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Letošnje leto je v vsej Sloveniji, še posebno pa v Občini Ivančna 
Gorica, posvečeno Josipu Jurčiču, slovenskemu pisatelju, pesniku, 
časnikarju, avtorju prvega slovenskega romana Deseti brat in mno-
gih drugih pomembnih literarnih del.  V čast nam je, da je Vlada 
Republike Slovenije na pobudo Ministrstva za kulturo ter predlog 
Občine Ivančna Gorica razglasila leto 2021 za Jurčičevo leto. 

V tem letu v povezavi s slavnim muljavskim pisateljem obeležujemo 
številne obletnice, potekajo mnogi dogodki, nastajajo nova književ-
na dela, mnoge organizacije širom celotne Slovenije so pristopile s 
svojimi aktivnostmi k praznovanju Jurčičevega leta. Izkazalo se je, 
da knjige vedno najdejo pot do ljudi. A kar je najpomembnejše, ved-
no znova odkrivamo, da je Jurčič pravzaprav še kako aktualen tudi 
danes. 

Pogosto slišimo, da je »Jurčič za prozo to, kar je Prešeren za poezi-
jo«. A poleg dragocene literarne zapuščine je predvsem zgled sode-
lovanja in povezovanja. Vsem nam je lahko vzor v številnih vredno-
tah, naj si gre za domoljubje, skrb za slovenski jezik ali spoštovanje 
kulturnega zaklada, ki so nam ga zapustili naši predniki.  

Šole so tiste, ki učijo in gojijo slovensko besedo in zavest, zato, 
spoštovani učitelji, hvala, ker se trudite približati našega pisatelja 
učencem in ker vedno znova najdete izvirne načine, kako oživiti Jur-
čičeva dela. In dragi učenci, v tem letu smo samo v naši okolici videli 
toliko vaših dragocenih kreativnih ustvarjanj, razmišljanj in uprizori-
tev, da smo samo še bolj prepričani, da nas Jurčič zopet povezuje. 
Naj omenim samo zadnjo predstavo, v kateri ste Jurčiča primerjali 

JOSIP JURČIČ NAS POVEZUJE
Martina Hrovat, podžupanja Občine Ivančna Gorica
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z vplivneži – ja, Josip Jurčič je bil ena od osrednjih kulturnih oseb 
takratnega časa, morda bi bil v današnjih časih res zvezdnik, kdo 
ve. Pomembno je, da beremo, ohranjamo in spoštujemo njegovo 
zapuščino, da Jurčiča še bolj približamo ljudem. 

Hvala vsem, ki ste ali še boste prispevali svoj delček v mozaik Jurči-
čevega leta 2021. Jaz pa verjamem, da bo Jurčič povezoval še naprej 
in da bodo vse naše skupne aktivnosti dodatna spodbuda, da bomo 
skupaj še dolgo ohranjali pisatelja in njegova dela živa. 
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Dobro leto je tega, ko sem se razveselil obvestila, da je Vlada RS na 
predlog Občine Ivančna Gorica leto 2021 razglasila za Jurčičevo leto. 
Veselilo me je dejstvo, da smo zaradi te odločitve pridobili prilož-
nost, da o njem govorimo poglobljeno in z razmislekom, predvsem 
pa več, kot bi sicer upravičeno lahko. Ta izbor ni postal samo naša 
lokalna priložnost, ampak priložnost širše skupnosti, cele Slovenije 
– spoznavati dela in pomen našega Jurčiča. Vsekakor pa je postal 
dovolj velik izziv zaposlenim na Osnovni šoli Stična. 

Z razlogom pravim našega. Junaki njegovih del so se tekom de-
setletij vtisnili v »genski« zapis prebivalcev naše občine, predvsem 
Muljave in tudi Krke ter Višnje Gore. V svojih delih Jurčič podrobno 
opisuje vaške posebneže, v katere je vpletal kmečke značaje in ne-
vsakdanje dogodke in nam tako ohranil podeželsko preteklost v 
pisni obliki. Dotaknil pa se je tudi slovenskega narodnega vprašanja. 

S pobudo, ki jo je podala naša občina, nam sporoča, da ji je mar za 
njegovo dediščino, ki jo je zapustil. To dejstvo me veseli, saj nas po-
znavanje Jurčičeve literarne in ostale zapuščine razsvetljuje in kul-
turno povzdiguje.

Z razglasitvijo Jurčičevega leta se je tako ponudila priložnost za ra-
ziskovanje, ki ga je na svoj način izkoristila skupina učiteljev, združe-
nih v organizacijski odbor na šoli pod naslovom Proslavimo Jurčiča. 
Prepričan sem, da ga z današnjim simpozijem o Josipu Jurčiču nad-
vse uspešno zaključujemo. 

Organizacijskemu odboru, ki je bedel nad celoletnim potekom do-
gajanj, in vsem, ki ste v tej zgodbi prispevali svoj delež in tako pri-
dodali svoj prispevek k obeležju Jurčičevega leta, se zahvaljujem in 
vam iskreno čestitam. 

PROSLAVILI SMO JURČIČA
Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična
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PRISPEVKI GOSTOV 
NA SIMPOZIJU
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Nadarjen in plodovit pisatelj 

Josip Jurčič je bil rojen, nagonsko delujoči obdarjenec, eruptivna 
pripovedna narava in naš prvi veliki mojster umetniške povesti in 
romana. Skoraj iz nič je z veliko sposobnostjo, izjemno pridnostjo, 
veliko pronicljivostjo, neznansko domišljijo in genialno jezikovno 
ustvarjalnostjo dal Slovencem umetniško  pripovedno prozo in celo 
oblikoval roman kot njeno krono. V desetletjih 1864–1880 je bil naš 
najuspešnejši pisatelj in ostal vzor in merilo našim pisateljem vse 
do nastopa slovenskega modernizma. Njegova leposlovna bera je 
za tako kratko ustvarjalno življenje veličastna – skoraj 50 leposlov-
nih spisov, 8 romanov, 8 povesti in še kaj. Ustvaril nam je slovenski 
ljubezenski roman, več zgodovinskih povesti in vrsto krajših, sijajnih 
značajevk (Pipa tobaka, Telečja pečenka) in ne nazadnje nekaj večno 
veljavnih humoresk, primerljivih s tovrstno produkcijo velikih evrop-
skih literatur (Kozlovska sodba v Višnji Gori, Zakrpana Višnja Gora in 
raztrgani Žužemberk). 

V prvem in drugem desetletju 20. stoletja se je Jurčič moral umakniti 
v ozadje. Bil je iz mode. Celo Finžgar se ga ni upal več hvaliti, čeprav 
se je zgledoval pri njem. Ker je bil dosledno empatičen do svojih 
preprostih vaških junakov, nikoli zloben, zasmehljiv in podcenjeva-
len, vselej dobrohoten do njihove naturne preproščine, so ga naši 
naturalisti (Govekar) odklanjali, češ da ne slika minuciozno banal-
ne vsakdanjosti, ampak romantično narodopisno slikovito kaže 
kmečke krjavlje. V novem stoletju je blestel Cankar, ki je odklanjal 
mladoslovenski malomeščanski liberalizem in ironiziral »ponižnega 

JOSIP JURČIČ – BOJEVNIK 
Z NOVINARSKIM PERESOM
Avtor: dr. Mihael Glavan
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kmetiča«, ki globoko sklonjen pozdravlja svojega župnika. Klical je 
po radikalnejšem kmečkem, delavskem in intelektualnem uporniku. 

Sistematično obdelavo v literarni vedi je Jurčiču dal šele Ivan Prija-
telj, ki je zatrdil, »da je njegov talent pretežno realističen, vendar z 
močnimi romantičnimi primesmi. Ustvarja drastične značaje in krepke 
orise, manjka pa mu zmožnosti za abstrakcijo in slikanje pokrajine.« 
Vsekakor je pravi prekipevajoč pripovedniški talent, tipični liki v nje-
govih delih so v slovenskem slovstvu ostro začrtani, zaradi močne 
upodabljajoče umetniške sile so neminljivi. 

Novinarstvo kot (pisateljski) poklic

Že v Jurčičevem času je bilo novinarstvo javnosti namenjeno 
delovanje, katerega osnovni nameni so: obveščanje javnosti o do-
gajanju, razlaganje ali komentiranje dogajanja, osveščanje in izo-
braževanje javnosti ter razvedrilo in zabava javnosti. Vzporedne 
znanstvene, ozko strokovne in ljubiteljske publicistike pri tem ne 
vključujemo med novinarstvo. Tako pojmovano splošno novinar-
stvo pa se je zaradi preživetja moralo naslanjati na svoje izdajatelje 
in materialne podpornike, brez katerih ne bi moglo preživeti. Ti so 
bili predvsem trije: država (s svojo zakonodajno in upravno zgrad-
bo), v avstro-ogrskem imperiju katoliška Cerkev in politične stranke. 
Vsi trije so novinarstvu ali časnikarstvu poleg navedenih osnovnih 
funkcij dodajali še svojo ideološko in politično noto, zato v grobem 
lahko govorimo o državnih (uradni list ipd. publikacije), verskih in 
strankarskih (političnih) časnikih in časopisih. Glavni obliki klasične-
ga periodičnega tiska v drugi polovici 19. stoletja sta bila časopis 
in časnik. Časopis je splošen ali pa specializiran medij (leposlovna, 
zabavna ali strokovna vsebina). Izhaja tedensko do mesečno in v 
manjših nakladah. Na zunaj se razlikujeta že v formatu. Vse te meje 
so lahko zabrisane, javnost navadno med njima ne razlikuje. 

Majhna slovenska narodna skupnost, razkosana na več dežel v 
okviru avstrijskega cesarstva, je takrat premogla dva časnika, ki sta 
stregla širši populaciji: Slovenski narod (od 1868) in Slovenec (od 
1873), Bleiweisove Novice (od 1843) pa so že izgubljale svojo kul-
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turnoinformacijsko in izobraževalno vlogo, ki je bila dragocena in 
pomembna v prejšnjih desetletjih. Že hiter pregled Slovenskega na-
roda in Slovenca jasno pokaže, da časnika nista mogla ostati zgolj 
pri temeljnih postavkah novinarstva, kakor smo jih označili malo 
prej, ampak sta morala upoštevati politične smernice svojih usta-
noviteljev in izdajateljev, prvi liberalne stranke, drugi pa katoliške 
Slovenske ljudske stranke, tako da oba lahko opredelimo tudi kot 
mešanico informativnega in političnega časnika. 

Urednik Anton Tomšič je v zagovoru pred porotnim sodiščem v 
Celju 3. decembra 1869 takole utemeljil svoje novinarsko poslan-
stvo: »Vsakdo, ki se s časniki peča, ve, kakšno nalogo ali dolžnost ima 
časnikar, posebno politični časnikar. Njegova dolžnost je vse, kar se 
med nami in okoli nas količkaj imenitnega godi, zapisati in naznaniti 
svojim bralcem. Pa ne samo suhoparno zapisati. Časnikar ima dolžnost 
vsak dogodek na vse strani pojasniti in pokazati ga od njegove dobre 
in slabe strani.«

Vsebinska struktura Slovenskega naroda 

Prva številka Slovenskega naroda, ki je izšla v Mariboru 2. aprila 1868 
in nosila še pripis List na ogled, je obsegala štiri strani. Glava z naslo-
vom časnika je bila opremljena s podatki o izdajateljih, letni, pollet-
ni in mesečni naročnini in še nekaj kratkimi navodili o naročanju in 
pošiljanju dopisov.  Na prvi strani je prinesla poudarjeno natisnjen 
Slovenskega naroda politični program in tako že v izhodišču jasno 
pokazala, da gre za spoj političnega in informativnega novinarstva. 
Sledila je rubrika Dopisi, ki je prinašala izčrpnejše novice o kultur-
nem, mednarodnem in lokalnem političnem dogajanju. Kasneje so 
to gradivo ločevali na tuje in domače. Sledil je Listek ali feljton, ki 
je stalnica v vseh naslednjih letih. Skoraj vsaka številka je prinesla 
tudi kakšno zanimivost iz sveta ali iz domačih logov. To so običajno 
sporočila o nesrečah, vremenskih ujmah, kriminalnih dejanjih ipd. 
Polovica zadnje strani je bila že v prvi številki namenjena marketin-
škim oglasom in obvestilom. Čisto spodaj pod črto pa je bil objavljen 
podatek, da je izdajatelj in urednik časnika Anton Tomšič, tiskar pa 
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Eduard Janežič. Kasneje je v obeh funkcijah naveden Josip Jurčič z 
izjemo enega tedna v letu 1878, ko je odsotnega urednika nadomes-
til Maks Armič.

Uredniška struktura se ni bistveno spreminjala tudi po prenosu ured-
ništva v Ljubljano, le da je časnik z novim letom 1873 postal dnevnik, 
izvzemši ponedeljkov in prvih dnevov po praznikih. Postopoma se 
uvodniki, ki jih ne piše le urednik in vsa leta niso avtorsko podpisani, 
vedno bolj odzivajo na najpomembnejše državno in južnoslovansko 
politično dogajanje. Tako lahko iz dneva v dan beremo poročila o 
avstrijskih vojnah (npr. z Rusijo), o ustavnih težavah, volitvah, po-
membnih obletnicah in seveda veliko tudi o zunanjepolitičnih do-
gajanjih ob balkanskih vojnah s Turki, aneksiji Bosne in hrvaških te-
žavah z Madžari. Sem in tja je uvodnik posvečen kakšni pomembni 
osebnosti, npr. ob 70-letnici »očeta naroda«, Janeza Bleiweisa, ob 
smrti Antona Janežiča, Slomška ipd. Notranjepolitična poročila se 
posvečajo merjenju politične moči med liberalnim in katoliškim ta-
borom, predvsem pred državnimi in lokalnimi volitvami. Več man-
datov je bil član ljubljanskega mestnega zbora tudi Josip Jurčič, ki je 
vselej izvoljen z velikim številom glasov. 

Politično in narodno poslanstvo Slovenskega naroda

Politično in kulturno poslanstvo časnika Slovenski narod je štiri leta 
po Tomšiču, ko je list že izhajal v Ljubljani, opredelil Josip Jurčič v 
svojem uredniškem uvodniku: »Po prelomu na državnih volitvah 1873 
se že bije slovenski kulturni boj, ki daje osnovni ton vsemu javnemu 
življenju. Naš mladoslovenski liberalni tabor na čelu z Vošnjakom, 
Razlagom, Kersnikom, Zarnikom in drugimi prvaki bijemo boj proti 
germanizatoričnim pritiskom na Slovence in druge nenemške narode 
v Cislajtaniji. Drugi naj svobodno zagovarjajo še vero, če se jim zdi po-
trebno, mi pa bomo veseli, ako bodo z nami vred branili narodni jezik 
in narodni obstanek.« (Slovenski narod, 6. 9. 1873)

V dobi slogaštva, ko so staroslovenski katoliški tradicionalisti in 
mladoslovenski liberalni politiki skušali usklajeno nastopati v dunaj-
skem parlamentu, da bi se močneje upirali nemškemu pritisk, je tudi 
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Slovenski narod ublažil svojo kritiko klerikalnega tabora. Za Jurčiča 
je bilo znano, da je manj agresivno nastopal zoper desničarje kot 
Tomšič ali Železnikar, ostrejši pa je bil proti nemškutarjem. 

Ob božiču 1873 je v svojem časniku med drugim zapisal: »Duhovnih 
in vsega farškega stanu nočemo preveč radikalni zagrabiti. Še je ena 
garda duhovnikov, ki so narodni. Te odbiti, bi bilo nepolitično. Mi smo 
liberalni, a ne smemo biti radikalni, ker bi se naše liberalno narodno 
občinstvo lahko obrnilo proti nam. Mi si želimo prave politične sloge, 
v kateri vsi stremimo za skupen vsenarodni boj proti tujcem. Žal nam 
je, da smo Slovenci razklani na liberalce in klerikalce in si s tem le slabi-
mo svojo moč v dunajskem parlamentu.«

S srcem in umom pa je bil seveda velik zagovornik projekta Zedinje-
na Slovenija. V ognju taborskega gibanja je v nekem svojem članku 
poudaril: »Vrnimo se na literarno delo! Duševno življenje Slovencev 
peša zaradi nezadovoljivega pouka slovenščine v šoli, zaradi prešibke-
ga podpiranja in razširjanja slovenske knjige, zaradi prešibke podpore 
naši Slovenski matici. Zedinjeno Slovenijo terjamo in jo bomo dosegli, 
ker jo moramo! Potrdimo se kot narod, reši nas edino duševno in ma-
terialno delo!

Vaš urednik JJurčič.«

Jurčič kot novinar in feljtonist pri Slovenskem narodu

Josip Jurčič je sodeloval že pri prvih pripravah za ustanovitev nove-
ga političnega lista v Mariboru. Zato ne preseneča, da je svoj prvi 
podlistek Pisma o slovenski literarnosti objavil že v 2. številki Sloven-
skega naroda, 4. aprila 1868, pod psevdonimom J. J. Osat. Ker so 
bile njegove takratne ambicije predvsem leposlovne, si je najprej 
zamislil nekakšna feljtonistična literarna pisma, a pri tem ohranil ši-
rino in možnosti tudi za druga področja. Takole je zastavil besedo: 
»Široko je okrožje. Kjer se lotimo, najdemo dokaj praznega, obdelo-
vanja potrebnega polja, koder še ni nihče sejal, ali vsaj nihče plel. Posa-
mezni ne morejo vsega. Naj se torej zberó okrog Slovenskega naroda 
vsi, ki imajo veselje do dela, ki imajo ljubezen do našega ljudstva. /…/ 
Njegova feljtonistična pisma naj bi torej bila kritičen pretres raznih 
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prikazni na našem slovstvenem polji zadnje dobe, skromno kazalo na-
ših pomanjkljivosti in vodilo na pota, ktera se nam prave zde.« Taka 
programska zasnova kaže Jurčičevo namero tudi za sprotno spre-
mljanje in vrednotenje literarnega dogajanja in njegovo željo, da ga 
predstavlja širšemu slovenskemu občinstvu, ki se mu je zdelo zelo 
potrebno literarnega izobraževanja. 

Svojo feljtonistiko je kar hitro temeljito poglobil v svojih Prijateljskih 
pismih, ki jih je v treh nadaljevanjih objavil v Slovenskem narodu. V 
njih je pogumno in neposredno spregovoril o potrebi po kritičnem 
pisanju in preseganju politične in kulturne mlačnosti. Po selitvi z 
Dunaja v Maribor, spomladi 1868, se je njegova narodnopolitična 
usmeritev še okrepila in v skladu s tem se je tudi njegova publicis-
tika v Narodu iz kulturnoumetnostne vse bolj preobražala v politično 
angažirano. Pisal je vse več politično programskih člankov, npr. Česa 
se nam je bati, O naši politiki, v katerih je opozarjal na nevarnost 
nemške ekspanzije v naših pokrajinah. Zavzemanje za Zedinjeno 
Slovenijo, takrat seveda še v okviru Avstrije, je povezoval s sorodni-
mi političnimi gibanji na Češkem in na Hrvaškem.   

Jurčičev liberalni politični profil se je izoblikoval že v prvem letu pi-
sanja za Slovenski narod. Radikalno in vehementno je zastopal ta-
borsko gibanje za Zedinjeno Slovenijo in se bojeval s predstavniki 
nemškega centralizma, ki je vse bolj dvigal svojo gospodarsko in 
politično moč na Kranjskem in na Štajerskem, že takrat pa je izkazo-
val tudi dobro poznavanje političnih razmer tudi pri sosedih Hrvatih. 
Jurčičev delež v prvem letniku časnika je presenetljivo obsežen. Gle-
de na to, da vsi prispevki niso avtorsko podpisani, vendarle drži, da 
je 30 do 35 Jurčičevih. Čeprav se je žurnalistike oprijel zaradi preži-
vljanja, je novinarsko pisanje uresničeval s preudarkom, z osebnim 
žarom in osebno prizadetostjo. Pri tem tudi praviloma ni prestopal 
meje dostojnosti, kakor se je večkrat dogajalo Tomšiču in kasneje 
Jurčičevim naslednikom, zato tudi ni imel toliko tožb na sodiščih za-
radi žalitev časti. 

Jurčičevo bivanje v Mariboru je pustilo nekaj sledi tudi v njegovem 
literarnem in zasebnem pisanju. Čeprav je bil sin dolenjske dežele, 
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je opažal in cenil tudi lepote štajerske dežele, še posebej obronkov 
vrhov in goric južnega Pohorja. V povesti Hišica na strmini,  ki je os-
tala nedokončana, in še enkrat kasneje v romanu o Tattenbachu, je 
zapel slavospev tej pokrajini: »Srca ne bi imel, kdor bi te ne ljubil, 
kdor bi te domovini in Slovanstvu ne branil, lepa, zelena dežela juž-
nega Štajerja.«

Tudi v naslednjem letu je Jurčič nadaljeval s svojimi  političnimi član-
ki, med katerimi je nekaj posebnega njegov podlistek Malo poglavje 
o naših ženskah. V njem se je odkrito zavzel za politično ozaveščanje 
ženstva, kar je bilo za tisti čas zelo radikalno. Pisal je, »da je za vsak 
narod in njegov napredek blagostno, ako ima med više izobraženimi 
stanovi ženstvo, ktero razume in goji tudi resneje strani človeškega 
življenja, kterega pogled seza od klavirja in kuhinjskih loncev nekoliko 
više, ktero ve, da svoje otroke izreja ne samo za svojih starih let veselje, 
nego celi človeški družbi in posebno domovini. Isto velja o ženstvu po 
kmetih.« 

Jurčiču so sodobniki večkrat očitali, da ni končal študija. Tudi sam 
je sicer potožil, da si zaradi preskromnega materialnega položaja 
ni mogel privoščiti dragega študijskega bivanja, vendar pričevanja 
njegovih sodelavcev kažejo, da mu to ni povzročalo večjih eksis-
tencialnih stisk. Nekateri sodobniki, predvsem pa kasnejši analitiki 
njegovega življenja, močno poudarjajo njegovo trdo in zavzeto no-
vinarsko delo kot tlako, ki ga je močno izčrpavala in celo povzročila 
njegovo prezgodnjo smrt, vendar je sam menil precej drugače. Tudi 
Fran Levec v svojih Spominih na Jurčiča pričuje, da je bil »ponosen, 
da živi ob zaslužku svojega peresa, vesel, da se je dokopal v človeški 
družbi do spoštovanega imena, in večkrat je rekel v veselem razgovo-
ru, da ne gre menjat z nobenim profesorjem.« 

Tudi velika Jurčičeva zasluga je, da smo se Slovenci v zadnji tretjini 
19. stoletja na vseh področjih oblikovali v urejen in organiziran na-
rod. Jurčič vsekakor sodi med kulturnopolitične idealiste, ki so vne-
to in prepričljivo delovali »na narodnem polju«. Jasno je zaznaval 
germansko potujčevanje in zato podpiral povezovanje Slovencev z 
drugimi južnoslovanskimi narodi. Izgoreval je v spodbudah za dvig 
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slovenske kulture in nacionalne ozaveščenosti. O pravem času je 
pozival: »Delajmo, ko je še dan, kajti ko pride noč, ne bo  nihče več 
delal.« 

Epizoda v Sisku

Po nekaj manj kot dveh letih je Jurčič prekinil svojo novinarsko karie-
ro pri Slovenskem narodu in aprila 1870 zapustil Maribor ter skušal 
nadaljevati študij na Dunaju. Toda tudi tam je ostal človek peresa, 
publicist, ki je sodeloval pri Stritarjevem Zvonu, še naprej dopisoval 
v Slovenski narod in nekaj celo za dunajske liste. Tomšič ga je vabil 
nazaj v Maribor, a Jurčič se je spomladi 1870 že ogrel za poskus v 
cesarskem obmejnem Sisku, kjer je prvo polovico leta 1871 urejal ju-
goslovanski časopis Südslavische Zeitung, ki je bil ustanovljen z nalo-
go, da bi napadal nemško in madžarsko politiko na Hrvaškem. 

Jeseni 1870 je pod pritiskom pruske germanizacije z vso silo izbruh-
nilo »jugoslovansko vprašanje« – položaj južnoslovanskih narodov v 
avstro-ogrskem imperiju. Jurčič se je z vso vnemo vključil v politično 
razpravljanje in že v jeseni 1870 napisal v dveh nadaljevanjih članek 
Slovenci in Hrvatje, ki ga je kot uvodnik prinesel Slovenski narod (15. 
in 22. oktobra 1870). V tem in sorodnih člankih je jasno izrazil zasno-
vo svoje jugoslovanske ideologije, ki jo je kot slovenski pisatelj kas-
neje izdelal trdneje kot kateri koli od njegovih sodobnikov. Zavedal 
se je, da se morajo južnoslovanski narodi v okovju avstrijskega im-
perija trdo povezovati, če hočejo doseči svoje kulturne in politične 
pravice, a je pri tem ostal trdno na slovenskih pozicijah in zavračal 
«ilirsko« koncepcijo, po kateri naj bi se Slovenci odpovedali lastne-
mu knjižnemu jeziku. 

Jurčičevo bivanje v »graničarskem« Sisku je trajalo le približno pol 
leta 1871. Nazaj v Maribor ga je po Tošičevi smrti vabil Josip Vošnjak 
in mu ponudil glavno uredništvo Slovenskega naroda. Bivanje v Sisku 
je Jurčiču omogočilo, da se je lahko pobliže seznanil s perečimi te-
mami tega prostora in postal eden najboljših poznavalcev kulture, 
jezikov in politike južnoslovanskih narodov. Poznal je tudi zaosta-
lost teh področij, zato si je za delovanje postavil geslo: »Do svobode 
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se pride po omiki, in iz omike izvira moč.« V Sisku je podpiral skupne 
interese Slovencev in Hrvatov ter hrvaške težnje za popolno odtr-
ganje od Madžarov. O vsem tem in tudi o razmerah in politiki v Srbiji 
je dopisoval v Slovenskem narodu, na drugi strani pa je v nemškem 
časniku Südslavische Zeitung pisal o slovenski politiki, predvsem 
pa o pred kratkim preminulih Slovencih: Antonu Tomšiču, Antonu 
Umeku in Miroslavu Vilharju. 

Vrh in zaton Jurčičevega novinarstva

Ljubljana je bila poglavitna in sklepna postaja Jurčičeve časnikar-
ske kariere. Njegov prvi ljubljanski podvig je bil vsekakor prehod 
Slovenskega naroda v dnevnik – prvi slovenski dnevnik. Jurčič je bil 
osrednja gibalna sila, ki je pripravila lastnike do te pogumne in pre-
senetljive odločitve. Časnik se je namreč moral financirati sam, zato 
so odgovorni izkazali zelo veliko zaupanje Jurčiču, da zažene ta pro-
jekt. Zaupanje je vsekakor opravičil, garal je kot urednik in pisec za 
letno plačilo 1200 goldinarjev, a je bil kljub temu ponosen na svoje 
časnikarsko delo. Po prehladu leta 1879 se je naslednjo pomlad za 
krajši čas zatekel po zdravje v Korico in Benetke, a se še od tam red-
no oglašal s prispevki za Slovenski narod. Še do konca aprila 1881 
je vztrajal pri urejanju Slovenskega naroda, čeprav že kot oskrbo-
vanec deželne hiralnice v Ljubljani, dokler ni 3. maja 1881 podlegel 
tuberkuloznemu vnetju porebrnice ali, kakor so temu takrat rekli, 
pljučni sušici. Vplivni sodobniki, politični in literarni sodelavci so mu 
v avgustu naslednjega leta 1882 priredili veličastno posmrtno slovo 
in na njegovo rojstno hišo vzidali spominsko ploščo. 

Domoznanske vsebine v Slovenskem narodu

V domoznanskem pogledu je z dopisi in poročili  Slovenski narod po-
krival celotno slovensko ozemlje, še najšibkeje je bila zastopana Ko-
roška. Zanimivo je, da Jurčič v časniku ni posvečal kakšne posebne 
pozornosti svojemu ožjemu domačemu dolenjskemu prostoru ali 
mu celo dajal prednost. Le redko v vseh letih lahko zasledimo nekaj 
novic iz Stične in Višnje Gore, nekajkrat iz Novega mesta, Dobrepol-
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ja in Kočevja, veliko pa je dopisniških poročil s Štajerske in Gorenj-
ske. Tovrstna poročila so uvrščena v rubriko Domače stvari. 

Še preden se je rodil Slovenski narod, se je komaj sedemnajstletni 
Jurčič s svojo prvo javno objavo pojavil v Bleiweisovih Kmetijskih in 
rokodelskih novicah, in sicer 3. julija 1861. Podpisan je sicer z začet-
nicama J. J. svojega pravega imena in priimka, kakor je bila takrat 
navada, čeprav je kasneje še nekaj let raje uporabljal psevdonime. 
Njegov prispevek je duhovita in zbadljiva politična kozerija, ki sme-
ši puhloglave ljubljanske nemške in nemčurske malomeščane. Kra-
tek članek skriva resne in ostro zaznane podtone o veliki jezikovni 
pestrosti jezikov in narečij v avstro-ogrski monarhiji in seveda ger-
manizatorski pritisk na slovanske narode v njeni sestavi in s tem 
izkazuje že zelo zgodnjo Jurčičevo usmeritev v liberalno narodno-
obrambno novinarsko publicistiko, ki jo je pozneje razvil v Sloven-
skem narodu.     

Iz Ljubljane. J. J-č. (Kratkočasnica pa resnična prigodba). Ni dolgo, 
kar sta v naši zvezdi stara gospoda kaj goreče kramljala o Sloveniji 
in o avstrijanskih Slovanih. Eden je sedel, drugi pa stal: govorila sta 
nemški.

Sedeči: »Čemu je novi župan, ker še tega ne poskerbi, da bi saj ta 
drevored od kazine do gledišča prost bil fantalinov, da bi mogle 
gospe sedeti; druzega nam ni naredil, kot kmete je v mesto pripravil.« 

Stoječi je povzel besedo rekši, da so se na interpelacijo dr. Toman-a 
Hervati(!), Čehi in Poljaki podpisali. Ko sta potem še o vpeljavi sloven-
skega jezika v šolo otrobe vezala, je na zadnje rekel sedeči: »Če niso 
z nemškim jezikom zadovoljni, naj se pa kinežkega uče; ker slovenski 
jezik je tako zmešan z besedami tujih jezikov, da ga med stoterimi 
ljudmi komaj eden razume. Tudi se nobeden ne more v drugem jeziku 
izobraziti, kot ravno v nemškem in noben jezik nima take literature.«

Stoječi je dalje pričal, da avstrijanski Slovani po 37 načinih pišejo, kar 
mu je sedeči poterdil pristavši: »Govore pa v brezštevilnih narečjih.« 

Stoječi: »Ich bin ein geborner Slaf; moj materni jezik je češki; dobro ra-
zumem Čeha, Rusa – toda Poljaka, Slovenca in Horvata ne; kranjskega 
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kmeta pa skozi in skozi razumem.«

Tako sta možiceljna besedovala in na obrazu se jima je bralo, kako 
modra se čislata. Kritike nam ni treba pisati o njih, ker vsaka beseda 
kaže, da je zajec pri bobnu veliko večji mojster, kakor sta ta dva gos-
poda, ki sta tukaj vzela Slovence in Slovane v grozen pretres, čeravno 
je eden med njima se imenoval »Slaf«. Omenil sem te prigodbe le, ker 
lejte! take baže so tisti ljudje, ki jih znani »nekdo« kot svoje brambov-
ce imenuje – »die ganze gebildete Welt«.

Jurčičev prvi prispevek v periodičnem tisku po vsebini pravzaprav 
ni domoznanski, ker meri širše. Med prave domoznanske prispevke 
pa vsekakor sodi poročilo o »pristavskih trojčkih«, objavljen v isti 
številki Novic, a podpisan z začetnicama F. L. Pomislili smo na Frana 
Levca, ki pa je takrat štel šele petnajst let. Precej okornejši in slabši 
jezik od Jurčičevega tudi ne govori v prid temu kasneje tako ugled-
nemu avtorju. Vsebinsko in domoznansko pa je prispevek vsekakor 
zanimiv. 

Iz Višnjegore na Dol. 26. rožnika. F. L. ~ V tukajšni fari v vasi »na P r i 
s t a v i« se je 22. dan t. m. v hiši štev. 3 nenavadna reč zgodila, namreč 
da je Mica K o š a k - o v a, poštena zakonska žena, povila t r o j č ke 
(Franceta, Petra in Alojzija), ki so dozdaj prav terdni in zdravi. Ven-
dar te novice ne naznanjamo samo iz tega namena, ker je nenavadna, 
marveč zato, ker so stariši imenovanih trojčkov siromaki, ki imajo ra-
zun trojčkov še za druge 3 hčerke in 3 fante skerbeti. Bližnji in daljni 
sosedje so tej ubožni družini za trojčke že marsikaj darovali v dnarji 
in perilu; al to je še premalo zdalo. Pametni možje pravijo, da bi silno 
treba bilo, da bi saj enega izmed trojčkov dali kaki dobri ženi v rejo, in 
zatoraj bi se potrebovalo obilniših darov, da bi se naprošena rednica 
plačati mogla. Ker pa sami domači farmani tega ne premorejo, zato se 
obernemo z milo prošnjo do bolj premožnih bravcov »Novic«, poseb-
no do tistih, ki so iz višenske fare rojeni, kakor tudi na vse blage in dob-
rotljive ljubljanske gospe in premožniše gospodine: na Vaše usmiljene 
serca poterkamo danes in lepo prosimo, da bi kaj v dnarjih ali perilu 
darovali in te darove vredništvu »Novic« izročiti hotli. Vredništvo pa 
prosimo, sprijete darove poslati gospodu fajmoštru Višenskemu, ki jih 
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bodo po previdnosti v prid matere in trojčkov obernili.

V Slovenskem narodu smo z domoznanskega gledišča  pregledali 
celoten letnik 1878, ko je bil Jurčič njegov glavni urednik in že izku-
šen ter ugleden časnikarski publicist. Pregled je pokazal zelo skrom-
no bero domoznanskih novic z našega področja, ki pa so vendarle 
zanimive. Po vsebini sodijo med kulturne in politične, ena pa je po-
ročilo o naravni ujmi.  

— (»S l o v e n s k i N a r o d«) nam je c. kr. državno pravdništvo včeraj 
k o n f i s c i r a l o, in sicer zaradi necega dopisa iz Zatičine. (13. 8. 1876)

— ( V i s o k i sneg), ki je sedaj najbolj nevaren streham in jednakim 
stavbam, podrl jo 11. t. m. v Zatičini na Dolenjskem volovski hlev kmet-
skega gospodarja, in padajoči tramovi so pobili dva vola in teško po-
škodovali deklo, katera jima je ravno krmo pokladala. (13. feb. 1878)

— ( S l i k a r g. I v a n F r a n k e ) je izdelal in v čitalniškej bralnej sobi 
v Ljubljani razpostavil sliko pokojnega 
prvega urednika »Slovenskoga Naroda« 
Antona T o m š i č a. Delo, naročeno od 
odbora za spominek Tomšičev, je tako 
izvrstno in umetniško dovršeno, da ga 
sme gosp. Franke mej svoje prve šteti. 
Kdor je pokojnega slovenskega rodolju-
ba in novinarskega našega prvoborca 
poznal, meni, ko sliko zagleda, da ga 
ima živega pred seboj. Slikar je delal po 
fotografiji, a pozna se, da mu je bil pri-
jatelj Tomšič še tudi živo v spominu. Te 
slike nobeden umetnik bolje ne naredi.  
(4. junija 1878)

— (Na K r k i) je bil za župana izvoljen Ja-
nez Skubic iz Oselce, a za svetovalce so 
bili izvoljeni: Janez Koščak iz Leščevja, 
Jože Hribar iz Gmajne in Nace Bregant iz 
Znojil. (1. sept. 1878)
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Josip Jurčič – utemeljitelj slovenskega novinarstva
Povzetek

Ob velikem leposlovnem opusu je Josip Jurčič utemeljil tudi slovensko 
novinarstvo. To je bilo že v tistem času pojmovano kot javnosti na-
menjeno delovanje, katerega osnovni nameni so bili: obveščanje jav-
nosti o dogajanju, razlaganje ali komentiranje dogajanja, osveščanje 
in izobraževanje javnosti ter razvedrilo. Ob tej osnovi je Jurčič izražal 
tudi svojo liberalno politično dimenzijo in tako pomagal ustvariti prvi 
slovenski politični dnevnik, ki ga je urejal skoraj celo desetletje (1871–
1881). V svojem časniku je predvsem bojeval slovenski kulturni boj 
proti germanizatoričnim pritiskom na Slovence in druge nenemške na-
rode v avstro-ogrskem imperiju, ki je dajal izrazit ton vsemu javnemu 
življenju. Kljub temu da ga je časnikarstvo izčrpavalo, je bil ponosen, 
da živi od zaslužka svojega peresa, in vesel, da se je z njim dokopal do 
spoštovanega imena. Med letoma 1868 in 1881 je za Slovenski narod 
napisal veliko število uvodnikov in člankov in svoje novinarsko pisanje 
uresničeval s preudarkom, z osebnim žarom in osebno prizadetostjo. 
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Na predlog Občine Ivančna Gorica je vlada Republike Slovenije leto 
2021 razglasila za spominsko leto Josipa Jurčiča. Letos namreč mine-
va 140 let od njegove smrti in 150 let, odkar je svoje življenje posvetil 
uredniškemu in novinarskemu delu pri Slovenskem narodu, prvem 
slovenskem političnem časopisu oz. dnevniku liberalske orientacije. 
Star pa bi bil danes Jurčič 177 let, čeprav mu jih je bilo dano dočakati 
(samo) 37 (približno toliko, kolikor jih štejem sama). S tem je približ-
no dosegel pričakovano življenjsko dobo svojega časa, saj je bila ta 
še na začetku 19. stoletja 40 let in se je začela zviševati proti koncu 
stoletja, občutno zlasti v 20. stoletju, tako da danes živimo precej 
nad pričakovanji. 

A našemu Muljavcu se je zdelo, da ga Bog prerano kliče k sebi, ko 
je ležal na svoji postelji v ljubljanskem stanovanju v Kolmanovi hiši 
na Kongresnem trgu, kjer je bil sedež uredništva časopisa Slovenski 
narod. Zdravniku dr. Fr. Zupancu je potarnal, kako rad da bi še živel 
in pisal – in morda šele napisal svoja najboljša dela. In prav v tej sobi-
ci, ki je gledala na Ljubljanico, ob kateri se je Jurčič po vsakodnevni 
časnikarski tlaki v poznih popoldanskih urah hodil sprehajat s pri-
jateljem Josipom Vošnjakom (prijatelju in šolniku Franu Levcu pač 
ni bilo do tega), ga je obiskal sošolec Hugon Turk st. iz Šentvida pri 
Stični1 in se od njega poslovil v imenu rodne Dolenjske. 

Kajti Jožek, kakor so ga od malih nog klicali domači, je bil najprvo 
mili, dragi, zvesti sin Dolenjske,2 kjer so močne korenine njegove 
1   Tj. tisti, ki bo pomembno prispeval k organizaciji vélike Jurčičeve slovesnosti na Muljavi leta 

1882, na kateri bodo pisatelju postavili spominsko ploščo na rojstni hiši.
2   Gre za aluzijo na pesem »Josip mili, dragi!«, ki jo je pisatelju v spomin spisal Anton Turkuš in jo je 

decembra 1881 priobčil Slovenski narod. Dolenjska je dala še dva člana »mladoslovenske trojice«; 
od Jurčiča trinajst let starejšega Frana Levstika, retijskega gospoda, in Podsmrečana Josipa 
Stritarja.

OB PRILOŽNOSTI 
VSESLOVENSKEGA LETA 
JOSIPA JURČIČA
Avtorica: dr. Urška Perenič
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zgodnejše, a tudi poznejše literarne ustvarjalnosti, če samo pomis-
limo na neločljivo navezanost na ljudsko, narodno tradicijsko snov. 
Rodil se je naš Jurčič pravzaprav kot Jožef in kot drugi izmed treh 
otrok (sestra Marija je bila od njega dve leti starejša, brat Anton pa 
dve leti mlajši) materi Mariji (roj. Jankovič) in očetu Marku iz Jabla-
nice pri Kostanjevici, ki se je priženil na borno Pajštbarjevo kmetijo. 
Odtod je Jožek kmalu odšel v svet; najprej v ljudsko šolo na bližnjo 
Krko in v Višnjo Goro, nato v belo Ljubljano, kjer je nadaljeval šolanje 
na normalki in zatem cesarsko-kraljevi gimnaziji, pa dalje na Dunaj, 
kjer se je vpisal na študij slavistike in klasične filologije. Ni ga zakl-
jučil, vendar pa je zato zaključil prenekatero literarno delo, ki se je 
ohranilo na slovenskem literarnem obnebju. 

Izmed pomembnejših literarni dosežkov Josipa Jurčiča, ki se ga je 
v popularni zavesti prijela oznaka »slovenski Walter Scott«, se po-
sebej spomnimo na njegov »izvirni roman« Deseti brat (1866), s 
katerim si je prislužil prvenstvo v slovenskem romanopisju, ter na 
»izvirni historični roman iz sedemnajstega veka slovenske zgodo-
vine« Ivan Erazem Tattenbach, ki velja za prvi slovenski zgodovinski 
in prvi slovenski feljtonski roman (1873). Jurčič ima tudi prvenstvo 
na področju slovenske zgodovinske tragedije, kjer mislimo na Tugo-
mera (1876), ter v turškem žanru zgodovinske povesti z zgodbo o 
poturčenem sanjarskem vojaku Juriju Kozjaku (1864). Ta je sedem-
najstletnemu pisatelju prinesla prvo nagrado Mohorjeve družbe 
v zavidljivi vrednosti 130 goldinarjev in prispevala k njegovi večji 
prepoznavnosti v slovenski literarni javnosti. Ne pozabimo niti na 
idilično razpleteno kmečko povest Sosedov sin (1868), ki v pogledu 
nekaterih literarnih zgodovinarjev velja za eno najboljših in najbolj 
enovitih Jurčičevih del, na zgodovinsko povest o vojaških begunih 
z naslovom Domen, ki jo je 1864 priobčil Slovenski glasnik v Celovcu, 
na imenitno meščansko povest Hči mestnega sodnika (1866) ali še 
imenitnejši roman Lepa Vida, ki je 1877 začel polniti strani Stritarjeve 
revije Zvon na Dunaju. V zbirki Slovenska knjižnica je Jurčič sredi 70. 
let 19. stoletja samozaložil romane Cvet in sad, Mej dvema stoloma 
in Doktor Zober; v dobi torej, ko je bil skoraj povsem zapisan čas-
nikarstvu, a se je hkrati predobro zavedal, da je poleg političnega 
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bojevanja, sredi katerega se je, hočeš nočeš, znašel pri pisanju za 
časopis, nujno, da se slovenski kulturniki in pisatelji še bolj oprime-
jo beletristike. To je storil tudi sam, kajti beletristika je bila glavni 
generator narodne zavesti, in si upravičeno prislužil naziv ene od 
osrednjih kulturnih osebnosti druge polovice 19. stoletja in enega 
najboljših pisalcev slovenske književnosti sploh (ob Jenku, Kersniku, 
Levcu, Tavčarju in še kom).

Pri Jurčičevem ustoličenju za slovenski literarni kanon in ohranjanju 
spomina nanj so nezanemarljivo vlogo opravili tako njegovi sodob-
niki kot poznejši literarni zgodovinarji (zanimivo, večinoma moški 
literarni zgodovinarji). Za oblikovanje pisateljske in čisto človeške 
podobe vélikega Muljavca sta gotovo najbolj zaslužna Fran Levec 
in Josip Vošnjak, ki sta mu čast izkazala v spominskih pričevanjih. 
Skoznja spoznavamo pisateljevo osebnost, značaj, vrednote, pri-
bližata nam ga čisto skozi vsakdanje življenje, ki ima – z besedami 
Jurčiča – dve strani, lepo in žalostno.3 

Fran Levec, ki mu je bil pisatelj na smrtni postelji zaupal svojo za-
puščino, je začel že 1881 izdajati Zbrane spise Josipa Jurčiča, ki so 
najprej prinesli ponatis dotlej razprodanega romana Deseti brat. Do 
1892 je izšlo načrtovanih enajst zvezkov. Med letoma 1917 in 1923 so 
pri Katoliški bukvarni v Ljubljani in v uredništvu literarnega zgodovi-
narja Ivana Grafenauerja izhajali Spisi, ki so v desetih zvezkih prinesli 
večidel že objavljena Jurčičeva besedila. Literarni zgodovinar Ivan 
Prijatelj pa je med 1919 in 1927 pri Tiskovni zadrugi objavil Jurčiče-
ve zbrane spise v petih knjigah in k njim prispeval odlične uvode, 
v katerih denimo pojasnjuje genezo posameznih literarnih del. Kot 
eden izmed klasikov je Josip Jurčič vključen v zbirko Zbrana dela slo-
venskih pesnikov in pisateljev; Jurčičevo Zbrano delo je izhajalo med 
1946 in 1984 v uredništvu Mirka Rupla (10. in 11. knjigo je uredil Janez 
Logar). Leta 1951 je Jože Pahor objavil biografski roman o Jurčiču Pot 
Desetega brata, letos pa smo dobili biografski roman Prvi pomladni 
cvet (s podnaslovom Realistična romantika) Ivana Sivca. Pozornost li-
terarnih zgodovinarjev je Jurčič pritegnil okrog 100. obletnice smrti: 
1981 ga je v besedi in sliki predstavil Gregor Kocijan, iz leta 1986 je 
3    Beležnica, št. 6, 1868, str. 30 (Ms 1471, Josip Jurčič, Zapuščina, hrani NUK).



26

Jurčičeva biografija izpod peresa Štefana Barbariča, iz leta 2009 pa 
monografija Matjaža Kmecla Josip Jurčič: Pripovednik in dramatik. 

Nič manj plodovito ni bilo niti vseslovensko leto Josipa Jurčiča 2021. V 
njem se je zvrstila plejada televizijskih, radijskih, časopisnih intervjujev in 
oddaj, prireditev in slavnosti različnega obsega, izmed katerih izposta-
vimo vsaj osrednjo, ki se je zgodila na pisateljevi rodni Muljavi; posneta 
sta bila dva dokumentarno-igrana filma, napovedani so bili simpoziji. In 
tik pred izidom je moja knjiga, ki je sicer sad daljšega ukvarjanja s pisate-
ljem in njegovim delom, a je dokončno dozorela in dobila svojo podobo 
ravno v jubilejnem letu, ob vnovičnem oživljanju pomalem zaprašenega 
gradiva iz Jurčičeve zapuščine. 

Zapuščino Josipa Jurčiča pod signaturo Ms 1472 hrani Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Lahko si predstavljate, kako vzne-
mirljivo mora biti brskati po dokumentih, šolskih zvezkih, pismih, 
beležnicah, rokopisih, ki se jih je dotikala in jih pisala pisateljeva 
roka, in to prav tista, ki je napisala »narodno knjigo«, Desetega bra-
ta, pa več drugih romanov in povesti ali navsezadnje najvišjo izmed 
zvrsti, zgodovinsko tragedijo o Veroniki Deseniški, za katero je segel 
po snov k celjskim grofom in mu je (do)zorela tako rekoč na smrt-
ni postelji. Ni odveč dodati, da so z uprizoritvijo Veronike Deseniške 
leta 1892 otvorili slovensko Deželno gledališče v Ljubljani in s tem 
napovedali nov, zahtevnejši in ambicioznejši repertoar za slovenske 
odre. 

In ravno ob tem dejstvu se vnovič zavemo Jurčičeve širine, pravza-
prav zmožnosti, da piše in primerno naslavlja najrazličnejše ciljne 
publike. Publika so pisatelju tako preprosti, kmečki, podeželski kakor 
bolj izobraženi in pomalem gosposki bralci. Morda pa ravno tule tiči 
tudi odgovor na vprašanje, zakaj je (bil) Josip Jurčič prvi veliki sloven-
ski pripovednik in zakaj se nam zdi njegovo delo tako vznemirljivo še 
zdaj, ko se s praga drugega tisočletja spoštljivo oziramo nanj!
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Povzetek

Prispevek4 se Jurčičeve literature loteva z vidika knjižnične dejav-
nosti, ki ji je Jurčičevo leto dodatna priložnost za približevanje tega 
pisatelja našim uporabnikom. Na podlagi domoznanske zbirke, s 
svetovanjem Jurčičevih del, s pomočjo bralne značke Beremo do-
mače, s kamišibajem, s spodbujanjem izdajanja Jurčičevih del in 
knjig o Jurčiču, z objavami v različnih medijih ipd. – z vsem tem 
ljudem omogočamo, da njegovo leposlovje doživijo in se poglobijo 
v Jurčičev vsestranski lik.

Ključne besede: bralna kultura, domoznanska bralna značka, Josip 
Jurčič, Jurčičevo leto, knjižnična dejavnost, literarno doživetje, lite-
rarna recepcija, recepcijska estetika, spodbujanje branja.

0 Za uvod: Jurčič, knjige in knjižnice

Pajštbarjev Jože je imel v otroških letih svojega prvega »knjižni-
čarja« (seveda ne v pravem pomenu besede) v svojem dedu Jožetu 
Jankoviču, ki je imel doma vsaj kakšno knjigo. Za molitvenik, ki je 
izdal Jožkovo nepismenost, vemo, zelo verjetno pa je imel še kakšno 
knjigo (npr. Ciglerjevo Srečo v nesreči idr.).

Jurčič se je za knjige še bolj zagrel pri Janezu Ciglerju v Višnji Gori, 
kjer je nekaj časa hodil v osnovno šolo. Pisec prve slovenske povesti 

4   Članek je zasnovan domoznansko in je precej osredinjen na tematike, vezane na Občino 
Ivančna Gorica. Kljub temu pa je vsebinsko odprt tudi širše in ga je mogoče aplicirati tudi na 
vseslovensko situacijo (v smislu knjižnične dejavnosti, bralne kulture, Jurčičeve literarne ter 
siceršnje zapuščine ipd.).

DOŽIVETI JURČIČA: JURČIČ SKOZI 
OČI KNJIŽNIČARJA: KAKO DANES 
PRIBLIŽATI VELIKEGA MULJAVCA 
(s primeri dobre prakse iz Krajevne knjižnice 
Ivančna Gorica)
Avtor: Roman Rozina
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je imel dobro založeno knjižnico. S še več knjigami se je Jurčič sre-
čal pri svojem šolanju že na ljubljanski normalki, ki se je nahajala v 
poslopju takratnega liceja, kjer je imela prostore tudi znamenita li-
cejska knjižnica, ki jo je gotovo obiskoval tudi v svojih gimnazijskih 
letih. Omeniti je potrebno tudi bogato knjižnico družine Ott na mul-
javskem Kravjeku, kjer je poučeval slovenščino Johanno Ott.

Pisatelj se je pri svojem študiju na Dunaju spoznal s širšo svetovno 
književnostjo prek Josipa Stritarja in njegove osebne knjižnice, obis-
koval pa je tudi knjižnico na dunajski univerzi.

1 Literarno-estetsko doživetje Jurčiča

Nadaljevanje prispevka prinaša različne vidike oz. pristope (pred-
vsem z vidika knjižnične dejavnosti), ki pripeljejo do tega, da ljudje 
Jurčičevo ustvarjalnost ne samo poznajo, ampak predvsem osebno 
doživijo, kar se zgodi predvsem z branjem njegovih del. Menimo 
namreč, da je literarno doživetje Jurčiča v današnjem hitrem 
tempu življenja ena od tistih oblik poglobitve, ki je odraz višje 
bralne kulture in prispeva k osebnostni rasti posameznika.

1.1 Recepcijska estetika

V 60. in 70. letih 20. stoletja se je razvila t. i. recepcijska estetika 
(glavna predstavnika sta bila H. R. Jauss in W. Iser). Za razliko od 
prejšnjega prepričanja, da je literarno delo povsem avtonomno, ta 
smer v literarni vedi zagovarja stališče, da se literarno delo uresniči 
šele z branjem. Tako v ospredje postavi odnos oz. dialog med bral-
cem in literarnim delom. Znotraj te interakcije se zgodi estetsko iz-
kustvo oz. doživetje literarnega dela. 

Učinkovanje besedila na bralca in obratno (v smislu »zapolnitve 
praznih mest«) je predmet raziskovanja številnih avtorjev, pri nas 
se je s tem ukvarjala tudi Meta Grosman. V enem od člankov (Gros-
man, 2011) prikaže, kaj vse vpliva na literarno bralno dejanje oz. na 
bralno doživetje: osebnostne lastnosti bralca, njegova sposobnost 
predstave, prejšnje izkušnje (spomin), čustveni svet tako bralca kot 
besedila ipd. Pri tem je pomembna tudi »literarna empatija«, ki po-
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meni vživljanje bralca v literarno besedilo (oz. v literarno dogajan-
je, like …). »Književnost namreč omogoča bralcu razumevanje tuje 
izkušnje, možnost razpiranja drugemu in odprtost do drugega, kar 
imenujemo literarna empatija /.../« (Zupan Sosič, 2017, str. 302). In-
terakcija med bralcem in literarnim besedilom je tako kompleksna, 
da še ni povsem raziskana; velja pa, da je toliko različnih branj, kot 
je bralcev.

1.2 Literarno doživetje Jurčiča

Tako kot pri stiku z drugim leposlovjem, se tudi pri branju Jurčiča 
zgodi literarno doživetje. Jurčič je mojster pripovedovanja, zato v 
bralcu vzbudi  zanimanje, napetost in pričakovanje, ki se prožijo ob 
njegovem spretnem fabuliranju. Ob tem pa ta književnost vsebu-
je še druge elemente, ki okrepijo intenzivnost bralnega doživetja. 
Na tem mestu je potrebno omeniti osebnostne poteze Jurčičevih 
literarnih likov, ki v sebi nosijo močna čustva (npr. ljubezen, sovra-
štvo, strasti5 ipd.). Nadalje Jurčičeva dela prinašajo zanimive pove-
zave med družinskimi člani6. Vse navedeno (in še marsikaj, kar bi 
bilo potrebno omeniti, a tu ni dovolj prostora za to) v bralcu sproža 
različna čustva, občutke, misli, ki se zgodijo, ko v bralnem procesu 
Jurčičevo literaturo poveže s svojim življenjem. 

Tudi na podlagi svoje bralne izkušnje in izkušnje uporabnikov Kra-
jevne knjižnice Ivančna Gorica (bralci včasih sami povedo, kako so 
doživeli branje Jurčiča) lahko sklepam, da muljavski pisatelj nudi bo-
gato bralno doživetje in je vsekakor vreden branja. Drugo vprašanje 
pa je, kako naj knjižničarji spodbudimo/nagovorimo ljudi, da bodo 
dejansko Jurčiča vzeli v roke in si dali možnost doživeti tisto, kar 
branje Jurčiča ponuja: od bralnega ugodja/užitka naprej. Več o tem 
pa v nadaljevanju.

5   O tem je predaval dr. Matjaž Lunaček v Mestni knjižnici Ljubljana (Josip Jurčič, Strasti): https://
www.facebook.com/watch/?v=385890599369730, 26. 5. 2021, spletni dogodek; predavanje z 
enako vsebino (z naslovom Jurčič o strasteh: psihološka slika Jurčičevih Junakov) je imel 2. 6. 2021 
tudi v Mestni knjižnici Grosuplje.

6   Dr. Lunaček je v Mestni knjižnici Grosuplje predaval na temo Očetje in sinovi v Jurčičevem opusu, 
in sicer 23. 6. 2021. 
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1.3  Jurčič v Krajevni knjižnici Ivančna Gorica

Krajevna knjižnica Ivančna Gorica se z Jurčičem ukvarja predvsem 
znotraj svoje domoznanske dejavnosti. Naša knjižnica je poleg dru-
gih ustanov (kot so npr. Domačija Josipa Jurčiča v okviru Zavoda Pri-
jetno domače, šole in drugi) na nek način varuh Jurčičeve literarne 
in ostale duhovne zapuščine (kulturne, domoljubne …).

Zbirka

V naši domoznanski zbirki (če štejemo zraven tudi domoznansko 
zbirko Mestne knjižnice Grosuplje) imamo vsa Jurčičeva dela z vse-
mi izdajami, ob tem pa kar nekaj prvih (Deseti brat, Doktor Zober, Ju-
rij Kozjak, Cvet in sad …) in drugih dragocenih izdaj (npr. Deseti brat 
z ilustracijami Maksima Gasparija iz leta 1950). Precej teh knjig smo 
že razstavili ob različnih priložnostih, npr. na stojnici na Jurčičevem 
pohodu in drugje.

Knjižnica s pridobivanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem 
Jurčičeve literarne dediščine prispeva k ohranjanju tega vrednega 
kulturnega zaklada. 

Spodbujanje branja Jurčiča

Zakaj brati Jurčiča?

Dela Josipa Jurčiča z vidika literarnega vrednotenja sodijo v sloven-
ski literarni kanon. Če vzamemo v obzir merilo prof. Janka Kosa za 
kakovostno književnost, ki pravi, da kakovostno literaturo označuje 
posebna sinteza estetskih, spoznavnih in etičnih elementov (Kos, 
1983), potem lahko rečemo, da Jurčičeva dela izpolnjujejo vse po-
goje za umetniškost.

Knjižničarji pa menimo, da ne gre brati Jurčiča samo zato, ker je »kla-
sik« in ga je potrebno poznati že zaradi splošne izobrazbe, ampak 
tudi zato, ker je izredno zanimiv pa tudi berljiv pisec; v mnogočem 
po krivem prezrt, npr. zaradi svoje »ljudskosti«. Naši bralci še poz-
najo Desetega brata, Domna, Sosedovega sina, Jurija Kozjaka, Kozlov-
sko sodbo ipd., manj poznana pa so jim druga Jurčičeva dela, ki si 
vsekakor zaslužijo, da jih vzamemo v roke – zaradi zanimive fabule 
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(Jurčičevega izjemnega pripovednega daru), spretno zasnovanih li-
terarnih likov, spoznavanja zgodovine ipd. Knjižničarji tako svetuje-
mo tudi dela, kot so: Lepa Vida (odlična obdelava ljudskega motiva), 
Janez Gremčič (prepričljivo  in v povsem Jurčičevem slogu ga je do-
končala Barica Smole), Hči mestnega sodnika (zanimiva zgodovinska 
povest), Spomini starega Slovenca (pustolovsko navdahnjena po-
vest o Andreju Pajku) idr.

V zgoraj navedenih delih (pa še v kakšnih, posebej v krajših, ki jih 
zaradi omejenega prostora tukaj ne moremo navesti) se Jurčič iz-
kazuje kot kompetenten pripovednik, ki zna vzbuditi pozornost 
svojih bralcev in jim nuditi vznemirljivo in bogato bralno doživetje, 
z bralnim užitkom vred. To potrjuje tudi odziv naših bralcev, ki so 
presenečeni, da zna biti tudi manj poznani Jurčič tako prepričljiv in 
navsezadnje še danes zelo berljiv.

Na rob zgoraj povedanemu lahko dodamo, da bi bila zanimiva bolj 
sistematična raziskava recepcije Jurčičevih del: po eni strani, koliko 
današnji bralci različnih starostnih skupin berejo Jurčičeva dela, po 
drugi pa, kako prebrano sprejemajo (na miselni, doživljajski ravni 
ipd.). 

Pomen svetovalnega dela knjižničarjev

V naši knjižnici vsako leto izposodimo kar precej Jurčičevih del, naj-
več seveda iz naslova šolskega branja. Ostali delež izposoje tega av-
torja pa lahko v veliki meri pripišemo sistematični promociji tovrst-
nega branja s strani knjižničarjev.

Delo knjižničarjev je v prvi vrsti spodbujanje branja. To je še posebej 
pomembno v današnjem času, ko je branje knjig predvsem pri mla-
dih v upadu (v veliki meri zaradi širjenja zaslonskih medijev in zaradi 
hitrega tempa življenja). Tako tudi sicer, letos (2021) pa še posebej, 
svoje moči usmerjamo v promocijo in spodbujanje branja Jurčičevih 
del. V Jurčičevem letu bralce nagovarjamo, da bi prebrali vsaj eno 
delo tega pisatelja. 

Branje Jurčiča spodbujamo s svetovalnim delom v različnih oblikah, 
pri čemer se kot najučinkovitejši izkazuje oseben pristop. Tako bral-
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ce nagovarjamo osebno oz. jim svetujemo pri izbiri knjig, povabimo 
jih k sodelovanju pri Jurčičevi bralni znački, bralnem srečelovu7 ipd. 
Dejstvo je namreč, da so redki tisti bralci, ki sami od sebe posežejo 
po Jurčiču. To velja tudi za branje drugih slovenskih klasikov. Prej 
navedeni pristopi so uporabni tudi drugje, npr. v šolah. Tudi učitelj/
profesor lahko verjetno precej pripomore k temu, da vsaj nekateri 
učenci posežejo po literarnih delih, ki jih sami od sebe ne bi izbrali.

Jurčičeva domoznanska bralna značka Beremo domače

Branje del domačih avtorjev, še posebej Jurčičevih, v knjižnici spod-
bujamo tudi z domoznansko bralno značko tako za otroke kot odra-
sle, ki poteka v knjižnici drugo leto zapored. To je dober način, kako 
približati domačo literaturo, kulturo in zgodovino naših krajev, ki le-
žijo na izredno bogatem kulturno-zgodovinskem območju. Pomis-
limo samo na virsko mesto, stiški samostan, Janeza Ciglerja, Miha 
Kastelca in druge, pri čemer je prav Josip Jurčič eden od vrhov, ki 
plemeniti kulturo tudi sedanjega časa. Na bralnem seznamu so tudi 
poučne knjige o Jurčiču, ki še na drug način kot njegovo leposlovje 
razkrivajo njegov vsestranski pomen za razvoj slovenskega jezika in 
naroda. 

Kamišibaj

V Krajevni knjižnici Ivančna Gorica je nastalo več avtorskih kamišiba-
jev knjižničarke Maruše Pušnik na podlagi Jurčičevih del: Pripovedka 
o beli kači, Jama, po kateri se pride na oni svet, Kozlovska sodba v 
Višnji Gori in Krjavljeva zgodba. Moja sodelavka jih zaigra ob obiskih 
skupin otrok, ob priliki Jurčičevega leta je bilo teh uprizoritev še po-
sebej veliko, nekaj tudi za odrasle;  Maruša je s kamišibajema (Pri-
povedka o beli kači in Jama, po kateri se pride na oni svet) sodelovala 
tudi na mednarodnem kamišibaj festivalu v Piranu (avgust, 2021). 
Jurčičeva dela ob kamišibaju, ki jih naši knjižničarki tradicionalno 
pripovedujeta na Jurčičevem pohodu, so tudi zelo lepo sprejeta. 
Tako poustvarjanje Jurčiča pripomore k doživetju njegovih literar-
nih stvaritev na prav poseben način. 

7  Knjižničarji v bralne pakete dodamo tudi Jurčičeva dela.
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Spodbujanje izdajanja Jurčičevih del in knjig o Jurčiču

Knjižničarji se zavedamo, da je Jurčič v izvirniku jezika 2. polovice 19. 
stoletja za sodobnega bralca, posebej šolarja, zahteven, zato ga je 
potrebno približati sedanjemu času. To lahko storijo učitelji pa tudi 
starši z razlago nepoznanih besed in z vsebinsko interpretacijo nje-
govih del. Gotovo je potrebno izdajati Jurčiča v izvirni obliki, da se 
ohrani avtentičnost njegove literarne govorice. K boljšemu razume-
vanju pisateljevih del lahko veliko pripomorejo kakovostne spremne 
besede. Po drugi strani pa je tudi legitimno Jurčiča današnjemu bral-
cu približati tudi z izdajanjem njegovih del v sodobni slovenščini. V 
takih primerih predvsem mlajši veliko rajši posežejo po tej literaturi. 
Ob tem pa k popularizaciji in aktualizaciji Jurčiča veliko pripomorejo 
tudi dela o Jurčiču: bodisi kot leposlovje bodisi kot poučne knjige o 
njem. Vsega tega se knjižničarji dobro zavedamo, zato spodbujamo 
izdajo takih publikacij: Jurčičevo jubilejno leto je kot naročeno za to.

V marcu je letos (2021) luč sveta zagledal prvi mladinski biograf-
ski roman o Jurčiču Deseta dežela, ki ga je napisala Sabina Koželj 
Horvat (doma iz Zagradca), ilustriral pa Damijan Stepančič. Avtorica 
je spodbudo za pisanje romana dobila iz ivanške knjižnice. Delo pri-
naša zanimivo in napeto pripoved (s primesmi fantastike) o dveh 
mladostnikih, ki se lotita seminarske naloge o Jurčiču, ob tem pa 
se jima zgodi nepričakovano srečanje s preteklostjo … Roman je 
izjemno kompleksno delo, ki predstavi Jurčiča z mnogih vidikov in 
ima vse pogoje, da postane klasično delo – primerno tako za mladi-
no kot tudi za odrasle.

Krajevna knjižnica Ivančna Gorica (v sodelovanju z Občino Ivančna 
Gorica) je v letu 2021 izdala Jurčičevo Pripovedko o beli kači, pr-
vič v samostojni knjižni obliki. Ilustracije so avtorsko delo naše bib-
liotekarke Maruše Pušnik (na podlagi istoimenskega kamišibaja), 
spremno besedo pa je napisala Urška Perenič s Filozofske fakultete 
Univerze v  Ljubljani. Ker v letu 2021 obeležujemo 160 let od nastan-
ka pripovedke (ki je hkrati prvo Jurčičevo izdano delo), ima izid te 
slikanice še dodatno težo. 
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Jubilejno leto zaznamuje tudi izid stripa oz. risoromana o Jurčiču 
izpod peresa Mihaela Glavana in z ilustracijami Damijana Stepan-
čiča, in sicer v Domoznanski zbirki občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje (sedež uredništva je Mestna knjižnica Grosuplje). Delo 
vsekakor približa življenje in delo Jurčiča več generacijam.

Stripovske izdaje Jurčičevih del in knjig o Jurčiču so zelo dobrodo-
šle, saj približajo to literarno klasiko predvsem mladim. Tako je že iz-
šel strip Kozlovska sodba v Višnji Gori, zanimive pa bi bile tudi druge 
izdaje v stripu, zakaj pa ne Deseti brat?

Vsekakor bomo knjižničarji še naprej spodbujali izdajanje takih in 
podobnih knjižnih publikacij. Potrebno bi bilo ponatisniti marsika-
tero Jurčičevo delo: bodisi v sodobnem jeziku ali v izvirniku, vseka-
kor z ustreznimi spremnimi besedami, ki bi prispevale k aktualizaciji 
Jurčiča. Kar nekaj njegovih del še ni doživelo samostojne izdaje, bi 
si pa to gotovo zaslužila: npr. druge Jurčičeve pripovedke (v obliki 
slikanice) ipd.  

Razmisliti bi bilo potrebno tudi o Jurčičevih delih, ki bi bila prilagoje-
na za dislektike, pa tudi o zvočnicah, elektronskih knjigah, knjigah v 
brajici ipd. Dobrodošle bi bile tudi otroške in mladinske poučne knji-
ge o Jurčiču in seveda še kakšen roman o Jurčiču … Vse to so izzivi 
predvsem za domače ustvarjalce, ki lahko prispevajo svoj delež k za-
vedanju, kakšen kulturni zaklad imamo z Jurčičem, in k temu, da se 
pisateljski, domoljubni in še marsikateri drugi aspekt, ki ga odraža 
osebnost Josipa Jurčiča, širi med ljudmi in bogati današnjo kulturo 
duha in srca.

Kaj pa Jurčičeva založba?

Glede na potrebe po ponatisih Jurčičevih del in izdajanju knjig o Jur-
čiču (pa tudi drugih domoznanskih knjig) bi bila v Občini Ivančna Go-
rica dobrodošla založba za te potrebe. Mestna knjižnica Grosuplje 
sicer ima založniško dejavnost (Domoznanska zbirka občin Grosu-
plje, Ivančna Gorica, Dobrepolje), vendar običajno izda eno knjigo 
na leto, Jurčičeva založba pa bi s podporo svoje morebitne širše de-
javnosti (ki bi vključevala papirnico, knjigarno, literarno kavarno …) 
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lahko izdala več domoznanskih knjig letno.

Jubilejna razstava z zgibankama

V jubilejnem letu smo knjižničarji postavili razstavo ob Jurčičevih 
obletnicah (140 let od Jurčičeve smrti in izida Rokovnjačev, 150 let 
od začetka urednikovanja Slovenskega naroda in 160 let od izdaje 
Pripovedke o beli kači). Ob tem sta nastali zgibanki o Jurčiču: ena 
o razstavi in druga o njegovem življenju in delu. V slednji je tudi 
strnjen prikaz pomena, ki ga ima Jurčič tako za slovensko leposlov-
je kot tudi za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Zgibanki sta 
uporabni tudi za učence in učitelje.

Objave

Jubilejno leto je bilo spodbuda za knjižničarje, da smo objavili veliko 
vsebin, vezanih na Jurčiča, v različnih medijih: v občinskem časopisu 
Klasje, na televiziji Vaš kanal (npr. predstavitve Jurčičevih del, ka-
mišibaj na podlagi njegovega leposlovja …), v Dolenjskem listu, na 
spletnih straneh knjižnice ter Občine Ivančna Gorica in še marsikje. 
Te objave (pa tudi druge o Jurčiču iz drugih medijev) so zbrane na 
spletni strani Mestne knjižnice Grosuplje, pod zavihkom Lokalno 
(Jurčičevo leto). Te vsebine so zelo uporabne tudi kot učni material 
za učitelje, učence, raziskovalce in druge, obenem pa imajo trajno 
domoznansko vrednost.

Jurčičeve »dobre« misli

Med uporabniki naše knjižnice in širše so na zelo pozitiven odziv 
naletele misli iz Jurčičevega opusa, ki jih zvijemo v lističe in ponudi-
mo obiskovalcem. Precej misli je sicer zbranih v knjigi Človeško srce 
je kakor nebo (ur. Marjeta Zorec, MK 2021), je pa tudi res, da smo 
knjižničarji našli precej takih, ki niso v tej knjigi …

Precej takih misli smo razdelili v Jurčičevem letu, pa tudi prej ob 
posebnih priložnostih, npr. na Jurčičevem pohodu ipd. Te misli so 
lahko tudi dobro izhodišče za šolsko delo, npr. za pisanje spisov na 
temo teh misli, za literarne natečaje ipd. 

Za pokušino naj navedem samo nekatere, ki imajo globoko vsebi-
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no in zmorejo nagovoriti marsikoga, morda pa mu tudi pomagati k 
osebnostni rasti in domoljubju. Tisti, ki prejmejo tako darilce, dos-
tikrat sami povedo, da se jih je dotaknilo.
•	 »Človek živi zato, da sebe in druge srečne stori.« (Deseti brat)
•	 »Upanje živí človeka, če ga že vse drugo zapusti.« (Deseti brat)
•	 »Srečen si lahko s tem, kar si.« (Ivan Erazem Tattenbach)
•	 »Budite, učite narod, da bo spoštoval sam sebe.« (Poglavje o srcu 

sploh in o koroškem posebej)
•	 »Kjer ljudje beró in vedó, za kaj gre, tam so trdni.«  (Ali je naš na-

rod demoraliziran ali neveden?)

2  Vizija …

V branju je gotovo prihodnost. Človek z visoko bralno kulturo je 
vedno zaželen sogovornik in sposoben sodelovanja in ustvarjanja 
oz. kreacije: idej, načrtov, širokih pogledov, besedil … Posebej to 
velja za bralca klasične literature, v našem primeru Jurčičevih del. 
Muljavski pisateljski genij bo vedno aktualen in bo navdihoval tudi 
prihodnje generacije. Zato bomo knjižničarji (še posebej iz Krajevne 
knjižnice Ivančna Gorica) vedno znova spodbujali k branju Jurčiče-
vega opusa in del o Jurčiču, saj se zavedamo, da tovrstna literatura 
poglablja stik z našo identiteto ter bogati posameznika in družbo.

Jurčičev inštitut

Glede na zgoraj povedano bi bilo dobro razmisliti o ustanovi (zaen-
krat je to samo moja ideja), ki bi se lahko imenovala Jurčičev inštitut 
ali Inštitut Josipa Jurčiča, njene naloge pa bi bile: sistematično razis-
kovanje Jurčičevega dela (literarnega, novinarskega, založniškega, 
narodnostnega ...), izdajanje njegovih del ter publikacij o njem (tako 
poučnih oz. strokovnih in leposlovnih – vse to lahko v povezavi s 
prej omenjeno Jurčičevo založbo) in posvečanje temu, za kar se je 
zavzemal Jurčič: za ohranitev in razvoj slovenskega jezika (tudi v 
smislu bralne kulture, ohranjanja narečij ipd.), literature in kulture. 

Inštitut bi torej združeval različne vsebinske poudarke: od npr. spod-
bujanja branja Jurčičevih del do širjenja kulture dialoga (v smislu po-
vezovalnosti in sodelovanja) med Slovenci in širše.
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Pri taki ustanovi bi bilo potrebno povezovanje oz. sodelovanje vseh, 
ki se kakorkoli ukvarjajo z vsebinami, navedenimi zgoraj: vzgojitel-
jev, učiteljev, knjižničarjev, raziskovalcev z različnih področij,  druš-
tev … – vse to tako na občinski kot državni ravni. Inštitut bi formal-
no deloval v okviru Občine Ivančna Gorica, ki je kot Branju prijazna 
občina8 pravi okvir, kamor se lahko umeščajo in plemenitijo te vse-
bine. 

3 Sklep

Potrebna dopolnitev literarno-zgodovinskih in drugih raziskav Jur-
čiča so (knjižnične) aktivnosti, ki bralce privedejo do samega lepo-
slovja tega avtorja in s tem do procesa literarne recepcije. Prispevek 
je podal nekaj možnosti, kako velikega Muljavca približati sodob-
nemu človeku. Knjižnice s svojo razvejano, tudi domoznansko, 
dejavnostjo, s svetovalnim in drugim delom svojim uporabnikom 
omogočajo, da Jurčičevo umetnost osebno doživijo. Obletnice, kot 
je Jurčičevo leto, so dobrodošle priložnosti (tudi za knjižnice) za po-
pularizacijo in aktualizacijo slovenskih klasikov, od katerih si Jurčič 
zasluži posebno mesto.

4 Uporabljeni viri in literatura   
Grosman, M. (2011). Bralci in branje kot interakcija z literarnimi besedili. Primer-
jalna književnost, letnik 34, številka 2, str. 17–30, 157–171. Pridobljeno s https://
www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-46DGCCXQ/8a83234b-3a76-40fe-a804-
00eb67a73b8e/PDF.
Kos, J. (1983). Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS.
Lunaček, Matjaž: Josip Jurčič, strasti (spletno predavanje v Mestni knjižni-
ci Ljubljana, 26. maj 2021). Pridobljeno s https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=385890599369730.
Pezdirc-Bartol, M. (1999/2000). Vloga bralca v poglavitnih literarnoteoretičnih 
smereh 20. stoletja. Jezik in slovstvo, 45 (5), 195–206.
Rozina, R. (2020). Beremo domače v sezoni 2019/2020. Knjižničarske novice, 30 
(5), str. 50–51.
Zupan Sosič, A. (2017). Teorija pripovedi. Maribor: Litera.

8  Občina Ivančna Gorica je ta naziv oz. certifikat prejela decembra leta 2017.
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Ob praznovanju letošnjega Jurčičevega leta, ob 140. letnici rojstva, to-
rej v letu 2021, ste se v njegovem domačem okolju odzvali z obujan-
jem spomina na pisatelja Josipa Jurčiča in o njem že marsikaj dorekli. 
Jurčičev simpozij gostite v starodavni Višnji Gori, kamor naj bi Jurčič 
tudi hodil v šolo, a je že leta 1855 odšel na ljubljansko normalko.  

Da pa je pisatelj Jurčič mogel zrasti do takšne veličine, je najprej rasel 
iz bogastva ljudskih pripovedi in izročila. Jurčič ni postal le pisatelj, pač 
pa tudi esejist, politik in urednik liberalnega časopisa Slovenki narod. 
Tu pa se bomo ozrli le na njegove začetke. 

V Jurčičevem aktivnem času zbiranja ljudskih pesmi in pripovedk 
(1861) je bil na Krki župnik in Jurčičev podpornik Franc Pevec, v Stični, 
kjer je bil samostan razpuščen, je bil župnik Janez Hinek, v Višnji Gori 
pa župnik in pisatelj Janez Cigler.  

Že Jurčičeva prva objava izhaja iz pripovedi, ki mu jih je predajal ded. 
Rasel pa je tudi iz svojega sodobnega časa z usmerjenostjo v zbiranje 
med ljudstvom živega folklornega blaga, saj je tedaj predvsem ljud-
ska pesem veljala kot odsev narodnega duha, predvsem pod vplivom 
idej nemškega teologa in filozofa Johanna Gottfrieda Herderja (1744–
1803). Pri nas so bili izstopajoči zbiralci Valentin Vodnik, Urban Jarnik, 
Stanko Vraz in poljski etnograf Emil Korytko z zbirko Slovenske pesmi 
krajnskega naroda (1839–1844). Po idejah nemških zbirateljev bratov 
Grimm je bil tedanji poudarek tudi na zbiranju pravljic. Po marčni re-
voluciji in pomladi narodov, torej po letu 1848, je dobila folkloristična 
dejavnost večji narodnopolitični pomen, zbiranje slovstvene folklore 
pa se je še okrepilo. Vsa naša tedanja glasila (Bleiweisove Novice, Ja-

POGLED NA JOSIPA JURČIČA 
(1844–1881) KOT ZAPISOVALCA 
FOLKLORNEGA IZROČILA
Avtor: Drago Samec
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nežičev Slovenski glasnik, Besednik, Malavašičev Pravi Slovenec, 
Trstenjakova Zora) so objavljala zbrane zapise ljudskih pesmi, 
pravljic, pripovedk, pregovorov in ugank.

Jurčič je sebe in odnos do jezika označil v stavku: »… rad sem zahajal 
med starikave, koreničaste in nepopačene Slovence, da bi se med njimi 
in iz njih navzel pravega narodnega jezika in značaja.« (Jesensko noč 
med slovenskimi polharji. SG, 7, 1864, 2, 56.)

Podobno je izrazil pozneje v Desetem bratu: »Med prostimi kmečkimi 
možaki čuješ včasih izvirno in tako modro misel, da se je ne bi smel 
noben modrijan sramovati, čuješ primere in govorne podobe, katere 
reč tako do dna in tako živo pred oči postavljajo, kakor malokateri poet 
zna izraziti izlege svoje domišljije in glave. Kmet je po tej moji misli tudi 
šola mislečemu človeku. In zavoljo tega svojega načela rad zahajam 
med ljudstvo.« (1866, poglavje 7)

Jurčič se je v duhu časa in pod Levstikovim vplivom (po indirektnem 
pozivu k nabiranju narodnega blaga v Popotovanju od Litije do Ča-
teža, 1858) najprej lotil nabiranja narodnega blaga. Dr. Ivan Prijatelj 
je zapisal: »Prvi poskusi Jurčičevega peresa so posvečeni narodnemu 
tradicionalnemu slovstvu. Pod vplivom dotedanjih literarnih delavcev 
zapisuje Jurčič narodne pravljice in pesmi, zapisuje jih, da jih objavi kot 
take.« (Prijatelj, Josipa Jurčiča zbrani spisi, 1, 1919, XIII)

Mladino pa so usmerjali v zbiranje tovrstnega gradiva tudi preko ogla-
sov. Naj samo omenim primer oglasa iz Novic 1864 konec julija, ki 
se glasi: (Novice, 1864, št. 30 (27. 7.), str. 248): »Šolska mladina že 
zapušča Ljubljano: v saboto je sklep realnih in gimnazijskih šol. Naj 
bi domoljubni dijaki nabirali drobtinice, ki so v narodnih pripovedkah, 
pesmah itd. še raztresene v marsikterem kotiču in niso še zapisane 
nikjer, da se ne pogubijo slovstvu našemu na škodo.«

Že pred tem je Jurčič dobil v roke Bleiweisovih Novic letnik 1858 in 
našel zgodovinsko znamenito Levstikovo razpravo Napake slovenskega 
pisanja, ki jih je – po Levčevem sporočilu – prebral trikrat, »a vselej mu 
je vroče prihajalo, tako ga je razvnel«. Predvsem si je vtisnil v spomin 
Levstikove besede: »Slovenskim pisateljem se je od preprostega na-
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roda učiti, a ne po tujih zgledih in po svoji glavi pisati.« Sam Jurčič je 
večkrat pravil, »da bi nikoli ne bil začel pisati slovenski, da mu Levstik 
ni odprl oči s tem spisom.« (Levčeva izdaja Levstikovih ZD, 4, 306)

Pisatelj Josip Jurčič je zrasel iz doma na Muljavi slišanih pripovedk in 
pravljic, kakor jih je označil v objavi v Slovenskem glasniku 1864. Ti dve 
obliki pripovedi pa je tudi sam opredelil v članku o slovenskih narod-
nih pripovedih in pravljicah v Janežičevem Cvetniku 1, 1865, 160: »… 
natančno in določno se ne daste razpoznati: obe … mešate navadne 
in naravne reči s čudovitimi in nezapopadljivimi, obe živite z narodom 
vred. Vendar je bistvo pravljice iskati v poetični lepoti in sestavi, 
zamotanji in čudnem razmotanji, v trdnosti značaja in nerazumljivi 
spremembi usode; nasproti ima pripovedka zgodovinsko podlago, 
navezana je na določeno osebo, na znano ime, na kak kraj.«

Jurčič je zbiral ljudske pripovedi ne samo iz literarnega zanimanja, 
temveč je gotovo kakor njegov učitelj Levstik v Popotovanju obžaloval, 
da ljudsko blago gine, ter izhajal iz Levstikovega nauka, naj nadaljuje 
umetni pisatelj tam, kjer je narod nehal, naj se uči od naroda. Priza-
deval si je, da je z zbiranjem ljudskih pripovedi te ohranjal in v tem je 
sledil sočasnim tokovom narodnih prizadevanj. 

Tudi drugim je Jurčič svetoval podobno pravo pot: »Vselej pa boš prav 
hodil, ako boš ostro opazoval svoj narod, ako boš nabiral obraze in 
vzore iz naroda, ako boš svoje mišljenje z narodnim strnil, resnobne 
in smešne strani narodove začutivši, idealno obrisal po primeri tiste 
poezije, katero boš iz narodnega pesništva in ostankov zgodovinske 
tradicije spoznal …« (SG, 1866, 66, Slovensko lepoznanstvo premalo 
narodno) 

Zbiranje folklorističnega bogastva in informatorji 

Folkloristično bogastvo je nabiral v rojstnem kraju in okolici, kar kažejo 
omembe: na Dolenjskem zapisal, ali v Višenjskih hribih zapisal. V Spo-
minih na deda pravi, da je »poslušal … čudne dedove pripovedke o treh 
bratih, o rojenicah, o divjem mož, o Kralju Matjažu itd.«

Za mladega Jurčiča je bil neusahljiv vir pripovedi materin oče, ki je 
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živel pri hiši. Bil je nekakšen vaški vseved, utelešena ljudska modrost 
in sijajen pripovedovalec zgodb o preteklosti. O njem je zapisal: »Imel 
sem deda sedeminsedemdeset let starega. Sedeli so vso božjo zimo za 
pečjo ... pa pripovedovali so ven in ven, kaj se v tem in tem kraju od 
njega dni pripoveduje, kaj so sami doživeli in kaj se je v starih časih 
godilo ...« (Pozimski večer ..., 1863)

V rokopisnem Dnevniku iz leta 1863 pa opisuje tudi informatorja be-
rača Martineta, posebneža, doma iz Luč pri Grosupljem. Ljudje so mu 
pravili Spak, hodil je navadno bos, čevlje pa je s trto povezane nosil čez 
ramo. Več njegovih značilnosti je porabil za lik desetega brata, nekaj pa 
za Krjavlja. Opisal je tudi, kako pripoveduje: »Vzame prvi papir, prazen 
ali popisan, ali kakovo knjigo, pa pripoveduje enakomerno, kakor da bi 
bral. Ne ustavi se mu nikdar. Samó nazaj preobrača namesto naprej; 
to bi premotilo koga, sicer bi pa vsak menil, da res bere.« Povedal mu 
je več pesmi, med njimi pesem o Limbarski gori, litanije o hudi ženi pa 
Po cesti gre en stari mož in Milkina smrt; dodal pa je še komentar: »Ve 
jih še veliko, ali buča praviti neče.« Informator, berač, pa je dostavil: 
»Pozimi jih kvasim, zdaj poleti se mi ne ljubi.« Pozimi se mu je pripove-
dovanje pač obrestovalo, da je bil na toplem in ob hrani, poleti ga pač 
ni zeblo, hrano pa je dobil tudi ob poti.  

Nekdanji krški župnik Jože Gregorič pa je dodal, da se je pisal Martin 
Štivrnik iz Luč in je ljudem pravil, da je kot deseti brat moral od doma, 
kar pa ni bilo res. Prijelo pa se ga je vseeno ime »deseti brat«. 

Drugi posebnež je bil Pežlarjev France iz Višnje Gore, ki ga je označil: 
»On ima marsikatero staro narodno, ali prepisati je ne da, prosi ga ali 
ne prosi.« In naprej še: »Od Godčevega Tončka sem sinoči 4 narodne 
pesmi zapisal. Odlomkov zna bogve koliko, celih malo.« Med pripove-
dovalci omenja še druge, med njimi so Štentov Jože, polhar Trpek pa 
smolar Luka. 

Zapisovalec folklorističnega pravljičnega gradiva

Po zgodbah vseh teh pripovedovalcev je Jurčič objavil šest pripovedi 
in pravljic, med zapuščino pa jih je ostalo tudi šest. Vse objavljene je 
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Jurčič nabral v letih 1860–1862, izšle pa so v letih od 1861 do 1870. 
Prav z objavljanjem narodnih pesmi, pravljic in pripovedk je zastavil 
pisateljsko pero, s Pripovedko o beli kači (1861), narodnimi pesmimi in 
pripovedmi v Slovenskem glasniku 1862 in 1863, nato pa še posebej s 
Spomini na deda v Novicah (1863). Po zapisovanju dedovih in drugih 
pripovedk se je vzdignil iz folklornega obnavljanja do prvega realistične-
ga motiva (Pozimski večer na slovenski preji, 1863) in naprej preko po-
učnih povestic (Prazna vera, 1863) do prvih izrazitejših proznih dejanj 
(Jurij Kozjak, 1864, pa Domen itd.). 

Jurčičevi folklorni zapisi zajemajo pesemsko in pripovedno snov. Prvi 
Jurčičev objavljeni folkloristični prispevek je Pripovedka o beli kači v 
Janežičevem Slovenskem glasniku v letu 1861; prav tam pa šele v letu 
1864 izideta še Kako so trije bratje hudiča služili in Kaj ni nikoli bilo in 
nikoli ne bode pod skupnim naslovom Slovenske narodne pripoved-
ke; leta 1865 izide prav tako v Glasniku narodna pravljica Deklica in 
psoglavci. V celovškem Besedniku, ki je nastal po zatonu Janežičevega 
Glasnika, pa je v letu 1868 izšla še pripovedka Kako je Kraljevič Marko 
moč zadobil; šele v Stritarjevem Zvonu leta 1870 je objavil še pravljico 
Brat in ljubi. Samo pri tej omenja, da je zapisana »v višenjskih hribih 
leta 1862«, pri drugih pa, da jih je »zapisal na Dolenjskem«. 

Sedemnajstletnemu četrtošolcu je urednik Janežič v Slovenskem glas-
niku – iz njegovega zapisovalskega nabora – objavil Pripovedko o beli 
kači, preseneča pa nas s svojo neverjetno zrelostjo, o čemer priča nje-
gov zapis v beležnico leta 1861: »Glejte, Atene bile so skoro najmanjši 
država v Heladi, vendar so imele literaturo, po kteri so skoro vse druge 
evropske ponarejene. S tim nečem reči, da bi mi, ki smo najmanji na-
rod slovanski, najboljo literaturo mogli imeti; gotovo je pa, da moremo 
Slovenci sčasoma napraviti si literaturico, ki bode v primeri k drugim 
ravno tako velika. Pravim: v primeri. Ni ležeče na množici, tudi ne na 
velikem številu knjig, ampak na tem, kakšne da so bukve. Bolji je eden 
spisek, spisan izvrstno narodno, kakor deset, v kterih tiči tujščina. Na-
rodno pisati more le tisti, ki je iz naroda in piše, kakor govori narod. 
Zato pa je treba, da pazimo na ljudski govor. Ne zatajujmo se!«

V zbirke slovenskih ljudskih pravljic vse do danes so se uvrstili njegovi 
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zapisi: Pripovedka o beli kači, Kaj ni nikoli bilo in nikoli ne bo, Deklica in 
psoglavci ter Brat in ljubi in so pogosto objavljani. 

Pripoved Brat in ljubi, varianta z naslovom »Nehvaležna sestra«, je os-
tala v rokopisu, objavljena pa je doživela največ znanstvenih obravnav, 
saj ji je večkrat odgrinjal ozadja etnolog dr. Milko Matičetov, posvetil 
pa se ji je tudi slavist Jože Ftičar. 

Dr. Milko Matičetov je doslej ugotovil šest variant pravljice o sebič-
ni sestri. Jurčiču očita, da ni zapisal pravljice z današnjo znanstveno 
metodo, pač pa si je zabeležil le vsebino, ki jo je potem oblikovno 
po svoje prikrojil, saj je dosledneje izpeljal maščevanje ponižanih in 
razžaljenih ljudi zoper nasilneže. Matičetov tu Jurčičevi objavi odre-
ka značaj ljudskosti. Po primerjavi pa Ftičar prepričljiveje ugotovi, da 
»fabulativna razgibanost pravljice »Brat in ljubi« ni rezultat Jurčičeve 
umetniške in pripovedne zmogljivosti, marveč sposobnosti njegovega 
pripovedovalca,« zaradi česar smemo pravljico šteti za narodovo last.

S to pravljico se je Jurčič ukvarjal tudi kasneje in jo kot svojo umetno 
epsko pesem zapisal z naslovom Dragi in brat v notesu iz leta 1864, 
vendar ni dokončana in je Jurčičeva samostojna obdelava tematike, 
kjer sestra zaradi ljubezni do po turško oblečenega mladeniča žrtvuje 
brata. Iz okolja pravljičnosti je zgodbo prestavil v realni svet, vendar 
zločin ostane nekaznovan. Čutil je, da mu pesem ni uspela, zato je šele 
v letu 1870 objavil izvirni zapis pravljice.    

Jurčič je v opredeljevanju narodnih pravljic in pripovedi še leta 1865 
ponovil misel, da je v njih naslikan obraz in značaj naroda ter njegovo 
mišljenje. 

Če odmislimo očitek o morebitnem avtorskem dejanju prirejanja pri 
posameznih pravljicah, je ob sočasnih Spominih na deda 1863 svoj 
vložek opredelil: »… tako so mi pravili ded; jaz pa sem si naslikal v 
mladi fantaziji«, kar nakazuje na fantazijski osebni pristop do zgodbe. 
Tudi izbor pravljic kaže na odbiranje motivike, saj njegove pravljice 
nimajo osnovne množice pravljičnih motivov, pač pa temeljijo na 
moralnih osnovah kmečkega okolja. 
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V rokopisu so ostale še pravljice O rojenicah, Stari vojščak, Pripovedka 
o sv. Gregorju, O angelu, O nadlogi in O bogatem kmetu in njegovi 
hčeri, ki jih je najprej v prvi knjigi Jurčičevih zbranih spisov objavil Ivan 
Prijatelj v letu 1919, potem pa še drugi uredniki. V rokopisu so ostali še 
odlomki pripovedk O beli kači, Nehvaležna sestra, Kako je osebenjek 
svoje sosede prevarjal, Pripovedka o čudnem ptiču, Čudodelna pesem 
ter O pastirju, ki jih je prvi objavil urednik Mirko Rupel v prvi knjigi 
druge izdaje Jurčičevega Zbranega dela.  

Literarni teoretik Matjaž Kmecl je pri Jurčiču izpostavil še vrsto ljud-
skega izročila, ki je bil Jurčiču posebej blizu, torej tematiko godčev-
stva, veselo ljudsko zvijačnost, šaljivost. Prav tako je Levstik omenil v 
Popotovanju od Litije do Čateža, da ima ljudstvo rado šalo, da bi jako 
ustregel, kdor bi znal resnico zavijati v šalo. Zato so mu bile, gotovo 
tudi pripovedovalcem, všečne zgodbe z domislicami, ko vojak hudi-
čem kremplje zatolče v vrata, pa kako si je stari vojščak pridobil svoj 
kot v nebesih, pa kako so bratje goljufivega krčmarja v pekel spravili, 
pa kako je bil angel zvitejši od fajmoštra in podobno.  

Prehod od pravljic na avtorska dela

V Bleiweisovih Novicah je v letu 1863 objavil Spomine na deda s pod-
naslovom Pravljice in povesti iz slovenskega naroda, podpisal pa se je 
J. Zavojšček, kar izhaja iz dela vasi Muljava z imenom Zavod, kjer stoji 
njihova domačija pri Pajštbarju. Te Spomine sestavljajo štirje deli: Za-
krpana Višnja gora, raztrgan Žužemberk, Pozimski večer na slovenski 
preji, Jama, po kateri se pride na drugi svet in Kaj se v Križmanovem 
prerokovanji poveduje o kralju Matjažu. 

A to niso več le pravljice v pravem folklorističnem modelu, pač pa vse-
bujejo še avtorski pripovedovalski okvir, komentar, s katerimi je obdal 
zapise folklorističnih zapisov, zato teh ne štejemo več v osnovni fol-
kloristični nabor. Te pravljice že gradijo Jurčičevo avtorsko pripovedno 
pot.    

Tako si je po Levstikovih Napakah in njegovem Popotovanju iz Litije 
do Čateža mladi Jurčič utiral daljno avtorsko pot. Najprej je preprosto 
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objavljal ljudske pravljične pripovedi, potem je iz spominov na deda in 
zgodb rojakov spletel ciklično kompozicijo štirih pripovedk, naposled 
pa se spustil v samostojno fabuliranje ter spisal poučno povestico iz 
kmečkega življenja Prazna vera. 

Umetno pesništvo 

Jurčič se je zgodaj v mladosti preizkusil v samostojni verzifikaciji. Že 
dr. Ivan Prijatelj pa je ugotovil, da Jurčič ni pesnik, četudi se v njegovih 
kiticah zaiskri kak izpovedni drobec ali čustveni izbruh. Pri teh mla-
dostniških pesniških poskusih je večkrat izhajal iz folkloristike. Njegova 
pesem, ki jo je podnaslovil kot narodno pravljico, z naslovom Praznik 
posvečuj (SG, 1865) s svojim didaktično ubranim naslovom sledi sme-
ri ljudsko pobožne legende, kako je ošabna graščakinja v preziranju 
praznika svetih bratov Kozme in Damijana (zaščitnikov cerkve na Krki) 
priganjala terice k delu in jo je zato zadela božja kazen: »Razrušil se je 
gradič, razpal je čisto v prah, pravljica le je živa, ljudem oholim v strah 
…«

Kako dobro je Jurčič poznal folklorno in umetno pesništvo, pa kot 
dober pokazatelj kažejo npr. mota, ki uvajajo posamezna poglavja v 
Juriju Kozjaku in Desetem bratu, kjer navaja odlomke del pesnikov Bil-
ca, Cegnarja, Jenka, Andreja Kančnika, Koseskega, Prešerna, Antona 
Umka, Valjavca, Miroslava Vilharja, Kraljedvorskega rokopisa in narod-
nih pesmi, pri drugih delih pa tudi iz nemške literature, saj je sledil 
kranjskemu revijalnemu tisku v nemščini, kot tedanjim naslovom Blät-
ter aus Krain, Laibacher Zeitung, Triglav in drugim.

Folkloristika – zapisovanje ljudskih pesmi  

Ob drugem folklornem bogastvu je Jurčič že v svojih zgodnjih letih za-
čel zapisovati tudi ljudske pesmi, predvsem najprej med počitnicami 
na Muljavi. Kmalu je nekaj pesmi poslal uredniku Antonu Janežiču za 
Slovenski glasnik, a mu je leta 1861 urednik odgovoril: »G. J. J. Poslane 
pesmi niso prave narodne pesmi.« Raziskovalci sodijo, da mu je poslal 
pesem Ženitno pismo, ki jo je podpisal kot: zapisal Muljavski. V roko-
pisni zbirki je pri naslovu potem prečrtal oznako ‚narodna‘ in dodal: 
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»Pesem A. Kančnikova; poje se med narodom na Dolenskem.« Pesmi 
Andreja Kančnika (1775–1841), ki je bil učitelj in organist na bližnji Krki 
v letih 1818–1825, potem pa v Dobrepolju, so bile res razširjene po 
Slovenskem in so jih ljudje radi prepevali.  

Njegov Dnevnik (1863) kaže, da je porabil vsako priložnost za to, da je 
zapisal novo slišano pesem, vsakega pevca je bil vesel. Do mature se mu 
je nabrala lepa zbirka, kot pravi Levstik, vsaj 100 doslej nenatisnjenih 
pesmi, ki jih je leta 1866 nameraval izdati v zbirki Klasje, kjer so najprej 
izšle Prešernove Poezije s Stritarjevim uvodom. 

O zbirki je v pismu Levstiku 1866 sporočal: »Svojo zbirko narodnih 
pesmi sem ravno te dni poslal Stritarju, naj ‹obdolžuje› ktera je zakáj, 
ktera ne. Tudi drugi mi obetajo, upati je, da jih bomo lepo skladanico 
znesli.« Tudi v napovedi v Slovenskem glasniku je obetal: »Verstile 
se bodo tudi kritično razbrane slovenske narodne pesmi, biseri naše 
domače poezije, kterih imamo veliko med narodom nabranih, in še 
nikjer tiskanih.« Žal pa do s takim trudom zbrane izdaje Jurčičeve zbir-
ke ljudskih pesmi ni prišlo, ker je odpovedal njegov založnik Otto (Wil-
helm Kaspar) Wagner zaradi bankrota. 

Jurčič je objavil le dve pesmi v Glasniku, listu za zabavo, književnost 
in poduk, ki ga je po zatonu Janežičevega Slovenskega glasnika začel 
v Mariboru izdajati sam. Pri časopisu je prevzel Janežičevo štetje, izšla 
pa je samo ena številka. Izšli sta torej le pripovedni pesmi Galjot in 
Odkop, kjer materi, umrli na porodu, prineso otroka v grob. 

Urednik Jurčičevih zbranih del, Mirko Rupel, je v 9. knjigi navedel spi-
sek vseh ljudskih pesmi, kar jih je nabral in zapisal Jurčič, torej 157 
pesmi. Urednik Rupel je izbral in objavil le manjši del, motivsko značil-
nejšo šestino. Nekatere teh pesmi so časovno še precej sveže, saj se 
nanašajo  na odpravo tlake in na zemljiško odvezo, na bitko pri Solfe-
rinu (1859), celo na dobro vino iz leta 1834. Rupel je pripomnil, da 
so Jurčičevi zapisi ljudskih pesmi bolj avtentični kot zapisi pripovedi. 
Posebej je poudarka vredna Jurčičeva opomba ob objavi obeh pesmi v 
Glasniku, da je tudi pri teh razločeval njihovo estetsko vrednost: ta mu 
pomeni stopnjo njihove motivske izvirnosti in emotivno-izrazne zlitos-
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ti. Zato naj bo tu le dodan cel Jurčičev uredniški uvod v obe objavljeni 
pesmi: 

»Dve narodni baladi, tiskani v tej številki, vzeti sta iz zbirke urednikove. 
Prva je zapisana pri Škofjiloki, druga na Dolenjskem. Kar se njiju 
poetične vrednosti tiče, smeta se gotovo staviti med boljše izdelke 
narodne poezije, in sicer ne samo slovenske. Jako bi se naši literaturi 
ustreglo in za ves razvoj našega narodnega lepoznanstva bi bilo vidne 
koristi, ko bi se izdale slovenske narodne pesmi. Nabranega blaga 
imamo precej. Vodnik, Koritko, Vraz i dr. so nam oteli marsikaj, mnogo 
je razmetanega po časopisih, mnogo je še v rokopisih. Kar pa je one 
imenovane može vodilo pri nabiranji spoštovanja do vsega, da je le 
narodovo, dobili smo zlato zrnje med mnogotero šaro, ki je brez vsake 
cene. Treba nam samo kritične roke, da razbere in loči dobro od slabe-
ga in srednjega. To se ve, da se je postaviti edino na estetično stališče 
in varovati kakšne koli tesnosrčnosti.« (Glasnik, 12, 1869, št. 1, str. 31)

Med zapisanimi pesmimi se pojavi tudi motiv lova na vojaškega be-
guna, vsaj šest pesmi pa je Kančnikovih. Pesmi pa ni vedno zapisoval, 
kot jih je slišal. Ponekod je popravljal ritem in čistil besedje. Kakšni 
pesmi, za katero je sodil, da je slabše kvalitete, je celo prizanesljivo 
dopisal: »Naj bo!«

Urednik dr. Karol Štrekelj je v temeljni zbirki Slovenske narodne pesmi 
objavil samo Jurčičev zapis pesmi Galjot. Več Jurčičevih zapisov pesmi 
je objavil Joža Glonar v zbirki Stare žalostne; dvajset Jurčičevih zapisov 
ljudskih pesmi pa je bilo izbranih tudi za obsežen in sodoben izbor v 
zbirki Slovenske ljudske pesmi v izdaji Glasbenonarodopisnega inštitu-
ta pri ZRC SAZU, ki je doslej zajela pet knjig. 

Ob zaključku

Kolikor je ohranjenih Jurčičevih rokopisov, so večinoma v NUK-u v nji-
hovi rokopisni zbirki v segmentu Jurčičeve ali Levčeve zapuščine. Niso 
pa se ohranili rokopisi natisnjenih del, zlasti iz zgodnjih let 1861–1868, 
saj so uredniki takrat krepko popravljali rokopise, ne le zaradi jezika, 
pač pa tudi vsebine. V tiskarni pa so nato rokopise zavrgli. 
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Jurčičevo zbiranje bogastva slovstvene folkloristike je živelo z njim in 
živi tudi z nami v sedanjem času. 

Letošnji nacionalni mesec skupnega branja je povezoval meseca kima-
vec in vinotok, zraven je potekala še akcija Beremo skupaj. Pa vendar 
se lahko ozremo na podobno dejavnost v tem okolju že v letu 1864, 
ko je – po izidu Jurčičevega Jurija Kozjaka – »stari stiški župnik Hinek 
tri nedelje zaporedoma pri krščanskem nauku pridigoval (to je bral!) 
samo o Juriju Kozjaku in iz vse okolice so ljudje kar vreli v cerkev.« 

Torej nekaj sodobno zajetih dejavnosti sploh ni tako novih, pač pa lah-
ko rečemo, da je Jurčič v svojem poldrugem veku med nami še vedno 
moderen in vreden branja. 
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Muljava je zelo staro naselje, saj leži na ugodni legi, zato se je v teh 
krajih odvijalo življenje od nekdaj. Jurčič je dejal: »… kmečka vas, 
ki dalje časa stoji, kakor bi kopa dedov, zapovrstjo živečih pomnila.«  
Prav Jurčič je našo vas še posebej proslavil, nam Muljavcem pa 
pustil dediščino, ki se je ne bi sramoval noben narod na svetu. Zato 
smo Muljavci izjemno ponosni nanj in med nami oživi ob vsakem 
dogodku, ki je kakorkoli povezan z njim. Teh dogodkov res ni malo 
in to v vseh generacijah Muljavcev od časov njegovega življenja 
dalje.

Ponos Muljavcev se odraža skozi stoletje in pol, od Jurčičeve smrti 
dalje.

Kako so Muljavci dojemali Jurčiča v času njegovega življenja? Pre-
bivalstvo je bilo v večini kmečko in manj izobraženo, zato so ga 
Muljavci sprva dojemali kot nekoristnega za resno kmečko delo, 
saj ga na polju ali travniku ni bilo več od tistih časov, ko je prerasel 
pastirsko službo. Ker je šel v šole, je bil po mnenju ljudi namenjen za 
duhovniško službo. Zakaj bi sicer domači trošili denarje zanj? Ko pa 
se je vrnil z Dunaja in pričel s časnikarskim delom, so ga imeli Muljav-
ci verjetno za faliranega študenta. Pri Muljavcih je bilo pač tako kot 
pri Slovencih nasploh. Ni znal poprijeti za težaško delo, ni se izučil 
domače obrti, ni postal »gospod«, zato so nekaj časa kar pozabili 
nanj. Moral je s pomočjo tuje potrditve dobiti ugled, kar je tudi pri 
Muljavcih zbudilo zanimanje zanj. Ko se je izkazal kot odličen pisa-
telj in je domov poslal prvih 50 goldinarjev po objavi povesti Jurij 
Kozjak, so Muljavci pričeli spreminjati pogled nanj. »Saj vendarle 

JOSIP JURČIČ in MULJAVA
Avtor: Danijel Zupančič
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piše po naše, da ga razume vsak in njegove zgodbe so prav zanimi-
ve, tudi o naših krajih ...« so govorili.

V času prebujenja narodov in prvih taborov se je na podeželje tudi 
po zaslugi gibanja mladoslovencev pričela širiti zavest, da imamo 
Slovenci prav tako pravico in želje za razvoj literature v svojem je-
ziku. Tudi na Muljavi je vse več ljudi znalo brati. Ob raznih druženjih 
so brali drugim predvsem slovenske povesti. Tako zbirališče je bilo 
tudi pri Pajžbarju, kamor so ljudje že iz dedovih časov zahajali, oče 
Marko Jurčič pa je ob tem prodal še kak frakelj žganja iz svoje žgan-
jekuhe. Sem in tja je na vas prišel Slovenski glasnik, kasneje tudi že 
kak izvod Slovenskega naroda. S pomočjo časopisja in kasneje izdaj 
Mohorjeve družbe so tudi na Muljavo prihajale zgodbe in povesti 
vse bolj slavnega rojaka. Z vse večjim ponosom so vaščani želeli zve-
deti, kaj je novega napisal Pajžbarjev Jožek. Hoteli so izvedeti, ali je 
v teh povestih tudi kaj takega, kjer bodo prepoznali kaj iz domače 
vasi ali okolice. Pri tem je bil objav še posebej vesel sosed Štentov 
Jože, ki je bil pisatelju zlasti po smrti deda dober pripovedovalec 
zgodb o vojaških begunih in lovcih nanje.

Prehitra smrt Josipa Jurčiča je prizadela celotno vas. Takrat je bila 
navada, da so se ob vsaki smrti ljudje ob mrliču zbirali in čuli 2 dni 
in dve noči. Po pogrebu pa so v hišo pokojnika prihajali k molitvi še 
nekaj večerov in s tem pomagali družini preboleti smrt družinskega 
člana. Sedaj pa so bili v zadregi, saj je pokojnik ležal v Ljubljani in bil 
tam tudi pokopan. Čutili so se prikrajšane za običaj, da bi ob pokoj-
nikovi krsti skupaj bedeli in se od umrlega vaščana v skupni bolečini 
poslovili.

Zato pa so se Muljavci še toliko bolj razveselili slovesnosti o veli-
kem šmarnu leta 1882. V Slovenskem narodu so sicer na veliko pi-
sali o shodu na Muljavi, o pripravah na to odmevno slovesnost in 
o pomembnih veljakih tistega časa, ki so na Muljavo prišli kot go-
vorci. Časopis je bil takrat že dobro poznan po vsem Kranjskem in 
Štajerskem. Muljavci so bili veseli tudi prispevka v Slovenskem na-
rodu v soboto, 12. avgusta 1882, kako tečejo priprave na Muljavi: 
»Priprave, ki se tukaj delajo za Jurčičevo slavnost, so res velikanske. 
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Do Muljavske cerkve se je po prizadevanju župana Spendala popravila 
cesta: od cerkve do Jurčičevega doma so naredili novo pot. Pred 
Muljavo bode Ljubljančane pozdravil župan Spendal, a ko se pripeljejo 
v Zatičino, zatiški župan Mulej. Jurčičev dom bode z mlaji, slavoloki 
in zastavami primerno olepšan, tako tudi v Zatičini Fortunatov vrt, 
kjer bode obred. /…/ Dozdaj nam je samo iz Ljubljane prijavljenih blizu 
200 gostov, vrhu tega je oglašenih mnogo jako odličnih domoljubov iz 
vseh krajev Dolenjske. Ako bode le lepo vreme, bode udeležba velika, 
slavnost velikanska. Tudi ženstva iz bližnjih krajev bode mnogo prišlo 
k slavnosti.«

Lahko bi rekli, da so takratni Muljavci ob tem veličastnem shodu 
šele prav dojeli, kako velikega človeka so imeli v svoji sredi. Množica 
več tisoč ljudi, konjskih vpreg in številni slavni gosti so Muljavcem 
razkrili vso veličino dogodka in hvaležnosti, ki so jo pokojnemu Jur-
čiču izkazali Slovenci v tistem dnevu. 

Na slavnosti je bilo veliko slavnih govorcev, med njimi tudi Gregor-
čič, s katerim se je Jurčič osebno srečal le v času bivanja v Gorici, 
sicer pa sta drug drugega zelo cenila, tako po ustvarjalnem delu kot 
tudi po srčnem zavzemanju za slovenski jezik in narodno zavest. 

»Kajti kdor je Kranjec, ljubi kranjski narod, kdor ljubi narod, ljubi vse, 
kar je njegovo, torej njegov jezik; kdor ljubi jezik, ga rad govori, ga 
v pismu podpira, lika, pomaga mu na višjo stopnjo. Ko bi ti možje 
to storili, pridovali bi nehote tudi slovenstvu, ker, kdor enemu delu 
pomaga, pomaga tudi celoti, s katero je zvezan. Vsega tega pa ne 
store, ker govore po tuje, za domačo knjigo jim pa ni mar.« (Dva pri-
jatelja)

Leta 1882 je v prvi zbirki Jurčičevih zbranih del izšla knjižna izdaja ro-
mana Deseti brat. Ni bilo muljavske družine, ki ne bi kupila te knjige, 
saj jo je založil odbor za Jurčičev spomenik,  izkupiček je bil namen-
jen postavitvi nagrobnega spomenika. Te knjige še vedno bogatijo 
nekatere domače knjižnice na Muljavi in imajo v omarah posebno 
mesto. 

Leta 1911 je izšel roman pri Mohorjevi družbi v nakladi 85.000 izvodov. 
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Tega leta je Muljava doživela prvo uprizoritev Desetega brata pod 
Gričarjevim kozolcem. Čeprav so uprizoritev pripravili ljubljanski 
študentje, so kmečke vloge z veseljem igrali domačini. Odmevna 
predstava in spoznanje, da se Jurčičev Deseti brat dogaja prav v tej 
okolici, sta dali Muljavcem pogum, da so leta 1924 kar sami uprizo-
rili Desetega brata na največjem podu v vasi. Roman so zelo dobro 
poznali, zato so pri izbiri vlog sledili opisom glavnih junakov. Ustvar-
jalci so postavili temelj gledališkega ustvarjanja na Muljavi, ki ima 
skoraj 100-letno tradicijo. Do leta 1941 so Muljavci v organizaciji ga-
silskega društva uprizorili poleg številnih drugih uprizoritev še Jurči-
čevega Domna (1937). Jurčičeva dela, ki so iz kmečkega življenja ali 
se odvijajo v naših krajih, smo Muljavci prepoznali za zelo primerna 
za dramatizacijo in izvedbo gledališke igre.

Muljavci tudi sredi vojne vihre niso pozabili na svojega rojaka. 4. marca 
1944 je Odbor aktivistov OF stiškega okrožja organiziral odkritje spo-
minske plošče v počastitev spomina na ponosnega rodoljuba. Ker je 
takrat na Muljavi delovala partizanska šola, so z recitacijami in petjem 
sodelovali učenci, seveda pa so bili na slovesnosti zbrani vsi Muljavci, 
ki niso bili internirani ali zaradi vojne razkropljeni drugod. Kako po-
membno je na Muljavi sodelovanje, pa je bilo simbolično izraženo 
v tem, da je ploščo odkril učitelj Vilko Kolar, blagoslovil župnik in 
pisatelj Pavel Perko, govoril je Venceslav Winkler, sekretar okrajne-
ga odbora OF Zagradec, zbor domačih otrok in mladine pa je vodil 
partizanski učitelj Cveto Budkovič. V ploščo vklesane besede Ven-
ceslava Winklerja:

»Za sto let, za čas, ki gre mimo,

tebi, ki kmet si iz nas in naš sin,

med delom in bojem gradimo

v pomladi, tik pred svobodo v spomin.«

so Muljavcem dajale upanje, da se bo kmalu v vas in med Slovence 
vrnilo normalno življenje in svoboda. Poleg plošče iz leta 1882 tudi 
ta iz leta 1944 še vedno spominja, da na pomembnega rojaka na 
Muljavi nismo pozabili niti v vojni vihri.  
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Slika 1: Pročelje Jurčičeve rojstne hiše z obema spominskima plošča-
ma (foto Danijel Zupančič)

Kako bi lahko Muljavci bolje proslavili mir in svobodo, če ne prav z 
Desetim bratom na prostem. 8. septembra 1945 je bil Habjanov pod 
najprostornejši in najprimernejši za uprizoritev, muljavski ljudje pa 
željni kulturnega dogodka. Nič nenavadnega torej ni, da so Jurči-
čeve like začeli obujati že v drugi generaciji Muljavcev. Po vojni 
so Muljavci ustanovili Kulturno društvo in ga poimenovali po Josipu 
Jurčiču, v novi dvorani pa so zaživeli Jurčičevi liki iz Desetega brata, 
Sosedovega sina in Rokovnjačev. 

Kljub za takratne razmere veliki dvorani in odru pa nas je vse bolj 
vznemirjala misel, da so Jurčičeve zgodbe tako večplastne in s šte-
vilnimi dogajanji, da je med nami dozorela ideja o uprizarjanju nje-
govih del v naravnem prizorišču. Jurčič je bil človek, ki je imel naravo 
zelo rad, rad se je sprehajal in v svojih delih opisoval dogajanje v na-
ravnem okolju. Tako je leta 1964 nastala uprizoritev Desetega brata 
v dolini za Jurčičevo domačijo. Značilnost te uprizoritve je bila, da 
smo v njej sodelovali Muljavci treh generacij, med njimi so bili tudi 
igralci iz prve uprizoritve. Ta vzorec se je kasneje uveljavil v vseh 
naslednjih uprizoritvah v letnem gledališču.

Ob 100-letnici Jurčičeve smrti je dozorela ideja, da prostor za Jur-
čičevo domačijo uredimo v letno gledališče s stalnim programom 
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uprizarjanja Jurčičevih del. V istem obdobju smo Muljavci skupaj s 
Slovenskim etnografskim muzejem in Kulturno skupnostjo Grosu-
plje zelo plodno in aktivno sodelovali pri ureditvi muzeja na pros-
tem. Organizirali smo prireditve, ki so temu muzeju dajale utrip. 
Jurčič je pogosto opisoval tudi ljudske običaje in kmečka dela, kjer 
so jih ljudje izvajali družno, saj so združili prijetno s koristnim. Z na-
menom oživljanja muzeja na prostem in v povezavi z Jurčičevimi 
opisi kmečkih del smo pogosto organizirali družabne dogodke, 
kjer smo obujali mlačev žita, teritev lanu, večere na preji, polšji lov, 
žganjekuho.  Taki dogodki so privabili staro in mlado, nam pa obudili 
spomin na to, kako so kljub skromnosti srečno živeli naši predniki. 
Sodobne tehnologije in način življenja povsem potiskajo v pozabo 
druženja ob delu in zmanjšujejo kakovost in bogastvo življenja so-
dobnega človeka, ki ne začuti več moči sodelovanja in povezovanja. 

Na odkupljenem zemljišču  ob muzeju smo uredili letno gledališče, 
v katerem smo od leta 1984 vsako leto uprizorili eno od Jurčičevih 
dramatiziranih del.  

V ureditev prostora in projekt uprizarjanja Jurčičevih del na prostem 
Muljavci vlagamo ogromno truda in prostega časa. S tem kažemo 
vse svoje spoštovanje do  velikega rojaka. Nikoli nam ni bilo žal časa 
in tudi nikoli ni bil nihče niti premlad niti prestar, da bi v uprizoritvi 
sodeloval. Ob tem se tudi po vojni niso spraševali, kdo je kje bil in za-
kaj. Ob Jurčiču smo bili vedno Muljavci in seveda Slovenci. Preprosti 
ljudje, ki se zavedamo, da je ohranjanje Jurčičevega bogatega dela 
tako pomembno kot čuvanje krone na glavi bele kače. Jurčič je dia-
mant na tej kroni, mi pa srečo doživljamo ob tem, ko podoživljamo 
njegove like ter obujamo način življenja iz časov njegovih povesti. V 
več desetletjih neprekinjenega dela smo v letnem gledališču v dolini 
za Pajžbarjevim podom uprizorili 12 različnih Jurčičevih del, v različnih 
dramatizacijah in režijah, organizirali več kot 200 predstav in gostili 
več kot 100.000 obiskovalcev, prijateljev Muljave in ljubiteljev Jur-
čičevih del. S takim zanosom in spoštovanjem do svojega rojaka se 
verjetno ne more primerjati noben tako majhen kraj na svetu.
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Slika 2: Letno gledališče po letošnji uprizoritvi Deseti brat (foto Da-
nijel Zupančič)

Od prvih uprizoritev Jurčičevih del do danes je nastala pisana drušči-
na muljavskih družin, katerih člani iz roda v rod oživljajo Jurčičeve 
zanimive značaje. Vsako pomlad dolina oživi, najprej s pripravo sce-
ne, nato s prvimi vajami, ki se končajo s predstavami v juniju in juliju. 
Otroci spoznavajo, kakšno je bilo nekdaj življenje, rosa jim utrjuje 
bose noge. Med mladimi se ob vajah dogajajo prve simpatije in 
zaljubljenosti. Odrasli so gonilna sila organizacije, priprave rekvizi-
tov, kostumov in tehnične opreme. Starejši pa obujajo spomine: 
»Kdu je že takrat igral Dolefa?« »Al‘ nejsa tačas prav nj‘mu pr‘vezal 
butara?« »Tu je blu tačas, k‘ je bil un še živ.« »Pol sma se pa orng smi-
jal.« Pravo modrovanje v pristnem muljavskem narečju. 

Jurčiču je pomenila rodna Muljava in njegovi takrat živeči ljudje nav-
dih, saj se je v pogovorih in druženjih sprostil, z njimi poveselil in 
obenem z veseljem zapisal njihove domislice. Takrat živeči prebi-
valci Muljave in okolice so bili zelo izvirni in so radi pripovedovali 
zgodbe. Zapisal si je tudi druge izreke in primere, ki jih je bil muljav-
ski jezik poln in še danes predstavljajo bisere Jurčičeve literarne 
ustvarjalnosti. Odločitev, da v uprizoritvah Jurčičevih del govorimo 
v muljavskem narečju, ohranjamo bogastvo naroda, ki na našo ža-
lost vse bolj podlega tujkam in popačenkam. 
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»Med preprostimi kmetskimi možaki čuješ časi izvirno in tako modro 
misel, da se je ne bi smel noben modrijan sramovati; čuješ primere 
in govorne podobe, katere reč tako do dna in tako živo pred oči 
postavljajo, kakor malokateri poet zna izraziti izlege svoje domišljije 
in glave. Kmet je po tej moji misli tudi šola mislečemu človeku.« (J. 
Jurčič: Deseti brat)

Muljavci smo se vedno pridružili tudi idejam, ki so Jurčičevemu delu 
dale še dodaten pomen in poudarek. Ena od takih je bila podelitev 
Delove nagrade za najboljši slovenski roman Kresnik. Ko je organiza-
cijski odbor prireditev leta 1992 preselil na Muljavo, smo jo sprejeli 
z vsem srcem in spoštovanjem. Pripravljali smo kres, nabrali šopke 
kresnic, uredili prireditveni prostor, vse je bilo svečano in veličastno. 
Ob svečavi in kresu je bil z nami in nagrajencem tudi duh ustvarjalca 
prvega slovenskega romana. Žal od leta 1996 podeljevanja nagrade 
Kresnik ni več na Muljavi. 

Mi še danes menimo, da podeljevanje nagrade za najboljši slovenski 
roman sodi k hiši prvega slovenskega romanopisca, ki je sedanjim 
romanopiscem dal zgled in tlakoval pot.

V začetku marca se Muljavci že vrsto let na predvečer rojstnega dne 
Josipa Jurčiča poklonimo pred njegovo rojstno hišo, mu zapojemo 
v pozdrav in pokramljamo o njem in njegovih prijateljih. Ob tem mu 
poleg Stritarjevih verzov o Jurčiču pogosto preberemo tudi verze 
Gregorčičeve izjemno občutene pesmi Kmečki hiši. Muljavci čutimo, 
kako pomembne so bile vezi med takratnimi ustvarjalci, ki so verjeli 
v svoje poslanstvo in ga v medsebojni povezanost krepili. S pogle-
dom v prihodnost, s ponosom, da so Slovenci, in z vero, da naš na-
rod lahko postane s kulturo, literaturo in lepoto jezika enakovreden 
drugim.

Muljavci smo tudi ponosni, da se je med nami leta 1984 rodila zami-
sel in ideja o Jurčičevi poti  –  o Jurčičevi literarni poti, Jurčičevi poti 
v šolo. V organizaciji Planinskega društva Viharnik je ob 150-letni-
ci Jurčičevega rojstva ta ideja oživela in še danes predstavlja eno 
od večjih kulturno-rekreativnih prireditev v Sloveniji, ki poveže vse 
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Slovence. V začetku marca, v dneh, ko praznujemo rojstni dan slav-
nega rojaka, priroma na Muljavo na tisoče ljubiteljev pohodništva 
in Jurčičeve zapuščine. Tako je ob Jurčičevi rojstni hiši že v zgodnji 
pomladi veselo in živahno. 

Živahno je vse do jeseni. Med tednom v Jurčičev muzej prihaja mla-
do in staro in se posveti ogledu podobe male kmetije sredi 19. sto-
letja, Jurčičevi literarni zbirki, Krjavljevi koči in prizorišču uprizoritve 
tistega leta v letnem gledališču. Poletje je živahno zaradi obiska šte-
vilnih ljubiteljev letnega gledališča in Jurčičevih literarnih junakov. 
Vse pa obogati tudi pristna dolenjska gostoljubnost lokalnih turis-
tičnih vodičev in organizatorjev prireditev.

»Zato mi je bila prilika prav všečna in priložna, tem bolj, ker sem rad 
zahajal med starikave, koreničaste in nepopačene Slovence, da bi 
se med njimi in iz njih navzel pravega narodnega jezika in značaja.« 
(Jesenka noč med slovenskimi polharji)

Kdor prihaja na Muljavo iz spoštovanja do Jurčiča in njegovih izjem-
nih literarnih del, ceni njegov trden značaj in ponosno narodovo 
držo časnikarja in urednika, je naš prijatelj in na Muljavi vedno dobro-
došel. Izjemno pa nas je potrlo in razjezilo, da obstajajo med nami 
tudi ljudje, ki so onečastili njegov najlepši spomenik v Mariboru.

Muljavci se spominu na Jurčiča poklonimo vsako leto maja ob ob-
letnici njegove smrti na pokopališču Navje. Ponesemo mu rdeče 
nageljne in ob njegovem grobu pokramljamo po muljavsko. Prav 
gotovo mu pojoča melodija muljavske govorice godi, saj jo je tako 
rad poslušal in zapisoval.

Tako ostaja Muljava vse leto živa, duh Jurčiča živi in nas povezuje. 
Skozi vse generacije ohranjamo moč sodelovanja, medsebojnega 
spoštovanja in se zavedamo, kakšna je naša odgovornost, da nje-
govo zapuščino ohranjamo in oživljamo. Veseli nas, da Jurčiča razu-
memo v vsej človeški širini in zlasti kot ponosnega človeka trdnega 
značaja, ki jih je v slovenski zgodovini žal premalo. Zato nam je sve-
tal zgled, kako služiti narodu in njegovemu jeziku. 
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Viri
Kulturno društvo Josip Jurčič Muljava: Jurčič in njegovi rojaki skozi čas, 
Muljava, KD Josipa Jurčiča, 2015.
Milena Vrenčur, Ivan Križnar: V navzkrižnem ognju, Društvo piscev zgo-
dovine NOB, 1997.
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JURČIČEVA 
FILMOTEKA
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Prispevek o pripravi scenarija in režiji igrano-dokumentarnega filma 
z naslovom Romanje z Jurčičem

Ko je Vlada Republike Slovenije na predlog Občine Ivančna Gorica 
razglasila leto 2021 za Jurčičevo leto, smo si v okviru Odbora za 
Jurčičevo leto zastavili različne cilje. V odbor sem bila imenovana kot 
koordinatorica za sodelovanje vseh občinskih šol. Ciljev, ki smo si 
jih zastavili, je bilo veliko. Eden izmed njih je bil tudi načrt, da praznik 
Občine Ivančna Gorica posvetimo Josipu Jurčiču in ga obeležimo z 
avtorskim igrano-dokumentarnim filmom.

Naslov filma in osnutek scenarija je pripravil dr. Mihael Glavan, ki 
je v središče zgodbe postavil kraje, v katerih je Josip Jurčič živel in 
deloval. Na podlagi zbranega materiala, prebiranja Jurčičevih del in 
pogovora z glavnimi poznavalci Josipa Jurčiča je nastal podroben 
scenarij za snemanje filma.

Osrednje kadre smo snemali na treh krajih – na Muljavi, v Mariboru 
in Ljubljani. Na Muljavi smo na Jurčičevi domačiji posneli igrane pri-
zore mladega Jurčiča in njegovega deda ter srečanje z materjo. Ob 
bližnjem bajerju je bil posnet še prizor, ko se zadnjič srečata Josip 
Jurčič in Johanna Otto. S prizori z Muljave smo želeli prikazati nje-
govo veliko navezanost na dom, na domačo vas, govorico in ljudi. 
Obenem smo želeli s skrbno izbranimi kadri prikazati tudi čudovit 
ambient Jurčičeve domačije in osnovni pregled njegovega življenja 
do odhoda na študij v Ljubljano in na Dunaj. 

Skoraj cel snemalni dan smo preživeli v Mariboru, kjer smo ob voden-
ju Primoža Premzla prehodili mesto in spoznali, v kakšnih razme-

ROMANJE Z JURČIČEM
Avtorica: Dragica Šteh
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rah je Josip Jurčič prevzel uredniško mesto Slovenskega naroda. 
Pomemben del v filmu predstavljajo lokacije, na katerih je deloval 
Slovenski narod, in pa druženja z mladoslovenci, ki so v tistem času 
v slovenski politični prostor prinesli nov, domoljuben veter.  

Zadnji del snemanja smo posvetili Ljubljani, kamor je Josip Jurčič 
prestavil sedež Slovenskega naroda. V Ljubljani je bil ob vodnjaku v 
bližini današnjega Jurčičevega trga posnet tudi prizor srečanja z Ma-
rijo Schwentner in žalostnega zaključka njune ljubezenske zgodbe. 
Ob tem smo predstavili tudi Jurčičevo zanosno predanost uredniškemu 
poklicu ter njegov literarni opus, ki ga je prekinila bolezen in prezgodnja 
smrt. 

Film je zastavljen kronološko, s poudarkom na pomembnih prelom-
nicah Jurčičevega življenja in s predstavitvijo vsebine pomembnejših 
literarnih del. V igranem delu so sodelovali igralci in igralke Kulturne-
ga društva Josip Jurčič Muljava, pri strokovnem delu pa dr. Mihael 
Glavan, Primož Premzl in dr. Urška Perenič.  Rdečo nit pripovedi je 
predstavljalo brano besedilo, pomembni pa so bili tudi skrbno pos-
neti in izbrani kadri muljavske pokrajine ter mariborskih in ljubljan-
skih ulic. Zgodba se zaključi pred Jurčičevo rojstno hišo z opisom 
veličastnega slavja, ki so ga Jurčičevi sorodniki priredili na Muljavi, 
leto dni po njegovi smrti.  

Film je nastal v sodelovanju Občine Ivančna Gorica, ZKT Prijetno do-
mače, Jurčičeve domačije, Kulturnega društva Josipa Jurčiča Mulja-
va, Krajevne knjižnice Ivančna Gorica, Zveze kulturnih društev Obči-
ne Ivančna Gorica, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Premierno je bil predvajan ob prazniku Občine Ivančna 
Gorica, 29. maja 2021, torej točno 150 let po tem, ko je Josip Jurčič 
postal urednik Slovenskega naroda. 

Film je odlična iztočnica za pogovor o Jurčiču, njegovi literarni za-
puščini in njegovem pomenu za Slovence. Na voljo je na spletnem 
naslovu https://www.youtube.com/watch?v=0EkALvKL9Y0.
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Utrinek s snemanja
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SIN SLOVENSKEGA NARODA
Avtorica: Dragica Šteh

Prispevek o pripravi besedila za predstavo z naslovom Sin sloven-
skega naroda

Besedilo za dramsko predstavo Sin slovenskega naroda je nastalo 
na pobudo Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica. Osrednja 
želja je bila namreč povezati čim več občinskih kulturnih društev in 
pripraviti povsem avtorsko predstavo v čast našemu slavnemu ro-
jaku. Preigravali smo več idej. Ena izmed njih je bila modernizacija 
katerega izmed Jurčičevih klasičnih del, druga pa sodobna predsta-
vitev Jurčičevega življenja in del. 

Odločili smo se za drugo idejo, predvsem zaradi dejstva, da Jurčiče-
va dela odlično interpretirajo igralci Kulturnega društva Josip Jur-
čič Muljava in tudi zaradi želje, da se kot osrednji lik predstavi Josip 
Jurčič sam. Ogrodje za sestavljanje dramskega besedila je pred-
stavljala dvojnost. Tako kot se je Jurčič predstavljal kot romantik in 
kot realist in tako kot je dvojen njegov jezik, ki prepleta domačo, 
dolenjsko govorico in jezik tedanjih meščanov, je v predstavi upo-
rabljena dvojnost časa. Dogajanje se namreč izmenjuje med prizo-
riščem, kjer nastopajo sodobniki (oče, sin in dedek), ter prizorišči, 
ki predstavljajo Jurčiča v različnih življenjskih obdobjih. Uporabljen 
je princip »daljinskega upravljavca«, torej princip tako imenovane 
zamrznitve slike in prostorskega premikanja po časovnih obdobjih. 

Spremljamo sodobnega dedka in vnuka, ki po sili razmer preživljata 
skupno popoldne. Dedek poskuša vnuku približati Jurčiča in na nek 
način s knjigo in zgodbo premagati tako zelo mamljivo preživljanje 
prostega časa pred zasloni. Ob tem pogovoru odpotujemo v Jur-
čičev čas, natančneje na njegovo domačijo, v izbo, kjer stari ded 
otrokom pripoveduje zgodbe. Pred našimi očmi Pajštbarjev Jožek 
odraste v dijaka Jožeta, ki se izkaže v vlogi pripovedovalca, in sled-
njič v pisatelja in urednika Josipa. 
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Naslov predstave Sin slovenskega naroda je neke vrste besedna 
igra. Je poklon Jurčičevemu poklicu urednika Slovenskega naro-
da, ki je bil brez dvoma razlog, da se je Jurčič tako rekoč odrekel 
osebnemu in družinskemu življenju, na stranski tir pa je moral 
postaviti celo pisateljevanje. Po drugi strani pa je pomen Josipa 
Jurčiča za slovenstvo, za slovensko besedo in narodno zaved-
nost tako velik in brezčasno aktualen, da ga resnično lahko ime-
nujemo za sina slovenskega naroda. 

Produkcija predstave je potekala pod okriljem Zveze kulturnih druš-
tev Občine Ivančna Gorica. Najprej je bila organizirana avdicija za 
igralce in izbira režiserja predstave. Pod režijo se je več kot uspešno 
podpisala Simona Zorc Ramovš, ki je pestro igralsko druščino v starosti 
od 11 do 74 let povezala v sinhrono in izjemno prepričljivo celoto. V 
predstavi nastopa 6 učencev OŠ Zagradec, ki so s svojo zavzetostjo 
in igralskim talentom postali svojevrstni ambasadorji Jurčiča in kul-
ture. Predstava je bila premierno izvedena 24. septembra 2021 v let-
nem gledališču Jurčičeve domačije na Muljavi.

Utrinek s predstave Utrinek z vaje
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ŠOLSKI 
PRISPEVKI
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JURČIČEVO ŠOLANJE
Avtorica: Patricija Gruden

Z učenci Podružnične šole Stična smo se preko ure v živo pogovar-
jali o življenju Josipa Jurčiča, njegovih delih in njegovi povezanosti z 
našimi kraji. Takoj so opazili, da je bilo njegovo življenje popolnoma 
drugačno od njihovega. Nato smo si ogledali slike Jurčičevih portre-
tov in domačije. 

Veliko učencev je pisateljevo ime poznalo že kar nekaj časa, saj so se 
redno udeleževali Jurčičevega pohoda z družino.

Na PŠ Stična so pri ustvarjanju na temo Josipa Jurčiča sodelovali vsi 
učenci od 1. do 3. razreda. Vsak razred je prejel navodila za likovno 
ustvarjanje. Zbiranje slik likovnih del pa je potekalo na daljavo, s po-
močjo staršev.

Učenci 1. in 2. razreda so izbirali med dvema likovnima tehnikama (ki-
parjenje iz slanega testa in risanje), učenci 3. razreda pa so se pogum-
no lotili risanja portreta Josipa Jurčiča.

Učenci so bili zelo motivirani in likovna dela nato prinesli tudi v šolo, ko 
je le-ta znova odprla svoja vrata.

LIKOVNA DELA UČENCEV 3. RAZREDA:
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LIKOVNA DELA UČENCEV 2. RAZREDA: 
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LIKOVNA DELA UČENCEV 1. RAZREDA:
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V petek, 5. februarja 2021, je na OŠ Stična potekala prireditev v po-
častitev slovenskega kulturnega praznika. V zadnjem letu je vse dru-
gače, tako je bila tudi proslava drugačna in je potekala virtualno. 

V pogovorno oddajo je voditeljica povabila dva velikana slovenske 
kulture, romantika dr. Franceta Prešerna in realista Josipa Jurčiča. 
Čeprav 8. februarja obeležujemo Prešernov dan, je bila tokratna 
prireditev posvečena Josipu Jurčiču. Letos mineva 140 let od njego-
ve smrti, 160 let od nastanka njegove prve pripovedke z naslovom 
Pripovedka o beli kači, zato je letošnje leto slovenska vlada progla-
sila za Jurčičevo leto. 

V oddaji smo izvedeli veliko zanimivega o življenju in delih dolenj-
skega rojaka. Učenke in učenci matične šole ter vseh podružnic so 
pokazali veliko talentov. V povezavi s pogovorom med voditeljico 
in obema gostoma so pripravili vrsto prispevkov, ki so se dotika-
li naslednjih tematik/del: Jurčičevo šolanje, Pripovedka o beli kači, 
Spomini na deda, Jurij Kozjak, slovenski janičar, Deseti brat, Kako je 
Krjavelj s hudičem opravil, Kozlovska sodba v Višnji Gori, Sosedov 
sin, Jurčičeva pot, ljudski običaj. 

Svečani govornik je bil ravnatelj, gospod Marjan Potokar, ki se je 
dotaknil današnjega časa v povezavi s kulturo. Tako je spregovoril o 
spreminjajoči se kulturi družbe, na katero močno vpliva hiter razvoj 
tehnologije. Le-ta prinaša ugodje, a za seboj pušča posledice. Po-
membna je vsebina, ne blišč. Opomnil je, da praznik obeležujemo 
zaradi velikih kulturnih osebnosti v preteklosti, ki so nam skozi svo-
ja dela omogočali razmišljanje in kritične poglede na svet. In prav 

PREŠERNOV DAN NA 
OŠ STIČNA
Avtor: Jaka Keše
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misel ozavestimo razmišljanje je bila letos dodana v zbirko misli v 
Rastoči knjigi.  

Spoznali smo tudi letošnje Prešernove nagrajenke, ki so s svojim 
dolgoletnim delom bogatile utrip OŠ Stična, to so Maja Sever, Darja 
Strah in Nataša Rebec Lukšič. 

Nagrajenih pa je bilo tudi 21 devetošolcev, ki so se več let dokazovali 
na šolskem kulturnem področju in so prejeli male šolske Prešernove 
nagrade. 

Prireditev si lahko ogledate na spletni strani OŠ Stična ter spletni 
strani Občine Ivančna Gorica.

Voditelji Prešernove prireditve (Žan Janežič, 7. c – Josip Jurčič, Tin-
kara Kastelic, 7. a – voditeljica, Maks Moretti, 6. b – France Preše-
ren; šolsko leto 2020/21)
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Ker je letošnje leto posvečeno avtorju prvega slovenskega romana, 
smo mu učenci 7. c pripravili prav posebno voščilo. 

Na dan njegovega rojstva, to je 4. marec, smo se odpravili pred 
njegov kip, ki se nahaja na zelenici pred Srednjo šolo Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica. Šest učencev je povedalo nekaj podatkov o pisate-
lju ter kako bomo obeležili letošnje leto, nato pa smo vsi v en glas 
zaklicali: »Vse najboljše, Josip Jurčič!«

Najprej smo prizor zvadili, potem pa začeli s snemanjem … Smeha 
je bilo veliko, saj se je vedno zmotil nekdo drug, vendar nam je na 
koncu uspelo.

Posnetek si lahko ogledate na spletni strani OŠ Stična.

VSE NAJBOLJŠE, JOSIP JURČIČ!
Avtorica: Urška Petek
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V okviru Jurčevega leta smo na OŠ Stična ravno na njegov rojstni 
dan, torej 4. 3. 2021, povabili vse mentorje šolske novinarske dejav-
nosti, da se s svojimi šolskimi glasili udeležijo natečaja na temo Jur-
čičev novinarski vajenec, saj smo prepoznali njegovo izjemno delo 
tudi na časnikarskem področju. Biti urednik prvega slovenskega 
dnevnika Slovenski narod zagotovo ni bil mačji kašelj. V bistvu so 
vse obletnice v letu 2021 povezane z neko časopisno dejavnostjo. 

Mineva 160 let, odkar je 17-letni dijak Jurčič objavil svoje prvo delo, 
Pripovedko o beli kači. Objavil jo je v Slovenskem glasniku leta 1861. 
Delo je dokaz, da je Jurčič že od malih nog z veliko radovednostjo 
poslušal in zbiral ljudsko slovstvo, poslušal pravljice in anekdote, ki 
mu jih je pripovedoval njegov ded. Temu skušamo slediti tudi men-
torji šolskih glasil – navdihovati mlade, da prisluhnejo starejšim ro-
dovom in njihovim zgodbam, prigodam iz mladih dni.

1871 je prevzel urednikovanje Slovenskega naroda. Ko ga je preselil 
v Ljubljano in po zamenjavi tematike (zlasti izpostavljeno politično 
tematiko), se je naklada časopisa povečala in tako niso več plavali v 
dolgovih in poslovali z izgubo. 

Mineva 140. obletnica od izida prve številke časopisa Ljubljanski 
zvon, v katerem je po poglavjih objavljal Rokovnjače, žal dela ni 
mogel dokončati, saj je istega leta (1881) umrl; njegove Rokovnja-
če je dokončal Janko Kersnik. A to dokazuje, da lahko sodelujemo 
skupaj, da nastane nekaj odličnega. Mentorji pomagamo osnovno-
šolcem in osnovnošolkam, da napišejo dober prispevek, a najboljši 
kritik je vrstnik ali vrstnica, ki delo prebere.

NATEČAJ JURČIČEV 
NOVINARSKI VAJENEC
Avtorica: Andreja Robek Perpar
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Mentorji so morali poslati en primer šolskega glasila, ki ni starejši od 
treh let (torej v poštev so prišla glasila od šolskega leta 2017/2018 
naprej). 

Komisija je glasila pregledala ter med vsemi izbrala 3 najboljša. Kri-
teriji ocenjevanja so bili: kakovost vsebine in raznovrstnost, likovna/
grafična podoba, doseganje širokega kroga bralcev ter jezikovna 
širina.

Udeležba na natečaju je bila neverjetna. Prejeli smo 22 različnih ča-
sopisov in delo komisije je bilo vse prej kot enostavno. Do končnega 
izida smo seveda morali priti. Na natečaju je zmagala Osnovna šola 
Dolenjske Toplice s časopisom Rog (mentorici Vesna Kastelic in Ma-
teja Hočevar), drugo mesto je zasedla OŠ Prule s časopisom Iskrice 
(mentorici Andreja Popović in Suzana Zgonec), tretje pa OŠ Rodica 
s časopisom Utrip Rodice (mentorica Jana Stančič). 

Čestitamo vsem nagrajencem in se hkrati zahvaljujemo za udeležbo 
na natečaju.
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Leto 2021 je Jurčičevo leto in vse se vrti okoli Josipa Jurčiča. Kar je 
pravilno! In zato so se ustvarjalci oddaje Infodrom odločili, da po-
snamejo kratek prispevek o našem rojaku pri njegovi domačiji na 
Muljavi. 

Snemanje je potekalo na lepo sončno torkovo dopoldne na Jurčiče-
vi domačiji. Najprej sta se predstavila Matija in Anže z igranim pri-
zorom o tem, kako je Krjavelj presekal hudiča na pol, nato pa se je 
voditeljica pogovorila z Maksom, Žanom in Tinkaro o življenju, delu 
in pomenu dolenjskega pisatelja, urednika in domoljuba. 

Kako izgleda igrani prizor s Krjavljem in njegovim sosedom ter kaj 
so naši učenci povedali, smo si lahko ogledali v petek, 5. 3. 2021, ob 
16.40 na TV SLO 1 v oddaji Infodrom. 

SNEMANJE ZA INFODROM
Avtorica: Urška Petek
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Jurčič je med drugim znan po tem, da je slikovito prikazoval vaške 
posebneže. Med njimi je seveda najbolj znan Krjavelj in njegova pri-
goda, ko je hudiča presekal na dva kosa.

Ta odlomek Desetega brata je mojstrsko vkomponirala v muzikal 
Tu smo doma Dragica Šteh. Takrat mi je zaupala pripravo našega 
učenca Matija Miklavčiča na vlogo Krjavlja. 

Ko smo se v Jurčičevem letu (in v korona času) pripravljali na sne-
manje spletne proslave v počastitev slovenskega kulturnega praz-
nika, smo ta odlomek iz muzikala prilagodili za samostojno točko. 
Dodala sem še lik kmeta, saj v dvoje »beseda lažje teče«. Prizor 
smo posneli pred Krjavljevo kočo na Jurčičevi domačiji v januarju 
2021. Krjavlja je odigral Matija Miklavčič, kmeta njegov brat Anže 
Miklavčič. Za posnetek je poskrbel Kristijan Rešetič.

Temo Jurčičevega leta so želeli v svojo oddajo vključiti tudi snovalci 
mladinske oddaje Infodrom. Tako smo 
2. marca 2011, prav tako na Jurčičevini, 
z njihovo ekipo posneli prej omenjeni 
prizor, ko Krjavelj kmetu iz vasi »stotič« 
pove zgodbo, kako je hudiča presekal. 
Oba mlada igralca sta bila s strani orga-
nizatorice snemanja zelo pohvaljena.

Krjavelj in kmet v pogovoru. Na foto-
grafiji je Matija Miklavčič, 9. c (šolsko 
leto 2020/21).

JURČIČEV POSEBNEŽ – KRJAVELJ
Avtorica: Lidija Zajc
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V sredo, 26. 5. 2021, smo se v okviru Jurčičevega leta, pod okriljem OŠ 
Stična, zbrali in izvedli literarni večer. Končno smo smeli nastopati in 
se predstaviti. Ob upoštevanju vseh ukrepov smo se počutili svobodni, 
literarno in jezikovno zagnani.

V prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica smo se sreča-
le tri občinske šole – mi, Osnovna šola Stična, Osnovna šola Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični in Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gori-
ca. Ali vas zanima, kaj smo počeli na ta prečudovit večer? Z veseljem 
vam pojasnimo in povemo, da smo uživali v branju odlomkov Jurči-
čevega dela, Jurija Kozjaka. To nismo počeli le v slovenščini, temveč 
tudi v drugih jezikih sveta (češčini, španščini, francoščini, nemščini, 
italijanščini, angleščini …). Kljub manjši publiki je bil užitek spet se 
spoprijeti s tremo, mikrofonom in aplavzom. Z velikim veseljem smo 
zamenjali računalniške zaslone in aplikacije z delom v živo, na odru.

Naš rojak, Josip Jurčič, po katerem slovi letošnje leto, nas je zdru-
žil, povezal in nam dal motivacijo za zaključek koronskega, šolskega 
leta. Želimo si, da bi se takšni dogodki večkrat ponovili in nam dali 
ponovno upanje, da se šolski kulturni dogodki ohranijo.

Učenki 9. razreda, OŠ Stična, PŠ Višnja Gora, Zala Žerovnik in Nastja 
Zupančič

Na prireditvi je sodelovalo veliko bralcev:

Povezovalci dogodka: Nastja Zupančič, Zala Žerovnik in Tian Koraži-
ja s PŠ Višnja Gora

LITERARNI VEČER IN 
JEZIKI SVETA
Avtorja: Katja Tomažinčič in Igor Rajner  
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OŠ Stična:

Tonja Smole, Ela Kamenšek, Žiga Mestnik, Lana Boršnar Prijatelj, 
Tjaša Kužnik, Matia Roberto Dragostin Perič, Santiago Leon Dra-
gostin Perič, Milka Sekulić, Denis Biogaj Chovančik, Štefan Biogaj 
Chovančik

OŠ Ferda Vesela:

Tina Medved, Lea Kavazović, Eva Retar, Benjamin Krištof, Špela Mo-
har, Lea Bektašević, Klara Kokol, Matic Šteh

SŠ Josipa Jurčiča

Julija Amrožič, Ajša Hodžić, Elena Dalla Grana, Milica Sekulić

in opat Maksimilijan File (samostan Stična)
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V četrtek, 27. 5. 2021, so imeli učenci Podružnične šole Stična za-
ključek bralne značke v okviru pouka slovenščine. Obiskala nas je 
knjižničarka Maruša Pušnik iz knjižnice v Ivančni Gorici. Učencem je 
predstavila gledališče kamišibaj in dela Josipa Jurčiča. 

Vključeni so bili vsi učenci in učenke PŠ Stična, koordinatorka je bila 
Simonca Barle Krese, sodelovale so učiteljice Mateja Humar, Sara 
Jurčič in Patricija Gruden.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
NA PŠ STIČNA V LETU JOSIPA 
JURČIČA
Avtorica: Simonca Barle Krese
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Jurčiča, našega »soseda«, smo se spomnili tudi na Podružnični šoli 
Muljava. V šolskem letu 2020/21 smo v avli šole pripravili razstavo 
njegovih pomembnih del ter izobesili njegovo sliko. Kotiček nas je 
spominjal in opominjal, da Jurčiča ter njegova dela spoznavamo 
skozi celo leto.

JURČIČEVO LETO NA 
PŠ MULJAVA
Avtorica: Maja Sever

V podaljšanem bivanju smo velikokrat obiskali njegovo rojstno hišo, 
si jo ogledovali ter se pogovarjali, kakšno je bilo življenje v času, ko 
je odraščal Josip Jurčič. Učenci si življenja brez elektrike, vode in 
ogrevanja ter svoje postelje sploh ne znajo predstavljati.

V sodelovanju s Turističnim društvom Muljava smo izpeljali likovni 
natečaj Rišemo Josipa Jurčiča, kjer so se vsi učenci PŠ Muljava preiz-
kusili kot likovni mojstri. In moramo priznati, da jim je šlo delo odlično 
od rok. Vsi so za sodelovanje prejeli sladko nagrado. Najboljši pa so 
bili še dodatno nagrajeni.
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V čudovitem, mirnem, podeželskem okolju in ob lepem, sončnem 
vremenu smo Jurčičeva dela brali kar zunaj na zelenici ob šoli. Bilo 
nam je res prijetno. Brali so tako učenci kot tudi učiteljice. Sproti 
smo se srečevali z neznanimi besedami, tako imenovanimi starimi 
izrazi. Tudi to nam je bil zanimiv izziv.

Zagotovo nas je najbolj prevzel Krjavelj. In prav o njem so učenci 
najraje prebirali odlomke. V mirni, tihi okolici, v letnem gledališču, 
poleg Krjavljeve koče so bili ti še posebno doživetje.
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Šolska knjižnica OŠ Stična se že leta povezuje s šolami v tujini in 
izvaja skupne projekte, ponavadi organizira srečanja učencev naše 
šole in njihovih vrstnikov s celega sveta preko spletnih aplikacij, 
izmenjavo izdelkov in predstavitve naše kulture, avtorjev, tradicije. 
Leto 2021 je posvečeno slovenskemu pisatelju Josipu Jurčiču, zato 
je bilo primerno, da mednarodno sodelovanje okrepimo in pokaže-
mo svetu, kdo je bil Josip Jurčič in kakšen pečat je pustil v tej deželi. 

Jurčičevo delo Kozlovska sodba v Višnji Gori je prevedeno v res ve-
liko jezikov, med drugim tudi v angleščino. V Rastoči knjigi na OŠ 
Stična imamo vsaj po en izvod večine prevodov v svetovne jezike, 
zato se nam je porodilo vprašanje, ali so te knjige prišle tudi do ljudi 
v drugih državah, čemur so bile namenjene. Ker se nam je zdelo, da 
to delo potrebuje dodatno promocijo v Jurčičevem letu 2021 in ker 
bi ga radi približali učencem po svetu, smo se odločili, da naveže-
mo stik s šolo v Ameriki in jim podarimo angleške prevode. Povezali 
smo se s šolo St. Junipero Serra Catholic School, ki jo obiskuje Alina 
Hernandez, Američanka slovenskih korenin, ter jim poslali knjige za 
vse učence v njenem razredu. 

Alina živi v Kaliforniji, a vsako leto junija pride v Ivančno Gorico, kjer 
dočaka konec šolskega leta s svojimi vrstniki na Osnovni šoli Stična. 
Njen razrednik v ameriški šoli g. Brian Allison je bil nad idejo navdu-
šen, zato je poskrbel, da so knjigo takoj prebrali v razredu. Sodeč 
po likovnih izdelkih, ki so nam jih poslali učenci, je bila zgodba zelo 
všeč tudi njim. Potrudili so se in v svoje izdelke vključili tudi sloven-
ščino. Pri tem jim je pomagala Alina, ki je odigrala vlogo posrednice 

MEDNARODNO POVEZOVANJE 
V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Avtor: Kristijan Rešetič 
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med našimi in ameriškimi učenci. Ko je Alina junija prišla v Sloveni-
jo, je učencem v svojem slovenskem razredu izročila likovne izdelke 
vrstnikov iz šole St. Junipero Serra Catholic School. V teh izdelkih so 
učenci opisovali zgodbo, ki jim jo je prebral učitelj Brian, se zahvalili, 
obljubili, da bodo zgodbo prebrali tudi doma s starši, povedali, da 
so se naučili nekaj slovenskih besed, da je zgodba poučna, da si želi-
jo priti na obisk v Evropo itd. 

Da bi učenci iz tujine spoznali tudi Josipa Jurčiča, pa so učenci 7. a 
na matični šoli Arsa Shatri, Karolina Genorio, Timotej Hribar Rajte-
rič, Tinkara Kastelic in Žan Janežič posneli kratek film z naslovom 
In search of Josip Jurčič. Film, ki je v celoti posnet v angleščini, po-
pelje gledalca od OŠ Stična do Muljave, rojstnega kraja Josipa Jurči-
ča, gledalec pa spozna pisatelja in njegovo življenje. Film, ki so si ga 
ogledali tudi učenci na šoli St. Junipero Serra Catholic School, ima 
presenetljiv konec, ki obljublja nadaljevanje zgodbe. Za kaj več pa si 
boste morali film ogledati na spletni strani OŠ Stična.  

Igralci v filmu In search of Josip Jurčič (Arsa Shatri, Karolina Genorio, 
Tinkara Kastelic, Timotej Hribar Rajterič, 7. a; šolsko leto 2020/21)



85

Ta projekt ne bi bil mogoč brez pomoči Zavoda prijetno domače, 
z direktorico Majo Lampret na čelu, ki je velikodušno podarila 25 
knjig A goat trial in Višnja Gora za učence šole St. Junipero Serra 
Catholic School ter omogočila snemanje filma na Jurčičevi domačiji 
na Muljavi. 

Sodelujoči se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri po-
vezovanju Osnovne šole Stična in šole St. Junipero Serra Catholic 
School ter realizaciji filma In search of Josip Jurčič. 

Učenci St. Junipero Serra Catholic School
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Z učenci OŠ Stična in lani še PŠ Zagradec smo v minulem šol-
skem letu 2020–2021 upodabljali motive, povezane s pisateljem 
Josipom Jurčičem. Izdelovali smo grafike, risbe in slikarska dela. 
Motivi so predstavljali pisateljev portret, junake njegovih del ali 
pa celo knjižno platnico njegovega izbranega dela. Izdelke smo 
razstavili v šolski knjižnici.

Naš namen je razstavljati tudi v knjižnici v Ivančni Gorici. Lani zaradi 
korona situacije tega nismo naredili. V letošnjem šolskem letu pa 
načrtujemo prav to, in sicer v mesecu novembru. 

JURČIČEVO LETO PRI LIKOVNI 
UMETNOSTI IN LIKOVNEM 
SNOVANJU NA MATIČNI ŠOLI
Avtorica: Anka Švigelj Koželj

Monika Plevel, 7. d
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Sara Lampret, 9. b Lea Kastelic, 9. c
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Z učiteljicami slovenščine smo na aktivu sklenile, da tudi me spodbu-
jamo učence, da pristopijo k Jurčičevemu letu. Tako smo v vsakem 
razredu določile, da učenci za eno domače branje preberejo Jurčiče-
vo delo. Šestošolci so brali Spomine na deda, sedmošolci so si lahko 
izbrali ali Hčer mestnega sodnika ali Sosedovega sina, v 8. razredu 
Jurija Kozjaka, slovenskega janičarja, ter v devetem razredu Dese-
tega brata. 

Večina učencev je prebrala njegovo delo in pojavila se jim je nereše-
na skrivnost – čeprav so pričakovali, da je Jurčič dolgočasen, da ni 
zanimiv za branje, so v branju uživali. 

V povezavi z domačim branjem so potekale tudi razne dejavnosti. 
V 6. razredu so zbirali ljudsko gradivo. To so počeli podobno kot 
Jurčič. Spraševali so svoje bližnje starejše ljudi po zanimivih zgod-
bah, anekdotah. Najzanimivejše smo zbrale in jih vključile v šolski 
časopis. S sedmošolci smo se pogovarjale o zgodovinski zapuščini 
naše okolice in o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. Ugotovili 
so, da je kulturno dediščino treba ohranjati, saj je to le en odtis časa, 
v katerega se je zanimivo vračati. Osmošolci so spoznavali janičarje. 
Ugotavljali so, kaj od tega, kar so prebrali v delu, še danes poteka. 
Videli so, da se časi ne spremenijo bistveno: še danes kradejo otro-
ke, verjetno ne za vojno (danes temu pač rečejo trgovina z belim 
blagom), je pa vseeno namen kraje grd, kot je tudi že kraja sama na 
sebi. Tudi danes se prijateljstvo skrha in te prijatelj izda, a verjetno 
ne z namenom, da te ubijejo. Ugotovitev je še mnogo, zato nekaj 
teh prepuščamo kot skrivnost, da jo raziščete sami. Učenci in učen-

JURČIČEVO DOMAČE BRANJE 
NA OŠ STIČNA
Avtorica: Andreja Robek Perpar
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ke 9. razreda so razpravljali o ljubezenskih zgodbah. Tudi ljubezen 
se tekom stoletij ne spreminja. Če si zaljubljen, se moraš za svojo 
drago/svojega dragega potruditi, še zlasti pa je/ga ne zapustiti, ko je 
v stiski. Ljubezen bi morala pomagati, ljubljeni osebi stati ob strani, 
ne pa bežati in se skrivati za svojo strahopetnostjo.

ŠOLSKE NOVINARKE NA JURČIČEVINI 
Z IVANOM SIVCEM
Avtorica: Andreja Robek Perpar

V septembru 2021 se je ponudila krasna priložnost. Na Jurčičevini je 
potekala predstavitev knjige Ivana Sivca z naslovom Prvi pomladni 
cvet, ki opisuje Jurčičevo življenje. Na predstavitvi so 3 članice izbir-
nega predmeta šolsko novinarstvo (Amajla Muhić, Nika Lampret in 
Julija Cunja) s Sivcem naredile intervju. Avtor je povedal marsikaj 
zanimivega o sebi, a o tem več v šolskem časopisu. Najbolj so nas 
tisti dan zanimale zgodbe o nastajanju Jurčičeve knjige. Takole je 
povedal: Josip Jurčič je imel beležko, v katero si je zapisal marsika-
tero misel, pregovor in to tudi uporabil kot uvod v vsako poglavje. 
Temu je g. Sivec sledil tudi v svoji knjigi Prvi pomladni cvet. Pred 
raziskovanjem Jurčičevega življenja je mislil, da je o Jurčiču vedel 
veliko, a kljub 30-letnemu raziskovanju njegovega življenja ne ve še 
vsega. Njegovo raziskovanje Jurčičevega življenja je bilo težko kljub 
veliki pisateljski kilometrini. Srečo je imel, da je za časa službovanja 
delal kot novinar na terenu. Tako je že pred desetletji začel pisati 
reportaže, se pogovarjati s tem in onim človekom. Njegova ušesa so 
bila naravnana na kakršnokoli informacijo o Jurčiču. Seveda ni mo-
gel mimo njegovega pravnuka Cirila Jurčiča, bivšega župana Jerneja 
Lampreta, zadnje leto pa je veliko preživel na terenu z muljavskimi 
ljudmi pa tudi z ljudmi po drugih krajih, kjer je Jurčič deloval in bi-
val. Vedel je, da se bo knjiga pisala kot ljubezenska zgodba. Tako bo 
zagotovo bolj zanimiva, kot je pač zanimiva Jurčičeva ljubezenska 
zgodba z Johanno Otto in Maričko Schwentner, ki jo je odkrival med 
zbiranjem gradiva. Vesel je (kot smo mi vsi), da je letošnje leto Jurči-
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čevo leto, saj je bil Jurčič odličen fabulist, vreden vse hvale in pohvale. 

Na tisto nedeljo, 12. 9. 2021, je bilo zbranih veliko ljudi, tako kot se je 
zbrala vsa ljubljanska gospoda (pa tudi iz tujine so prišli – iz Prage, 
z Dunaja ...) na velikem slavju eno leto po Jurčičevi smrti, ko so po-
stavili spominsko tablo njemu v čast in spomin. Več kot 2000 ljudi iz 
vsepovsod je začutilo, kakšen avtor je tale naš Josip, tako ga čutimo 
tudi mi: posebnega, velikega, domačega, vrednega dobrega imena 
in slave.

Gospodu Sivcu smo na koncu morali vsi potrditi in priznati, da nam 
je veliko zanimivosti o Jurčiču skritih, a le s tančico platnice. Ko 
bomo odprli platnico knjige Pomladni cvet, bomo izvedeli veliko več 
o našem velikanu in klasiku slovenske književnosti, a zagotovo ne 
bomo vedeli toliko kot g. Sivec. 

Učenke šolskega novinarstva (Amajla Muhić, 7. b, Nika Lampret, 7. 
b, Julija Cunja, 7. a)
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