posestniki
mlinov ter žag.
Mlini (in žage) v toku zadnjih dobrih petdeset let naglo ginejo, ker
jih zamenjavajo industrijski mlini (in žage). Tudi ta prehod in njega
pogoji ter prehodne stopnje so geografsko sila interesantne, pa vredne
drobne analize s posebnimi pokrajinskimi proučitvami. Podoba je, da
nam kaže, da se tega lotimo čim prej, ker nam bodo sicer ostali samo še
industrijski mlini in žage, ki so sicer tudi sila zanimivi in vredni studija,
vendar v bistveno drugačnih ali celo docela različnih pogojih in okolnostih. Stari mlini in žage razodevajo vpoglede v prirodno stanje, ko je
človek razpolagal še s primeroma malo sredstvi za emancipacijo od
takrat malodane vsemogočne narave. Spoznati te preproste oblike obvladovanje prirode in njenih sil, zato nam nudi studij mlinov in žag
starega patriarhalnega tipa zelo mnogo dragocenega gradiva, zelo vrednih spoznanj. Preučevanje prehoda od teh pariarhalnih in napol fevdalnih oblik v moderna podjetja mlinarske in žagarske stroke pa nam
odpira zelo poučne vpoglede v začetke moderne kapitalistične dobe in
njenih gospodarskih stvaritev. Škoda bi bilo zanemariti možnosti vpogleda v zanimivi primer starega in novega gospodarjenja.
Z našo razpravo je podanih nekaj poglavitnih osnovnih dejstev.
Nadaljnje drobne pokrajinske proučitve naj jo izpopolnijo, morebiti v
posameznostih celo bistveno dopolnijo. Prav naša doba pa je za tak
studij zelo zelo prikladna, ker se je staro jelo naglo odmikati, a je še
vedno v bistvenih potezah ohranjeno, bodisi dobesedno ali v spominu
ljudi, v zapiskih in starih topografskih kartah, novo pa se je šele jelo
uveljavljati in je pred nami še v vseh bistvenih vezavah in razmerjih
s starim. Kesnejše generacije bodo že preveč odmaknjene od našega
tipično prehodnega stadija v stanju mlinov (in žag) na Slovenskem.

L E S MOULINS EN SLOVÉNIE
Anton

Melik

L'auteur s'est proposé d'analyser la répartition géographique des moulins
en Slovénie, c'est-à-dire dans la partie nord-ouest de la Yougoslavie. La Slovénie est un pays montagneux au relief très accidenté. Les pluies et les neiges
y sont abondantes au cours de l'année entière. Il est donc naturel que les moulins à eau y prédominent; les moulins à vent ne se trouvent que sur un territoire limité, dans la région nord-est de la Slovénie, en bordure de la Pannonie,
— du grand bassin continental du Danube moyen, où le pays est plat et
les précipitations moins abondantes. Les moulins à eau sont répartis dans
le pays avec une certaine régularité, ils sont cependant plus nombreux en
bordure des plaines et dans les vallées de montagne plus importantes où la
population a g r a i r e est la plus concentrée, l'agriculture la plus développée,
et où les conditions hydrographiques s e prêtent le mieux à l'exploitation de
la puissance hydraulique. L'auteur décrit les deux types principaux de moulin
qu'il distingue par la forme de leurs roues: a) roues à augets qui sont mues
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par le poids de l'eau tombant à la verticale, type le plus usuel dans les régions
montagneuses où la pente de l'eau est assez grande, et b) roues à aubes planes,
mues par la poussée horizontale de l'eau, type qui prédomine dans les vallées
et en bordure des plaines où la pente de l'eau est plus faible. Les moulins
sont construits naturellement en maçonnerie. L'auteur décrit les diverses
adaptations des cours d'eau qui alimentent les moulins dans la plupart des cas
par l'intermédiaire d'un chenal, ce qui constitue aussi une précaution contre
l'inondation. Les terrains calcaires du Karst surtout présentent, du point de
vue de la construction des moulins, de graves difficultés. En surface, les cours
d'eau y sont rares, c'est pourquoi les moulins sont concentrés sur les rares
et précieux ruisseaux et rivières proches. Sur la D r a v a et la Mura qui sont
des rivières plus importantes, il y a des moulins flottants attachés à la berge
par des chaînes ou par des cordes.
L'auteur caractérise ensuite le rôle et la position sociale des meuniers
qui, jusqu'aux temps récents, montraient maint trait archaïque. Pendant les
dernières dizaines d'années, en Slovénie aussi de grands changements se sont
produits dans ce domaine: l'industrialisation moderne n'a pas épargné les
moulins. Les anciens moulins à eau sont en train de disparaître et leur place
est prise par des minoteries modernes mues par la vapeur, par l'électricité ou
par d'autres forces motrices. Les moulins qui, auparavant, dépendaient entièrement des conditions naturelles des cours d'eau, sont en train de s'émanciper.
L e remplacement des anciens moulins à eau de caractère artisanal par des
entreprises industrielles qui, pourtant, sont plutôt petites et de caractère local,
se poursuit à une cadence accélérée et représente de nos jours une forme
particulièrement marquante de la transformation économique du pays.
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