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"Guru slovenskega rodoslovja" je ob njegovem imenu  
zapisano v prvem slovenskem rodoslovnem priročniku

Urška Kereži

	 INTERVJU

PETER  
HAWLINA

Z ačetek leta je pre-
lomnica, ki kliče k 
inventuram vseh 
vrst. Tudi oseb-

nim, ki naj bi prinesle odgovo-
re, kdo smo, kaj počnemo, kam 
gremo … Koliko nam pogled 
nazaj, v družinske korenine, 
pomaga bolje razumeti, zakaj 
smo taki, kot smo?
Morda res komu kakšne prelo-
mnice pomagajo k premiku od 
namena do dejanja. In marsikdo 
je že rekel, da si zelo želi doku-
mentirati znane prednike, soro-
dnike. A take izjave so stresanje 
nepremišljenih besedičenj. 

Ker znamo zapisati imena in 
priimke za dva pradeda in dve 
prababici nazaj? 
Večina bo to res zlahka opravila 
v minuti ali dveh. Na ta način bi 
bilo poleg izhodiščne popisanih 
še šest oseb - starša in dva para 
starih staršev. Kar rado pa se zgo-
di, da se šele ob tem zavemo, da 
se recimo ne moremo spomniti 
dekliškega priimka babice. Še 
več bo takih, ki ne bo vedelo da-
tumov in krajev rojstva, poroke 
in smrti. Vsak od njih je imel še 
po dva prednika. Teh osem jih je 
imelo šestnajst … In kdor je brez 
odlašanja opravil to skrajno eno-
stavno nalogo, preskus lastnega 
vedenja, je na dobri poti, da bo 
naredil še kaj več. Kdor tega ne 
bo naredil takoj, ne bo naredil 
nikdar. Spada med tisto mno-
žico čvekačev, ki sem jo omenil 
v začetku. Saj ne trdim, da je 
treba prednike dokumentirati. 
Ni treba. Toliko manj pa je treba 

govoriti o tem, kako zelo si to 
želimo. 

Blagoslov ali prekletstvo?

Posebnega znanja torej ne potre-
bujemo? Le voljo?
Zakaj neki? Uspešen začetnik je 
na konju. Vse poti so mu odprte. 
Poda se lahko na potovanje v 
preteklost in iz preteklosti spet 
v sedanjost. Pot nima konca. Z 
vsakim odkritjem se področje 
raziskovanja širi. Cilj se vse 
bolj odmika. Je to blagoslov ali 
prekletstvo?

Katere zapise so ljudje pravza-
prav v družinskih kronikah želeli 
zapustiti potomcem?
Temeljni atributi so ime, (de-
kliški) priimek, datum in kraj 
rojstva, za poročene še datum in 
kraj poroke in za umrle datum 
in kraj smrti. Pogojno bi dodali 
spol, če ta ni razviden iz kon-
teksta. Tako je oseba zadostno 
edinstveno dokumentirana. 
Take zidake po sorodstvenih 
povezavah sestavljamo v zgrad-
bo - rodovnik. Teh povezav pa ni 
veliko. Samo dve sta. Povezava 
med moškim in žensko je ena in 
povezava do njunih otrok ali nju-
nih staršev druga. Lahko bi rekli 
horizontalna in vertikalna vez. 

Kaj pa če ...
... seveda. Pogosti so primeri, ko 
ima moški ali ženska potomce z 
različnimi partnerji, a še vedno 
ostajata samo dve že omenjeni 
razmerji. In ti atributi so, kot re-
čeno, potrebni za trdno ogrodje. 

Šele dodatni pa so tisti potrebni 
za nanašanje tkiva, da bo ogrodje 
začelo dobivati popolnejšo 
podobo. V ta namen sta najbolj 
uporabni beseda in slika. 

Ko ženina mati ni bila hči 
moža njene matere

Uniformirane oblike potem ni? 
Vsaka družinska kronika je samo-
svoje sestavljena zgodba, kot so 
različne zgodbe družin?
Sam sem družinsko kroniko 
zgradil z opisom vsega, kar mi 
je o prednikih uspelo izbrskati. 
Nekaj so zapustili sami - dnev-
nike, spomine, zapiske, fotogra-
fije, predmete, nekatere sem še 
doživel, o drugih sem izvedel 
od sorodnikov ali objav. Naju z 
ženo sem preskočil pa tudi najine 
starše. Zares sem začel pri gene-
raciji dedov in babic in njihovih 
prednikih. Nastala je zbirka 
spominov, ki bodo morda kdaj 
zanimivi najinim otrokom in 
njihovim potomcev. Če tega pred 
kakimi desetimi leti ne bi naredil 
jaz, ne bi naredil nihče drug. Izdal 
sem jo v zadostnem številu izvo-
dov, da so jo lahko prebirali tudi 
sorodniki. Kmalu sem odkrival 
še nove zanimivosti in nekatera 
poglavja sem moral spreminjati, 
popravljati, dopolnjevati. Hitro 
je postalo očitno, da je družinska 
kronika podvržena spre-
membam, ki jih prinaša 
življenje. To nekoliko 
manj velja za že umrle 
generacije, pa se tudi 
s tistimi pojavljalo 
nova odkritja. 
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in brez izogibanja ponovitvam. 
Tako lahko z gotovostjo trdimo, 
da so vsi priimki, ki so nastali po 
dejavnosti ali poklicu, nastajali 
vzporedno tudi v bližini že ena-
kega. Zlasti tisti, ki se vežejo na 
prisotnost obrti - kovači, mlinar-
ji, lončarji. Pa naj kdo ne misli, 
da so Šmiti, Milerji, Hafnerji 
kaj manj slovenski. Ravno tako 
Šuštarji in Tišlerji, saj nimamo 
priimka Čevljar in Mizar, kar še 
ne pomeni, da so bili vsi "šuštar-
ji" in "tišlerji" Nemci. Nobenega 
zagotovila pa ni, da bi bil nosilec 
enakega priimka tudi potomec 
istega prvega nosilca. Kljub temu 
je enak priimek privlačna vaba za 
ugotavljanje možnega sorod-
stva. Celo v znanosti se občasno 
obravnava kot genetski marker. 
Postavlja se hipoteza, da bi lahko 
bili vsi Cankarji potomci Pra-
cankarja in podobno Prešerni. 
Cankarja, če sem prav razumel, 
razlagajo po nemškem Zänker, 
po naše prepirljivec. Prešerna ni 
treba razlagati. Da pa sta se v dobi 
oblikovanja priimkov na skoraj 
vsakem koraku našla prešeren in 
prepirljiv človek, pa tudi ni težko 
verjeti. Enako kot danes.

Sorodnik tisti, ki pride za 
pogrebom

Koliko rodov nazaj smo si potem 
vsi v sorodu? Kdaj pride do 
redukcije, kot pravite ugotovitvi 
preproste matematike, da se 
število prednikov ne more širiti v 
nedogled? 
Izreka o vesoljnem sorodstvu 
se dokazuje z matematičnimi 
in statističnimi modeli. Na 
tem se radi pasejo vedno novi 
izumitelji. Najprej se bi bilo treba 
dogovoriti, kaj je sorodnik. Jaz 
pravim, da je tisti, ki pride za 
pogrebom. Navadno pridejo 
tudi tisti, ki tega pred smrtjo 
niso očitno kazali. Sem že slišal, 
da so na kmetih pač vedeli, da 
je treba iti za pogrebom, čeprav 
niso znali povedati, kako so s 
pokojnikom v sorodu. Saj nam 
tudi zmanjka besed, ko skušamo 
povedati sorodstveno razmerje, 
ki ni samoumevno. Ko nekdo 
reče mrzli bratranec, ne vesta ne 
on in ne poslušalec, kako naj bi 
razumel to sorodstvo. Seveda 
pa prej ali slej pride do redukcije 
prednikov. Če bi zanosila sestra 
z bratom, bi imel otrok pol manj 
sorodnikov. Enako, če bi zanosila 
hči z očetom ali mati s sinom. Pa 
se tudi to ne bi zares poznalo, če 
bi mogli preštevati vse prednike 
določene osebe. Brez matematič-
nih dokazov trdim, da ima vsak 
od nas enako število prednikov 
in vsak bi verjetno prišel do 
skupnega prednika, če bi imel 
rodovnik dovolj globoko in 
široko raziskan. Vseeno še nisem 
ugotovil, kako sva si v sorodu z 
ženo, Ireno Goršič.

Koliko je nam Slovencem sploh 
pomemben izvor? V Ameriki je 

rodoslovje velik biznis, obstajajo 
agencije - kot nekakšna vrsta 
turizma, povezana z iskanjem 
družinskih korenin … 
Res je v novem svetu zanimanje 
za izvor izrazitejše kot v Evropi. 
Tam je rodoslovje industrija. 
So vodilna rodoslovna velesila. 
Čisto mogoče je, da jih bodo 
Kitajci presegli tudi v tem, zdaj 
še ni videti. Programska oprema 
je njihova in prizadevajo si, da bi 
imeli največje rodoslovne zaloge, 
ki smo jih začeli polniti tudi 
posamezni slovenski rodoslovci. 
Evropejci sledimo. Za preostale 
kontinente ne vem skoraj nič. 
Prepričan sem, da zaostajajo.

To zanimanje je odvisno od veli-
kosti naroda, zgodovine, kulture, 
bogastva?
Kulturna in socialna zgodovina 
sta že pomembni. Vsak narod in 
vsaka skupnost ima rodoslovja, 
kolikor ga potrebuje. Šiptarski 
slaščičar mi je rekel, da se pri njih 
lahko poročajo, če sta ženin in 
nevesta sorodstveno vsaj sedem 
kolen narazen. Kako pa to veste, 
sem ga vprašal in nisem rekel, 
saj še pismeni niste. Mi vemo, je 
rekel. In mu verjamem. Ljubitelj-
sko rodoslovje pe je lahko razvilo 
tam, kjer imaš kaj raziskovati. 
V katoliškem svetu so se začele 

voditi matične knjige v glavnem 
v sedemnajstem stoletju.

Vsi razširjeni rodovniki 
izmišljeni
 
Kaj pa molekularno rodoslovje? Je 
prihodnost? V svetu že sistema-
tično zbirajo vzorce sline oziroma 
brise ustne sluznice prostovoljcev 
za podatkovno bazo.
Genetika je ena najmlajših 
znanosti. Nas rodoslovce je takoj 
pritegnila. Mnogi smo naročili 
svoj izvid in s primerjavo sem z 
daljnim bratrancem iz Nemčije 
potrdil pravilnost zapisanega 
rodovnika. Pravim, da je v tem 
primeru papirnati rodovnik 
enak biološkemu. Še en podobno 
uspešen poskus sem naredil po 
materini strani. S tem nočem 
reči, da so vsi podatki v mojem 
rodovniku zanesljivi in pravilni. 
Zagotovo niso. Trdim celo, da so 
vsi razširjeni rodovniki izmi-
šljeni. Napake se najdejo celo v 
matičnih knjigah. Vsi smo zmo-
tljivi. In povrhu je menda bolj, 
kot si mislimo, prisotna napaka, 
ki nastane v zapisu krsta, in sicer 
da je kot oče zapisan mož matere 
otroka, ne njegov biološki oče. 
Tudi če je bila "napaka" splošno 
znana. Tak primer naj bi bil pisa-
telj Ivan Tavčar. 

Bo kdaj celotno prebivalstvo dobi-
lo genetsko sliko? 
Morda nismo daleč. Morda bo 
človekov genom postal njego-
va identiteta, ki bo zamenjal 
sedanje identifikacijske atri-
bute. Danes si tudi lahko sami 
izmerimo pritisk. Nič ne stane in 
vsakdo zna to narediti. Po moji 
klasifikaciji prihajamo v peto ob-
dobje rodoslovja - podobno kot 

so nas učili v šoli, je bilo najprej 
obdobje praskupnosti, sledilo je 
sužnjelastniško, fevdalno, kapi-
talistično in temu komunistično. 
Trapasto, kajne? In pri rodoslovju 
lahko rečemo, da se je razliko-
valo v obdobju nepismenosti in 
pismenosti. Prvo je bilo zagotovo 
najdaljše v zgodovini človeštva, 
pa zato rodoslovju ni nič manj-
kalo. Drugo lahko merimo v nam 
znanem svetu z uvedbo obvezne-
ga dvoletnega šolanja. Za naše 
prednike je to po reformah Marije 
Terezije. Pred nekaj deset leti smo 
začeli uporabljati računalnike, še 
kasneje internet in zdaj je tu peto 
obdobje - genetike. 

Smrt rodoslovja?
Počakajmo. Stvari se tudi na tem 
področju hitro razvijajo. Poskusi 
sistematične populacijske gene-
tike so v povojih. Čeprav se pri 
vseh narodih že najdejo taki, ki si 
na podlagi zelo majhnih vzorcev 
drznejo razglašati svoja odkritja 
o genetskem izvoru Slovencev, 
Hrvatov, Bosancev, Srbov …, če 
omenim samo nekaj predstavni-
kov Balkancev, in se ne spuščamo 

še prek teh meja. Ne upam si 
oporekati tem odkriteljem, verja-
mem pa nikomur niti najmanj.
Pred desetimi leti denimo je 
bila Slovenija izbrana kot eno 
od področij genetskega vzorče-
nja. Ameriški inštitut, ki uživa 
svetoven sloves, je nabral okrog 
600 vzorcev. Izvide smo lahko 
sodelujoči kupili po znižani ceni, 
nismo pa dobili niti preproste 
statistične analize, ki bi izposta-
vila večinski genotip. Zdaj je v 
teku nova sistematična popula-
cijska študija. Vzorce zbira Zavod 
za transfuzijo v Ljubljani. Vsakdo 
lahko brez obveznosti in stro-
škov odda svoj vzorec, kapljico 
krvi, in izvid bo lahko po končani 
analizi odkupil. Več vzorcev, bolj 
natančen rezultat. Ga hočemo?

Kar je bila še pred nekaj leti 
znanstvena fantastika, je danes 
realnost.
Se popolnoma strinjam. Izogi-
bam pa se napovedim.   

odstotkov je starejših ljudi, ki zaprosijo 
za vpogled v stare matične knjige
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"Vsi ljudje vse 
vedo, na vsem 

svetu se pa 
vse dobi"

Nekatere so raziskovale že prejšnje generacije. Zanimivo je, 
da se je Trubarja šele v novejšem času lotil dr. Boris Golec. 

"Za malo se mi je zdelo, da Plečnik ni imel rodovnika. Zdaj ga ima 
lepo raziskanega po očetovi liniji, po materini ne," pove Hawlina. 
Nasploh je večina rodovnikov asimetrično raziskana. Vedno je 
očetova linija težja. Izjeme so tam, kjer je več nezakonskih mater. 
Za ilustracijo Hawlina izbere Dietricha Mateschitza, avstrijskega 
poslovneža, lastnika Red Bulla. Nezakonski sin Neže Matešič je bil 
njegov ded Franc. Tudi Neža je bila nezakonska hči Marije. Kaj vse bi 
se še našlo! 

Zapleteno pri lastniku 
Red Bulla
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Takšna, ki so popolnoma spreme-
nila zemljevid vaše družine?
Tudi, recimo da ženina mati ni 
bila hči moža njene matere. Vali 
Kušar je bila krščena, ko njena 
mati še ni bila poročena. V zapisu 
krsta je bil vpisan priimek njene 
matere - Marenčič, rubrika za oče- 
ta je bila prazna. Po nekaj letih se 
je Lucija Marenčič poročila z Maks- 
om Kušarjem in ta se je po poroki 
v župnišču predstavil kot oče ne- 
zakonske hčere, ki je dobila nje- 
gov priimek. To poglavje je bilo to-
rej po skoraj desetih letih spozna-
no za napačno. Do tega spoznanja 
marsikdaj ne pride nikoli.

Če že "znana" preteklost piše 
sedanjost na novo, kako je šele z 
vplivom sprotnih dogodkov? 
Ob še tako vnaprej določenih 
okvirih in kriterijih bomo sproti 
ali naknadno ugotavljali, kako za-
nimivo je življenje. In tudi, da ga 
ne bomo mogli ustrezno odslika-
ti. To nam ne sme zmanjšati volje 
in veselja do zastavljenega dela. 

S pršutom in "flaškonom" 
do odgovorov

Se kdaj zgodi tudi, da naključno 
raziskovanje družinskega rodov-

nika pripelje do pozabljene bogate 
tete v Ameriki? 
Morda, ne vem. Vem pa za veliko 
primerov, ko v tujini umre oseba 
brez oporoke in je država, sodišče 
dolžno poiskati morebitne 
sorodnike. Ker takih iskalcev 
nimajo, so se oblikovale agencije 
za iskanje dedičev. V njih delujejo 
pravniki, ki so vešči detektivske-
ga iskanja, pogosto raztegnjene-
ga zunaj meja države, kjer je treba 
sodno razrešiti zapuščinsko za-
devo. Šele če se dedičev ne najde, 
premoženje pripade državi.

Zaradi denacionalizacijskih za-
dev rodoslovci potem niste imeli 
dela čez glavo? Ker bi ljudje želeli 
odkriti, ali jim pripada kaj, kar je 
država prednikom vzela?
To so opravili upravičenci sami, 
saj zbiranje potrebnih dokazov 
ni zelo zahtevna naloga. Res pa je 
pred kakimi desetimi leti mini-
strstvo za pravosodje predlagalo 
slovenskemu rodoslovnemu 
društvu, da določi kriterije za 
sodnega izvedenca rodoslovja, 
in nekje deset posameznikov 
je status dobilo. Tudi sam sem 
na povabilo stranke v postopku 
pomagal narediti prikaz sorod-
stva, veliko preglednejšega, kot 

so jih v spisih predlagali pravdni 
zastopniki upravičencev.

Pa so ovire, na katere bomo skoraj 
zagotovo naleteli?
Prva je lastna neodločenost, da bi 
se dela zares lotili. Druga bi lahko 
bila pomanjkanje časa. Saj sem 
rekel - dela je z vsakim odkritjem 
več, ne manj. Pomembna postav-
ka postanejo tudi stroški. Moral 
bi omeniti še ignoranco - nezna-
nje je povezano z dejstvom, da 
normalen človek o rodoslovju ne 
ve praktično nič. Šele ob prvih ko-
rakih bo shodil, morda sčasoma 
tekel, celo dirjal in ob tem užival, 
ko bo naletel na zapreke. Moj 
primer je zgovoren: ko sem prvič 
prišel v arhiv in samozavestno 
naročil knjigo porok za župnijo 
Tržič na Gorenjskem za obdobje v 
zgodnjem devetnajstem stole-
tju, sem na prvi strani ugotovil, 
da sem nepismen. A bilo mi je 
pod častjo, da bi pred drugimi 
pokazal svojo nevednost. Obračal 
sem liste, zapisi so bili v nem-
ščini. Nemško sicer še kar znam, 
nisem pa znal brati pisane gotice. 
Na lepem mi je uspelo počasi 
črkovati Catharina. In potem 
Achatschitsch. Katarina Ahačič! 
Nadaljevanje je bilo podobno 
prvemu uspešnemu zavoju na 
smučeh.

Obupnih situacij ni? 
So. Eno od teh sem elegantno 
rešil s podkupovanjem. Pršut 
in flaškon terana sem obljubil 
najditelju poroke Martin Peruzzi-
Frančiška Marolt. Po tednu ali 
dveh sem dobil izpisek poroke! 
Koliko bi mi bilo prihranjeno, 
če bi se že prej tega domislil! 

Povedati hočem po Krpanu - vsi 
ljudje vse vedo, na vsem svetu se 
pa vse dobi. Kadar si v slepi ulici, 
se obrni na izkušenejše - kustose 
v arhivih. In še smešno poceni so, 
če njihove sposobnosti in cenike 
primerjaš npr. s ceno kustosa v 
avstrijskem rodoslovnem dru-
štvu Adler, kjer je treba za pol ure 
plačati 32 evrov, za eksperta 50. 
Torej 100 evrov na uro.

Največ dobi tisti, ki ima 
kaj dati in daje

Splet? Koliko časa, potrpljenja 
nam lahko prihrani?
Ogromno! Vedno več. Pravkar 
sem omenil Adler - tudi oni 
imajo vse več na spletu. A šele v 
zadnjih letih, medtem ko smo 
v slovenskem rodoslovnem 
društvu prav od začetka skoraj 
izključno računalniško opre-
mljeni in dejavni, ob tem da 
klasičnega rodoslovja nikakor 
ne podcenjujemo. Ima pa delo z 
računalnikom toliko prednosti. 
Samo eden od stranskih učin-
kov: delo posameznika lahko 
takoj postane last vsega sveta. Na 
prvi pogled za koga zloraba, ki pa 
kmalu spozna, da je ena največjih 

koristi. Kdor dela rodovnik zase, 
ga ne dela za nikogar. Jaz temu 
rečem onanija. Erotika je šele v 
stiku z drugimi. Največ dobi tisti, 
ki ima kaj dati in daje.

Tega se v Sloveniji zaveda komaj 
nekaj več kot 200 rodoslovcev, ki 
so svoje rezultate ponudili v ogled 
na splet. 
Ažurno obnavljamo referenčni 
indeks oseb, ki so rodoslovno že 
vključene v družinske sklope. 
Kdor na tem indeksu najde 
osebo iz lastne evidence, je našel 
"sorodnika", s katerim si bosta 
vzajemno obogatila evidenci. 
Za dodatno pomoč je objavljen 
še indeks porok. To je slovenska 
svetovna rodoslovna prisotnost 
in mnoge večje države so pred-
stavljene slabše ali sploh niso. S 
tem nočem reči, da smo najboljši, 
smo pa, glede na našo velikost, 
število prebivalstva in bogastvo, 
med največjimi in v absolutnem 
merilu nekaj podobnega kot v 
boksu.

Zmeraj obstaja tisti neki prvi 
skupni člen, deblo v rodoslovnem 
drevesu, iz katerega so se potem 
razvile vse veje?
Priimek je kot rodoslovni atribut 
na prvem mestu. Presenečen 
sem bil, ko sem prvič slišal, da 
so se priimki dosledno uvelja-
vili šele v 16. stoletju. Stari so 
torej komaj kakih petsto let. V 
tem času so se spreminjali. Eni 
so izumrli in nastajali so novi. 
Kolikšen delež je takih, ki se niso 
istočasno dodeljevali različnim 
družinam? Ne vem. Morda kakih 
deset odstotkov. Vsi drugi so se 
oblikovali brez strogih pravil 

ljudi letno obišče 
nadškofijske arhive3500

INTERVJU

"Kdor dela 
rodovnik 
zase, ga  

ne dela za  
nikogar"

Najstarejša vira sta Sveto pismo in mitologija - vsi plemiški 
rodovniki se stekajo v ta dva. Za pripadnike rdeče krvi pa so 

praktično edini viri matične knjige, a še te so prvih sto do dvesto let 
podatkovno skromne. 

Sveto pismo  
in mitologija

Ti
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ir
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Do leta 1800 se predniki  
s precejšnjo lahkoto najdejo

Cankarja razlagajo  
po nemškem Zänker,  

po naše prepirljivec


