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UVODNIK  
 

Dragi bralci! 

Zopet je pred vami nova številka Glažovne. In to že kar predzadnja v letošnjem šolskem letu. Zadeve 

se počasi umirjajo, dijaki se že srečujemo na šolskih hodnikih in dnevi zopet pridobivajo na barvitosti. 

Kljub mnogim šolskim obveznostim pa smo ustvarjalci časopisa našli čas, da smo zapisali besedo ali 

dve. 

Tokrat je beseda tekla o Josipu Jurčiču. Letos namreč mineva 140. obletnica njegove smrti. Z njim se 

srečamo že kaj kmalu v šolskih klopeh, ko prebiramo zgodbo o Kozlovski sodbi v Višnji Gori. Mnogim 

pa se ob omembi njegovega imena pred očmi odvije zgodba Desetega brata.  

V slovenski književnosti je pustil velik pečat, zato je prav, da obeležimo dan njegove smrti. Prav tako 

bi bilo prav, da bi njegove knjige večkrat vzeli v roke in se spomnili na njegov doprinos k slovenski 

kulturi. 

Naši pisci so tokrat pisali o življenju in delu Josipa Jurčiča, nastal je zanimiv intervju u učiteljico 

slovenščine Niko Jančič, nanizali so nekaj idej za izlete do Jurčičevega rojstnega kraja, napisali pesmi, 

nastal je kviz, v katerem lahko preverite usvojeno znanje, prav tako pa smo zapisali »plonk« listek za 

obdobje realizma na Slovenskem. 

Želim vam prijetno branje, ki naj vas vsaj malo odpelje od šolskih obveznosti. Se beremo kmalu! 

Ana Zorin, glavna urednica, 3. a 

 

Josip Jurčič 
 

V zgodnjem marcu na Muljavi 

na svet prijoka Josip mali. 

Zgodbe v njem so, ki ded mu jih pravi, 

strast, ljubezen do besede vžgali. 

 

Pisati je navdušen začel 

novele, pripovedke, drame. 

Kot pisatelj trdno se je v zgodovino vpel, 

saj njega beseda vsakogar prevzame. 

 

Sto štirideset let nazaj, 

je jetičen izkašljal kri. 

Dočakal rano zadnji je vzdihljaj, 

a njegova nam beseda v srcih večno tli. 

 
Eva Belcer, Živa Šprajc, 2. a



 

INTERVJU Z NIKO JANČIČ, MAG. PROF. SLOV. 

»Jurčič je uspel bit slovenstva in slovenskega naroda v svojih delih 

brezčasno ovekovečiti na prav poseben način« 

Josip Jurčič je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. 

Velja za mojstra naše poljudne povesti in očeta slovenskega romana. Letošnje leto je namreč 

tudi Jurčičevo, saj obeležujemo 140. obletnico njegove smrti. O pisatelju in njegovem 

ustvarjanju smo se v rubriki Intervju pogovarjali z učiteljico slovenščine Niko Jančič. Zaupala 

nam je, zakaj se je odločila za študij maternega jezika, kako se znajde v vlogi profesorice, 

razkrivamo pa tudi, kako je njeno diplomsko delo povezano s pisateljem Josipom Jurčičem. 

Pripravil: Vid Vehovar, 3. a 

 

 
Foto: arhiv šole 

Kaj vas je navdušilo, da ste se odločili za študij 

slovenistike? 

Odločitev za študij slovenistike in teologije, ki 

sem jo prav tako študirala, je bila precej lahka. 

Že v otroštvu sem bila velika bralka raznoraznih 

literarnih del, navdušeno sem listala po vseh 

možnih enciklopedijah, zgodovinskih knjigah in 

kasneje tudi takih, ki so obravnavale verstva 

sveta. S slovenščino, literaturo in jeziki nasploh, 

pa imam tudi že od nekdaj prav prijateljski 

odnos – mnogo manj prijateljskega sem imela 

na primer s fiziko in kemijo – tako da je bila 

odločitev za ta študij zelo naravna. Uspela sem 

zajeti celoten spekter stvari, ki so me vedno 

najbolj privlačile in zanimale. 

 

■ Kaj vam je pri slovenski literaturi še posebej 

všeč? Nam izdate ime najljubšega slovenskega 

avtorja? 

Kaj mi je pri slovenski literaturi najbolj všeč, je 

vsekakor vprašanje, ki ga do sedaj še nikoli 

nisem prejela in me kar sili v razmišljanje. 

Vsekakor bi izpostavila pomen književnosti za 

slovenstvo – smo eden redkih narodov v 

svetovnem merilu, ki smo svojo narodno 

pripadnost utemeljevali, in kasneje tudi 

uspešno dosegli, na temelju jezika, torej 

slovenske knjižne besede. 

Ravno v luči tega se težko odločam za svojega 

najljubšega slovenskega avtorja, prav za vsako 

književno obdobje bi lahko zapisala kar nekaj 

zelo ljubih in pomembnih – takih, ki jih je 

vredno vedno znova prebirati. Mogoče izmed 

vseh najvišje mesto pri meni zasedata 

sodobnika Drago Jančar in Tone Pavček. 
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■ Vaše prvo šolsko leto v vlogi profesorice se 

počasi izteka. Kako se počutite v novi vlogi in 

kakšni so prvi vtisi dela med dijaki? Kakšno je 

vzdušje na, lahko bi rekli, stari novi šoli? 

Moje prvo šolsko leto je bilo eno nadvse 

čudovito krmarjenje med znanim in neznanim. 

Zelo sem vesela in hvaležna, da so se stvari 

iztekle tako, da sem lahko svojo učiteljsko pot 

pričela na svoji šoli, kar mi je začetek vsekakor 

olajšalo. Mnogo stvari, potek dela, obrazi 

profesorjev so mi bili dobro znani, čeprav je bil 

začetek zelo zanimiv, saj si nisem nikoli 

predstavljala, da bodo moje prve šolske ure 

potekale na daljavo preko kamere. Prve korake 

mi je v veliki meri olajšala prof. Milena Ogrizek, 

ki je bila odlična mentorica. Največji šok ob 

fizičnem povratku na šolo sem pa doživela, ko 

sem iskala čitalnico v drugem nadstropju – 

imena učilnic so se od »mojih časov« korenito 

spremenila. Sicer se v vlogi profesorice dobro 

počutim in upam, da se to, da uživam v 

poučevanju jezika in književnosti, dobro kaže 

tudi na zunaj in da te žarke znanja prenašam 

tudi na dijake. Delo z dijaki vrne veliko mero 

energije, zato grem res vsak dan rada v šolo. 

 

■ Kdaj ste se odločili, da boste postali 

profesorica slovenskega jezika? 

Težko bi opredelila neko točno določeno 

časovno obdobje te odločitve. Že prej sem 

omenila, da sta mi jezik in književnost že zelo 

zgodaj zlezla globoko pod kožo. Poklic učitelja, 

delo z mladimi in poučevanje so mi bili vedno 

blizu, skozi dijaška in študentska leta sem veliko 

ur posvetila prostovoljnemu delu v Klubu 

študentov šmarske regije in Obsotelja, v 

katerem smo se med drugim ukvarjali tudi z 

animacijo, učno pomočjo otrokom, zadnja leta 

študija v Ljubljani pa sem tujce poučevala 

slovenščino in takrat sem zares ugotovila, da 

me veliko bolj kot monotono lektoriranje 

besedil privlači dinamika dela z ljudmi. 

■ Vaše diplomsko delo je tesno povezano s 

temo tokratne izdaje Glažovne. Kakšen naslov 

nosi vaše diplomsko delo in o čem ste pisali? 

Zakaj ste izbrali prav pisatelja Josipa Jurčiča in 

njegovo ustvarjanje? 

Res je, diplomsko delo, ki sem ga napisala leta 

2018, nosi naslov Ženska in moška lepota v 

Jurčičevih delih. Diplomsko delo je nastajalo 

pod mentorstvom prof. dr. Aleksandra 

Bjelčeviča, mojega dolgoletnega profesorja in 

kasneje tudi mentorja pri magistrskem delu, ki 

je v bistvu predlagal to temo. V središče svojega 

raziskovanja nisem postavila Josipa Jurčiča kot 

literarnega ustvarjalca, ampak zanimivo 

družbeno vprašanje glede mita lepote. Nekaj 

let nazaj se je znani ameriški raziskovalec pričel 

spraševati, ali je mit lepote res družbeni 

konstrukt ali je to neki naravni občutek, ki nam 

je dan že od rojstva. Zanimalo ga je, ali so vsi 

zunanje lepi ljudje tudi karakterno dobri – in 

obratno, vsi grdi karakterno slabo. To se je 

odločil najprej preveriti na primeru svetovnih 

ljudskih pripovedk. Njegovo raziskavo je nato v 

slovenski literarni prostor preslikal dr. Igor 

Žunkovič, jaz pa sem bila prva, ki je to vprašanje 

začela prenašati še na dela starejših slovenskih 

avtorjev. 

 

 

Foto: STA 
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 Lepa Vida; Patrik Jedvaj, 3. e 

■ Kako se po vašem mnenju njegova dela 

ločijo od drugih avtorjev? Kaj je tisto, kar jim 

daje unikatnost? 

Jurčič vsekakor izstopa po svoji preprostosti, 

ljudskosti, na drugi strani pa po izjemni 

pripovedni veličini. Svoj uspeh je dosegel že kot 

17-letni dijak, torej mladenič vaših let, svoj prvi 

roman, ki velja tudi za prvi slovenski roman, pa 

je izdal pri svojih 22 letih, kar se mi zdi izjemno. 

Na Jurčiča radi gledamo kot na pisca za 

mladino, vsaj tako se ga razume danes, a je bil 

vse prej kot to. Jurčiča je od nekdaj zelo 

zanimala preprostost navadnih ljudi, ljudska 

iznajdljivost in ljudske pripovedke – nad tem ga 

je navdušil ded, ki mu je zaupal veliko ljudskih 

pripovedi in motivov, na katerih je kasneje 

zgradil svoja pripovedna dela. Največjo 

unikatnost pa Jurčičevim delom dajejo literarni 

liki, ki jih je ustvaril – zanje je ideje in motive 

vedno črpal od dejanskih ljudi iz svojega okolja. 

Za vsak lik naj bi obstajal živi model, katerega 

življenjsko zgodbo je Jurčič nato malce priredil 

in nastali so prav zanimivi, netipični, včasih že 

precej čudaški liki. 

■ Verjetno bi težko odgovorili na vprašanje, 

katero je vaše najljubše Jurčečevo delo, pa 

vendar, katero se vam je najbolj vtisnilo v 

spomin, vam najbolj ostalo pri srcu in zakaj? 

Res je, da sem Jurčiča prečesala po dolgem in 

počez, a je na tole vprašanje res težko 

odgovoriti. Vsako delo, ki ga je napisal, nosi 

pomembno pripovedno vrednost – sploh, ko ga 

postavimo v okvir slovenske književnosti. Na 

tem mestu bi izpostavila zgodovinski roman 

Ivan Erazem Tatenbah, ki je sploh za naše ožje 

lokalno področje zelo zanimiv in zgodovinsko 

pomemben, a se mi na žalost zdi precej 

zapostavljen in pozabljen. Jurčič v tem romanu 

popisuje življenje vplivnega graščaka Ivana 

Erazma Tattenbacha, ki je bil vpleten v 

frankopansko-zrinjsko zaroto, s katero so 

takrat hoteli preprečiti avstrijsko nadvlado. 

Tattenbach je imel med drugim v lasti tudi 

podčetrteški grad, na katerega je postavljen 

tudi pomemben del dogajanja v romanu – ko si 

med branjem živo predstavljaš dogajanje na 

gradu, ki si ga sam tudi večkrat obiskal, zgodba 

postane še kako zanimiva!
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ŽIVLJENJE IN DELO JOSIPA JURČIČA 
Ker je letos 140. obletnica Jurčičeve smrti, vam bom povedala nekaj o njegovem življenju in delu. 

Če vas zanima, vas vabim k nadaljevanju branja.                                                                                           

Josip Jurčič se je rodil 4. marca 1844 na Muljavi kot sin revnih kmečkih staršev. Umrl pa je 3. maja 

1881 v Ljubljani po dvoletnem zdravljenju jetike. Bil je slovenski pisatelj in časnikar.                               

V osnovno šolo je hodil v Višnjo Goro. Ko je zaključil z osnovno šolo je odšel v gimnazijo v Ljubljano, 

kjer se je seznanjal z domačo in tujo literaturo. Po končani gimnaziji je odšel na Dunaj študirat 

slavistiko in klasično filologijo. A študija zaradi pomanjkanja denarja žal ni mogel zaključiti.               

Leta 1868 je z Josipom Stritarjem in Franom Levstikom izdal zbornik Mladina, v katerem je objavil 

povest Sosedov sin. Očitno je bilo to njegovo srečno leto, saj je istega leta dobil službo pomočnika 

glavnega urednika pri časniku Slovenski narod v Mariboru. Štiri leta kasneje je postal njegov glavni 

urednik in se preselil v Ljubljano.  

Sedaj, ko smo na kratko spoznali nekaj o Jurčičevem življenju, vam bom zapisala še nekaj malega o 

njegovem delu, več pa si lahko preberete nekaj strani naprej. Ustvarjati je začel že v dijaških letih. 

Nanj so močno vplivale pravljice, anekdote in pripovedke ljudskega izročila, ki mu jih je 

pripovedoval ded. Tako je med zapisovanjem slišanih zgodb in drugega ljudskega gradiva leta 1861 

oziroma pri njegovih sedemnajstih letih nastala Pripovedka o beli kači. Dedove pripovedi je zbral in 

jih izdal v zbirki Spomini na deda in v kratki povesti Prazna vera. Na njegova ustvarjanja pa so prav 

tako vplivala dela Frana Levstika, in sicer Od Litije do Čateža, Napake slovenskega pisanja in Martin 

Krpan z Vrha. Tako je Jurčič postal najpomembnejši uresničevalec Levstikovega literarnega programa. 

Če povzamem, je bil Jurčič v slovenski zgodovini zelo pomemben. Bil je eden izmed prvih slovenskih 

pripovednikov in realističnih pisateljev. V slovensko literaturo je uvedel kar nekaj novih pripovednih 

oblik. Te so bile: črtice, pripovedke, povesti in romane. Deseti brat velja za prvi slovenski roman, 

medtem ko dramsko delo Tugomer velja za prvo slovensko tragedijo.  

Upam, da ste danes izvedeli kakšno novo stvar o Josipu Jurčiču, njegovem delu in pomenu. 

         Nika Jurečič, 3. c 

  



GLAŽOVNA APRIL 2021 

8 
 
 

 

 

SPOMIN 

 

V luninem soju star kos se papirja lesketa. 

On sede ob kamin, v njem ogenj prasketa. 

Zdaj črko za črko s peresom zapiše, 

da pred očmi podoba se znana zariše: 

ljubezen njegova, mlada in lepa,  

ki zdaj le še z vetrom se v svetu potepa. 

Spomin bo nanjo izlil na papir,  

da vedno ob njem bo, da v duši bo mir. 

Ob srcu papir bo oguljen ta hranil, 

da ljubezni njegove nihče ne bo ranil. 

Na veke bo v srcu njegovem, črka za črko, 

nikdar več pogledal navzdol ne bo mrko. 

V kaplji črnila, v besedi skrbno zapisani, 

v vsaki nikoli zaceljeni rani, 

on hrani ljubezen, mlado in lepo. 
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JOSIP JURČIČ  

 

V zgodnjem marcu na Muljavi 

na svet prijoka Josip mali. 

Zgodbe v njem so, ki ded mu jih pravi, 

strast, ljubezen do besede vžgali. 

 

Pisati je navdušen začel 

novele, pripovedke, drame. 

Kot pisatelj trdno se je v zgodovino vpel, 

saj njega beseda vsakogar prevzame. 

 

Sto štirideset let nazaj, 

je jetičen izkašljal kri. 

Dočakal rano zadnji je vzdihljaj, 

a njegova nam beseda v srcih večno tli. 
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BESEDA 

Z besedo se ruši in gradi svetove, 

z besedo se v pisma ljubezni piše cvetove, 

s tiho besedo je mogoče vpiti na glas, 

z besedo je mogoče ustaviti čas. 

 

Beseda je z najostrejšim rezilom meč. 

Beseda je, kar je, kar bo, in kar ne obstaja več. 

 

Beseda, kot voda se v življenja preliva, 

Beseda, kot človek si v srcu dom najde in v njem večno biva. 

 

Kdor piše, ima moč storiti nemogoče, 

ustvarjati in krotiti nevihte in toče. 

Kdor piše, postavlja besede eno za drugo, 

reki črk, življenja, gradi večno strugo. 

 

JURČIČEVA VERONIKA  

 

Stara kakor svet, zgodba, ki ne damo ji miru. 

Prepovedana njiju ljubezen sladka, 

prepričala je knjiga bralca. 

Grofi, gradi in sodniki 

igrajo v nepozabni igri. 

Obtožba grenka ji je sod'la, 

ljubezen življenja ji odklon'la. 

S čarovništvom obsojena nje duša zdaj je b'la, 

s sveta poslovila se je ta. 
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POSLEDNJI ZAČETEK  

 

Marca rojen bil je svetu dar, 

pisatelj revnega stanu obdan. 

Slovenec čistega srca, 

pisanju celoten bil je predan. 

Josip Jurčič po imenu znan, 

v mestu Muljava otroštvo je zasejal. 

Čez leta kup zbirk je napisal, 

v Ljubljani njegov spomin je ostal. 

 

Živa Šprajc in Eva Belcer, 2. a 

  

Lepa Vida; Teja Kobula, 3. d 
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JURČIČEVA DELA 
 
Josip Jurčič je začel ustvarjati že pri dijaških letih, tako da je zapisoval slišane zgodbe in druga ljudska 

gradiva. Z zbiranjem je izšla Pripovedka o beli kači, leta 1861. Na njegovo ustvarjenje so vplivale 

anekdote, pravljice, ki mu jih je pripovedoval njegov ded. Pripovedi je zbral in izdal v zbirki Spomini 
na deda, leta 1863, in v kratki povesti Prazna vera, leta 1863. 
  

Leta 1864 je Mohorjeva družba nagradila njegovo zgodovinsko povest Jurij Kozjak, slovenski 
janičar in črtico Jesenska noč med slovenskimi polharji. V literarni reviji Slovenski glasnik pa sta 
bili izdani povesti Domen, 1864, in Jurij Kobila, 1865. 
 
Leta 1880 je Josip Stritar napovedal prenehanje izdajanja Zvona, zato je Josip Jurčič skupaj z Jankom 
Kersnikom, Franom Levcem in Ivanom Tavčarjem ustanovil nov leposlovni list v Ljubljani z naslovom 

Ljubljanski zvon. Prva številka je izšla leta 1881. Jurčič je za časnik napisal Rokovnjače, 1881, vendar 
je zaradi bolezni dodelal le enajst poglavij, ostala poglavja pa je po Jurčičevem načrtu spisal Kersnik. 

Hkrati je za Ljubljanski zvon pisal zgodovinsko tragedijo Veronika Deseniška, 1886, ki jo je sicer 
dokončal, popraviti pa mu je zaradi bolezni ni uspelo. 
 

Josip Jurčič je bil eden izmed prvih slovenskih pripovednikov in realističnih pisateljev. V slovensko 

literaturo je uvedel nove pripovedne oblike: črtice (Jesenska noč med slovenskimi polharji, 1864), 

pripovedke (Spomin na deda, 1863), povesti (Domen, 1864) in romane. Jurčičev Deseti brat, 1866, 
velja za prvi slovenski roman, dramsko delo Tugomer, 1876, pa za prvo slovensko tragedijo. V svojih 
delih je kot najpogostejšo pripovedno obliko uporabljal dialog. Tematika njegovih del so nevsakdanji 
dogodki in ljudski posebneži. V svoja dela je vpletal kmečke značaje in slovensko narodno vprašanje. 
 

Lara Leskovšek, 3. c 

  

 Portret Josipa Jurčiča; Klementina Brežnjak, 3. d 
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KAJ MI POMENI SLOVENSKA LITERATURA 

Slovenska literatura se je začela z zapisi Brižinskih spomenikov okoli leta 1000, so najstarejši 

ohranjeni zapisi v slovenščini in hkrati najstarejša slovanska besedila, zapisana v latinici. 

Nam najbolj znana obdobja razvoja slovenske literature so zagotovo reformacija, v kateri je Primož 

Trubar izdal Abecednik in Katekizem, Jurij Dalmatin prevedel Sveto pismo, Adam Bohorič pa izdal 

prvo slovnico.  

Sledi razsvetljenstvo, pomembne osebnosti tega obdobja so mecen Žiga Zois, pesnik, učitelj in 

časnikar Valentin Vodnik ter Anton Tomaž Linhart, avtor prve slovenske komedije Županove Micke in 

komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi. 

Obdobje romantike je znano po našem največjem pesniku Francetu Prešernu, avtorju zahtevnih 

pesniških oblik in himne – sedma kitica njegove Zdravljice je od leta 1989 slovenska himna.  

Literatura je pomembna, ne samo za razgledanost in pogled v preteklost, ki nam da vpogled, kakšna 

je bila literatura včasih in kakšna je danes, ampak tudi za razvoj samopodobe, za lažje sprejemanje in 

razumevanje nekaterih stvari v življenju. Literatura nam pomaga širiti besedni zaklad in razgledanost, 

kar je velik plus v življenju vsakega, in menim, da četudi ne maraš brati ali te zgodovina literature in 

književnosti ne zanima, bi se moral potruditi in vsak dan prebrati, se naučiti in izvedeti nekaj novega. 

Maruša Maček, 2. c 

Slovenska literatura je zame nekaj zelo pomembnega. Predstavlja naš slovenski narod in njegovo 

kulturno dediščino. 
Zavedati se moramo, da s tem, ko beremo dela slovenskih avtorjev, podpiramo razvoj slovenske 

književnosti. V množici knjig tujih avtorjev posegajmo po slovenski pisani besedi. Zanjo so se naši 

pesniki in pisatelji zavzemali in borili že v davni preteklosti. Pomembno je, da jo ohranjamo še naprej. 

Slovenska literatura je bogata, saj v njej najdemo kakovostna dela priznanih avtorjev.  

Torej, ko boste prihodnjič obiskali knjižnico ali pa kupovali knjižno darilo za prijatelja, izberite 

slovensko literaturo in s tem podprite naše slovenske avtorje. 

Ela Novak, 1. a 

Ko pri predmetu slovenščine obravnavamo slovensko literaturo, pomislim, kako je kljub 

majhnosti naše države bilo toliko nadarjenih ljudi, ki so prispevali k razvoju slovenskega 

jezika. Slovenska literatura ne odraža le slovenskega jezika, temveč tudi kulturo, navade, 

dogajanje v določenem času, v preteklosti. Skozi besedila lahko odkrivamo zgodovino naših 

prednikov. To se mi zdi ključnega pomena, saj sem mnenja, da je potrebno vedeti, kakšne so 

naše korenine. Poleg naštetih stvari nam nekatera slovenska besedila ponujajo kritiko 

družbe, ki pa ni nujno, da se je skozi leta spremenila. Meni slovenske knjige predvsem služijo 

za branje v prostem času in za izhod iz realnega sveta.  

Karin Volavšek, 1. a  
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REALIZEM (1850–1899) 
Josip Jurčič je bil dejaven v času realizma, natančneje to obdobje pri nas imenujemo obdobje med 

romantiko in realizmom. Obdobje, ki se je začelo v Franciji okoli leta 1830, je temeljilo na 

pripovedništvu.  

Za realistična dela je značilna objektivnost in prikazovanje resnice. Ni napete zgodbe. Ta je 

namenjena opisu osebe in njegovemu razvoju. Oseba je opisana kot psihološko in družbeno bitje. V 

večini se opisuje ljudi, naravo, stvari itd., ni prisotnih višjih sil. Prikazovali so vsakdanjost mestnega in 

kmečkega življenja, posledice industrializacije in urbanizacije, alkoholizem, revščino … Stvari so 

prikazovali zelo natančno in podrobno. Ker avtor zgodbo pripoveduje v svojem knjižnem jeziku, se 

lahko v delih pojavljajo tudi tujke, žargon, nižji pogovorni jezik, vulgarizmi ... Zgodbo po navadi 

pripoveduje tretja oseba in uporablja vsevedno perspektivo. Zaradi objektivnosti pa ne komentira in 

vrednoti dejanj literarnih oseb.  

Za obdobje med romantiko in realizmom na Slovenskem je značilno, da prikazuje stvarni svet, 

vsakdanje ljudi in dogodke, brez olepšav in pretirane čustvenosti. Slovenska književnost v tem 

obdobju dobi prvi roman, močno sta zastopana tudi kratka proza in pesništvo. 

Od lirskih pesniških oblik se še pojavlja sonet, vseeno pa prevladuje preprosta, spevna, štirivrstična 

kitica romantične lirske pesmi, razvijalo se je epsko pesništvo, in sicer balade in romance. 

Pripovedništvo v prozi je zastopano s črtico, feljtonom, novelo, povestjo in romanom. Najbolj 

priljubljena zvrst povesti je zgodovinska povest. V dramatiki prevladuje ljudska veseloigra z vzgojno in 

zabavno nalogo. To obdobje pomeni tudi začetek znanstvene in esejistične proze.  

Realizem ima v knjižni zgodovini več pomenov. V širšem pomenu označuje nadčasovni literarni slog – 

v književnosti navzoč od antike do danes (zanj značilno objektivno prikazovanje stvarnosti), v ožjem 

pomenu pa označuje literarno smer. 

Ker pa se je vsako obdobje razvijalo v drugačnih okoliščinah, se je po državah razvilo več oblik 

realizma: romantični realizem (močan vpliv romantičnih prvin), objektivni realizem (objektivno in 

brezosebno prikazovanje resničnosti), socialni realizem (v ospredju je družbeno okolje nižjih slojev), 

psihološki realizem (človeška duševnost kot najpomembnejša stvarnost), poetični realizem 

(realistični prikaz stvarnosti ni preoster, ampak nekoliko idealiziran, olepšan, največkrat skozi 

perspektivo moralnih in idejnih prvin), kritični realizem (idejna kritičnost do razvoja sodobne 

meščanske družbe) in pa impresionistični realizem (prikaz stvarnosti s pomočjo literarnih impresij, 

vtisov). 

Med najpomembnejše predstavnike na Slovenskem v ta čas poleg Josipa Jurčiča spadata tudi Ivan 

Tavčar (Cvetje v jeseni) in Janko Kersnik (Jara gospoda).  

 

         Maruša Zalezina, 2. a  
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MUZEJ JOSIPA JURČIČA NA MULJAVI 
Jurčičeva rojstna hiša, tj. hiša, v kateri se je rodil Josip Jurčič, stoji na Muljavi in je urejena kot muzej 

na prostem. Pripoveduje zgodbe o vsakdanjem življenju kmečkega prebivalstva in modrosti življenja v 

sobivanju z naravo. Kulturni spomenik ohranja podobo osrednje slovenske kmečke arhitekture, 

opreme prebivališč in gospodarskih poslopij, naprav in načina poselitve. Sestavlja jo pet opremljenih 

prostorov, in sicer veža s črno kuhinjo in ognjiščem, “hiša”, “kamra”, na drugi strani veže “štib'lc” in 

klet. Na severni strani je hiša podaljšana za majhen hlev, nad katerim je bil včasih lesen skedenj. 

Danes je v tem delu predstavljeno Jurčičevo življenje in delo. Domačijo so dopolnili z dodatnimi 

objekti: čebelnjakom, kaščo in sušilnico za lan. Ob gozdiču pa stoji lesena bajta – Krjavljeva koča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tej hiši je z zlatimi črkami vgravirano: »V tej hiši je bil porojen v 4. dan marcija 1844. leta Josip 

Jurčič, pesnik in pisatelj slovenski. Postavil hvaležni narod 15. avgusta 1882.«  

Jurčičevo rojstno hišo je postavil pisateljev ded in do danes ni bila predelana. Njen talni načrt je 

značilen za osrednjo kmečko hišo 19. stoletja.  

Za Jurčičevo domačijo je čudovit naravni amfiteater, v katerem konec junija in na začetku 

julija domača gledališka skupina oživi Jurčičeve like. 

Ema Centrih, 3. a 
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IDEJE ZA IZLET DO JURČIČEVEGA ROJSTNEGA 

KRAJA 
Jurčičev rojstni kraj je Muljava. To je vasica na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino na 

zahodni strani doline potoka Višnjice. Je gručasto središčno naselje v občini Ivančna Gorica. Večina 

hiš je na pobočju. Vzhodno ob Višnjici je zaselek Preža, južno ob potoku pa zaselek Brezje, ki stoji 

sredi istoimenskega gozda. Gruča hiš med cerkvijo in Sušico se imenuje Gornja Muljava. Največji 

kulturnozgodovinski znamenitosti sta cerkev Marijinega vnebovzetja in rojstna hiša pisatelja Josipa 

Jurčiča, ki je danes muzej na prostem. 

V rojstni hiši prvega velikega slovenskega pripovednika Josipa Jurčiča na Muljavi lahko doživite 

pestrostos kulturne dediščine in pristnost kmečke arhitekture, kot je že v prejšnjem članku zapisala 

Ema.  

Zraven znamenite Jurčičeve rojstne hiše si lahko ogledamo tudi nekaj naravnih znamenitosti, kot so 

izvir reke Krke, Krška jama, Muljavski bajer, naravno kopališče, reka Krka, jama Poltarica …, ter nekaj 

kulturnozgodovinskih znamenitosti, kot so mestna hiša, spomenik NOB, kip Josipa Jurčiča, kapelica 

Matere božje, cerkev Marijinega vnebovzetja in še kaj.  

Verjamem, da je ta vasica nekaj posebnega, da lahko v njej vidimo marsikaj novega in da nas 

zagotovo ne bo razočarala. 

          Klara Hrup, 3. c 
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JOSIP JURČIČ – kviz 

1. KDAJ SE JE RODIL JOSIP JURČIČ?  

a)      15. 3. 1844 

b)      4. 3. 1844 

c)       3. 5. 1844 

d)      14. 5. 1844 

2. KATEREGA IZMED NAŠTETIH DEL NI NAPISAL? 

a)       Veronika Deseniška 

b)      Tugomer 

c)       Deseti brat 

d)      Hlapci 

3. KATERA IZMED NAŠTETIH TRDITEV NI PRAVILNA?  

a)       Jurčič ni doživel niti 40 let. 

b)      Umrl je v Ljubljani. 

c)       Svojega dedka ni nikoli poznal. 

d)      Napisal je Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. 

4. PO POKLICU JE BIL:  

a)       Pisatelj in prevajalec 

b)      Pisatelj in časnikar 

c)       Pesnik in prevajalec 

d)      Pesnik in časnikar 

5. KDAJ JE OBJAVIL SVOJO PRVO PRIPOVEDKO?  

a)       Pri sedemnajstih letih 

b)      Pri šestnajstih letih 

c)       Pri štirinajstih letih 

d)      Pri osemnajstih letih   

 

REŠITVE: 

1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – b, 

5 – a 

 

Nika Boršič, 3. a 
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