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Ivan Hribar in literatura 

 

Uvod  
 

Rokopisna zbirka Ivana Hribarja, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica in 

Rokopisni oddelek vsebuje  arhiv urejen po dveh kriterijih.  V prvem delu arhiva so osebni 

dokumenti (o službovanju in javnem delovanju, o častnem članstvu v raznih organizacijah, o 

premoženju, avtobiografije, sodni procesi, obtožnice, pričevanja in razni dokumenti). V drugem 

delu arhiva so rokopisni dokumenti med katerimi prevladujejo leposlovni. Prvi sestavljajo dve še 

neobjavljene pesmi (Na slovenskem Parnasu, Njega ni,  tipkopis prevoda Puškinove pesmi z 

naslovom  Obrekovalcem Rusije, objavljena leta 1938), proza (fragment neugotovljene povesti) in 

obsežen rokopisni roman z naslovom Gospod Izidor Fučec: srednjeveška povest naših dni. 

Hribarjevi rokopisi, od zgodnjih literarnih je mogoče najti razdrobljene v časopisju (Zgodnja 

Danica, Ljubljanski zvon, Učiteljski tovariš, Slovenska ipd.), kjer je uporabljal tudi psevdonim, kar 

je bila značilnost dobe. Pomemben Hribarjev rokopis oz. libreto, podpisan tudi s psevdonimom, ki 

ga je poslal 1868 Dramatičnemu društvu v Ljubljani, pa hrani Slovenski gledališki muzej. Na 

osnovi vpogleda v Hribarjeve zgodnje objave, odnos do Prešerna, pisanje – neleposlovno in 

leposlovno, ki ga je spremljalo celo življenje, lahko rečemo, da je Hribarja literatura spremljala celo 

življenje. V vseh obdobjih so se pojavljale stalnice, in sicer Ljubljana, Slovenci, Slovani, simbol 

zastave, odnos do Prešerna (posnemanje, spremljanje Prešernovih prevodov v slovanske jezike, 

citiranje, zavzemanje za spomenik kot ljubljanskega župana). Njegov odnos do literature je bil 

enciklopedijski, pisal je leposlovna besedila (drama, pesmi, roman), prevajal je, spremljal prevode, 

napisal obsežen zgodovinski roman, literarizirana neliterarna besedila – s tem je, ne le na ravni 

besed, ampak na ravni dejanj, uresničeval ljubezen in spoštovanje do Ljubljane, Slovenije in 

slovanstva in človeštva.  

  

1. Prve objave v časopisih 1867 
 

 Ivan Hribar se je v literarno življenje začel vključevati že zgodaj, z objavami že od leta 1867 

dalje.  Že kot petošolec je začel prevajati, na pobudo  trnovskega kaplana Luke Jerana, objavljati pa 

je začel v Zgodnji Danici. Prevajal je za Zgodnjo Danico. V spominih pravi, da si je za prvi 

honorar, ki je znašal tri goldinarje, kupil cigarete, ki so sicer bile prepovedane, kruh in sadje, s 



BLAŽIČ, Milena. Ivan Hribar in literatura. V: GRDINA, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik, 
(Zbirka Življenja in dela, Ljubljanski portreti, 7, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2010, 
str. 145-162. [COBISS.SI-ID 31538989]  

 
Stran 4 od 24 

katerim je pogostil svoje sostanovalce.  Opogumljen s prevodi, ki so kazali njegov talent, navkljub, 

da so imeli napake, se je opogumil in začel pisati izvirne pesmi in jih začel objavljati v Domovini. 

Njegov sovrstnik Andrej Praprotnik. Pravi, da je objavljal pod psevdonimom Trzinski. Kasneje je 

začel objavljati tudi v Učiteljskem tovarišu. Zanimiva podrobnost iz Hribarjevih šolskih let, je tudi 

njegova  pešpot iz Ljubljane v Novo Mesto, ki je trajala od 5. ure zjutraj do 3. ure popoldan.  

Zunanji motiv za Hribarjevo zgodnje objavljanje so bili goldinarji, kot je sam zapisal, notranji 

motiv pa njegovo vseživljenjsko ukvarjanje z literaturo. 

 

2. Libreto Kralj Matjaž 1867 
 

 Pod psevdonimom Bogumil Trzinski je v Učiteljskem tovarišu, leta 1867, objavil besedilo z 

naslovom Govor.  V njem mladi Hribar razmišlja, da je  govor pomoč nebeškega do srečnega 

življenja. France Koblar v Slovenski dramatiki 1, 2 (1932, 1933: 76), omenja, da je Ivan Hribar 

napisal libreto za opero Kralj Matjaž, sicer pod psevdonimom Bogumil Trzinski. Rokopis, 36 

strani, hrani Slovenski gledališki muzej pod isto signaturo Dramatičnega društva v Ljubljani kot jo 

omenja Koblar. Le-ta pravi, da je kasneje pisatelj leta 1871 dvakrat izdal besedilo v samozaložbi v 

Grazu (Koblar, 1932: 234). Besedilo z naslovom Kralj Matijaž 1868 leta. Izvirni libreta v enem 

dejanji. Spisal Bogomil Trzinski vsebuje  36 rokopisnih strani, dramsko besedilo je napisano  v 

verzni obliki z rimami, nekajkrat so tudi odstavki v prozi.  

 Na začetku je seznam štirinajstih dramskih oseb: Kralj Matjaž, Svetovid (Matjažev stražnik); 

potem so Matjaževi poslanci v slovanskih deželah: Čeh, Poljakovski, Hrvatovič, Srbić, Bugarin, 

Rusov in Ostrovskega (Slovenec) ter edina ženska dramska oseba Bogomira (Matjaževa soproga) in  

pevec. Potem sledijo množinske književne ali stranske dramske osebe in sicer: pevci, vojaki in 

sluge. Osnovna značilnost besedila je, da napoveduje veliko Hribarjevo temo in njegove „ljubezni“ 

do Slovencev in Slovanov. 

 Kratek povzetek dogajanja govori o Kralju Matjažu, ki sedi pri mizi in spi, ko pride njegov 

stražnik Svetovid in ga zbuja zaradi prebujanja Slovanov (Srbov, Slovencev, Hrvatov, potem 

Čehov, Poljakov, Rusov in Bolgarjev), ki se borijo „proti vragom“. Začetni del besedila rahlo 

spominja na začetek Prešernove romance o Turjaški Rozamundi in pogovor okrog kamnite mize in 

pod hrastom. Čez celotno besedilo je zaznati intertekstualne povezave s Prešernom, kar se bo 

izkazalo kot ena izmed stalnic v Hribarjevem življenju. Svetovid je zbudil Kralja Matjaža, h 

kateremu hodijo Slovani „bratje slavjanske krvi“. Zanimiva vloga je, ki jo ima pevec z liro v libretu, 

podobno kot „pevec razglašene slave“ pri Prešernu. Zanimivo je dejstvo, da pevec z liro v roki, 

potem pa pridejo ostali pevci in pojejo v zboru. V ozadju se sliši pesem „Hej Slovani“.  Potem sledi 
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zdravica, ki se tudi intertekstualno nanaša na Prešernovo Zdravljico (Naj živi kralj Matijaž …, Naj 

živi hrabri junak …). Sledi zaplet, ker Kralj Matjaž naroči Svetovidu, da pošlje poslance  -- vsakega 

v svojo deželo --, da poizvedo o stanju slovenskih plemen v tej deželi  „so li srečni in ali jim še sije 

solne slobode“. Čez čas pridejo predstavniki slovanskih narodov, prvo Čeh. Za mladega Hribarja, je 

zanimivo, da se kot sedemnajstletnik sprašuje, tudi v pričujoči pesnitvi, o narodni zavesti, npr. pri 

Čehih. Presenetljiv je naslednji poslanec z imenom Poljakovski, ki reče, da so Poljaki slovanski 

izdajalci.  Kot paralelizem bi omenila, motiv izdajalstva med Slovani, ki ga je najti 18. aprila 1941 

v Hribarjevem poslovilnem pismu, ko le-tega pripisuje Hrvatom. V nadaljevanju dogajanja v libretu 

Kralj Matijaž potem vstopi Hrvatovič, ki pravi, da njegovo ljudstvo ni več domoljubno. Bolgar z 

imenom Bugarin, pravi, da se je njegovo trpeče ljudstvo, začelo zavedati in zbujati. Naslednji 

predstavnik je Srbić, ki pravi, da je njegovo ljudstvo naredilo velik napredek. Pozneje se Rusov in 

Matijaž pogovarjata v prozi. Prvi pravi, da mu napredek zavidajo vsi neslovanski narodi.  Matjaž je 

prikazan kot kralj vseh Slovanov, ki čaka slovenskega predstavnika Ostrovharja, ki je predstavnik 

majhnega naroda ali „narodiča“. Zaplet sproži Poljakovski, ki naredi samomor, zato kralj Matjaž 

predlaga, naj pokopljejo kneza Poljakovskega pod široko lipo. Ostrovrhar končno pride in poroča 

kralju Matjažu o gibanju Slovencev oz. o dveh taborih, o prvemu v Ljutomeru, kjer se je zbralo 

7.000 ljudi in o drugem v Žalcu, kjer se je zbralo 15.000 Slovencev za enotno slovensko 

„kronovino“. Sledi zanimiv prozni odlomek, kjer kralj Matjaž reče: 

 
Vesel sem,, neizrečeno vesel, da vsaj slovenski narod, ljubljenec mojega srca, ni izgubljen. Bratje veselite se 

sedaj z menoj in bodite vesele volje. Pozabite, kar ste neveselega slišali in pijte z mano vred sladko slovensko 

vino, saj dolgo ne bomo tu čakali. Slava Slavjanom! (Poslanci trčijo in pijejo) . 

 

 Tri strani pred koncem, na vrhu dramaturškega dogajanja in nazdravljanja, vstopi Bogomira, 

kar je tudi intertekstualna aluzija na Prešernov Krst pri Savici, ravno tako kot tudi Hribarjev 

psevdonim (Bogomil).  

 
 Težko pričakuje 

 rod naš odrešenja, 

 krepko otresuje 

 verige trpljenja. 

 

 Zanimivo, da so zadnje štiri štirivrstičnice, ki so neke vrste povzetek dogajanja dane 

Bogomiri.  Zaključek ali rezime je Matjažev, ki v prispodobi razcvetele jablane vidi prihodnost 

slovanstva. Še en detajl je, ki je v libretu nakazan, in sicer: 
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Kralj Matijaž je vstal  in se hoče hrabro biti za slovansko reč. (Vzame trobojno zastavo, odpre vrata i dela z njo 

razna znamenja. Zdajci se čujejo rogovi od vseh strani, vojaki pojo: „Kaj bliska se v jasnem itd. Drugi „Hej 

Slovani“. Čujejo se slavaklici in „živi Kralj Matijaž!“) 

 

 V besedilu je omenjena trobojna zastava, že leta 1868, in pretresljivo dejstvo je, da je Hribar, 

18. aprila 1941 storil samomor zavit v zastavo. Besedilo, četudi je enodejanka, sledi tradicionalni 

dramaturgiji, kjer zbor ima vlogo rezonerja dogajanja. 

 

 

1. Pesniška zbirka Brstje 1872 
 

 Leta 1872 je založnik Filip Haderlap izdaj zbirko svojih in Hribarjevih pesmi I z naslovom 

Brstje: zbirka različnih pesmi v Mariboru. V prvem delu 118. strani obsežne zbirke, so pesmi F. 

Haderlapa. Drugi del zbirke z naslovom Pesniške poskušnje Iv. Hribarja ima dvanajst pesmi. 

Naslovi Hribarjevih pesmi so: Izgubljeni sin, Jaka Življenjasit, Peter Pavlovič Rožanec Kozlovski, 

Pismo Kilijana Koščaka, Vihar, O Tomšičevi smrti, Goratan, Sonet, Prihodnjosti obzor, Pri 

slovesu, Ilja in Maščevanje štorklje.  

 Najdaljša pesnitev z naslovom Izgubljeni sin je tragična epska pesnitev, ki vsebuje 

reminiscence na Črtomira in Bogomilo iz Krsta pri Savici, sicer govori o incestualni ljubezni med 

bratom in sestro. Motiv izgubljene, najdene in ponovno izgubljene sestre je tudi v pesmi 

Maščevanje štorklje. Zaradi prepovedane ljubezni do sestre, se brat poda na romanje v Rim: Motiv 

romanja v Rim je tudi stalnica v Hribarjevi motiviki, ker je obsežno poglavje o romanju v Rim, 

napisal tudi v romanu Gospod Izidor Fučec. V pesmi je dominanten biblijski motiv o izgubljenem 

sinu, ki išče odpustke, in sicer tako, da  svojemu živi  narodu, kar je tudi Hribarjeva motivno-

tematska stalnica. 

 
„Prestavi že, oj dosti vem, 

nazaj ne grem, naprej ne smem! 

Prišel sem v starodavni Rim, 

da se pregreh izpokorim, 

pa globlje sem pogreznil v nje 

sicer že spačeno srce. 

 

Ta križ, ta križ mi dobro znan 

ti bil od matere je dan 

ki s tebo – mene je rodila. 
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Tu dvakrat kriv stojim sedaj! 

Peklo naprej, peklo nazaj 

mi je osoda naredila. 

Prestopil zakon sem narave 

i ljubil sestro grozni čin! 

Oj sem peklenske ve postave 

vaš sem sedaj --  zgubljeni sin!“ 

 

In Tibera se razpeni 

grob iz valov mu naredi. 

 

 V pesmi Jaka Življenjasit s podnaslov ali povest, kako si je tisti štirikrat življenje končati 

hotel, naposled pa vendar živ ostal – obravnava tematiko samomora. Hribarjeva stalnica so tudi 

podnaslovi, ki jih vsebujejo njegove (epske) pesmi, npr. Peter Pavlovič Rožanec Kozlovski ali 

povest, kako je tisti misli, da ima pesniški poklic pa vendar nazadnje spoznal, da ga nijma. 

Hribarjeva stalnica je tudi poetološka ali Orfejeva tematika, tudi kasnejša pesem Na slovenskem 

Parnasu,  kjer smeši razmere v slovenski kulturi oz. pesništvu.  Hribar katerakterizira junake svojih 

besedil – ali pesemske ali prozne in sicer s poimenovanji, npr. Izgubljeni sin je Radivil, 

samomorilcu je ime Jaka Življenjasit, lažnemu pesniku je ime Kozlovski itn. Slovanska tematika, ki 

je ključna v Hribarjevem življenju, je tudi motiv v pesmi  O Tomšičevi smrti, Goratan, Ilja 

(Murom). V Sonetu, obravnava romantizirano tematiko obupanega mladega človeka.  Teme v 

pesniški zbirki Brstje so kompleksne problemske teme, ravno tako tudi zadnja pesem, ki je 

oddaljena reminiscena Prešernovega prevoda Burgerjeve balade Lenora, tudi motiva torklje iz 

ljudskega izročila, z naslovom Maščevanje štorklje, govori o ugrabiti, kasneje tudi smrti otroka oz. 

sestrice. Štorklja, v podobi bele žene, prvo vzame speče dete iz zibke, potem ga, zaradi molitve 

(Mariji) vrne v jerbasu. Dramaturški vrh predstavlja ponovni vihar, veter in (nebeške) strele.  Ostaja 

odprto vprašanje kdo je sprožil požar v štorkljinem gnezdu, hipotetično je to oče, potem se požar 

prenese tudi na hišo v kateri spijo štirje otroci. Oče iz goreče hiše reši tri otroke, četrto – isto 

deklico odnese štorklja v kljunu: 

 
Iz skrbnih prsij divje sanje 

ženo mu blagodejno spanje, 

i zdi se mu, da žena bleda 

mu vkradla dete je ljubo – zbudi, boječe s ogleda 

i res nij v postelji bilo. 

--- 

Odprto se vrat na stežaje, 
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na dolga bedra opiraje 

se štorklja stopi v hišo malo  

i v kljunu jerbašček drži. 

Takoj iz njega dete  

med zala brata položi. 

--- 

I glej i glej! Na krilih zemlje 

v poslednjih dihljajih pojemlje 

petero štorkljinih mladičev; 

pak starka v žalosti kriči 

okrog negodnih svojih tičev - 

večkrat jih v begu obleti. 

--- 

Tu v strahu s svojimi otroci, 

na rami dva, dekle na roci, 

nesrečni mož iz hiše plane. 

Na vrt jih v travo odloži, 

od ognja več oči ne gane - 

k nebesom vzdiha – speče bdi. 

 

Trop, trop, trop, trop, se v zraku čuje, 

čedalje bolj se približuje. 

Bila je štorklja v urnem letu. 

Za hrbtom možu zašumi, 

sledu po malem nij dekletu - 

  glej v ogenj štorklja z njim leti. 

 

 Pesniška zbirka Brstje je prva Hribarjeva zbirka iz leta 18872, v kateri se vidi motivno-

tematska raznolikost, usmerjenost na problemsko (prekupčevanje, posojevalnice, goljufanje, 

samomor, smrt), celo tabujsko tematiko (incest) in nakazane so kasnejše motivno-tematske prvine, 

ki so postale Hribarjeva stalnica, npr. poetološka tematika ki jo kasneje satirično obravnava, 

Slovani ipd. Zanimivo je, da je pesem Jaka Življenjasit, neke vrste skica za petdeset let kasneje 

napisan obsežen roman z naslovom Gospod Izidor Fučec.  Razlika je, da je v pesmi zaslediti le 

motivne prvine (prekupčevanje, užitkarstvo, tudi omemba Toplic v pesmi, v romanu so Krapinske 

toplice eno izmed osrednjih dogajalnih središč in ljubezenskih pripetljajev. 

 Ivan Hribar je bil tudi ljubiteljski etimolog, tudi v romanu o Gospodu Izidorju Fučcu ima 

obsežno poglavje o etimologijo. Članek z naslovom K imenoslovju naših gora je objavil leta 1931. 

V njem razmišlja o toponimih (Krvavec, Krivavec, Zvoh – Zlog, Vasca – Sušica).  Njegov interes 

za literaturo se je kazal v pisanju in tudi prevajanju. V neliterarno življenje se je Hribar vključil 
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kasneje kot v literarno, že leta 1880 je pisal O  čebelarstvu.  

 

1. Odnos do Prešerna 1881 
 

 Leta 1881 je v Ljubljanskem zvonu objavil članek o Novejši češki literaturi: od leta 1817 do 

1848. Pisal je tudi o Slovenskih pesnikih v tujih prevodih, o Prešernu (Turjaška Rozamunda, Slovo 

od mladosti) in Levstiku (Dekle in ptica) v ruščini, tudi v Ljubljanskem zvonu leta 1881. Pod 

psevdonimom M. Malovrh je kritiziral Miklošiča, ki je pisal o srbskem, mislil pa je, da piše o 

hrvaškem narodnem pesništvu.  

Zanimivo je, da je Hribar spremljal prevode slovenskih pesnikov v tuje, predvsem slovanske jezike, 

npr. Basne Františka Preširna: preložil a životopisem basnikovym opril Josef Penižek.  Več kot 

očitno je, da je Prešeren bil eden izmed kanonskih pesnikov za Hribarja, poleg zgodnjega 

ukvarjanja s Prešernovimi prevodi v slovanske jezike, številnih citatov v zgodovinskem romanu 

Gospod Izidor Fučec, je tudi svojo življenjsko pot sklenil s Prešernovimi verzi v poslovilnem pismu 

18. aprila 1941, predvsem sklepna verza iz Uvoda h Krstu pri Savici.  

 
Manj strašna noč je v črne zemlje krili, 

Kot so pod svetlim solncem sužni dnovi. 
 
 

 V Ljubljanskem zvonu je objavljal tudi mini kritike, npr. zbirko sonetov Josipa 

Vaclava Sladka, 1883. Leta 1889 je v Ljubljanskem zvonu, v katerem je več ali manj skoraj redno 

objavljal od leta 1880 dalje, objavil 23 strani dolgo humoresko v treh dejanjih z naslovom Vesela 

vožnja. Kot zanimivost bi omenila, da je podoben motiv uporabil na začetku svojega obsežnega 

zgodovinskega roman Gospod Izidor Fučec, in sicer prigoda s kočijo.   

 Sprotno in seriozno je Hribar informiral slovensko javnost o prevodih 

slovenskih pesnikov v tuje jezike, predvsem slovanske. Leta 1893 je objavil članek z naslovom 

Jurčičev Tugomer v češkem prevodu.  Več kot očitno je, da je Hribar visoko cenil Prešerna, da je 

spremljal njegove prevode, predvsem v slovanske jezike. Zanimivo je, da leta 1899 v časopisu 

Slovenka napisal zanimiv nagovor, naj pred 100. obletnico rojstva velikega pesnika in pred gradnjo 

njegovega spomenika, naj se “Slovenske rodoljubke, odrečejo kakemu novemu nepotrebnemu 

klobuku ali echarpi in darujte za Prešernov spomenik!” (Slovenka, 1899: 34-35) 
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1. Pesmi, prevodi in pisma 1915, 1917-31,   
 

V NUK-u je tudi mapa s Hribarjevimi prevodi iz slovenščine v francoščino, prevodi iz 

francoščine, italijanščine in ruščine. Pesem oz. pesnitvi Na slovenskem Parnasu ima 84 

štirivrstičnih kitic. Pesem je napisana 10. februarja 1915, lirski subjekt je prvoosebni -- slovenski 

konj Pegaz, ki so ga “modri gospodje” spravili na “varen kraj”.  Besedilo je intertekstualno, s 

številnimi referencami na slavne pesnike, Franceta Prešerna, Simona Jenka, Borisa  Mirana, Simona 

Gregorčiča, Antona Aškerca,  Josip Pagliaruzzi Krilan idr. Od svetovnih Hribar omenja Danteja, 

Petrarko, Shakespeara idr.  Pesnitev je kritika slovenske književnosti, v katero je vpletel tudi revije 

Dom in Svet, Zvon, Slovan, založnike Schwentnerja in Bamberga, sistem nagrajevanja, predplačil.  
... 

Modra gosposka za to je skrbela, 

Da me na varen je spravila kraj 

Strah ker ta mati je dobra imela, 

Da ne zgodi se med vojsko mi kaj. 

--- 
Pesniki slavni so večkrat tu bili: 

Jenko, Prešeren in Boris Miren, 

Tudi so tu Hipokrene kdaj pili: 

Levstik in Aškerc, Gregorčič, Krilan. 

--- 
Stokam, ihtim in očesi si manem 

Dolg in širok – pri postelji ležim, 

Ko pa se zdramim in kvišku ustanem, 

Vidim, da – v ječi samoten živim. 

 

Pesnitev je dialoško strukturirana kot pogovor. V pričujoči pesnitvi je kot slovenski Parnas 

prikazan Golovec in okolica: Kurja vas, Prule, Pasji brod, Kravja dolina, Blatna vas, Vodmat, 

Ljubljanice prod, klavnica, hotel Slon, Božji grob, namesto vode iz izvira Hipokrene pije “cviček”, 

zraven jedo “okusne klobase”. Namesto “dražestnih muz” so “krepke in zdrave dekline” ali 

slovenske Špele, ki poljubijo pesnika. Sledi aluzija na nago muzo nad Prešernovim spomenikom. 

Sledi kritika Jaka Aleševca, Haderlapa (Hader je lap), ki sta skozi pri muzi na obisku, jesta klobase 

s hrenom ali zeljem, če kdo izmed njih je “preveč siten” jih dobi okrog ušes. Avtor ironizira 

izgovore pesnikov, češ, da je muza kriva, ker nimajo inspiracije. Na koncu pesnitve se pesnik zbudi 

in ugotovi, da “v ječi samoten živim”.  
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Pesem Njega ni (94 verzov oz. z vizualnimi 24 štirivrstičnicami), se dogaja v ječi, veliko 

prvin je (avto)biografskih, ker govori o osemnajsttedenskem bivanju v ječi. Zapornik je pojmovan 

kot najnevarnejši od vseh, češ, da so tatovi, morilci in vsi tolovaji “ovce” v primerjavi z njim. 

Ujetnik je zaprt zaradi “največjega zločina”, in sicer je predsednik slovstvenega društva, zavzemal 

se je za “domače slovstvo”, poučeval slovensko mladino, ljubil svoj narod in domovino, zavzemal 

se je za brate  “istega rodu in iste krvi” (Slovane in Slovence). Avtor ironizira ubogljivost “poštenih 

državljanov”, vojsko in celoten družbeni sistem. 
... 

Slovstvenej družbi ta človek nevarni 

 Je kot predsednik na čelu bil stal 

 Spise, ki hlapčevstvu bili so kvarni 

 Ta je zaslepljenec venkaj dajal. 

Poleg tega za vse svetu narode 

 Ljubav pregrešno je v srcu gojil, 

Slovstvo domače, z mnoge izvode 

Spisov učenih je obogatil. 

Poučeval je slovensko mladino, 

Strastnih, neznansko pregrešnih stvari: 

Ljubi, da narod naj in domovino, 

Za-nja, če treba prelije naj kri. 

Bratov, da mnogo na svetu živi še 

Istega rodu in iste krvi 

Jezik podoben, ki našemu piše 

Norec le-ta jo nadalje uči. 

 

 

V prevodu Puškinove pesmi z naslovom Obrekovalcem Rusije (46 verzov), je iz naslova 

razvidna tema in namen besedila. Govori o vlogi Rusije, omenja Litovsko gibanje, medsebojno 

nestrpnost Slovanov. Pesem je neke vrste manifest, govori o prostranstvih Rusije (od Perma, 

Tavride, Kolhine, finske obale itn.). Pesem je neke vrste grožnja v primeru vojne z Rusijo. Pesem je 

tudi objavljena v zbirki Prevodi iz Puškina, 1938. Zanimiv je naslov in podnaslov: Tri dehteče 

gredice iz pesniškega vrta Aleksandra Sergjejeviča Puškina. V slovenska tla jih je presadil Ivan 

Hribar. Hribar je prevedel Puškinove pesnitvi  Bronasti jezdec, Poltava in  pesem Obrekovalcem 

Rusije s tehtnimi opombami, ki se nanašajo na zgodovinski kontekst besedila in tudi pojasnjevanje 
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pojmov. V zadnji pesmi, pri komentarjih, Hribar meni, da je Prešern poznal Puškinove pesmi.  

V NUK-u na Rokopisnem oddelku v Hribarjevi mapi s signaturo Ms 1411 je tudi mapa s 

Hribarjevimi prevodi. Prevod iz slovenščine v francoščino (proza): Oblak Josip C.: Parmi les frères 

bosniàcs, V  zvezku os prevodi v francoščino s Hribarjevo oznako VI. Prevodi iz francoščine (proza 

in dramatika): Prevedeni avtorji: Bourget Paul, Coppée François, Hérisson Comte d', Daudet 

Alphonse, Erckmann-Chatrian Émile in Alexandre, Flaubert Gustave, Foa Eugénie, François H., 

Halévy Ludovic, Lapointe Savinien, Maupassant Guy de, Molière, Sardou Victorien, Souvestre 

Émile, Theuriet André, Zola Émile (31). Kot zanimivost je potrebno omeniti, da je leta 1917 Hribar 

tudi objavil La Fontaineve basni v treh zvezkih, s predgovorom. Prvo knjigo  je objavil 1917, drugi 

dve 1931. Hribar je prevedel 245 basni. Dragoceno je splošno kazalo s Hribarjevo pripombo od kod 

je La Fontaine zajemal snov (Ezop, Feder, Abstemij, Horac, Bidpaj, Teokrit, Diogen iz Laercija  

idr.). Kratke opombe, podrobne opombe in celotni prevod govori o Hribarjevem posebnem odnosu 

do literature. Prevodi iz italijanščine (proza): Ongaro F. Dall': Spisi (4), Rosselli Amelia: Nevedno 

ljudstvo, Barbiere Attilio: Spisi (5), Boccaccio Giovanni: Il Decamerone (3). Prevodi iz ruščine 

(proza): Maksimov A. I.: Pohajkovalec, Puškin Aleksander Sergejevič: Bahčisarajski vodnjak (2+2 

prilogi: korespondenca s Tinetom Debeljakom, 1940.  Leta 1942 je Hribar v Ljubljani (tiskar V. 

Remec), objavil Bahčisarajski vodomet: pesniška povest z ilustracijami Bare Remec in  uvodom 

Tineta Debeljaka. 

 

1. Dnevnik in koresponenca 1917; 700 
 

Na koncu drugega dela so govori, članki ter dnevniški zapiski (Dnevne pripomnje 1917, ki 

obsega 66 rokopisnih strani v zvezku ali 20 pretipkanih strani) in razni krajši zapiski, tudi tisti, ki 

niso Hribarjevi (Pro memoria) iz leta 1910 in govori o Hribarjevi vlogi v protiavstrijskih 

demonstracijah 18. septembra 1908 zaradi katerih ga cesar Franc Jožef I. ni šestič potrdil za 

ljubljanskega župana, čeprav je bil izvoljen. Te dokumente je potrebno še raziskati, ugotoviti 

avtorstvo (Pro memoria) in postaviti v kontekst. V omenjenem dnevniku ponazarja dogodke v na 

Slovenskem s primeri iz literature, npr. v Št. Juriju, 26//8 1917: 

 
Silen vtis napravil je name ravnokar prečitani. Ivan Cankarjev Peter Klepec. Globoke misli in sijajnih besedah! 

Ne morem se iznebiti misli, da jih je pisatelj napisal v trenotku grozne bistrovidnosti. Angelj, ki je Petra 

Klepca v spanju poljubil ter mu navdahnil nadnaravnih moči! 

 

 Ta odlomek je eden izmed hribarjevih pogostih intertekstualnih motivno-tematskih 
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reminiscenc na literaturo. Zaradi specifike pisanja, v internaciji, je Hribar ponazoril arhetispko 

situacijo na Slovenskem z nacionalnim, skoraj pravljičnim junakom – Petrom Klepcem in 

nacionalnim pisateljev, Ivanom Cankarjem. 

 

 Tretji del arhiva vsebuje Hribarjeva pisma. Hribar se je dopisoval s kralji (Karađorđević 

Aleksander, 1929) idr. naslovniki  (Anton Breznik, Anton Bonaventura Jeglič, Rudolf Maister, 

Nikola Pašić, John Rockefeller, Janez Trdina idr.). Hribarjeva obsežna korespondenca je vredna 

nadaljnjega raziskovanje. 

 Četrti del vsebuje obsežno korespondenco z več kot sedemsto naslovniki, s slovenskimi 

izobraženci. Del Hribarjeve korespondence je tudi z literati, ki so sicer imeli tudi druge funkcije v 

javnem življenju, npr. A. Aškerc, M Bartol Nadlišček, Iz. Cankar, F. Erjavec, F. S. Finžgar,  F. 

Govekar, A. Gradnik, S. Gregorčič,  E. Kocbek, F. Kozak, M. Kranjec, F. Levec, J. Stritar,  H. 

Tuma, O. Župančič idr.  

 Peti del z naslovom Tuja dela vsebuje različna besedila, povezavo z literaturo ima. Stritarjev 

sonet Hribarju. Šesti del vsebuje tujo korespondenco, sedmi tuje osebne dokumente, osmi zbirke 

dokumentacijskega in arhivskega gradiva, deveti zbirko tiskov in deseti časopisne izreke. 

V pričujoči razpravi bomo posebno pozornost posvetili drugemu, leposlovnemu delu arhiva 

Ivana Hribarja. Ne da bi zanemarjali pomen treh Hribarjevih pesmi (Na slovenskem Parnasu, Njega 

ni in prevod Puškinove pesmi Obrekovalcem Rusije) in inventiven, lahko bi rekli znanstveno 

fantastičen uvod v povest, ki vsebuje 14 strani, ki obravnava neke vrste evolucijo oz. genezo sveta. 

Podoben slog in filozofijo, značilno za fragment je najti v literarizirnem drobcu pretresljivega 

poslovilnega pisma, 18. aprila 1941, kjer je zapisal svoji hčerki Zlatici: 
 

Če Te kedaj o vročih poletnih dneh lahen vetriček jame hladiti in božati po mehkih, nedolžnih licih, misli si, da 

je morebiti ravno v tej sapici lagodno božanje moje z vesoljno svetovno dinamiko splinole duše.  

 

 

1. Fragment neugotovljene povesti 1917* 
 

Fragment neugotovljene povesti v Hribarjevi rokopisni zapuščini, ki ime le  15 tipkopisnih 

in ravno toliko pretipkanih strani je izjemno zanimiv in v tem delu odstopa od njegovih motivno-

tematskih stalnic (poetološka tematika, Prešeren, Slovenci, Slovani, Jugoslavija itn.) Ohranjeni del 

fragmenta, za katerega domnevam, da je velikopotezni začetek znanstveno-fantastične pripovedi, je 

mogoče v celoti ohranjen, vendar ga Hribar, verjetno ni nadaljeval. Ohranjeni del je sestavljen iz 
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naslovljenih odlomkov, in sicer: Predgovora (4. strani), prvo poglavje nosi naslov O živem bitju, ki 

se je naučilo iznajdb (8. strani) in drugo poglavje z naslovom Od kože do nebotičnika (3 strani). 

Ohranjeno besedilo je epsko zastavljeno, v  

 
S početka je bilo vse tako strašno enostavno. 

Zemlja je bila središče vnemirja in nebo ljubek, moder zvončast steklen pokrov. 

Po noči zvrtali so angeljčki luknjice v ta pokrov, pa je na njem bilo tisoče zvezdic. 

Toda nekega lepega dne dejal je nek pogumež, ki si je bil nekje za pol tolarja kupil otroški daljnogled: 

“Pogledati moram vendar v kakšni zvezdi je to vse skupaj!” Tedaj pa se je dogodilo marsikaj zanimivega. 

Pred vsem so ljudje naprosili solnce, naj pride v sredo vsemirja in da ostane ondi do konca svojih dni. 

Nato pa je človeštvo odkrilo, da naš takoimenovani solnčni sestav niti ni yačetek in konec vsega, temveč da je 

le prav majhno delce nečesa drugega, ki plava nekje v nekem neznatnem koti Rimske ceste. 

To hipno odkritje napravilo je učenjakom matematiske fakultete veliko tečave, kajti vse do tje so mislili, da 

morejo domnevne oddaljenosti zemlje do meseca, zemlje od solnca in planetov enega od druzega izražati prav 

lepo v metrih in kilometrih. 

Ko pa je vsemirje naenkrat postalo nekaj čisto druzega ko ozadje lepe, v kaki orijentalski knjigi popisane slike, 

ko so ljudje opazili, da je zvezd, ki so tako velike, da bi se vanje lahko stlačil ves naš solnčni sestav z ljudmi in 

živalmi in vso ostalo ropotijo vred, ne da bi to nebesna telesa kakorkoli motilo, ko so neskončne ničle mogli 

množiti s še neskončnejšimi trilijoni in kvadrilijoni, zdelo se jim je, da je prišel čas, da za svoje zvezdoslovne 

račune oskrbe novo merilo. V ta namen omisli so si vatel 92.000,000 milj, kar že celo za ljudi, ki imajo 

avtomobile in motorna kolesa, pomeni znamenito daljavo. Toda ko so ga hoteli pri zvezdoslovnih opazovanjih 

uporabljati, tudi to ni odgovarjalo pričakovanjem.  

 

 V nadaljevanju omenja presenetljive motivno-tematske prvine, ki kažejo na njegov širok 

interes in enciklopedijski pristop: 
 

Toda lakota zvezdogledov po čedalje večjih oddaljenosti bila je tako nenasitna, da so nam kmalu mogli posreči 

z nekaterimi nebesnimi telesi, ki so bili od nas po 20,000 do 30.000 svetlobnih let oddaljeni. Sedaj je postala 

stvar zopet zamotana, in celo svetlobna leta začela so se nam nekaj smešna zdeli, ko so se učeni bratci 

poglobili v takozvane meglene madeže. One madeže na tihem nebu namreč, ki nas nekoliko spominjajo gotove 

vrste mikrobov, katere smo nekoč opazovali pod drobnogledom. Kajti megleni madeži, ki so sami na sebi 

zopet znatna vsemirja, solnčni sestavi in Rimske ceste, bili so često po dva do tri milijone svetlobnih let od 

našega planetka oddaljeni. Vnovič je morala začeti čarovnija z bilijoni, trilijoni in kvadrilijoni, tako da se je 

celo profesorju Einsteinu, ki se vendar sicer ne da tako lahko ugnati, začelo vrteti v glavi. 

 

Atipično besedilo je fragment neugotovljene povesti (15 tipkanih strani oz. 15 pretipkanih 

strani, pisava Times New Roman, s presledkom 1,5). V Rokopisnem oddelku NUK-a so označili to 

delo kot Fragment neugotovljene povesti. Ohranjenih je le 15 strani v tipkopisu z avtorjevim 

naslovom Predgovor (4 str.) in Prvo poglavje z naslovom: O živem bitju, ki se je naučilo iznajdb (8 
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str.), drugo poglavje: Od kože do nebotičnika (3. str.) V nadaljevanju fragmenta Ivan Hribar omenja 

ključne pojme, in sicer svetlobno leto, Einsteina,  življenje leta (anno Domini) 234.000.000, razvoj 

človeka in človeštva ipd. Slog pisanja je literaren, prispodobe so lirične  

 
“Zemlja je bila središče vsemirja in nebo ljubek, moder zvončast steklen pokrov. Po noči zvrtali so angelčki 

luknjice v ta pokrov, pa je na njem bilo tisoče zvezdic.” 

 

V fragmentu je nekaj besedilnih aluzij na junaka  

 

„Glavna oseba te knjige ni ni cel junak  in ne cel junak in ne nepridiprav, temveč navaden, pohleven sesalec, ki 

se od svojih prijateljev in sorodnikov v živalstvu le s tem razlikujem, da se je učil uporabljati duševne darove, 

ki pri živali neporabljene dremljejo.“ 

 

Jasno rečeno je junak te povesti – moderna variacija starega temata „homo sapiens“ -  

Ta junak je trdno odločen, da sam preiščem vse, da razišče vse dele vsemirja, da sledi vsakemu vprašanju 

stvarjenja v njegovem skrivnostnem smislu, da prodere v tajnosti stvarjenja brez obzira na kaj drugega, ko na 

sveto dolžnost, da išče vedno resnico, ono resnico, ki sloni na lastni raziskavi in izkušnji. 

To nam daje možnost, da pripeljemo junaka te povesti na oder. 

Junak te povesti je – vsaj v prvem dejanju – veliko bolj podoben aktivnim članom zoologičnih vrtov …  

Ta človek, pa je ravno on oni junak, okoli katerega se v naši povesti suče vse 

Iz navedenih kratkih oznak glavnega junaka znotraj besedilne realnosti, je razvidno, da je 

Hribar imel velike načrte, napisati povest in jo tudi postaviti na oder. Motivno-tematsko pa 

fragment spominja na stilizacijo Biblije in sloga, neke vrste govori o genezi sveta, vendar ne iz 

biblijskega afirmativnega zornega kota, ampak evolucijskega. Menim, da je Hribar načrtoval po 

uvodu ter prvem in drugem poglavju, ki je reminiscenca na stvarjenje sveta, mogoče darvinizem, 

mogoče tudi parodijo, vendar so to hipoteze, ki temeljijo na besedilnih znakih in kratkih oznakah 

stvarnih podatkov, npr. Einsteina, svetlobnega leta ipd., kar je le snov za literarno besedilo. 

 
Mi moderni ljudje, ki imamo v omari po kak ducat raznih oblek, od kožuha do tenke suknjice iz lista, 

zamislimo se pač težko nazaj v one čase, ko je bil pojem “obleka” še čisto neznan, in se niti ni slutilo, da je kaj 

podobnega mogoče. Toda vsega na svetu mora se nekdo podstopiti prvi. Drugače to pač ne gre. Tako se je tudi 

glede tega našel nekdo, ki je šel prvi v površnici na izprehod, ravno tako kakor je nekdo “prvi” začel letati in 

zoper drugi “prvi” čul brezžično poročilo. 

 

 Fragment sicer ni datiran, vendar sklepam, na osnovi papirja (večji format kot je A4), 

pisalnega stroja in pisalnega traku, ki je skoraj enak pri pesmih Na slovenskem Parnasu, Njega ni in 

v prevodu Puškinove pesmi Obrekovalcev Rusije, ki so iz leta 1915, da je fragment tudi iz leta 1915 

ali vsaj v bližini tega leta. 
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1. Roman Gospod Izidor Fučec 1916-17; 1924-25; 1929 
 

Največ pozornosti nedvomno zasluži obsežen roman z naslovom Gospod Izidor Fučec s 

podnaslovom srednjeveške povest naših dni. Roman je v rokopisu v 26. Zvezkih, ki obsegajo 4290 

rokopisnih strani ali 970 pretipkanih strani, s presledkom 1,5, pisava Times New Roman. Rokopisni 

roman, četudi ga je avtor podnaslovil kot povest, je presenetljivo odkritje na osnovi številnih 

kriterijev. Roman je izjemno obsežen ali eden izmed najobsežnejših proznih besedil v slovenski 

književnosti. 

Poleg vsebinske zanimivosti, še nekaj kompozicijskih spoznanj. Roman je kronološko 

zanimiv. Avtor ga je začel pisati leta 1916, točneje 9. 6. 1916, torej, ko je bil v internaciji in pozneje 

konfinaciji v Št. Juriju in Mozirju, leta 1917. Od 26. zvezkov je avtor 21 zvezkov napisal v 

strnjenem časovnem obdobju od 9. junija.1916 do 20. aprila 1917. Potem sledi sedemletni premor 

do 13. junija 1924, ko avtor napiše od 22.-25. zvezka do 25. februarja 1925. Zadnji, 26. zvezek, 

napiše po štiriletnem premoru in v enem zamahu 19. novembra 1929. 

Romanu se tudi pozna, da je večinoma je bil napisan velepotezno v enem zamahu. Prvi 

presledek sedmih let je viden, ker je epski pristop zmanjšan, drugi presledek štirih let je najbolj 

viden, ker je med prvim in zadnjim zvezkom trinajst let, je napisan kratko, jedrnato in asketsko in v 

enem zamahu v katerem je avtor opisal tragičen zaključek svojega antijunaka in hkrati ustanovitev 

nove države 1918 (Jugoslavije).  

Roman je sestavljen iz štirih poglavitnih delov (Razodetje – Omamljenje – Očaranje; V 

začaranem risu; Razočaravanja – Omama; Polom). Vsak izmed štirih delov je kvantitativno 

gledano je razmerje med deli sorazmerno uravnoteženo: 245 – 238 – 230 – 256 strani, skupaj 970 

strani ali 1280 – 1180 – 960  -- 870 rokopisnih strani; skupaj 4290 rokopisnih strani). Zanimivo je, 

da je Hribar v prvotni varianti romana imel en sistem podnaslovov in oštevilčenja, potem je skoraj 

vse enote preštevilčil,  bolj smiselno podnaslovil in prečrtal, npr. prvotno poglavje št. 3. 3. Kako je 

gospod Izidor Fučec prišel v Ljubljano je razdelil na na več poglavij in jih podnaslovil v Kako je 

gospod Izidor Fučec prišel v Ljubljano. Nagla odločitev dalekosežnih posledic.  

Ivan Hribar je obsežen roman v štirih delih pisal strnjeno razen zadnjega, četrtega dela, z 

dvema daljšima premoroma, kar se vidi tudi v slogu in perspektivi pisanja: prvi del z naslovom 

Razodetje – Omamljenje – Očaranje od I.-VIII. zvezka od  09. 06. 1916 – 11. 09. 1916. Drugi del z 

naslovom V začaranem risu od X.-XV zvezka od 20. 09. 1916 do 12.01.1917. Tretji del z naslovom 

Razočaravanja – Omama od XVI-XX od 13.01.1917 do 20. 04. 1917. Četrti del z naslovom Polom 

od XXII.-XXVI. zvezka od 13. 06. 1924 do 19. 11. 1929  (s presledki). 
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Hribar je že v naslovu poudaril socialni status protagonista – gospod ter ga poudaril z 

imenom in priimkom – Izidor Fučec. Sicer je v monografiji Moji spomin I, na strani 217, zapisal, da 

je na Dunaju imel frizerja z imenom Štefan Fučec. Tudi v rokopisnem gradivu je na enem izmed 

ohranjenih lističev, tudi seznam oseb, kjer je tudi omenjen Štefan Fučec. Podnaslov usmerja v 

intencionalno postavitev časa v preteklost – srednjeveška (povest naših dni), kar je rahlo 

protislovno s postavitvijo v daljno preteklost oz. srednji vek in hkratno oznako – naših dni, obenem 

pa je realistično, postavitev v sinhroni čas. Menim, da je roman tudi roman ključ, kar je predmet 

nadaljnjih raziskav. 

Kratek povzetek romana Gospod Izidor Fučec – srednjeveška povest naših dni, je naslednji. 

V prvem delu z naslovom Razodetje, omamljenje, očaranje je začetna zgodba o Miji Fučcu 

svinjerejcu v Smrdičevcih in Pajcekovcih, njegov vzpon ter smrt. Dogajanje je postavljeno na 

Hrvaško, potem na Slovensko oz. v Ljubljano.  Dogajanje nadaljuje osrednja oseba, Izidor Fučec, 

kjer je prikazano njegovo otroštvo, mladost (z nedokončanim šolanjem), selitev v Ljubljano, poroka 

s Hrvaško vdovo Katico. Dogajanje je vstali kot dnevni rituali Izidorja Fučca, dnevni obiski 

kavarne, branje časopisov, srečevanja z različnimi ljudmi, npr. Petrom von Sratschniggom. V tem 

delu Fučec izrazi svojo obsesivno željo, da bi dobil plemiški naslov, kar je neke vrste osnovna 

motivacija glavnega lika v celotnem romanu. V drugem delu romana z naslovom V začaranem risu, 

je podana obsežna in obenem zanimiva digresija. Gospod Izidor Fučec se poda na romanje v Rim, 

ker sta z ženo Katico  par brez otrok. V tem delu izjemno podrobno opisuje umetnostno-

zgodovinsko Rim, ob tem rešuje vprašanja slovanstva, slovenstva, ki so zanimiva, aktualna. V 

tretjem delu z naslovom Omama, opisuje rojstvo svojega otroka, za katerega edini ne ve, da ni 

njegov. Vsi okoli njega vedo, da je otroka  spočel mednarodni Don Juan, ko sta z ženo Katico se 

zdravila v Krapinskih toplicah.  V vseh delih je močno izražena njegova želja, da bi si kupil 

plemstvo oz. plemiški naslov. V četrtem delu, ki ga je pisal po daljšem premoru in tudi hitro končal, 

je opisal Balkansko vojno, priprave na (1. sv. vojno), vpoklic v vojsko, cesarjevo smrt in razglasitev 

Jugoslavije 29. novembra 1918. 

Hribar je roman podnaslovil srednjeveška povest naših dni, zastavimo si vprašaje, kar je v 

romanu srednjeveško. Glavni protagonist je obremenjen s plemstvom oz. lastno socialno promocijo 

v višji socialni razred. Laično razkriva svoje turopoljsko plemstvo, ki naj bi bilo srednjeveško. Kralj 

Bela III. Naj bi leta 1225 Turopoljcem (plemičem zagrebškega polja) podelil  plemstvo, ki ga je leta 

1466 potrdil Matija Korvin, potem so se listine o plemištvu izgubile itn. Izidor Fučec v celotnem 

romanu fantazira o svojem domnevnem plemstvu, da so “vsi Turopoljci plemiči” in kako bi se 

glasil njegov plemiški naslov ob imenu in priimku. Na koncu Fučec res postane plemič Zlate 

Jaruge, kar je zelo zgovorno, leta 1918 kot avstrofil dobi tudi avstrijski križec Rdečega križa. 
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Ob analitičnem branju romana, podnaslovljenega kot povest, si je to možno razlagati, da je 

avtorjeva prvotna intenca bila napisati povest, krajše, vsebinsko manj zahtevno pripovedno delo v 

prozi, potem je epska snov, predvsem epska obravnava snovi prerasla v roman.  Povest lahko tudi 

razumemo kot zgodovino naših dni ali zgodovino Hribarjevega časa. 

Tretji pomenski sklop je – naših dni – se nanaša na slovensko zgodovino od približno leta 

1840/50-1918. Hribar obravnava nekaj velikih tem, npr. klerike (nemškutarstvo) in liberalce 

(slovenstvo, slovanstvo). Sintagmo naših dni, lahko razumemo tudi kot povest/zgodba našega časa. 

Z ozirom, da je Hribar svetovnonazorsko pripadal liberalcem in se je izrecno zavzemal za 

slovenstvo in slovanstvo, bi lahko sintagmo razumeli tudi v subverzivnem smislu, ne kot junak 

našega časa, ampak antijunak  našega časa, saj je protagonist avstrofil. 

Roman Gospod Izidor Fučec, je primarno zgodovinski roman, ker je opisan čas od 1840/50-

1918, čas pisanja je 196/17 in 1924/25 in 1929. Leta obenem je tudi večžanrski. Lahko bi ga 

definirali tudi kot razvojni roman, v katerem je opisal otroštvo, mladost, odraslost in zrelost Izidorja 

Fučca. Roman vsebuje tudi veliko prvin ljubenskega romana, od začetnega filmskega srečanja 

Izidorja Fučca z vdovo Katico, prevrnjeno kočijo in filmskim padcem v naročje. Za ta filmski prizor 

in naključno srečanje se izkaže, da je bilo zrežirano s strani gospe Katice, tako kot tudi njena 

ljubezenska afera z Don Juanom v Krapinskih toplicah. Gospa Katica, je le ena izmed žrtev načrtnih 

ljubezensko-ekonomskih spletk mednarodnega “ljubimca”, sicer črnogorskega porekla Jovana 

Mažibrka, ki nastopa v desetih različnih mednarodnih zvezah (Egipt, Budimpešta, Dunaj, 

Petrograd, Berlin, Monakovo, Rim, Pariz) pod različnimi “plemiškimi” imeni: grof, markiz, baron 

itn. Obenem roman, posebej četrti del ima veliko elementov vojnega romana, ki se nanaša na 

Balkansko vojno, vpoklic v 1. sv. vojno, vojno dobičkarstvo, konec 1. sv. vojne. Celo omenja 

Soško fronto in feldmaršala Boroevica. Roman ima tudi literarne prvine komedije zmešnjav, npr. 

nenavadni pripetljaji, ki so čisto literarni, predvsem dogodki z “ljubimcem” malomeščanskih žensk 

v Krapinskih toplicah, potem poroke, podtikanje očetovstva, podtikanje ljubezenskih pripetljajev in 

izsiljevanje domnevne ljubice (Milly Boccaccio), tudi samo očetovstvo Izidorja Fučca je odprto,  

vsi, razen njega, vedo, da ni oče sinu Miškecu, le on tega ne ve.  Roman ima številne prvine 

potopisnega romana, ker je izjemno veliko različni poti (Hrvaška, Slovenija; Dunaj, Italija, Beli 

grad ali Beograd idr.). Posebno pozornost zasluži podrobno umetnostnozgodovinsko opisovanje 

Rima in njegovih turističnih znamenitosti, enciklopedijski pristop, obenem tudi literaren. Roman je 

tudi družinski, opisuje sago družine Fučec, preko očeta Mija, glavnega protagonista Izidorja in na 

koncu se zaključi s sinom Miškecom Fučcem in razglasitvijo Jugoslavije, 29. novembra 1918.  Vsi 

trije predstavniki Fučcev so simboli za tri zgodovinska obdobja na Slovenskem v določenem času. 

Roman je izrazito ljubljanski, lociran je v center Ljubljane, bele in prelepe Ljubljane, kot jo 
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imenuje Hribar. Preko dnevnih, tedenskih in mesečnih ritualov Izidorja Fučca (kavarna, sprehodi po 

Ljubljani, Mestni log, “brlog”, sprehodi po Ljubljani, ki so prepoznavni, poimenovanja ulic, parkov 

in stavb (Zvezda, Deželni dvorec, hotel Slon itn.), spomenikov in dogodkov (Robbov vodnjak, 

Prešernova muza, Argonavti v Ljubljani) ipd. Roman je izrazito meščanski, ker opisuje življenje in 

delo meščanov, njihove navade, običaji, stereotipe o moških, ženskah, otrocih; hišne pomočnice 

ipd. navade tistega časa, predvsem prehod Izidorja Fučca od deželana do meščana in prehod iz vasi 

v mesto. Izidor Fučec na koncu romana postane tudi občinski svetnik za obrtne zadeve. Roman je 

tudi socialni, ker zelo podrobno  opisuje socialno-ekonomski razvoj določene strukture ljudi, 

obrtnikov, meščanov, vse njihove transakcije, npr. vojna posojila in na koncu moralni propad 

prikazan kot propad Izidorja Fučca. 

Stalnica v Hribarjevem odnosu do literature, je njegov odnos do Prešerna, ki ga je kot 

mladostnik posnemal, kasneje ocenjeval Prešernove prevode v slovanske jezike, spremljal gradnjo 

Prešernovega spomenika in se intertekstualno navezoval nanj tudi v romanu Gospod Izidor Fučec:  

 
Kako še pravi Prešeren? Da človek toliko velja, kar plača.  

 

Daje v jopici deklica bila bi vsaka rada gospa, povedal nam je Prešeren. 

 

Ali ne vedo, kako so se naš gnadljivi gospod firšt oglasili proti Prešernovi muzi? 

Ob mizi je stalo četvero belih javorovih stolov s srci v naslonjalih; zid nad njo pa so pod stropom krasile razne 

slike, in sicer na čelnem zidu svete, s slovanskima apostoloma Cirilom in Metodom v sredi; ob straneh pa 

posvetne – med njimi slike pesnikov Prešerna in Gregorčiča – in nekaj fotografij. 

 

Gospod Izidor Fučec udomačil se je bil v hotelu kaj kmalu. Po onem nastopu prvega dne ponarastlo je med 

hotelskim osobjem spoštovanja do njega. Nikjer se modrost in resničnost Prešernove ugotovitve, da človek toliko 

velja, kar plača, ne čuti bolj, ko po hotelih. 

 

»Ti Medičar še nimaš prostora. Iščeš ga, kakor vidim, z očmi pa vsej gostilnici. Glej ga no! Prešeren poje: 'Stara 

ljubezen ne zarjavi, devetkrat se vrne, ponovi.' Ali ni tako?« 

 

Pri pisanju romana je Hribar uporabil enciklopedističen pristop, v katerem obravnava 

srednjeevropski zgodovino, primarno Slovenijo, potem Avstro-Ogrsko, Hrvaško, Srbijo in Italijo, 

Od mest pa prestolnice Ljubljano, Zagreb, Dunaj, Beograd (Beli grad), Rim. V ospredju sta dve 

veliki temi, slovenstvo in slovanstvo. Zanimivo je tudi naslednje dejstvo, da je pri navajal citate iz 

različnih jezikov, torej uporabljal je poliglosijo, interakcijo med različnimi jeziki. Prva je  

slovenščina, potem hrvaščina, srbščina, nemščina in italijanščina. Potem tudi madžarščina, ruščina, 

španščina, angleščina, francoščina in češčina. Navaja citate iz cirilice, piše v glagolici. Uporablja 



BLAŽIČ, Milena. Ivan Hribar in literatura. V: GRDINA, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik, 
(Zbirka Življenja in dela, Ljubljanski portreti, 7, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2010, 
str. 145-162. [COBISS.SI-ID 31538989]  

 
Stran 20 od 24 

tudi princip heteroglosije, piše v narečjih dolenjsko, ižansko in v mešanici različnih jezikov (io sono 

suo rojacco). 

Roman obravnava tematiko slovenstva in slovanstva, ki se srečujejo v Ljubljani (prof. 

Mrkvička), v tujini, npr. v Rimu, (Čeh in Rus), prof. Vaclava Mrkvičke, profesorja carske gimnazije 

v Rostovu na Donu. Ljubljana je pojmovana kot “posestrima (naše zlate) Prage“. Slovani so 

predstavljeni kot svetovljani, srečujejo se po celi Evropi. Tudi profesor Veselko, je slovansko 

usmerjen. Slovanstvo je prisotno tudi implicitno preko predstavljanja tipičnih lastnosti, npr. 

slovanska gostoljubnost, Cirila in Metoda, staroslovanski jezik, ljubezen do slovanstva, hotel 

Moskva v Belem gradu, skratka s pozitivnim čustvenim razmerjem. Ravno nasprotno kot do 

Avstrijcev ali Nemcev, npr.  

 

“O Dunajčanu je pa znano, da ga takrat, ko je Bog pamet delil, ni bilo poleg. Pravijo, da je pač prišel mimo, da 

se mu je pa mudilo na »Heurigen«* (* Novo vino, katerega Dunajčani, ko se izvre, popijejo neverjetne 

količine.) in da je, ko si je ugasil žejo in je nazaj prišel, bilo že po delitvi.” 

 

Roman je izrazito intertekstualen, vsebuje citate ljudskih pesmi, Prešerna, Boccaccia (Emilia 

in Milly  ali vrag in angel, dražestna Milly), Goetheja, antičnih mitov, biblijskih zgodb, Romula in 

Rema, Kajn in Abela, Pandorina skrinjica, Prešernova muza, La Fontainove basni. K 

enciklopedičen sodi tudi pisanje interdisciplinarnost, pisanje s stališča zgodovine, jezikoslovja (npr. 

poglavje o etimologiji), arhitekture itn.  

Sklepam, da gre za roman ključ, zato je izjemno zanimivo funkcijsko poimenovanje oseb, 

od glavnega Izidorja Fučca, ki na koncu ugotovi , da je njegov oče bil Fučec, on je pa Fuč, 

predsednik čebelarske društva je dr. Medičar, “intimus” Peter von Sratschnigg, prof. Mrkvička, 

prof. Veselko, dr. Klicaj, župan Prevejanec, don Juan, krojač Cviren, Grdodolnik, Škropivnik in 

Špricovnik. Občinske svetnike imenuje občinski Janezi in Pepeti. Mednarodnega don Juana, 

črnogorskega porekla, poimenuje Jovo Mažibrk, Ženske so zanimivo poimenovane: Katra Zdravje, 

Mica Jerebica, Milly Boccaccio idr. 

Nedvomno, da je imel Hribar veliko osebnih izkušenj do določenih dogodkov, ker je 

izjemno podrobno in nazorno opisal kakšen dogodek, osebo in kraj. Obenem je tudi imel distanco 

do teh dogodkov. V ospredju so dogodki in odnosi Ljubljana – Zagreb – Dunaj.  Roman se začne z 

naslednjo povedjo : 

 

“Dopoldanski obiskovalci neke ljubljanske kavarne poznali so ga dobro. Prihajal je ob devetih, odhajal po 

navadi ko se je oglasil prvi poldanski zvon.”  
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V nadaljevanju je slikovit opis Izidorja Fučca: 
 

“Bil je majhne rasti. Zato pa širok. Kadar je hodil zdelo se je, da se giblje so na nerodno mu podstavljeni 

narazen uhajajočih nogah. In roki sta padali ob bokih tako, da se nista nikdar dotikali stegen. Če je hotel poseči 

v hladni žep stalo ga je to posebnega napora. Kadar je sedel v široko kreslo za svojo okroglo kavarniško mizo 

nastala je kepa, ki je spominjala ježa, kadar se potuhne. 

Iz te kepe molelo je nekaj glavi podobnega. Bila je to kroglja, v kateri je pod gostimi obrvmi v dnu nizkega 

čela tičalo dvoje majhnih, sivkastih oči z dolgimi a redkimi resami podobnimi trepalnicami iz katere je štrlelo  

ob straneh dvoje velikih ušes, pod očmi pa potlačen nos. Nad širokimi, malodane do ušes preklanimi ustmi, 

šopirile so se ščetinaste brke, katere je gospod Izidor Fučec pristrigati dajal tako, da so bile krtačici podobne. 

Lase bil je že davno izgubil, pleša svetlikala se mu je, ko biljardna kroglja. Sam je večkrat dejal, da si upa 

vsakega oslepiti, ako svojo plešo v polnem solnčnem žaru skloni tako, da mu pride nje odsvit v oči. Obraz  

njegov bil je vedno gladko obrit. Sam je potegnil vsako jutro z žiletko po njemu. Ta kroglji podobna glava 

tičala je na kratkem zabitem vratu. Ko bi bil gospod Izidor Fučec legel na trebuh, bil bi s ptičjega poleta 

podoben ogromni želvi, kakršni žive na bregovih Evfrata in Tigrisa. 

Glas, ki je prihajal iz ust je bil podoben glasu, ki ga daje žaga, ako jo piliš. 

Kakor je iz povedanega razvidno, bil je Izidor Fučec smešna prikazen.” 

 

Pri pisanja romana je Hribar sledil tudi literarni resničnosti, uvod v obsežen roman je 

zaznamovan s konkretnim padcem kočije, konec je zaznamovan z abstraktnim padcem morale: 

 

“Gospod Izidor Fučec potegne brž obe okenski krili skupaj. Potem stopi, opotekajoč se, k pisalnici, porine 

otožno Pandorino škatljico pred sabo, da pade na tla in zleti »civilni križec« pod divan. Na to pa se vrže v 

kreslo, zdihne globoko in zaječi: »O Bog, o Bog! Kakšna nesreča je prihrula nadme! Izgubljeno je, vse je 

izgubljeno!« 

Nato se mu zapro oči. V temi, ki se mu vleže na dušo, pa se naenkrat prikaže podoba njegovega očeta. 

»Oh, zakaj nisem hodil po Tvojih potih, oče!« izvije se mu, ko se mu očesna veka zopet razpro, iz 

prsi. »Hrepenel sem višje, hotel biti več kot ti. In res«, pravi sedaj z vso trpkostjo, ki jo je bil zmožen občutiti, 

»sem postal več ko ti. Saj si ti bil in ostal Fučec, jaz pa sem postal – Fuč!« 

 

Na osnovi primerjalne analize Hribarjevih spominov in romana Gospod Izidor Fučec, je 

razviden zgodovinski paralelizem, otroštvo, mladost, odraslost … vzporednost osebnih in 

zgodovinskih prelomnic, ključni je razpad Avstro-Ogrske in razglasitev Jugoslavije, 29. novembra 

1918. Zanimivo je dejstvo, da se simbol zastave kot neke vrste lajtmotiv pojavlja tudi  v romanu 

Gospod Izidor Fučec, kjer se roman zaključi, ko Izidorjev sin Miškec pride z zastavo: 

 
Gospod Izidor Fučec zasluti, kaj to pomeni. Po ušesih mu zabrne včerajšnje besede njegovega prijatelja. Avstrija 

zahaja, Jugoslavija vstaja. [In kdo mu pride to slutnjo prvi naznanit kot nepobitno realnost? Nihče drug, ko največji 

njegov ljubljenec – mali Miškec. Še pred deveto pripodi se namreč naravnost k njemu v sobo z burno zahtevo: "Tata, 
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daj mi koj zastavico! Jutri pojdem z njo v šolo. Iz šole pojdemo vsi v "Zvezdo"! Gospod učitelj so dejali, da tam 

ustanove Jugoslavijo. In mi vsi bomo – tako so še tudi dejali – z zastavicami mahali in živio klicali. Pa nič se ne 

bomo učili! Ali bo luštno!"  

 

Vedel je dovolj. Ne da reče besedico, seže v omaro in izroči Miškecu zastavico, s katero leta odvihra v kuhinjo. 

On pa se sesede v kreslo in se globoko zamisli. 

 

 Motiv zastave kot simbola je najti v treh ključnih Hribarjevih besedilih, v prvem (1868) libreto 

o Kralju Matijažu in zaključnem dejanju, roman Gospod Izidor Fučec (1916-17, 1924-29) tudi v 

zaključnem dejanju ter tretjič, ko je zavit v zastavo 18. aprila 1941. leta, zaključil svojo življenjsko 

pot. 

 

V zgodovinskem romanu Gospod Izidor Fučec s podnaslovom srednjeveška povest povest 

naših dni je Ivan Hribar pisal glavnino romana v času internacije in konfinacije leta 1916 in 1917 

(21 od 26 zvezkov).  Med leti 1924 in 1925 je napisal zvezke (22-25) in leta 1929 je napisal zadnji 

26. zvezek. Zanimivo je dejstvo, da je roman tudi zelo filmičen in slikovit. V ospredju je 

zgodovinska snov na Slovenskem od 1840/50-1918. Prvi časovni mejnik je hipotetičen, ker se 

dogajanje začne in medias res, s filmskim prizorom in zgodbo Izidorja Fučca, ko na poti v Hrvaško,  

v kočiji sreča vdovo Katico. Kočija ima manjšo, skoraj filmsko, nesrečo, kjer mu vdova Katica pade 

v naročje. Potem se dogajanje vrne vsaj za eno generacijo v preteklost v čas Izidorjevega bogatega, 

hkrati nepismenega očeta Mija Fučca, dogovorjena poroka z Maro, mešetarjenje,  očetov poklic 

svinjerejca v Pajcekovcih poleg Zagreba, skopljenje prašičev, finančni vzpon v habsburški 

monarhiji in smrt.  

 

1. Zaključek  
 

Ivan Hribar je vstopil v svet literature 1867 že kot 16. letnik s člankom v Učiteljskem 

tovarišu z naslovom Govor in psevdonimom Bogomil Trzinski. Leta  1868 kot 17. letnik z libretom 

o Kralju Matjažu, objavljenim z istim psevdonimom, Bogomir Trzinski. Kot 21. letnik oz. leta 1872 

je objavil zbirko pesmi z naslovom Brstje: zbirka različnih pesmij v Mariboru v samozaložbi oz. s 

pomočjo urednika Filipa Haderlapa. Njegovo življenje je spremljala literatura tudi kasneje, četudi je 

objavljal tudi neliterarna besedila. Zanimivo je naslednje dejstvo, da je spremljal prevode slovenske 

literature v slovanskih jezikih in je poročal o njih. Čeprav se je kot župan in javna oseba precej 

ukvarjal z neliterarnimi besedili (poročila, novoletni govori, govori itn.), je leta 1917 objavil tri 

knjige prevodov La Fontainovih Basni. Objavil je tudi prevode Puškinovih pesmi (Bronasti jezdec, 



BLAŽIČ, Milena. Ivan Hribar in literatura. V: GRDINA, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik, 
(Zbirka Življenja in dela, Ljubljanski portreti, 7, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2010, 
str. 145-162. [COBISS.SI-ID 31538989]  

 
Stran 23 od 24 

Poltava, Obrekovalcem Rusije), 1938, leta 1942 pa Bahčigarajski vodomet: pesniško povest A. S. 

Puškina.  Leta 1928 je napisal 4 zvezke Mojih spominov.  

 

V Rokopisnem oddelku NUK-a je tudi rokopisni zvezek ali Hribarjev dnevnik iz leta 1917 z 

naslovom Dnevne pripomnje, ki ga je pisal v času internacije in konfinacije v Št. Juriju in Mozirju. 

Doslej še neznan dnevnik bo potrebno znanstveno-raziskovalno preučiti v nadaljnjem 

raziskovalnem procesu, ker vsuje zanimive podrobnosti iz leta 1917 (škof dr. Jeglič, dr. Šušteršič 

idr.)  

 

Najbolj presenetljiv je Hribarjev rokopisni roman z naslovom Gospod Izidor Fučec: 

srednjeveška povest naših dni (1916-17, 1924-25, 1929), ki je v ohranjen v 26. rokopisnih zvezkih 

v NUK-u, pretipkan pa ima nekaj manj kot 1000 strani. Gre za kakovosten zgodovinski roman, ki 

ga karakterizira tudi mešanica žanrov (ljubezenski, razvojni, družinski, slovanski, srednjeevropski 

ipd.) in enciklopedijski pristop ter velikopoteznost s katero je napisan. Rokopisni roman, ki je v 

procesu priprave za tisk, je velik prispevek k slovenski literarni zgodovini in preučevanju 

zgodovinskega romana. Kakovost romana in sam roman, izpričujeta dejstvo, da je poleg literarne 

zavesti, Ivan Hribar imel tudi zgodovinsko zavest. Roman opisuje in pripoveduje o času 

Hribarjevega življenje preko protagonista, vendar z zgodovinsko distanco. O samem romanu, 

kompoziciji in vsebini, bo govora v nadaljnji raziskavi. 
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