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So kraji in so ljudje, ki vsak zase obstajajo neponovljivi v času in prostoru. V 
zgodovini puščajo sledi in čeprav jih tok življenja ponese v različne smeri, se 
v določenem, morda nepričakovanem, a vseeno pravem, trenutku združijo in 

postanejo nepretrgana celota. Kot celota nato ustvarijo nekaj edinstvenega, nekaj, 
kar presega časovne in prostorske okvirje. Selnica ob Dravi in Arnold Tovornik, 
igralec in sinonim za vse, ki so v občini v preteklosti postavljali temelje kulturi 
ter jo razvijali, sta v Hramu kulture Arnolda Tovornika postala eno. Celota, ki jo 
povezuje kultura − tisto najvišje stanje duha, ki nas je s pojavom prvega odtisa 
dlani v jami ločilo od živalskega sveta. 

S številnimi prireditvami in dejavnostmi ohranjamo in spodbujamo kulturno 
življenje v kraju ter s tem bogatimo posameznika in skupnost; takšno, ki bolje 
razume družbo in družbene spremembe, se uči spoznavati še neznane stvari in se 
pogumno sooča s prihodnostjo. 

Besede in slike v tej knjigi, ki bodo ostale, tudi ko nas ne bo več, in se zapisale 
v večnost, odstirajo pogled ter podajajo nov vtis o današnjem času in prostoru. 
Naj odprejo našim očem še skrita obzorja za nadaljnji razvoj tako ljubiteljske 
kot vrhunske umetnosti. Naj bodo navdih, notranji premik ali kot pravi Proust: 
»Mogoče pa dosti več; nekaj, kar je hkrati skupno preteklosti in sedanjosti in je 
zato dosti bolj bistveno od njiju«.

Vlasta Krmelj, županja
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PODOBE »SELNIŠKE« KULTURE

O Selnici in »selniškem«1 je bilo doslej napisanih že precej poljudnih publikacij, 
študij, bolj ali manj strokovnih, in tudi nekaj znanstvenih prispevkov, knjig, 
zbornikov. Čemu torej še ena publikacija? Neposredni povod za pisanje 

knjižice, ki jo pravkar prebirate, je bilo povabilo vodstva HRAMa kulture Arnolda 
Tovornika ob peti obletnici delovanja, ki je tik pred vrati. V zadnjih letih, odkar je 
bil HRAM predan svojemu namenu, se je v kraju izoblikovala precejšnja dodatna 
potreba po kulturnih prireditvah, kar se kaže v pogostosti in pestrosti prireditev 
ter v interesu domačinov, razen njih pa tudi tistih ljubiteljev kulture »od drugod«, 
ki polnijo selniški HRAM.

Vsakokratni kulturni utrip se zmeraj dogaja znotraj nekega daljšega časovnega 
in kompleksnega družbenega okolja, ki bi mu lahko rekli tudi genius loci, duh časa. 
Celovitejšega pisanega dela o »selniški« kulturni zgodovini, ki sooblikuje duh časa, 
še nimamo. Povabilo in naloga, da se tega lotimo, sta po tej plati razumljiva. Sledita 
namreč ideji, da bi vsi okoliški krajani in krajanke lahko vzeli v roke brošuro, 
ki bi nagovarjala k seznanjanju s kulturno preteklostjo in bi obenem izpostavila 
vlogo, pomen tistih, ki so svoji dobi dali poseben pečat. Arnold Tovornik, rojeni 
Selničan, ki se mu je lokalno okolje že pred desetletji »oddolžilo« s preimenova-
njem kulturnega Slomškovega doma v dom Arnolda Tovornika, zasluži seveda 
vso pozornosti in priznanje. To preimenovanje pa je bilo »krivično«, ideološko 
obarvano dejanje – krivica je bila popravljena z vrnitvijo doma, ki je bil naciona-
liziran, v last prvotnim lastnikom (RKC) in z vrnitvijo prvotnega imena. Arnoldu 
Tovorniku pa so se tukajšnji ljudje »poklonili« s tem, da so nov, mogočen kulturni 
hram, center, poimenovali po njem.

Kako je treba ravnati s preteklostjo, je moč prepoznati v apelu: »Poberite drob-
ce, da se ne bo kaj izgubilo!« Znameniti ruški duhovnik Matija Wurzer je, pol 
stoletja pred rojstvom Arnolda Tovornika, tudi terjal, da »se s svojimi imenitnejimi 
kraji bolje soznanimo, zlate drobtine svoje zgodovine skerbno pobiramo, in svoje 
može, ki nam delajo vso čast, vredno častimo.«2 Kajpak bi bilo mogoče Wurzerju 
očitati, da je v takratni maniri »spregledal« ženske, zahvaliti pa se mu moramo za 
opominjanje, naj ne pozabimo na preteklost. Bodo pa v tej knjižici omenjeni še 
mnogi drugi, ne le najopaznejši ustvarjalci – tisti, ki jim rečemo »mali človek«, a 
so bili kljub temu zaslužni za kultiviranje svojega okolja, za ustvarjanje kulturnih, 
umetniških in drugih vrednot, dobrin, za »selniško« preteklost in za današnji čas.

1 Pojem »selniško« bomo uporabljali, kadar ne bomo imeli v mislih samo vasi Selnica, pač pa bolj 
ali manj območje današnje občine Selnica z vsemi vasmi, zaselki. Kadar bomo uporabili pojem 
»ruško«, bo s tem mišljeno območje nekdanje občine Ruše, vključno s sedanjima občinama Selnica 
in Lovrenc (pred delitvijo leta 1998). 

2 Slomšekove Drobtinice, 1865/6, str.185.
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Ko bi hoteli omeniti in nekaj malega zapisati o vseh, ki sodijo v ta kulturniški 
ustvarjalni korpus, bi bilo potrebnega veliko več časa, raziskav in strani knjige, kot 
je bilo tega na razpolago. Naša publikacija zato nima prav veliko večjih ambicij, kot 
biti nekakšna »spominska knjiga«, skica za celovito kulturno zgodovino okolja. 
Morda bo spodbuda komu, da se kdaj loti obsežnejšega, bolj poglobljenega dela. 
Takšnega, ki bi podrobneje raziskalo vire, kakršni so na primer »selniške« kronike in 
drugo arhivsko gradivo, ki ga najbrž nekateri še hranijo v svojih predalih, pa bi bilo 
dobro, če bi ugledalo luč sveta. Knjižica, ki je le del letošnjega hommagea Arnoldu 
Tovorniku in je namenjena temu, da se znajde na knjižni polici sleherne »selniške« 
družine, vsega tega ne more ponuditi. Zato je tudi bolj poljudno pisana, a ne brez 
vsake strokovne vrednosti.3 Kar bi morebiti bremenilo takšno tekoče branje sleherni-
ka bo zato zapisano v opombah, oklepajih, in to je za osnovno razumevanje moč tudi 
»preskočiti«. Spoznavni, interpretativni domet in obseg publikacije je tako omejen 
na najnujnejše od tega, kar je potrebno vedeti za kolikor toliko celovito razumevanje 
»selniške« kulturne zgodovine in za osnovne značilnosti »Tovornikovega časa«.

Pri pripravi knjižice so sodelovale(i) številni. Pač tisti, ki so imeli dovolj volje, 
da so pobrskali po predalih in spominu, častilci kulturnega delovanja. Ni moč vseh 
natančno našteti in se jim poimensko zahvaljevati. Najbrž smo koga tudi (nena-
merno) spregledali v tem kratkem času zbiranja informacij in v smislu omenjanja 
njegovega prispevka h kulturni rasti okolja. Vsem se zahvaljujemo in obenem 
opravičujemo, ker jih ne omenjamo poimensko – zlasti pa obžalujemo, ker se 
bodo kmalu pokazale »bele lise« neopisanega, tega, kar ni bilo povedano. To hibo 
bo potrebno odpravit z novimi deli, knjigami, posvečenimi na primer drugim 
pomembnim »selniškim« osebnostim ali pa društvom ter njihovi zgodovini ob 
jubilejnih dogodkih – tako kot so to znali napraviti odgovorni za to, da se ne bi 
pogubili drobci iz preteklosti »selniškega« šolstva.

KULTIVIRANJE »SELNIŠKE« NARAVNE KRAJINE – 
»selniško« vstopi v (pisano) zgodovino

Doslej na »selniškem« niso našli kakšnih kamenodobnih ostalin ali kakšnih 
ostankov iz brona, ki bi kazali na tako zgodnjo poseljenost. Tudi železna doba 
je to območje zaobšla, Kelti in Iliri. Tako lahko sklepamo, da je bila prva pisana 
beseda tod beseda iz rimske dobe. Tri najdbe pričajo o rimski prisotnosti: dva 
fragmenta epitafov (nagrobnikov) in ostanki rimske ceste, na katere so naleteli tik 
pred prvo svetovno vojno, ko so se pričele priprave na gradnjo falske hidrocen-
trale. Nagrobniki in cesta sami po sebi še ne pomenijo, da so bile tod tudi rimske 
naselbine. Epitafa, celo tisočletje kasneje eden vzidan v zid cerkve J. Krstnika na 
Janževi gori, drugi pa najden v Ropičevi grabi v Sp. Selnici, ob cesti na Sv. Duh, 
pa navajata na misel, da so bila tukaj tudi grobišča in kje v bližini naselbine. Če 

3 Pisali smo jo štirje avtorji(ce), ob pomoči številnih neimenovanih, tako, da smo prisluhnili mnogim 
sodelavcem in pričevalcem in vse skupaj strnili v delo s precej značilnostmi kompilacije.
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je bilo tako, je bil rimski čas za »selniško« čas prve kolonizacije. Lahko pa tudi, 
da sta bila epitafa prinesena od kod drugod, iz bolj oddaljenih krajev, cesta pa le 
transportna pot skozi puščo.

Sledov starih Slovanov na našem območju prav tako ne poznamo – nobenih sta-
roslovanskih grobišč, predmetov, orodja, orožja, nobenih ostankov zgradb. Tukajšnji 
kraji so vstopili v (pisano) zgodovino šele v 11. stoletju. V leto 1093 datira prva 
omemba Selnice. Dve leti prej ustanovljeni samostan benediktincev v Šentpavlu, na 
današnjem avstrijskem Koroškem, je namreč takrat dobil podarjenih nekaj posesti v 
Selnici, dve gozdni parceli in dva vinograda. Šentpavelski benediktinci so bili zelo 
mogočni. Najprej s samostansko izpostavo na lovrenškem. Kmalu so sedež bene-
diktinske samostanske gospoščine, gospodarsko in sicer najpomembnejše v Dravski 
dolini, preselili na Falo. Svoj vpliv so širili ali slabili z zmeraj novimi darovanji, 
nakupi in prodajami. V posamičnih obdobjih so obvladovali še gospoščini v Viltušu 
in Limbušu. Menihi so kot fevdalci razen cerkvene in gospodarske imeli še sodno 
oblast in so tako odločilno vplivali na življenje tukajšnjih podložnikov ter svobodnih 
ljudi. Ta, druga kolonizacija, ki se je vršila s priseljevanjem nemškega življa na 
šentpavelsko območje pri nas, je bila trajnejša. Ne vemo, na katere domačine so 
naleteli priseljenci in ne vemo, ali je ta stik imel kakšne konfliktne posledice. Vemo 
pa, da se je odslej »selniško« razvijalo pod velikim vplivom benediktincev, zlasti v 
smer širjenja kmetijstva. Naravno okolje je omogočalo živinorejo, obdelavo polj v 
nižini, na obronkih hribovja pa razvoj vinogradništva.

Prometno je bilo to okolje zaradi dravske soteske, strmega hribovja in nepre-
hodnega Drauwalda, ki se je raztezal od Fale proti Breznu, odrezano od glav-
nih potovalnih smeri. Cestna povezava je tekla bolj na severni strani Possrucka 
(Kozjaka). Šele v 15. stoletju je cesar Ferdinand III. Habsburški dal graditi cesto 
Maribor-Dravograd. Gradnjo naj bi občasno nadzoroval osebno in je tako leta 1444 
obiskal tudi Ruše, kjer so mu v Odeumu (»gledališču«) priredili veličasten sprejem. 
Tako vsaj piše kronist Jožef Avguštin Meznerič v znameniti Ruški kroniki. Šele ta 
cesarska cesta je pomenila boljšo povezavo krajev v Dravski dolini. Omogočala 
je gospodarski razvoj, trgovino, obrt, pobiranje mostnine, mitnine, pojavljale so 
se gostilne, in vsega tega je bilo »selniško« tudi deležno. Počasi se je lahko pričel 
spreminjati povsem vase zaprti podeželski značaj okolja.

Povezave med kraji so tekle še po drugi, vodni poti. Splavarjenje se je pojavilo že 
v visokem srednjem veku, razvijali so se lenti, rečna pristanišča za splave in šajke, 
na takrat še deroči Dravi so ljudje uporabljali rance za premoščanje reke, za prevoz 
z brega na breg so služili tudi brodovi. Od Fale do Maribora jih je bilo kar nekaj. 
Zadnji (pri Koblerjevem zalivu) je vozil še dolgo po drugi svetovni vojni. Tukajšnji 
prebivalci so torej morali z blagom »v svet« po reki in reka je prometno kljubovala 
še po tem, ko je bila leta 1863 vzpostavljena Koroška železnica. Vse do takrat, ko 
je sodobnejši (motorni) cestni promet prevzel vodilno vlogo in so elektrarne preki-
nile rečne poti. A vse te novosti so pomenile modernizacijo, spreminjanje značaja 
krajine, velike demografske spremembe. Le industrijskega razvoja na to območje 
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ni in ni bilo. Kolikor ga je bilo, je bil umeščen na desni breg Drave. V prvi polovici 
19. stoletja je v Selnici sicer delovala Tovarna svinčevega belila, a to ni bilo veliko 
podjetje, na katerem bi lahko utemeljili splošni razvoj. Ko so se Avstrijski lastniki 
pol stoletja kasneje odločili, da zgradijo falsko elektrarno in tik ob njej na levem 
bregu še tovarno dušika, pa je reka Drava bila razlog, da so fabriko locirali raje v 
Ruše. Gradnja mostu in dostop do železnice bi pomenila prevelike stroške. Bolj 
industrijski razvoj Selnice se je še enkrat odmaknil za dobre pol stoletja.

Promet po Dravski dolini je sprva pomenil predvsem rečni transport sodov, 
vinogradniškega kolja, kremenjaka, rezanega in tesanega lesa, sadja, poljščin … 
proti vzhodu. V obratno smer je tekel zlasti transport vina, a ne po vodi, pač pa 
po cesti. Obrtni izdelki so se kot tovor, bodisi kovani bodisi stekleni …, pojavili 
precej kasneje, v času po industrijski revoluciji. »Selniško« je bilo v prvem tisoč-
letju povsem agrarno okolje, socialno in gospodarsko je nekoliko zaostajalo za 
Rušami in Lovrencem, kjer so bogati gozdovi in potočna pogonska sila, mlini, žage, 
stope, kovačije itd. omogočali boljši življenjski standard. Prav gotovo je k temu 
nekaj prispevalo še dejstvo, da je bila na tej strani Drave bolj prisotna cerkvena 
gosposka z mogočno cerkveno oblastno, oglejsko infrastrukturo – sam šentpavelski 
samostan je bil tako pomemben, da je bil direktno podrejen papežu, brez vmesnih 
škofovskih mogočnikov. 

Lepe južne lege na levem bregu Drave so bile, kot rečeno, primerne za kme-
tijsko pridelavo. Kozjaški hribi so bili čez in čez prepredeni z nasadi vinogra-
dov, iz uradnih anket, ki jih je izvajala oblast, pa je mogoče razbrati, da je bilo 
tamkajšnjega vina ne le obilo, pač pa tudi, da je bilo zelo dobro in zato tako kot 
ruško nekoliko dražje od tistega, pridelanega na primer na vinorodnih legah okoli 
Peker in Limbuša. Na to je vplival tudi šentpavelski samostan, ki je pospeševal 
vinogradništvo v smeri od »selniškega« proti Bresternici in Kamnici. Vemo, da 
so falski gospodje imeli v Selnici nameščenega kletarja v svoji vinski kleti blizu 
cerkve, pod staro šolo, in da so selniški župniki tudi imeli v posesti obsežne vi-
nograde, če držijo zapisi nadučitelja Alojzija Majcna.4 Na drugi strani Drave je 
Cerkev razvijala razen duhovnega pastirstva in gospodarskih dejavnosti še trško, 
sodno, cerkveno upravo, šolstvo, romarsko tradicijo in nekaj časa gledališke igre 
(1680-1722). Številni »Selničani« so hodili v Ruško latinsko šolo5 (1645-1760) in 
kasneje nadaljevali študij in ugledno poklicno kariero, nekateri mladi duhovniški 
aspiranti pa so se pripravljali na študij v falski graščini. 

4 O tem, kje točno je bila falska vinska klet, je v literaturi moč najti različne zapise. Bila naj bi v nek-
danji Dopplerjevi hiši (danes Breznikovi), zahodno od cerkve, levo od današnje Mariborske ceste 
v smeri proti vzhodu, navaja pa se tudi, da je bila v nekdanji Tovarni svinčevega belila, vzhodno od 
cerkve, desno ob Mariborski cesti v isti smeri. Po opisu zgradbe je bolj verjetna prva lokacija s še 
danes vidnimi »samostanskimi oboki« hodnika v nadstropju. Izpričana pa je klet že v srednjem 
veku, ko teh zgradb najbrž še ni bilo.

5 Med skoraj 7000 mladimi, ki so obiskovali RLŠ, so bili dečki vseh stanov – taki iz povsem prep-
rostih vaških družin in taki visokega plemiškega izvora. Veliko jih je bilo iz Selnice, Fale, Bistrice, 
in precej takih, ki so bili kasneje duhovniki in odličniki drugih poklicev.
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Zaradi skromnega gospodarskega in drugega razvoja je »selniško« tudi demo-
grafsko nekako zaostajalo. Hitre, skokovite rasti prebivalstva in urbanih naselij ni 
bilo, priseljevanje tujerodnega življa je bilo skromno. Vsled gradnje glažut, ste-
klarn, kovačij, lesnih tovarn so se v Lovrenc, Ruše in Smolnik priseljevali Nemci, 
Čehi, Italijani in drugi – zlasti obrtniški, mojstrski kader ter nekateri državni usluž-
benci, učitelji, poštarji, železničarji itd. Po odločitvi, da se v Rušah gradi tovarna 
dušika, je bila rast prebivalstva v Rušah eksponencialna, na levem bregu pa se je 
populacija, razen ob gradnji hidroelektrarne, razvijala bolj organsko, počasi6, saj si 
je velik del prebivalstva zagotavljal eksistenco z delom v sosednji, industrijsko bolj 
razviti vasi. Vse to je vplivalo na jezikovno in drugo kulturo, pa tudi na narodno 
prebujanje in poizkuse potujčevanja, germanizacije. 

Za »zunanjo podobo« razvoja krajev se je »skrivala« družbena elita. Tista, z 
najdaljšo tradicijo, organizacijsko trdnostjo in povezanostjo s posvetno oblastjo, je 
bila rimokatoliška cerkvena oblast. Na »selniškem« skromnejša kot v sosednjih 
krajih. Pa vendar je bila temeljna sila družbenega razvoja, kultiviranja in obvlado-
vanja okolja. Bila je nosilka duhovnosti, verskih, etičnih ter moralnih norm, alfa in 
omega slehernega izobraževanja, odločala je o jezikovnem, kulturnem, umetniškem 
razvoju. Prav tako je bila tudi nosilka narodnega ozaveščanja ali oviranja le-tega. 
Germanizacija je bila v različnih okoljih različno intenzivna, v Selnici, tako kot v 
trškem Lovrencu, Kamnici ali Pekrah na primer bolj kot v Gradišču na Kozjaku 
ali pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu, v Rušah in Limbušu. Zato so bili nekateri 
duhovniki obupani, ko so se mariborska in okoliške župnije po jožefinskih reformah 
priključile k sekovski škofiji – bali so se namreč germanizatorskega pritiska. In, 
tako so bili kasneje (1859) veseli prenosa sedeža lavantinske škofije v Maribor, ker 
je prinesla ponovno inkorporacijo »mariborskih« župnij lavantinski škofiji. Manj 
navdušenja nad temi reformami pa so kazali tisti, ki so se zavedali, da bodo nove 
škofijske meje del poprej lavantinskih župnij »priključile« krško-celovški škofiji. 
Upravičeno so se bali velikonemških pritiskov. Vseh organizacijskih, cerkvenih 
reform po letu 811, ko se je »selniško« umestilo v salzburško metropolijo, ni moč 
na kratko opisati. Zavedati pa se moramo, da so takšne reforme prav zaradi tega, 
ker je bila Cerkev najmočnejši dejavnik, ki je vplival na življenje ljudi, izredno 
pomembne – od teh reform je bilo odvisno, kakšen »način življenja«, kakšno 
usmeritev so diktirale posamezne (nad)škofije, od tega je bilo odvisno vsakdanje 
življenje podložnikov in tudi svobodnega prebivalstva. Selnica in okoliški kraji 
niso bili kakšna posebna izjema, kar se bo razkrivalo na naslednjih straneh. Iz 
doslej povedanega pa lahko zaključimo: RKC je bila tisočletni ključni dejavnik 
družbenega razvoja, najsi bo v dobrem ali v slabem, najsi njeno vlogo razumemo 
v smislu napredka ali oviranja pozitivnih družbenih sprememb. Za cerkev (župni-
jo) v Selnici pa smemo dodati, da se je relativno zgodaj osamosvojila (1335) od 

6 Glej selniško župnijsko kroniko, v kateri je župnik zapisal, da je elektrarno pred vojno gradilo 1500 
delavcev – Slovencev, Nemcev, Italijanov, Madžarov, Hrvatov, Srbov – v letu 1916 pa jih je za-
menjalo 1000 ruskih ujetnikov. Predvojne delavce, tako kronika, je vsaka selniška hiša nastanila v 
številu 10 – 20 !? Kakšen demografski, kulturni »šok«! 
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mariborsko-kamniške pražupnije. To je bilo pomembno zaradi tega, ker je šele tedaj 
dobila vse župnijske pravice/ingerence, bodisi da imamo v mislih bogoslužne ali 
pastoralne ali gmotne, posestne, finančne pravice, temporalije.

GRADNIKI/DEJAVNIKI »SELNIŠKE« KULTURE
Jezik in narodna zavest/pomen Cerkve

Jezik, ki ga govorijo pripadniki nekega širšega teritorija, je temeljna konstitutiv-
na, kulturna in razpoznavna bitnost. Z jezikom se ljudje povezujejo in razločujejo. 
Od jezikovnega poistovetenja do razvite narodne in nacionalne zavesti je dolga 
in mučna pot, a to ne bo predmet naše predstavitve preteklega razvoja – ob pred-
postavki, da se ljudje običajno strinjamo s trditvijo, da je jezik »bistvo, temelj« 
nekega naroda, se lahko obširnejši argumentaciji izognemo. Poglejmo torej, kako 
se je v preteklosti oblikoval naš materin jezik.

V času prve kolonizacije »selniškega«, v času, ko so tukaj svojo »sled« pus-
tili Rimljani, je bil gotovo uporabljan latinski jezik in je bil zapisovan v latinici. 
Natančnejših podatkov o tem, kdaj in kako se je pri nas začel širiti in se je uveljavil 
jezik Slovanov, nimamo. S pokristjanjevanjem, katerega središče sta bila Oglej 
(patriarhat) in Salzburg (nadškofija) ter s kasnejšo kolonizacijo, temelječo na usta-
novitvi šentpavelskega samostana, se v našem okolju prične širiti nemški jezik in 
zapis v gotici. O tem pričajo tudi imena in priimki, ki jih najdemo v urbarialnih 
in drugih dokumentih. V cerkvi, bogoslužju, knjigah je temeljna še zmeraj latin-
ščina, ki je tukajšnji živelj ni razumel in tudi prevod Svetega pisma iz hebrejščine 
v latinščino ter kasneje v nemščino ni kaj dosti pomagal. Ker so ljudje/verniki 
vendarle želeli vedeti, kaj jim njihovi duhovni govore, kaj mašujejo, pridigajo, 
kaj od njih terjajo in kaj jim dopuščajo, je postala potreba po bogoslužju v »ra-
zumljivem« jeziku tako akutna, da so jo posamezniki prepoznali in so zahtevali 
njeno upoštevanje. Rodil se je protestantizem, dobimo prve v slovenskem jeziku 
pisane knjige. Sredi 16. stoletja Trubar, Dalmatin, Bohorič in Krelj poskrbijo za 
dostopnost slovenskih knjig (Catehismus, Abecedarium, Ta slovenski koledar kir 
vselej trpi, Cerkovna ordninga, Otročia biblia, znamenita Trubarjeva pesmarica v 
slovenskem jeziku, Kreljeva Postilla slovenska, Dalmatinova Biblia, Nova zaveza 
v Trubarjevem prevodu, leto za tem še prvi prevodi vinskega/vinogradniškega 
prava v slovenščini (Gorske bukve, 1583) in Biblije, Zimske urice in še Trubarjeva 
Hišna postila. V tistem času je Janez Mandelc ustanovil prvo slovensko tiskarno 
v Ljubljani (1575), Bohorič napisal protestantski šolski red (1568), Trubar pa 
zasnoval knjižnico kranjskih deželnih stanov (1569), ki se je pozneje razvila v 
prvo javno knjižnico na slovenskem. To so bili začetni »zlati časi« za slovenski 
jezik, knjigo, knjižnice in šolo. 

Protireformacija je najprej dala Trubarjeve knjige na indeks prepovedanih 
(1596), nato pa je raba slovenskega jezika skoraj povsem zamrla, čeprav je nadškof 
T. Hren s stisnjenimi zobmi in dovoljenjem Rima pridigarjem dovolil uporabo 
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Dalmatinove Biblije. Nato sta izšli še dve knjigi jezuita Janeza Čanžeka v sloven-
skem jeziku, Evangelij (1613) in Mali katekizem (1615), potem pa nastopi več 
kot polstoletni mrk za slovenske knjige. In kako je bilo v našem ožjem okolju?

Leta 1645 je ruški župnik Jurij Kozina ustanovil ruško župnijsko latinsko šolo 
(RLŠ). Njen jezik sta bila latinščina in nemščina, a se je slišal tudi slovenski. Zelo 
pomemben župnik v Rušah je bil tudi Luka Jamnik, ki je uvedel leta 1680 kar 42 
letno prakso, da so učenci ob sklepu šolskega leta, na ruško nedeljo, pripravili 
verske gledališke predstave za javnost. Včasih so bile igrane tudi v slovenskem 
jeziku. Gotovo so jih gledali (igrali?) razen drugih tudi ljudje iz »selniškega«, saj 
so številni otroci iz teh krajev to šolo obiskovali. Drugače pa se reformizem v naših 
bližnjih krajih ni posebej dobro »prijel«, tudi slovenska beseda in začetki narodne 
zavesti ne. Razen pri ruškem duhovniku Mezneriču, piscu kronike v latinščini. 
Pred iztekom delovanja RLŠ je daroval zelo veliko vsoto (6000 goldinarjev) za 
ustanovitev arhiva in knjižnice ter beneficiata v Rušah, a pod pogojem, da mora 
beneficiat znati slovenski jezik.

Do izteka 19. stoletja razmere za razvoj slovenskega jezika, kulture, naroda 
niso bile več prav prijazne. Ne pri oblasteh in ne pri duhovnikih, ne v Cerkvi, ne v 
šoli. Nemščina je bila močno favorizirana, pojavljale so se pronemško usmerjene 
organizacije,7 na katerih delovanje so se odzvali slovensko ozaveščeni posamezniki, 
duhovniki, šolniki, politiki, organizacije, kakršne so bile na primer CMD8, bralna 
društva, sokolska, kulturna in druga društva, Slovenska in Jugoslovanska matica. 
Med duhovniki je bilo nekaj zelo »zavzetih Slovencev«. Eden takšnih je bil Matija 
Koren, v Selnici inštaliran leta 1876. »Bil je zaveden Slovenec, kar mu v Selnici ni 
bilo v prid. Kroniko je takoj začel pisati v slovenščini.«9 Zaradi tega so ga nekateri 
imeli »v zobeh« in ga na vse načine onemogočali. Tako je pisal kanonik Zdolšek. 
»Tožilo ga je10 Kmečko društvo (Bauernverein), da ga je blatil pri pridigi … v 
ozadju so bili domači nemčurji«.11 Drugi, podobno zavedni duhovnik je bil kaplan 
Jakob Palir, soustanovitelj selniške čitalnice leta 1903. Izdajal je celo verski časopis 
v slovenščini. Župnik Ferdinand Ciuha je veljal za narodno zavednega in po koncu 
prve svetovne vojne je bil v tem smislu celo politični protagonist, eden od vodij 
krajevnega narodnega sveta. Še en kaplan jim je bil kasneje po zavednosti precej 
podoben. Ivan Čokl, Ciuhin kaplan, graditelj Slomškovega doma v Selnici (1938) 
in navdušeni režiser dramskih iger. Pri Sv. Duhu je bil sodrug narodno zavednega 
učitelja Majcna župnik Franc Šegula, pisec bogate, v slovenskem jeziku pisane 
»duhovske« kronike. O za slovensko kulturo pomembnih krajevnih protagonistih 

7 Deutscher Schulferein, Suedmark, Heimatbund, Kulturbund, nemška planinska, kulturna, pros-
vetna, športna društva …

8 Ciril Metodovo društvo, ki je zbiralo sredstva za gradnjo in pomoč pri delovanju slovenskih vrtcev, 
šol …

9 Glej Selnica ob Dravi 1093-1993, str. 97.
10 Neuspešno, op. VR.
11 Prav tam, str.98.
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bo še govora. Tako kot bo še nekaj govora o pomenu Cerkve za razvoj drugih 
področij kulture in umetnosti (kulturna dediščina, arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, 
glasba itd.).

Šola12 in kultura na »selniškem«

Tako kot Cerkev je tudi šola močno vplivala na življenje ljudi. Sam sistem 
in učiteljstvo sta bila zelo dolgo pod skorajda izključnim vplivom in nadzorom 
Cerkve, a počasi je vpliv Cerkve v 19. in nato še v 20. stoletju močno oslabel. 
Selniška šola naj bi pričela z rednim, sistematičnim delom leta 1797. Tako so pisali 
tisti, ki so se ukvarjali z njeno zgodovino. A če so bili v Rušah pretenciozni in so 
nekateri pisali o prvi osnovni šoli na Štajerskem, ki da je delovala že v 12. stoletju, 
in o oddelku dunajske univerze na Fali, so bili v Selnici morda celo preskromni. 
V vizitacijskem poročilu arhidiakona Franca Filipa von Inzaghija13 iz leta 1741 
je namreč najti zapis o »Ludimagistru Schulmeistru«, šolniku, ki je bil obenem 
še organist in cerkovnik.14 Šolsko poučevanje in vzgajanje je torej v Selnici vsaj 
pol stoletja starejše od uradnega začetka delovanja (državne) šole. O šolah bomo 
govorili in nekaj zapisali, saj so bile nosilke kulturne dejavnost: v šolah so našli 
prostor za to, učitelji so bili protagonisti obvezne kulturne vzgoje (jezik, literatura, 
glasba, risanje, folklorni ples itn.), mladež je bila izvajalka najrazličnejših prire-
ditev, predstav, skromnih ali zahtevnejših, tam so bile dosegljive (učne) knjige. 
Vsebinsko je bilo kulturno dogajanje v šolah odvisno od svojega »časa«. Nekoč 
se je tam proslavljalo skoraj vse cerkvene in državne praznike, pelo se je in rajalo 
v čast poveličevanih državnih poglavarjev ob njihovih rojstnih dnevih, izvajalo 
verouk ter razne verske obrede … Učni jezik je bil tudi odvisen od državne ter 
vsaj do leta 1852, odkar so jezik poučevanja sicer lahko izbirale občinske oblasti, 
pretežno nemški. Z novo šolo (1901) naletimo na dvojezično uradno komunikacijo 
ter zapise. Ko se je slovenščina že uveljavila, je bila med vojnama prepovedana, 
germanizatorski pritiski so bili hudi, nemške šolske oblasti pa so si mladež skušale 
pridobiti še z metodo palice in korenčka ter s prepričevanjem, da so pripadniki 
germanske, večvredne rase.15

12 Razen osnovne šole v Selnici s podružnicami na Sv. Duhu, v Gradišču, Slemenu, je »selniško« 
premoglo še povojno Strokovno nadaljevalno šolo, Kmetijsko šolo, ki ni nikoli zaživela, in glas-
beno šolstvo v oddelku srednje glasbene šole iz Maribora.

13 Prepis poročila se nahaja vložen v selniški šolski kroniki.
14 Schulmeister je bil omenjen še v anketi iz leta 1751, »trivialka«, v kateri so otroci dobili najosnov-

nejša znanja, pa leta 1774.
15 Učitelj Janko Kikl, najbolj zaslužen za gradnjo nove selniške šole, je bil izreden opazovalec in kro-

nist. Opisal je tudi naš »narodni značaj« in pri tem ne do Slovencev ne do Selničanov ni bil prav 
nič prizanesljiv. V domačem kraju je opazil, kako prevladujejo nemčurji, kako upogljive hrbtenice 
so sokrajani, kako radi se podredijo močnejšim. »Vobče naše ljudstvo simpatizira z Nemci«, je 
zapisal v Chronik der Volksschule (str.141) in nadaljuje: »Nemcem se vse klanja!« Ob takšnem 
»splošnem značaju« se zdi toliko bolj upravičeno poudarjati pomen tistih, ki so bili nosilci naro-
dne zavesti.
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»Drugi časi, druge vsebine«, bi lahko rekli ob razmišljanju o šoli po drugi sve-
tovni vojni. Cerkev, verouk, molitve, maše so morali iz šole. Praznovalo se je ob 
povsem drugih prazničnih dneh, ne več za veliko noč ali božič, pač pa ob dnevu 
mladosti, ob dnevu JLA, dnevu republike, ob cicibanovih, kurirčkovih in pionirskih 
slavjih, dnevu oktobrske revolucije. Svoj dan je dobil namesto kralja na primer 
maršal. V zadnji tretjini prejšnjega stoletja je bilo na šoli še zmeraj precej »oprav-
ka« s samoupravljanjem, s podružbljanjem, z družbenopolitičnimi organizacijami, 
s temami za ohranjanje tradicij NOB, na obisk so radi sprejeli kakšnega politika, 
šola v Selnici se je za celo desetletje preimenovala v OŠ Đaković-Hećimović …, 
šolske kronike poročajo o tem in drugem. Kultiviranje, izobraževanje, vzgoja, 
različne dejavnosti so bile prej in poslej ideologizirane, podrejene oblastnikom. A 
kakorkoli že, na »selniškem« in v osnovni šoli ter v oddelku mariborske Srednje 
glasbene šole v Selnici je bilo kulture »na pretek«. 

Samo bežno se spomnimo različnih kulturnih zvrsti, področij delovanja, kultur-
nih skupin, sekcij na šoli: literatura, glasba, likovno ustvarjanje, lutke, ročnodelske, 
dramske, pevske, rajalne, folklorne, tamburaške skupine, mandolinske skupine, 
skupine za sodobni ples, razni natečaji, kolonije, seminarji, izdajanje šolskih gla-
sil, publikacij, organiziranje filmskih predstav, kulturnih dni, obiskov kulturnih 
zavodov, srečanja z znanimi umetniki … Veliko je bilo kulturnega dogajanja, 
toliko, da bi samo o tem lahko bila napisana debela knjiga, za naš okvir pa mora 
žal zadostovati to skopo in seveda zelo pomanjkljivo naštevanje. Precej pa pove že 
dejstvo, da se šola že lep čas ponaša z nazivom »kulturna šola«. Za konec poglavja 
o šoli in kulturi navedimo samo še »zgodovino šolskih zgradb«, saj so se kulturne 
vsebine izvajale prav tam in so jih le-te omogočale, bile so torej kulturni »odri«.16

Kje natančno se je izvajalo prvotno »šolstvo«, tisto v 18. stoletju, se ne ve. 
Vemo pa, da je bilo tak prostor marsikje moč najti kar v zasebnih hišah, gostilnah, 
župniščih. Prva šolska zgradba iz leta 1812, dograjena 1868, je bila umeščena med 
glavno cesto in cerkev; danes ne stoji več. Leta 1901 je bila namenu predana nova 
šola (takrat šola ni bila več v cerkveni lasti), v kateri danes domuje občina, 1943. 
leta pa so dogradili Volksschule Zellnitz a.d. Drau na lokaciji današnje OŠ. 1975. 
leta je bila zgrajena telovadnica, pomembna tudi za kulturno udejstvovanje, saj so 
se v njej do nedavnega odvijale vse večje prireditve. Podobnega pomena je bil južni 
prizidek k šoli: dobili so sodobno, lepo knjižnico. Še prizidek v zadnjem letu prej-
šnjega tisočletja omenimo, saj je omogočil sodobnejši pouk, tudi kulturnih vsebin. 

»Duhovska« šola naj bi bila po ustnem izročilu ustanovljena leta 1816. Leta 
1914 je bila v času šolskega upravitelja Alojza Majcena in s finančno pomočjo 

16 Občasno se je dogajalo s šolo kot z drugimi »odri«, povsem se je spremenila njihova funkcija: 
tako so na primer v viltuškem dvorcu s sijajnimi prostori za izvajanje kulturne dejavnosti in z zelo 
bogatim interierjem med prvo in drugo vojno »zavladali« vojaki, lepa kapela se je spremenila v 
gestapovsko mučilnico, po drugi vojni so bili tam naseljeni aviatiki, nato se je dvorec spremenil v 
dom za onemogle … Selniška šola je med drugo svetovno vojno prvi dve leti bila kasarna, služila 
je tudi kot bolnišnica itd.
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CMD nedaleč stran zgrajena nova šola, z manjšo dvorano in odrom.17 Kasneje, leta 
1944 je takratno šolsko poslopje skupaj z vso opremo zgorelo,18 saj so šolo požgali19 
partizani zaradi tega, ker so bili v njej nastanjene nemške čete in vlasovci, ukra-
jinski prostovoljci. Krajani Sv. Duha so bili sicer narodno zelo zavedni. Obnove 
šole ob vznožju hriba, na katerem stoji cerkev, tik pod Avguštinovo kapelo, so se 
lotili takoj po vojni in jo dokončali dve leti kasneje. 

Med prvo svetovno vojno je bil učni jezik slovenski, med drugo pa so pouk obi-
skovali tudi avstrijski otroci20. Kasneje je bila v šoli še spominska, muzejska soba 
Muzeja NOB s stalno razstavo o Lackovem odredu (do 1995), nato pa je tam dobil 
po ukinitvi potujočega vrtca prostor redni vrtčevski oddelek. Isti prostor je služil 
še kot »šolska telovadnica«. Razen gledaliških predstav je majhna šola21, katere 
podružnica je bila nekaj časa šola v Gradišču, izvajala še nekatere druge dejavnosti 
s področja kulture, na primer izposojo knjig22, organizirala je proslave, narodne 
slovesnosti, predvajala filme … Šola je v povojnem obdobju kajpak organizirala 
vse potrebno za prihod dedka mraza, za novoletno praznovanje, praznovanje dneva 
žena, obletnic Đ. Đakovića, KPJ, pogosto še obiske predstavnikov jugoslovanske 
vojske, saj je bila soseda obmejne karavle. V osnovi pa je bilo prebivalstvo seveda 
kljub temu iskreno verno in ni pozabilo na versko in cerkveno tradicijo, običaje.

V Gradišču na Kozjaku ni bilo zelo drugače. Pred gradnjo šolskih prostorov v 
Gradišču, kar je izposloval Alojz Majcen, so otroci še v času Avstro Ogrske hodili v 
šolo v Lučane in Arvež, kjer je pouk tekel samo v nemškem jeziku. Šolsko poslopje 
(onkraj današnje meje), zrastlo na pobudo Alojza Majcena, zopet ob pomoči CMD, 
je zaradi novih državnih mej po letu 1918 ostalo v Avstriji. Otroci so nato obisko-
vali pouk v Kapli, Arnfelsu, Leutschachu in pri Sv. Duhu. Ko je bila nato (1922) 
sprejeta odločitev o ustanovitvi gradiške šole, so začasno rešitev za organizacijo 
pouka našli v najemu prostorov v Časovem mlinu, kjer je pouk potekal 14 let. 

Zaradi vse večjega števila vpisanih otrok je »šola« postala premajhna in v 
tridesetih so pristopili h gradnji šolske stavbe. Leta 1933 je šola dobila lasten 
šolski okoliš in že čez tri leta so otroci obiskovali pouk v novi, lepi in prostorni 
zgradbi, zrasli pod pokroviteljstvom CMD in ob delovnem angažmaju krajanov, 
ki so kar sami žgali opeko ter darovali les in hodili na kuluk, udarniško delo. 
Lokalna pripadnost, entuziazem sta bila res izrazita. Nova šola z okoli 90 šolarji 
in z imenom Ljudska šola Družbe sv. Cirila in Metoda je bila ponos Gradišča. 
Kako ne bi bila, saj je bila šola podkletena, v pritličju je imela dve veliki učilnici s 

17 Danes te šole ni več, od nekdanje šole, ki je »ostala« na ozemlju Avstrije, je mogoče videti le še 
kup kamenja.

18 V isti noči so bile požgane šole pri Sv. Duhu, v Gradišču, v Kapli in Gaju.
19 V času po požigu so otroci obiskovali pouk v prostorih gostilne Železnik. 
20 Takrat je bilo všolanih celo okoli 180 otrok.
21 Nekoč ni bila tako »majhna«. Leta 1946 jo je obiskovalo 137 otrok!!! Danes se jih prešteje že 

na prste rok.
22 Kmalu po drugi vojni jih je imela okoli 120.
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pritiklinami, v nadstropju pa učiteljsko sobo, pisarno in stanovanje za upravitelja. 
Še lasten vodnjak so si zgradili, uredili velik vrt, sadovnjak in dvorišče, ki je slu-
žilo igri, športu. Šola je imela lastno knjižnico. Med drugo svetovno vojno je bila 
nekaj časa prazna, nato z nemško učiteljico, leta 1944 pa so jo partizani požgali, 
saj je grozila vselitev nemških vojaških enot. Dokler niso šole obnovili, se je pouk 
odvijal v gostilni Hartman. Kasneje (1974) se je šola še gradbeno spreminjala in 
posodabljala, od leta 1995 imela oddelek otroškega vrtca – največji vpis je šola 
beležila leta 1959/60, kar 107 učencev. Do leta 1962 je bila samostojna, nato 
podružnica OŠ Selnica. Tudi tukaj je šola za nekaj časa ob iztekanju prejšnjega 
tisočletja spremenila ime: v šolo Dragutina Babičića. Danes je njen nadaljnji obstoj 
negotov, saj šolo obiskuje le še nekaj otrok.

Seveda je bila šola »gradiški kulturni hram«. Prevzela je podobno funkcijo kot 
šole v drugih manjših krajih, saj je razen za pouk skrbela za organizacijo šolskih 
iger, proslav, spominskih, kulturnih dni, izposojo knjig23, petje zborov, dramske 
igre, vrtenje filmov, prva v Gradišču je imela televizor … Dokler je bilo to možno, 
je župnik iz Sv. Duha izvajal verouk, šola pa je ves čas bila »kot eno« še s krajev-
nimi kulturniki, društvi. 

Najmanjša je bila podružnična šola na Slemenu. Za gradnjo šole so si priza-
devali že pred drugo vojno.24 Leta 1942 so bili menda Nemci pripravljeni poslopje 
tudi zgraditi, a bi krajani morali dati za to pobudo, pa je niso dali. Kasneje so Nemci 
svojo pripravljenost za gradnjo umaknili. Leta 1951/2 pa se gradnja25 le prične, 
pouk pa je bil v času gradnje na kmetiji Lešnik (Hlade). Leta 1954 pouk le steče v 
šolskem poslopju, v katerem je razen razreda-učilnice bilo tudi stanovanje za uči-
telja. Vse do leta 196326 je bila tukaj osem razredna šola, po tem pa štiri razredna, 
dokler leta 1980/81 ni bila opuščena. 

Šolski okoliš je vključeval še Bistriški graben, nato so te otroke vozili v Sv. 
Duh.27 Šola v Slemenu ni imela organiziranih posebnih kulturnih dejavnost ali 
skupin. Kulturne vsebine so se odvijale, kakor so terjali predmetnik in običaji, pra-
zniki, proslave, organiziran je bil verouk. Knjižnice ni bilo, je pa imela podružnica 
skromno zalogo knjig. Enkrat mesečno je bila v prostorih maša – vse do sodobnosti. 
Občasno je za kulturne namene uporabljan še danes slemenski gasilski dom.

23 Po drugi vojni je šola premogla le dve knjigi. Nove knjige za Gradišče so zbirali po vojni tudi šo-
larji v Mariboru.

24 Največ prizadevanj in zaslug za to šolo pripisuje kronist Janezu Urbasu-Juderu. Že prej si je pri-
zadeval za novo selniško 12 razrednico (od 1936 je bil tamkajšnji župan) in še prej za prosvetni 
dom pri Žavcarjevem vrhu. Od pet do glave kmet, kmetski živinozdravnik in zavedni Slovenec. 
Svojo kabanico je daroval mariborskemu muzeju. (Chronik, str. 153/4/ 5.)

25 Tudi tukaj so šolo gradili z velikim entuziazmom: opeko so žgali kar pri šoli, krajani so se žrtvovali 
s prostovoljnim delom in darovali različen gradbeni material. V času gradnje med letoma 1952 
in 1954 se je pouk odvijal v prostorih Hladetove, vulgo »Lešnikove« kmetije.

26 V letu 1963 je hodilo v slemensko šolo največ, 19 otrok.
27 V socialističnih časih se je del imena »Sveti« izpuščal, kraj se je imenoval Duh na Ostrem vrhu.
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Tudi na področju glasbene dejavnosti je imela pionirsko vlogo RKC. Nekoč se 
je tako ali tako v cerkvi svete maše bolj »pelo«, glasba pa je spremljala tudi druge 
obrede, romanja, procesije, proščenja. Po kroniških zapisi za »ruško nedeljo« vemo, 
da so velike romarske skupine že na Bezeni pričakali z godbo in jih nato spremljali 
do cerkve. Po tradiciji ob nekaterih slavnostih, procesijah v Rušah še danes igra 
godba na pihala. V cerkvah imamo večstoletne orgle, pevske empore, ohranjeno 
staro glasbeno literaturo itd. V našem okolju pa je v smislu glasbene zgodovine 
še posebej pomembna RLŠ, saj vemo, da so na njej poučevali »muziko«, da je ta 
spremljala gledališke predstave in so številni dijaki kasneje naredili kariero »mu-
zikov«, kakor se je temu takrat reklo. Prva »glasbena šola« na »ruškem« je bila 
torej RLŠ. Petje ter instrumentalna glasba sta tukaj od nekdaj doma.

Kasneje je glasbeno šolstvo28 zamrlo, a je po drugi svetovni vojni pričelo po 
zaslugi violončelista Otona Bajdeta ponovno vznikati. Maribor ni prav dosti zaos-
tajal za Ljubljano. Tukajšnje glasbeno šolstvo so vodila znamenita imena (Vlado 
Golob, Jaroslav Jerabek, Stane Jurgec in nasledniki, za ruški oddelek je najdlje 
skrbel Adalbert Arlati, Selnica pa mora v posebnem spominu ohraniti profesorja 
Milka Homerja. Njemu gre zasluga, da je interveniral, da se ustanovi in iz ruškega 
izloči selniški oddelek. To se je sicer res zgodilo, a je delo iz kadrovskih in prostor-
skih razlogov zelo okrnjeno, tako da se danes večina od več deset vpisanih otrok 
ponovno vozi k pouku v Ruše. Oba oddelka sta bila oddelka »taborske šole«.29 
Ustanovitev selniškega oddelka je za razvoj glasbe na »selniškem« zelo pomembna. 
Ne le, da je približala izobraževanje mladeži, polet ja dala tudi učiteljstvu in vrsta 
mladih je medtem že odrasla in se uveljavila v glasbenem svetu, bodisi tako, da 
sami igrajo, pojejo, bodisi tako, da organizirajo glasbene dogodke, vodijo ansam-
ble, tudi društvene, ali so našli svoj prostor med učiteljstvom. O njihovih imenih 
in uspehih bodo pisali kasnejši popisovalci preteklosti. 

Kulturni »odri«

Šolam smo namenili prostor v tej knjigi iz dveh razlogov. Prvi je dejstvo, da 
so šole s svojimi učenci in učiteljstvom, njihovo šolsko in obšolsko dejavnostjo 
največji in najpomembnejši dejavnik kulturnega dogajanja ter razvoja knjižničar-
ske dejavnosti. Drugi razlog pa je dejstvo, da šole nudijo tudi največ prostorskih 
možnosti kulturnim dejavnostim – vse do gradnje sodobnih kulturnih centrov. Z 
»odrom« poimenujemo sleherni prostor, ki nudi možnost za kulturno dejavnost. 
Te možnosti so lahko tako notranji kot zunanji prostori, tako sakralne kot posvetne 
zgradbe, tako »pravi« kot »psevdo« kulturni odri, najsi bodo gledališki, glasbeni, 
plesni, likovni, filmski, televizijski, fotografski, radijski, knjižni, muzejski, lahko 

28 Ni pa zamrla glasbena dejavnost v društvih. Številna društva in samostojne skupine so gojila glas-
bo, tako instrumentalno kot peto, posamezniki so imeli zelo opazno vlogo v glasbenem svetu, 
zgodaj so se pričele razvijati glasbeni ansambli, ki so jim rekli »plehmuzika«. Skrbeli so za zabavo, 
veselice, za popestritev praznovanj, igranje budnic …

29 Nekaj več o glasbeni dejavnosti glej še v razdelku o delu društev in pomembnih osebnosti.
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pa funkcijo »odrov« prevzamejo avle, učilnice, športne dvorane, jedilnice, kozolci, 
gostilne, dvorišča, zasebne hiše, v katerih vadijo različne skupine, ali pa gasilski 
domovi30, šotori, travniki, na katerih se organizirajo tabori.

Prvi »odri« so bile cerkve, kapele.31 Cerkve so takšni kulturni hrami, da še 
danes omogočajo najintenzivnejše kulturne, estetske, umetniške kreacije in ob-
čutke. Tudi zato jih obiskuje vse več ljudi, ki jim je blizu »kulturni turizem«, ki 
prihajajo na koncerte, in, čeprav zmeraj manj, k verskim obredom kot »kulturnim« 
dogodkom. Cerkve in kapele32 navdušujejo že s svojo zunanjostjo, arhitekturno, 
gradbeno veličino. Z notranjimi prostori običajno navdušijo še bolj. Ladje, prezbi-
teriji, pevske empore, orgle, mizarska, rezbarska oprema, obredni pripomočki so 
lahko pravi umetniški zakladi. Ravno tako oltarji, stranske kapele, prižnice, freske, 
štukature, kipi, vitraži, lestenci, številne slike in ohranjene, več stoletne knjige, 
kronike, paramenti, mašna oblačila in še kaj. Ko se človek nameni v cerkev, se 
mora zavedati, da stopa razen v verski hram tudi v »umetniško galerijo in muzej 
hkrati«, v občasno »koncertno dvorano«.

Posamični zunanji odri, odri na prostem, so prav posebej znameniti. Tako je na 
primer gledališki oder v 17. stoletju v bližnjih Rušah deloma stal na pokopališču, 
nato pa je bil z njega umaknjen in je v bližini cerkve dobil amfiteatersko podobo. 
Dvesto let kasneje so nedaleč stran krajevni kulturni zanesenjaki zgradili še letno 
gledališče v gozdu Pod goroj, ki še dandanes zaživi vsaj v poletnih dneh. A ni 
treba daleč, da bi se seznanili z zunanjimi odri. V Selnici so mnogi najbrž že kar 
pozabili, da so pred drugo vojno imeli dva takšna zunanja odra: tistega, ki ga je 
postavilo društvo Sokol (liberalnega),33 in tistega, ki so ga vzpostavili člani, pove-
zani v Prosvetno (konzervativno) društvo34. Občasno zunanji »odri« zaživijo še 
danes kot prireditveni prostori, v kar se spremenijo večja dvorišča, parkirišča, trgi 
in parki, kjer v maniri tržne iznajdljivosti postavljajo »šotore«.

Notranji odri v zaprtih prostori so (bili) prav tako številni. Našteli bomo tiste 
»selniške odre«, ki so bili zgrajeni z namenom, da omogočijo materialne pogoje 
za ustvarjanje in prezentacijo kulturnih dobrin. Najpomembnejši odri so bili v 
domovih krajanov in v kulturnih domovih.35 V Selnici so za svoje delo imeli čla-

30 Posamezni gasilski domovi so bili grajeni kot krajevni in kulturni domovi. Tako ima na primer 
Gasilski dom Alfonza Šarha (GD Smolnik) manjši oder za kulturne prireditve, GD Slemen, ki se 
je pogosto prelevil v gledališko in kinodvorano, pa velik oder in celo balkon. 

31 V Rušah bi naj po kroniških zapisih že v 13. stol. stal Odeon (Odeum), nekakšen gledališki hram, 
a zveni ta podatek nekako kot mit. Sedanja cerkev je na tem mestu stala leta 1387, kapela v falski 
graščini pet let prej.

32 V Selnici stoje v središču kraja in na pokopališču, v Svetem Duhu na Ostrem vrhu, na Janževi gori 
in v Viltušu si jih tudi lahko ogledamo.

33 Tak oder in telovadišče je imel Sokol ob poti proti brodu, v bližini kapele na Selniškem polju. 
Občasno je bil oder postavljen na dvorišču pri Jagriču v centru vasi.

34 Oder društva Prosveta (prej je imelo oder društvo Čitalnica) je stal severno od cerkve.
35 V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bili v času divje privatizacije in navalu nekultiviranega 

podjetniškega pohlepa ter pod pritiskom raznih razprtij v društvih nekateri pod hudim udarom. 
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ni(ce) Bralnega društva v uporabi člani(ce) dvorano v nadstropju Dopplerjeve 
hiše. Takoj ob ustanovitvi (1924) so v dvorani postavili oder in pričeli s knjižnič-
no dejavnostjo. Veliko kasneje so se tam naselili producenti zabave, glasbenih 
prireditev, disca, mladinskih plesov itd. Že pred, zlasti pa po denacionalizaciji, 
je tam zavladalo mrtvilo, sedanji lastniki pa skušajo dati dvorani (in hiši) novo, z 
etnološko dediščino povezano vsebino. 

Čitalnica, ki sta ji dajala potreben polet Franjo Sagaj in kaplan Jakob Palir, je 
pričela delovati že na začetku stoletja. Kaplan Palir je bil kasneje pobudnik gradnje 
Slomškovega doma. Gradnjo je vodil kaplan Janez Čokl in leta 1938 je bil dom 
zgotovljen. Po vojni so ga prevzele nove oblasti ter ga preimenovale v Ljudski 
dom, leta 1977 pa v Dom Arnolda Tovornika, da bi tako počastili velikega, v Selnici 
rojenega igralca. Dom je postal središče kulturniških zanesenjakov in kulturnih 
prireditev, a je v novi državi bil deležen vsaj dveh velikih sprememb. Čeprav je ob-
čina pomagala v domu urediti gledališki oder (1992), pripravila pa je tudi projekte 
za rekonstrukcijo in posodobitev doma, se je kmalu pričelo »uspešno izrinjanje« 
ljubiteljske kulture (1997). Dom sta dejansko obvladovala kabelski televizijski 
sistem in zasebna lokalna televizijska združba (Moj video – kasneje, ko so se mu 
zmanjšale javne dotacije, je prenehal z delom). V vnemi zagotavljanja prostorov za 
delovanje te zasebne gospodarske družbe je ugasnila društvena knjižnica, ki je tam 
prej delovala dolga leta; kulturna sfera si je bila prisiljena iskati druge možnosti. 
Potencial ljubiteljske kulture je pričel usihati. Drug pomemben prelomni dogodek 
je bila odločba o denacionalizaciji. Občina je sicer nasprotovala vrnitvi objekta 
prvotnemu lastniku (RKC) v naravi, a neuspešno. Domu je bilo vrnjeno staro ime, 
kulturne dogodke pa je še gostil, a intenzivnost ter frekvenca kulturniškega dela v 
domu sta se zmanjšali.36 Danes se v domu izvaja verouk …

Še en prav poseben »oder« je nekoč deloval v Selnici. To je bil oder društva 
Sokol. To društvo ni imelo svojih prostorov, so pa dolgo zbirali denar za gradnjo 
sokolskega doma po vzoru iz Ruš, ga tudi veliko zbrali, a ga je inflacijska odjuga 
stopila kot sneg. Razen že omenjenega letnega telovadišča »na polju« so za svojo, 
tudi zelo intenzivno gledališko dejavnost, imeli v uporabi klet nove selniške šole. 
Klet zgradbe, v kateri danes domuje občina in v kateri so bili pred leti zelo spo-
dobno urejeni prostori za »mlade« (ARNI), a danes žalostno samevajo.37

Prostore za kulturno dejavnost na območju vasi Fala, ki je bila nekoč enotna, je 
na desni strani Drave zagotavljala v drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. 
stoletja falska graščina grofov Zabeo. Grofa Zabeo, oče in sin, sta bila izobražena 
moža (oba tudi papeževa zaupnika, svetovalca), v graščini so gojili kulturo, umet-
nost in imeli občasno predstave na improviziranem »domačem odru«, osnovali pa 

Tako je bilo v Selnici, tudi v sosednjih Rušah in Bistrici ob Dravi.
36 Pred štirimi leti je vlogo kulturnega centra v Selnici pod vodstvom direktorja Mihe Kranjčeviča, 

ki je pred tem dolgo in uspešno vodil ruški center za mlade – CEZAM, uspešno prevzel novou-
stanovljeni javni zavod HRAM Arnold Tovornik.

37 Glej razdelek HRAM v tej knjižici.
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so tudi bogato zasebno knjižnico. Veliko pozneje, ko so na Fali leta 1931 ustanovili 
društvo Rdeči križ Fala-Selnica,38 se je rodil novi »oder«. Društvo je, da bi pridobilo 
denar za svojo humanitarno dejavnost, v »Grajski gostilni« blizu dvorca organizi-
ralo prireditve, igre, zabave, veselice, miklavževanja … Ustanovili so gledališki 
odsek in odigrali okoli 40 iger pod vodstvom in režijo Ivana Jamnikarja. Ko so na 
levi strani zgradili upravne prostore elektrarne, se je težišče seveda premaknilo 
tja. Na kulturnem področju je Fala ponovno oživela po drugi vojni. V duhu razvo-
ja socializma je državno podjetje zagnalo najprej »sindikalno« kulturo, nato pa 
»svobodaško«. V majhnem kraju Fala, kjer so že projicirali filme, pridobijo leta 
1952 sindikalni dom, leto kasneje pa se prične še gradnja čitalnice in knjižnice. 

Nekaj kilometrov zahodneje se od regionalne ceste Maribor-Dravograd odcepi 
lokalna cesta proti vrhu Kozjaka, proti vasi Gradišče. Proti vasi, ki se je v drugi 
polovici 20. stoletje razvila v pravi »kulturni fenomen«. Tamkajšnji farni gospod 
Igor Glasenčnik (župnik v Ožbaltu in na Kapli) je področje pred dvajsetimi leti 
opisal kot nekoč bogato okolje39, zavzeto za razvoj narodobudnosti in kulturnega 
življenja. Oboje se je razvijalo pod okriljem šole, po drugi vojni pa še zaradi ve-
likega elana članov Prosvetnega društva Leon Zalaznik. Pred 60 leti (1959/60) so 
si domačini prizadevali še za lastno cerkev ali vsaj kapelo, a neuspešno. V želji, 
da dobijo svoj lastni dom krajanov, pa so bili »uslišani«. Po tem, ko so v Gradišču 
odkupili »barako«, v kateri so bivali brigadirji mladinske delovne akcije (1978/9), 
ki je pomagala graditi asfaltirano cesto na Gradišče, so zlasti mlajši krajani s svojim 
delom in s finančno pomočjo KS, občine, ZKO in HE Fala obnovili ter dozidali 
objekt. Deset let kasneje, leta 1988, je bil dom predan namenu. Delo na področju 
kulture je dobilo nov zagon. Prej so svoje predstave organizirali zlasti v šoli, na 
skednjih in v gostilni.

Sveti duh na Ostrem vrhu meji na gradiško okolje in Avstrijo. Učitelji, kot 
mnogokje drugod, so bili spiritus agens kulturnega dogajanja. Učiteljski par, Vilma 
in Jože Križnič sta med vojnama »poganjala« kulturno sceno na Duhu. Križnič 
je dal med obema vojnama ob šoli zgraditi dvorano z odrom. Temeljni prostorski 
pogoj za kulturniško delovanje je bil zagotovljen. Po vojni, ko je vpis otrok v šolo 
že močno padel in se je zato sprostil en razred, je bil v njem ponovno postavljen 
oder, pa tudi muzejska soba. V devetdesetih je bila namembnost prostora ponovno 
spremenjena. 

Leta 1979, ob spominskem dnevu na umorjena komunista (Đaković-Hečimović), 
so bile na Duhu velike svečanosti. Centralna je bila otvoritev občinskega Doma 

38 Dve leti kasneje se je »selilo« na levi breg.
39 Kraji, dokaj dobro poseljeni, so bili značilni po obsežnih gozdovih, po številnih mlinih in žagah na 

vodni pogon, po močni živinoreji. Ljudje so tukaj nacionalno zavedni, branik meje z Avstrijo. Tod 
se je razvilo močno partizansko gibanje, tukaj sta bila locirana partizanski bunker in bolnišnica … 
Ker so si mlajši kasneje poiskali zaposlitve v dolini, v fabrikah, se je Gradišče pričelo prazniti in usi-
hati, tako da se je število všolanih otrok zmanjšalo iz več kot sto na pol ducata šolarjev. Gradišče 
utegne brez posebnih razvojnih, okoljskih in poselitvenih spodbud počasi »ugasniti«. 
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Lackovega odreda (kasneje je bil sprejet še družbeni dogovor o razglasitvi spo-
minskega območje(1984). Dom je za velikost kraja nesorazmerno velik. Danes 
ga ima v zakupu zasebnik. Glavna dejavnost je gostinska, velika dvorana pa se 
napolni ob binkoštnih praznovanjih, ob času (pred)volilnih srečanj, ob memorial-
nih dneh, različnih proslavah … Ob nekaterih priložnostih je velika dvorana celo 
pretesna. Posestnik doma seveda ni »kulturni producent«, zato je eksploatacija 
doma odvisna večinoma od podjetniških in političnih interesov, v manjši meri od 
cerkvenih ter kulturniških.

Knjižnice na »selniškem«

S knjigami so se prvi pričeli ukvarjati v samostanih, škofijah in župniščih, tako 
da so jih pisali, prepisovali, tiskali, zbirali, študirali, uporabljali za bogoslužne na-
mene in jih širili med ljudmi. Na našem širšem območju so jih nedvomno kupovali 
in hranili od 11. stoletja naprej, ko so jih za svoje delo potrebovali šentpavelski 
menihi v Lovrencu, nato na Fali, z gradnjo cerkva in ustanavljanjem kaplanij, 
župnij pa seveda še povsod tam, kjer se je vršila božja služba. Knjige niso bile le 
nabožnega značaja – danes v naših župnijah najdemo 400 in več let stare knjige. 
Če upoštevamo še urbarialne knjige, so prve pri nas znane že iz konca 13. stoletja. 
Enako ali celo bolj pa so pomembne razne matične knjige, ki so jih duhovniki 
vodili v župniščih, in župnijske kronike, ki so jih morali pisati po pisanih navo-
dilih. Urbarialne in druge naštete knjige so danes eden glavnih virov za starejšo 
zgodovino. Brez teh knjig mi ne bi vedeli, kako je teklo življenje naših prednikov. 
Doslej omenjene knjige so bile bolj interne narave, niso bile namenjene široki 
javnosti. To funkcijo bi naj knjige (knjižnice) prevzele zlasti s protestantizmom 
in nastajanjem materinega, vsem razumljivega jezika. Tako so bile prvotne zbirke 
knjig bolj hranilišča knjig kot knjižnice. Prva župnijska knjižnica, ki je v resnici 
nabavljala knjige, da bi jih posojala vernikom, je bila na območju nekdanje občine 
Ruše znamenita knjižnica ruškega župnika Matije Wurzerja, oziroma Kmečkega 
bralnega društva, ki ga je ustanovil (1865). V Limbušu je takšno knjižnico usta-
novil že leta 1847 župnik Anton Lah. Oba duhovnika sta za izposojo nabavljala 
izključno slovenske knjige.

Knjige so kupovali tudi na gospoščinah. O hraniliščih knjig v viltuški in lim-
buški gospoščini ne vemo nič, falsko, Zabeovo knjižno hranilišče, ki je štelo več 
tisoč knjig, pa vsaj v osnovi že poznamo in je sedaj v teku podrobnejše proučevanje. 
Podobno velja za zelo bogate župnijske knjižnice v Rušah, Limbušu in Kamnici 
(Mundina knjižnica). Evidentirati in proučiti bi bilo smotrno še knjižno dediščino 
župnij Selnica, Sveti Duh, Puščava in Lovrenc na Pohorju.

Bolj sistematično so delovale, z namenom širše uporabe, šolske knjižnice. 
Čeprav ni vse historično dokumentirano, smemo domnevati, da so šole in šolski 
fondi knjig za učence in učiteljstvo rasli skupaj, sočasno. Za zbornik Knji(ga)
žnica je zgodovino selniške šolske knjižnice popisal Lovro Mandl. Izvemo, da je 
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kronika knjižnico prvič omenila šele leta 1930 in da je štela komaj 100 knjig. V 
prvih povojnih letih je bila še zmeraj tako malo številčna40; potem pa je pričela 
počasi rasti – po številu knjig in po »pomenu«. Do 1975 je knjižnica odpirala vrata 
le za nekaj ur tedensko, vodila pa jo je kakšna od učiteljic poleg svojega rednega 
dela – v majhnem prostoru v pritličju šole. Ko je šola leta 1981 dobila v prizidku 
lepo, prostorno knjižnico, je »zacvetela«. Ne knjižnica in ne knjižničarka takrat 
nista bili več razumljeni kot kak privesek pouku, pač pa moderen, enakovreden 
del celotnega učno vzgojnega procesa. Posebnega, tudi socialnega pomena na tem 
področju je še učbeniški sklad, vpeljan v šolskem letu 1994/5.

V šoli pri Svetem Duhu so imeli vzpostavljen knjižni fond, tako govori litera-
tura, že vsaj v času takoj po prvi svetovni vojni. V Rušah jim je Kmečko bralno 
društvo del izkupička od igranja iger namenilo za nabavo knjig, je pa moralo 
biti knjig v šoli leta 1922 že kar nekaj, saj kronika poroča, da so jih del namenili 
novoustanovljeni podružnični šoli v Gradišču. Šolska knjižnica ni posojala knjig 
le učencem, ampak tudi odraslim krajanom. Po vojni je nekaj časa imela celo več 
knjig kot šola v Selnici. Podobno je bilo v Gradišču. Šola je imela svojo knjižnico, 
ki pa je leta 1944 pogorela. Po vojni je ponovno pričela delovati – takoj po vojni 
je premogla le dve knjigi. Z ustanovitvijo kulturnega društva je začela delova-
ti društvena knjižnica, vodila pa jo je, Ljudsko knjižnico, leta 1954 učiteljica 
Čobalova. Do leta 1994 je knjižnica delovala v okviru šolskega poslopja, leta 1995 
pa je bila otvorjena nova društvena knjižnica z velikim, štirištevilčnim fondom 
knjig.41 Že nekaj časa je knjižnica v stanju »hibernacije«. Slemenska podružnica 
šole je v letih svojega obstoja premogla manj knjig, le kakšnih sto.

Prvo društveno knjižnico so v Selnici dobili že pred prvo svetovno vojno. To je 
bila Čitalnica. Zaslužna zanjo sta bila Franc Sagaj in kaplan Jože Palir. Za Palirjem 
je vodenje leta 1922 prevzel župnik Ciuha, ki je v cerkvi dal postaviti mali oder in 
ki je poskrbel za dobro delovanje knjižnice. Čitalnica je delovala do druge vojne, 
na koncu pod vodstvom kaplana Čokla. Vmes, nekako v času svetovne ekonomske 
krize, je Čitalnica zašla zaradi slabega vodenja v krizo. Kronist je zapisal: »Delo v 
‚Čitalnici‘ je zaspalo do leta 1932 … Knjižnica je bila vsa razmetana., na novo je 
bilo treba zbrati knjige, ki so bile po celi župniji raznesene. Diletantstvo se je zopet 

40 Po tem, ko so Nemci »počistili« knjižnice. »To nalogo je v Selnici vestno vršil prvi nemški šolski 
vodja Leitgeb Aleksander. Sestavili so nekakšno 'knjižno komisijo', hodili od hiše do hiše ter po-
birali slovenske knjige. Pobrali so vse … Pobrali so materam in starim ženicam celo molitvenike. 
Solze so močile lica našim ljudem«, je zapisano v Chronik der Volksschule Zellnitz a.d. Drau. 
(Kroniki šole Selnica, str.206). Takoj po vojni »šola in učiteljska knjižnica nimata ob tem času 
nobene slovenske knjige«, kakor je zapisano v šolski kroniki. Takrat so zbirali knjige za šolo kar 
po domovih. Glej zbornik O šoli in času, str. 161. 

41 Leta 1993, je knjižnica imela 1277 knjig ter 18 otroških izposojevalcev ob 10-ih odraslih. Približno 
v istem času je KUD A. Tovornik imelo 1098 knjig, ki si jih je izposojalo 52 otrok in 12 odraslih. 
Knjižnica KPD Selnica je imela leta 1967 včlanjenih 22 otrok in dva odrasla, katerim je bilo na 
voljo 267 knjig.
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obnovilo …«42 Čitalniškemu zgledu so kasneje (1924) sledili v Bralnem društvu, 
ustanovljenem na pobudo A. Majcena in Josipa Žunka, ki je društvo kasneje vodil. 
Knjižnica, leta 1941 je imela okoli 300 knjig, je »domovala« v Dopplerjevi hiši, od 
koder so je pred Nemci skrili na Janževi gori, v hiši Žunkovih. Leta 1943 je hiša 
pogorela in knjige z njo vred, Bralno društvo pa je prenehalo z delom. 

Še eno knjižnico so nekoč imeli na »selniškem«. To je bila sindikalna knjižni-
ca, v sindikalnem domu HE Fala, zgrajenem 1952. leta, kjer je bila kinodvorana. V 
tistem letu je bilo ustanovljeno DPD Svoboda, naslednje leto pa so pričeli graditi 
knjižnico s čitalnico in kegljišče. V »čitalnici«, kot so ji rekli, so imeli so preko 
1000 knjig, ki si jih je letno izposodilo okoli 2000 bralcev. Izjemno za tako majhen 
kraj, zlasti, če ga primerjamo s sosednjo Selnico. Seveda ta knjižnica že dolgo ne 
posluje več, fond knjig pa je najbrž bil prenesen kam drugam, v Maribor. 

Po drugi svetovni vojni so v Selnici zelo dolgo obnavljali Ljudski dom, ki so ga 
med vojno uporabljali ter dodobra uničili Nemci. Iz zapisnikov Kulturno pros-
vetnega društva Selnica (1966-1975) je razvidno, da so se ubadali s problemom, 
kam umestiti začetnih malo manj kot tristo knjig. Fond43 je rastel, prostorov za 
spodobno knjižnico pa lokalna oblast ni zagotovila, dokler niso knjižnice končno 
»stlačili« za nekaj let v neko sobo v krajevni skupnosti. Kasneje so knjižnico pre-
selili v še enkrat preimenovani dom, tokrat v Dom A. Tovornika, kjer jo je vodilo 
KUD Arnolda Tovornika, kakor se je imenovalo društvo, ki je nasledilo selniško 
Kulturno prosvetno društvo. Društvena knjižnica je imela precejšen fond knjig 
(okoli 1000 leta 1995), a je bila po letu 1995 prisiljena opustiti svojo dejavnost, 
oziroma, ni vzdržala pritiskov izrinjanja. Selničani so si po tem hodili izposojati 
knjige v Ruše in Maribor. Dokler ni zaživela Knjižnica Selnica v HRAMu.

Društva – žarišča »selniške« ljubiteljske kulture 

Šolski sistem in cerkvena organizacija sta (»profesionalna«) generatorja kul-
turne zgodovine sama po sebi. Tretji steber je ljubiteljsko ustvarjanje, ki pa teme-
lji bolj na individualnih interesih in njihovem povezovanju v društva, zato je ta 
ljubiteljska sfera še toliko bolj odvisna od osebnosti, zanesenjakov, ki stopajo v 
ospredje bodisi po svoji kreativni moči ali po sposobnosti organiziranja in vodenja. 
Druge, poklicne kulturne sfere na »selniškem« vse do nedavnega, ko je Selnica 
dobila zavod za kulturo (HRAM) in knjižnico, ni bilo.

Lahko bi rekli, da se je ljubiteljska kultura odvijala nekako v valovih. Prvi val, 
po tem, ko je bilo ustanovljeno društvo Čitalnica, je bil izrazito narodno prebujeval-
no usmerjen. Šlo je za slovenski jezik, kulturo, knjige, igre. V pregledani literaturi 
in virih tako ni bilo moč najti na primer iger, ki bi se igrale v nemškem jeziku, vse 

42 Glej Chronik der Volksschule, str. 130,131).
43 Osnovni fond 276 knjig je bil preostanek vseh društvenih knjižnic v Selnici, ki so se po vojni našle 

v OŠ. Tam je v petdesetih delovala nekaj časa Ljudska knjižnica, odprta sprva le enkrat tedensko, 
nato pa dnevno le po eno uro.
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bolj se je uveljavljala tudi slovenščina v knjigah, kronikah. Bolj kot se je prebu-
jala narodna zavest, bolj je bilo opaziti obrise drugega vala, tistega, ki mu lahko 
rečemo socialno politični, saj so se kulturnim, jezikovnim in razredno slojevskim 
dimenzijam pridružile še ideološke. Zametke najdemo že pri krščanskih društvih 
(Čitalnica) in Sokolih, liberalneje (»napredno«) usmerjenih, še bolj pa po drugi 
svetovni vojni, ko je nacionalna samozavest že zelo močna in je bilo z vidika nove 
oblasti potrebno okrepiti še socialistični svetovni nazor, politiko. Tretji val, reci-
mo mu sodobnost, ne nosi v sebi ne enega in ne drugega. Jezik in narodna zavest 
dobivata vse bolj »popačeno« podobo, kakšnega globokega, kritičnega družbenega 
premisleka skorajda ni več, gre večinoma le še za »prijetno preživljanje prostega 
časa«, za zabavo. Seveda ne smemo ekstrapolirati te društvene scene kar linearno 
na kulturo in umetnost sploh, podobnosti pa le ne kaže spregledati. 

V polju ljubiteljske kulture so pustila sled številna društva ter njihovi prota-
gonisti na različnih vsebinskih področjih. Najopazneje na področju knjižničarske, 
dramske in glasbene dejavnosti. 

Prva društvena knjižnica je bila na območju med Pohorjem in Kozjakom tista 
v Limbušu (1847), Lahova Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi. Slabih 
dvajset let kasneje (1865) je župnik Wurzer v Rušah ustanovil Kmetsko bralno dru-
štvo, še dve desetletji kasneje so dobili bralno društvo tudi v Lovrencu na Pohorju. 
Nato pa, že v dvajsetem stoletju, dobi Selnica svojo društvo Čitalnica (pozneje 
Prosvetno društvo). Pobudnik je bil kaplan Jakob Palir. Sprva je imelo društvo še 
nekoliko »nemški značaj«, nato pa se je tega otreslo. Še zlasti, ko je vodenje po prvi 
svetovni vojni prevzel župnih Ciuha in ga je po krizi v zgodnjih tridesetih nadalje-
val duhovnik Janez Čokl. V društvo je bilo v najboljših časih včlanjenih okoli 150 
krajanov. Leta 1938 so pod Čoklovim vodenjem zgradili društveni Slomškov dom. 

Bralno društvo je bilo ustanovljeno leta 1924 na pobudo šolskega vodje Alojza 
Majcena. Že ime društva izdaja, kakšen pomen so imele knjige. Društveni predse-
dnik je bil Josip Žunko, knjižničarka pa učiteljica Konečnik Franja. Tako kot drugi 
so imeli velike probleme s prostorom za knjižnično dejavnost, knjige pa so, po tem, 
ko so jih skrili pred Nemci, da jih ti ne bi sežgali, zgorele v požaru pri Žunkovih. 

Iz časov po drugi svetovni vojni se je potrebno spomniti knjižnice Kulturno 
prosvetnega društva Selnica, nato KUD Arnold Tovornik. Najprej so vse knjige 
društev, ki so »preživele« vojno, našle prostor v šoli v Ljudski knjižnici. Od tam 
so jih, 276, namenili za začetni knjižni fond društvu. Fond je rasel hitreje kot člani 
knjižnice, zagotavljanje prostorov zanje pa je bil en sam težek »križev pot«. To 
izvemo iz zapisnikov in pripovedovanja nekdanjih knjižničark ter zapisnikov, ki 
so jih predsedniki pisali za občne zbore. Bilo je več tarnanja kot rešitev. Povsem 
drugače kot v Gradišču, kjer so, v majhni vasi zagotovili tako knjige kot prostor in 
dobro izposojo. V Fali pa ni prav jasno, ali je bila knjižnica zgrajena za delavsko 
prosvetno društvo ali je bila pač del falske hidroelektrarne. Vsekakor so jo na 
začetku petdeseti pričeli graditi.
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Že omenjena Čitalnica je bila prva, ki je pričela z dramsko dejavnostjo. 
Vsebina je bila sprva bolj nabožne narave, kar ne čudi, saj vemo, da so bili vodi-
telji, režiserji duhovniki. Kasneje se naslovi dramskih del v različnih društvih niso 
tako razlikovali na »posvetne in nabožne«. Tako rekoč vsi so igrali vse, v dobro 
kulture, zabave, ljudi. Vsi so imeli tudi vsaj improvizirane odre, čitalniški dom 
kulture, poimenovan po Slomšku, pa je bil društvu in kraju še zlasti v ponos. V 
času, ko je Nemec najbolj pritiskal in so bili pogoji za delo najtežji, so se društva 
solidarizirala – Sokol in Čitalnica sodelujeta. Janko Kikl je v Kroniko (Chronik) 
napisal: »Vsak zaveden Slovenec je začutil, da je slovenski narod v smrtni nevar-
nosti. In v tisti uri sta si Sokol in Čitalnica, ki sta se mogoče v svetovno nazornem 
pogledu nekoliko razlikovala, v delu pa včasih tekmovala, podala roke.« (str. 134)

Sokoli44 so imeli intenzivno dramsko dejavnost. Seveda v osnovi telovadno, ki pa 
so jo zmeraj obogatili še s pevskimi točkami, recitacijami, skeči … Čeprav so imeli 
težave z »odri« (nastopali so v kleti sedanje občine, pri Dopplerju, na Jagričevem 
dvorišču, na telovadišču, pri RK Fala, pri Sv. Duhu in pred nekdanjo CMD šolo, ko 
so organizirali pohode in Narodne tabore …), jim volje za delo ni zmanjkalo. Za to 
je skrbel učitelj Ferdo Kovačič, prvi starosta. Ko je Sokol po vojni prenehal z delom, 
so ga leta 1930 z okoli 35 člani(cami) ponovno oživili, naloge staroste pa je prevzel 
Žunko. Dramske aktivnosti so se vrstile ena za drugo. Žunko je namreč imel na tečajih 
pridobljeno znanje režije in dramske igre, bil pa je za nameček predsednik Bralnega 
društva, katerega igralci so se večkrat pridružili sokolom. Bralno društvo, napredno 
usmerjeno, je bilo sicer tretje društvo z močno dramsko dejavnostjo v Selnici, kar mu 
je omogočala dvorana z odrom pri Dopplerju. Organizirali so tudi znameniti Kobanski 
teden, nekakšen »kulturni splet«, in gostovali v Mariboru in Rušah. Po izbruhu druge 
svetovne vojne so aktivnosti društev zamrle, bile so od okupatorja prepovedane.

Žunkovi. Josip, gonilna sila Bralnega društva in »novega« Sokola, sedi. 
(Fotografija iz arhiva Danice Žunko.)

44 Pobudo za ustanovitev društva (v Mesaričevi gostilni) je dal brat selniškega kaplana, Franjo Sagaj. 
Bil je priseljeni sokol, ki same ustanovitve žal ni dočakal, saj je leta 1912 le nekaj dni pred usta-
novitvijo umrl. Leta 1914 bi naj imeli sokoli iz Maribora v Selnici velik shod, a so se odločili, da 
ga raje izvedejo v Rušah, saj bi množice obiskovalcev, ki bi prišli z vlakom, z brodom ne bilo moč 
pravočasno prepeljati v Selnico. Selniški Sokol je imel več podružnic: v Rušah, Lovrencu, Ribnici, 
Vuhredu, pri Sv. Duhu. Po prvi vojni se je ime spremenilo v Sokol Ruše-Selnica do leta 1930.
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Igra Divji lovec, trideseta leta.
(Fotografija iz arhiva Danice Žunko.)

Igra Deseti brat, trideseta leta.
(Fotografija iz arhiva Danice Žunko.)

Z dramskimi igrami pa se niso ukvarjala samo kulturna društva. Zanimiv je 
primer Društva RK s Fale45 in njegovega dramskega odseka. Rdeč križ je imel, 
kot rečeno, na desni strani Drave oder v »Grajski gostilni«. Les za oder je daroval 
grof, kulise pa so dobili iz Puščave. Z delom so pričeli leta 1931 in se po dveh 
letih preselili na levi breg. Tu so postavili leta 1935 nov oder – kulise je poslikal 
Lojze Šušmelj. Od začetka (1931) je gledališki odsek vodil Ivan Jamnikar. Pod 
njegovim vodstvom so pripravili tri do štiri igre letno ter z njimi gostovali od 
Marenberga (Radlje) do Maribora. Številčnost društva je od začetnih 20 narasla 
na 150 včlanjenih rednih ali podpornih članic(ov). Ko je leta 1938 Bralno društvo 
izgubilo prostore pri Dopplerju, je nadomestni oder dobilo pri RK Fala-Selnica46. 
V Gradišču in pri Sv. Duhu, kjer pred vojno društev ni bilo, so za »gledališko 
kulturo in umetnost« skrbeli učitelji, pri Sv. Duhu učitelj Lorber, ki je vodil dram-
sko skupino.

Po drugi svetovni vojni in socialistični revoluciji se je pričelo obdobje »zanosa«. 
To se je poznalo na vseh koncih in krajih, tudi kultura je beležila močan razmah. 
Poletnost se je odčitavala tako v vsebinah (socialnega realizma) kot v organizacij-
skih oblikah. Politični razred, avantgarda delavskega razreda je pospeševala kulturo 
svojega tipa, saj je morala dokazovati, da so kulturne dobrine po novem dostopne 
vsem in da jih vsi tudi ustvarjajo. Nova društva prepoznamo po njihovih imenih, 
izza katerih je zmeraj politični subjekt: partija, sindikat, socialistična zveza. Vrstijo 
se delavsko prosvetna društva, svobode, sindikalna, pionirska, mladinska kulturno 
umetniška društva (SKUD, PiKUD, MKUD), ljudske univerze, ljudske knjižnice, 
društva na vasi, društva v šolah, društva v podjetjih.

V Fali delavci udarniki leta 1950 prično z gradnjo sindikalnega doma. Že dve let 
kasneje je ustanovljeno DPD Svoboda Fala, ki ga je nato dolgo vodil tovariš Jože 

45 V tekstu uporabljam predlog »na«(Fali), kadar imam v mislih desnobrežno Falo na pohorski 
strani, predlog »v«(Fali) pa, kadar teče beseda o levobrežni, nižje ležeči kozjaški Fali.

46 RK je bilo sicer društvo, ustanovljeno za pomoč »siromašnim družinam in deci«. Denar so služili 
z organizacijo tombol, iger, veselic. Leta 1936 je društvo ustanovilo še šolsko kuhinjo v prostorih 
pri Jagriču. HE Fala je dobavljala el. tok za kuhinjo brezplačno. Okoli 200 obrokov dnevno so 
razdelili zlasti v zimskih mesecih.
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Juršič. Takoj ustanovijo dramsko, knjižnično, pevsko sekcijo … Gradnja knjižnice 
se prične leta 1953, čitalnica prične takoj z dobrim fondom sodobnejših knjig in 
zelo veliko frekvenco izposoje. V Svobodi so poskrbeli za aktivno gledališko delo. 
Nastopali so ob raznih prireditvah v Fali, verjetno pa je bila igra dokaj dobra, saj 
so nastopali kot gostje v skoraj vseh krajih na »selniškem«. Dobrih deset let pred 
iztekom tisočletja je v kraju delovalo še društvo KUD Splavar Fala pod vodstvom 
Majde Pečnik. Nastopali so ob različnih proslavah, igrali, prirejali plesne dogodke 
vse do takrat, ko jim je elektrarna »vzela dom«, kinodvorano, podrla poprej kulturi, 
krajanom namenjene prostore. 

Takrat, leta 1952 je bilo v Gradišču na Kozjaku ustanovljeno Prosvetno dru-
štvo Leon Zalaznik, ki sta ga ustanovila učitelja Berta in Bojan Javornik. Pozneje 
(1992) se preimenuje v KUD Gradišče na Kozjaku. Za društvo velja podobno 
kot za falsko Svobodo, da je imelo bogato knjižnično in dramsko dejavnost. Do 
leta 1979, ko je vodenje društva in režijo prevzela Pepca Volmajer, režirala pa 
je že prej, so društvo vodili učitelji. Deset let kasneje jo je v vlogi predsednice 
nasledila Maksimiljana Hartman: društvo vodi že trideset let. Režira pa že dlje. V 
zadnjem desetletju Maksa, kakor jo vsi poznajo, občasno na prireditvah nastopa 
še kot humoristka (Pepekova Hanzika). Obe imenovani režiserki sta (bili) tako 
rekoč sinonim za gradiško ljubiteljsko kulturo, zlasti dramsko sekcijo, saj sta 
režirali okoli dvajset iger. Ljudje so njihove prireditve nekoč obiskovali v takem 
številu, da je bila dvorana pretesna. Pogosto so bili vabljeni na gostovanja, pa tudi 
kar nekaj priznanj in nagrad so si prislužili. V zadnjih letih je dejavnost, tik pred 
70 obletnico, žal precej opešala.

Ljudske pevke iz Gradišča. 
(Fotografija iz arhiva Maksimiljane Hartman.)
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V največjem kraju »selniškega« so najdeni zapisniki KPD Selnica iz druge po-
lovice 60-ih in dobršnega dela 70-ih let. Gre za zapisnike občnih zborov in poročil 
knjižničarjev, torej Kulturno prosvetnega društva Selnica, za katerega je predse-
dnik Ignac Marčun zapisal, da so ga morali oživiti iz »popolnoma razbitega društva«.47 
Iz zapisnikov veje skrb zaradi »kalvarije«, ki jo je moralo prehoditi društvo v času 
obnavljanja dvorane, odra in knjižnice.48 Posebej aktivni na področju dramske igre 
niso bili, čeprav so imeli med skoraj 200 člani(cami) formirano dramsko skupino z 
evidentiranimi 75 igralci! Razen manjših prireditev za otroke in »igranja« po naro-
čilu podjetij niso izvajali večjega števila »dogodkov«. Največ naporov so vlagali v 
organizacijo »povork« ob pustnem dnevu, ko so predstavljali domače običaje. Stroški 
so večinoma daleč presegli »efekte«. Leta 1968 so nastopili na Ruškem karnevalu. 
Leta 1969 prevzame režiserko vlogo Adolf Hoelzl, ljubiteljski igralec ter režiser, ki je 
znanje in izkušnje pridobival na strokovnih usposabljanjih. Dramska sekcija je nato 
nekaj let bolje delovala. Po »debaklu« s kipom A. Tovornika, ki jim ga je podarila ga. 
Tovornik, sami pa so zabredli v finančni kolaps z založitvijo denarja za podstavek, 
ker krajevni oblastniki niso povrnili stroškov, kot so prej obljubili, je društveno 
delo zopet zastalo. Med svoje najlepše spomine pa si zapisuje nastop treh generacij 
igralcev49 ob devetstoletnici (1993) prve pisne omembe Selnice (Vdova Rošlinka), 
ki ga je izvedla skupina Marjeta takratnega KUD Arnold Tovornik, pet let kasneje 
pa še igro Miklova Zala, ki so jo izvedli na prostem pri cerkvi sv. Janeza Krstnika na 
Janževi gori, že leta 1977 pa so jo igrali tudi v Rušah na letnem gledališču.

47 Poročilo predsednika za obdobje 1970/75 – tipkopis.
48 Predsednik društva Stanko Rečnik je v enem svojih poročil zapisal, da »so bili kot družina brez 

stanovanja«.
49 Ob nekaj »očakih« so na sceno stopili mlajši, Janko Lisjak, Franc Gorenšek, ki je prirejal tekste za 

Vesele večere, Lep Tanja, Strnad Mojca, Beno Perkuš, Milč Strnad, ki je skrbel za sceno, kasneje 
Šteger Jasna, Polonca Perkuš, Stanka Breznik in mnogi drugi, ki skrbijo do današnjega dne, da so 
aktivnosti raznovrstne, obsežne, dobro organizirane in kvalitetne.
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Na fotografijah iz arhiva društev in Tomaža 
Hoelzla so igralke/igralci selniških dramskih 
sekcij povojnega obdobja.
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Igra Divji lovec (1966, Prosvetno društvo Selnica) 
(Fotografija iz arhiva Franca Gorenška.)

Miklova Zala, igra na 
gozdni jasi in na Ruškem 

letnem gledališču v letu 
ustanovitve KUD 

Arnold Tovornik (1977) 
(Fotografija iz 
arhiva Franca 

Gorenška.)

Igra Ženska kmetija (Prosvetno društvo Selnica 1972-1977) 
(Fotografija iz arhiva Franca Gorenška.)
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Mladinska skupina KUD Arnold Tovornik z mentorjem Adolfom Hoelzlom skrajno desno. 
(Fotografija iz društvenega arhiva.)

Prizadevnemu A. Hoelzlu gre zahvala za režijo, pa tudi za to, da je ohranil nekaj 
društvenega arhivskega gradiva.50 Tudi Kulturno društvo Arnold Tovornik, tako 
poimenovano leta 1977, a kot tako registrirano šele leta 1981, je v zadnjem obdobju 
»upočasnilo« korak. Na prelomu sedemdesetih in osemdesetih let je društvena 
dejavnost prenehala za daljše obdobje, nato so jo mlajši zanesenjaki obudili. Med 
leti 1985 in 1995 so gojili mladinsko folkloro (vaditeljici Danica Žunko in Marija 
Hlade), na začetku tretjega tisočletja pa so se ustanovile še druge sekcije: dramska 
(režiser je bil zopet Adolf Hoelzl), leta 2003, ko se je društvu priključil cerkveni 
pevski zbor (MePZ sv. Marjeta) so ustanovili še foto sekcijo (bolj efemernega 
značaja) in leta 2005 še sekcijo za ohranjanje tradicionalnih običajev in izročil. 
Danes društvo dramske dejavnosti nima več, še zmeraj pa v njegovem okviru 
prepevajo, občasno celo z otroško skupino Laetitia, nastopajo doma in gostujejo 
celo v širšem mednarodnem prostoru. V čast si štejejo, da jih je kot zborovodkinja 
v letih 2002/2006 vodila Tadeja Vulc. 

Čisto drugače je z društvom Pavza. KD Pavza ima svoje predhodnike v ruškem 
obrtniškem pevskem zboru (1982). Zbor se je nato preoblikoval v Pevsko društvo 
Pavza (1999), tri leta kasneje pa je dejavnost širil na dramsko, leta 2003 še na li-
kovno dejavnost. Ker je lani ob svoji 20 letnici društvo izdalo obsežnejšo brošuro, 
preteklosti ne bomo posebej popisovali. A povejmo, da ima društvo lastno dramsko 
sekcijo, ki je začela kot dramsko moderatorska leta 2000, nadaljevala leta 2008 

50 Ohranil je zapisnike o desetih letih dela Kulturno prosvetnega društva ter nekaj dragocenega fo-
tografskega gradiva, kar vse je letos sin Tomaž podaril za javno rabo.
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z lastno produkcijo komedij in je nato leta 2011 ustanovila še mladinsko skupino 
Navihanci. Že v letu 2009 so organizirali prvi Abonma komedije in do danes gostili 
nad 30 amaterskih dramskih skupin – v goste so privabili od štiri do šest igralskih 
skupin letno v Slomškov dom ter v HRAM. Igrajo, ustvarjajo (okoli 40 članov 
šteje sekcija) pa še zmeraj tudi sami in gostujejo v drugih krajih.

Glasbena dejavnost, še posebej vsem ljubo zborovsko petje je tisti del cerkve-
ne obredne prakse, ki je Cerkvi inherenten. Enako velja za osnovno šolstvo: le-
-tega ni brez glasbe, petja, brez instrumentov in zborov; nekoč se je pouk začel in 
zaključil s pesmijo ali molitvijo … Otroški in mladinski PZ ter ad hoc sestavljene 
glasbene skupinice so tudi danes nepogrešljivi. V Selnici sta delovala še, omenili 
smo že, cerkveni otroški in mladinski zbor. Na tem mestu pa bomo »obujali spo-
min« bolj na društveno ljubiteljsko glasbeno dejavnost.

»Očetje muzike v Selnici so bili Šarmani, Žunki in Ački«, je zapisal Adolf 
Hoelzl.51 Ne bomo presojali, ali je trditev povsem zanesljiva, so se pa številni člani 
navedenih družin/rodbin vpisali med pionirje selniške glasbene zgodovine. Bili so 
muzikanti, pevci, vodje, marsikomu so približali glasbo in ga naučili muzicirati. 
Seveda so si morali tudi sami poprej pridobiti potrebno znanje, a te »predzgodo-
vine« ne poznamo, čisto vsi pa najbrž tudi niso bili samouki. 

Pevski zbori so delovali že zgodaj v 20. stoletju. Prvi pevski zbor, tisti v okviru 
Bralnega društva, je imel kar 30 članov. Po drugi vojni je bil osnovan 40 članski 
PZ PKD Selnica; kasneje, tudi v društvu Arnolda Tovornika, so prepevali tako 
v moškem, ženskem kot mešanem zboru in v PZ Sveta Marjeta. V sosednji Fali 
so prepevali v okviru DPD Svoboda pod vodstvom Alojza Šeška. Nastopali so za 
mariborski radio in Mariborski teden. Morda so imeli zbor ali skupino še pri RK, 
ki je vabil na glasbene in druge, dobrodelne prireditve, vendar za sedaj ni izpričan. 
Verjetno pa smemo za daleč najpomembnejši pevski zbor razglasiti zbor Pevskega 
društva Pavza, katerega dejavnost je bogato popisana v lanskem, jubilejnem zbor-
niku. Nasledili so »obrtniški pevski zbor« ruške obrtne zbornice, delujoč v 80-ih 
in 90-ih pod vodstvom Milka Homerja. Bil je profesor na osnovni in srednji šoli, 
dirigent še številnim drugim zborom, pa tudi komponist. Prav v njegovem primeru 
se lepo vidi, kako trdno je neko pevsko združenje, če ima dobre temelje. Tudi, ko 
je za Homerjem obrtniški ter šolski zbor prevzela mlajša kolegica Marinka Šober, 
sta zbora kvalitetno rastla in žela priznanja.

Pred vojno je prepeval MO PZ pri Sv. Duhu, vodil pa je pevsko in drugo 
kulturno dejavnost učiteljski par Križanič. Šele leta 1992 je dobil naslednika v 
ŽPZ Lipa. Še vztraja, skupaj z vodjo Darinko Maček. Tudi Gradiščani so peli že 
pred vojno, imeli so svoj MO PZ, v sodobnosti je prepevalo 12 fantov v moškem 
ansamblu. V Gradišču je (bilo) zelo razvito ljudsko petje. Leta 1988 so se prvič 
predstavile Ljudske pevke, ki so sodelovale s pevkama Ano in Romano (hči, 
mama). Ana in Romana sta pritegnili številne ljubitelje ljudskega petja in strokovne 

51 Glej Selnica ob Dravi 1093-1993, str. 147.
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poznavalce. Ne preseneča, da je ljudsko petje, muziciranje iz Gradišča zabeleženo 
na video, na tv in radijskih posnetkih ter na drugih nosilcih zvoka.

Razen pevskih ansamblov so bili aktivni še vokalno instrumentalni in povsem 
instrumentalni ansambli. Prebrali smo lahko, kdo vse je bil razglašen za »očeta 
muzike«. Gotovo moramo k navedenim priimkom prišteti Ivana Trojaka iz Fale. 
Bil je muzikant in učitelj »vseh mogočih« instrumentov, vodil je zbore, človek 
tisočerih talentov, ki se je razdajal za družbo.

Ob vokalnih so se pojavljali instrumentalni ter mešani ansambli. Prvi instru-
mentalni ansambel je bila najbrž »duhovska plehmuzika«, ki jo je ustanovil 
Martin Šlaher, jo vodil ter se je z glasbo v prvi polovici 20. stoletja tudi preživljal, 
saj je med drugim tudi komponiral. Žal kakšnih virov, razen ustnih, ni ohranje-
nih. Pri Sv. Duhu so v devetdesetih delovali Hribovci. Svojo »plehmuziko« si 
je sproti, »po potrebi« ustanavljal Ivan Trojak – da je lahko igral budnice in 
razveseljeval ljudi. Še druge ad hoc skupine si je zamislil in igral, bil svojevrsten 
»motor« folklorne dejavnosti, plesa. Če navedemo še druge vokalno instrumen-
talne skupine, na primer ansambel plesne glasbe Miki (vodil ga je Zoran Rotner), 
pa rokerje po imenu Karneoli, skupino Kuji, katere začetki sodijo v čas pred 
drugo svetovno vojno, pa Pavzini skupini Poki in nato Marušeki, Frajtonarje z 
Gradišča, tamkajšnje (nagrajene) Ljudske godce, smo našteli vsaj veliko večino, 
če ne vseh glasbenih skupin. Dodati bi bilo potrebno le še skupini DU, Babice 
in Upe, otroški tamburaški orkester ter dekliški mandolinski orkester, katerih 
delovanje je spodbudil ravnatelj Rudi Primožič, in dalj časa navdušujoči šolski 
Orffov orkester pod vodenjem Irene Frigo.

Lutkovno dejavnost bi lahko opisali že v okviru predstavitve dramske, a se zdi, 
da vendarle zasluži svoj krajši razdelek. Lutkarstvo ni imelo takšne kontinuitete, 
intenzivnosti in prisotnosti v kraju, kot to velja za gledališko igro in glasbo. Pa 
vendar, poznamo tudi uspešnejša obdobja. Prvi poizkus trdneje zasidrati lutkovne 
igre v društvih datira v čas preloma šestdesetih let. KPD je imelo svojo lutkovno 
sekcijo, nabavili so lutke, a – nič več. Predsednik društva je poročal o lutkovnem 
debaklu. Razočarani so bili toliko bolj, ker so v tistem času lutkarji v OŠ Ruše 
bili precej opazni. Nato so bili lutkarji eno desetletje dejavni v društvu Arnolda 
Tovornika. Pred desetletjem je z lutkovno dejavnostjo pričela še sekcija v okviru 
društva Pavza, a je bil poizkus prav tako efemernega značaja.

Bolje so stvari tekle na OŠ v Selnici. V osemdesetih je lutkarje prevzela uči-
teljica Simona Gajser. Mladi so se navdušili, pridno vadili, izdelovali lutke ter 
nastopali ob glasbeni spremljavi. Gostovanja na podružničnih šolah in drugod so 
jim vlivala samozavest, o njihovem uspešnem delu na šoli v Selnici in podružnici 
pri Sv. Duhu ter v Gradišču so v devetdesetih obveščali skopi zapisi Zveze kultur-
nih organizacij. Vsaj poizkušali so še nekateri drugi, a brez vidnejših rezultatov.
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Folklora, ples iz preteklosti52, in petje, razen tega pa še rajalni plesi otrok, 
moderni plesi, so stalni spremljevalci, vsebine človekovega življenja. Ko rečemo 
folklora, imamo običajno v mislih ples, gibanje, čeprav je to le del folklorne tra-
dicije. Je pa, ob petju, ročnih delih in ohranjanju drugih tradicij pač najopaznejši 
del. Od petdesetih let naprej »selniška« folklorna dejavnost, razen za krajši čas, ni 
pojenjala. Pritegnila je številne mentorje(ice) in spremljevalce na različnih glas-
bilih. Tudi mlade, šolarje. V boljših časih se je folklornih dejavnosti udeleževalo 
tudi po 80 otrok v več skupinah. Priznanja za svoje kvalitetne izvedbe so dobivali 
na domačih tleh in na številnih gostovanjih, revijah, vse tja do državne ravni.

Folklorna skupina KUD Arnold Tovornik.  
(Fotografija iz arhiva društva.)

Folklorno dejavnost so razen na šoli gojili še v društvih. Sekcijo so ustanovili v 
KPD Selnica, a ni prav zaživela. V Gradišču je bila folklora nekaj »samoumev-
nega«, ljudsko tradicijo ohranjajo tudi v za to ustanovljenih skupinah posamičnih 
društev, na primer v Pavzi, KUD Arnold Tovornik ali v društvih upokojen-
cev, imamo pa celo samostojno Društvo za ohranjanje običajev Marjetica. Na 
številnih prireditvah, proslavah organizatorji skušajo le-te popestriti z raznimi 
folklornimi vložki, skeči in tako popestriti vzdušje in spomniti na »stare čase«. 

52 Prvi, ki so na »selniškem« plesali(?), so bili pripadniki reformistične sekte skakačev, ki so se sha-
jali na hribu pri Sv. Duhu, kjer so imeli kapelico, ki so jo v času rekatolizacije dali cerkveni veljaki 
podreti in nato tam sezidati nov cerkveni hram, današnjo kapelo in cerkev Sv. Duha. Skakači so 
pri svojih obredih plesali, vili roke v nebo, se zvijali, skakali v zrak, se metali ob tla, skratka izvajali 
ples, ki so ga oblasti razglasile za brezbožnega. O kakšnih drugih zgodnjih, srednjeveških plesih 
na primer na bližnjih gradovih, kasnejših graščinah, dvorcih … nimamo podatkov.
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K »folklori« sodi še ohranjanje druge kulturne dediščine. Sem moramo prišteti 
tako živo kot materialno, opredmeteno dediščino. Torej razne ljudske običaje 
(pustovanja, martinovanja, decembrske prireditve, v Selnici na primer dneve ja-
bolk, plejžuhijado), pa verske običaje, proščenja, procesije, romanja. Posebej velja 
omeniti prispevek akademikinje, domačinke Zinke Zorko, ki ima v ohranjanju 
ljudskega govora, dialektov zelo opazno mesto med slovenskimi dialektologi.

Materialna dediščina ni nič manj pomembna. Bodisi sakralna bodisi posvetna. 
»Selniško« krasijo cerkve in kapele, množica kapelic in znamenj je prava galerija 
na prostem. Tudi sodobnejša »jabolčna pot« je del dediščine oziroma prizadevanj 
za njeno ohranitev, prav tako kot spominsko območje pri Sv. Duhu. Posamezne 
zgradbe, kakršen je viltuški lovski dvorec, pa nas s svojim propadanjem opozarjajo 
na to, kam nas lahko privede ignoranca dediščine, zapuščine. Takšnih, obnove pot-
rebnih hiš, zgradb je še kar nekaj. Že v samem centru vasi stojijo zaradi preteklosti, 
ki jo »skrivajo«, nekatere hiše, ki kar kličejo po tem, da bi to preteklost raziskali, 
jo zapisali in vdahnili objektom novo življenje.

Omenimo še posebnost imena Kobanc. Pojasnila lahko najdemo pri etnolo-
gih, za »Selničane« pa ga je v kroniki53 pojasnil učitelj Kikl. Ime uporabljajo za 
prebivalce Kozjaka in tiste pod njim, ki so nosili k pastirskemu plašču še (moško) 
kapo, narejeno iz lipovega lubja, listja in korenin, kabanico. Videz takega oblačila 
ni bil ravno najlepši in držal se ga je slabšalni pomen, negativno vrednotenje. Do 
današnjega dne nekateri zato »nočejo biti Kobanci«. 

Likovna dejavnost je (bila) na »selniškem prav tako pomemben segment kultur-
nega življenja. Omenjali smo že cerkve kot »likovne galerije«. Prava galerija je bil 
tudi nekdanji viltuški dvorec s svojimi kamini, stropi, poslikavami, leseno notranjo 
opremo, rezljanimi oblogami sten, stopnišči …, a je dvorec danes žal oropan svoje 
nekdanje lepote.54 Elementarno likovno ustvarjanje je imelo domicil v vrtcu in šoli. 
Selniška osnovna šola je bila pri tem uspešna, lahko bi na široko pisali o dosežkih, ko-
lonijah, delavnicah, taborih, tečajih. Učiteljski kader je bil prizadeven, danes mentor 
Oto Vogrin že šteje zadnja leta pred upokojitvijo. A prvi in največji tukajšnji umetnik 
je bil Lojze Šušmelj, katerega mlado življenje je ugasnilo med drugo svetovno vojno 
pod okupatorskim terorjem. Šušmelj je bil pravi protagonist kulturno umetniškega 
področja, udejstvoval se je še na drugih področjih, tudi na polju napredne politike, 
organiziral je celostne umetniške prireditve, gostovanja »v šopek povezanih« kultur-
nih dogodkov itd. Šušmelju bi morala biti posvečena kakšna spodobna samostojna 
monografija ali vsaj brošura. Šušmeljev sodobnik je bil Ivan Trojak, mož tisočerih 
talentov. Samoučni slikar, katerega slike pa vise po številnih »selniških« domovih.

53 Chronik der Volksschule …, str.154.
54 Pred več kot dvema desetletjema se je v takratni občini Ruše oglasil Avstralec, ki je želel v dvor-

cu urediti glasbeni konservatorij s prostori za študij, vaje, koncertno dvorano, galerijo v nekda-
nji jedilnici in še enim manjšim »oratorijem« za komorne koncerte v nekdanji kapeli Marijinega 
obiskovanja. Prišli so poslanci, minister … in drugi »na pomoč«, a ni nič zaleglo. Nesmiselno 
denacionalizacijsko zavlačevanje je pokopalo projekt in odgnalo investitorja. 
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Maksimiljan Sternad-Milč je 
naslednje »selniško ime«. Priseljen 
iz Ruš je po drugi svetovni vojni dol-
ga leta ustvarjal v Selnici (v svojem 
znamenitem »podzemnem ateljeju 
in galeriji«) in širom po Evropi; tudi 
lokacije razstav njegovih del imajo 
mednarodno dimenzijo. Ustvarjal 
je kot slikar in kipar, brusil steklo, 
poslikaval jajca itd., ter si tako služil 
sredstva za življenje. Danes ustvarja 
v Rogaški Slatini, v zadnjem letu pa 
je imel odmevni razstavi tudi v rod-
nih Rušah in v Selnici. Tukaj je bil 
tudi član Rulika in selniškega društva 
Lidus. Nekateri člani teh dveh dru-
štev so leta 2003 ustanovili svojo 
sekcijo v okviru društva Pavza in jih 
je dolga leta vodila Maruša Vršnik. 
Sicer rojena Rušanka, ki je dolgo 
živela v Selnici, v kateri še danes 
ustvarja tako na likovnem kot na 
glasbenem področju.

V zadnjem obdobju se kot učitelj 
na osnovni šoli, kot mentor in izpostavljeni, zlasti grafični ustvarjalec ter organiza-
tor likovnega življenja eksponira Oto Vogrin. Vodi tudi galerijo-razstavišče Alojza 
Šušmelja v HRAMu, zato o tem še kaj na sledečih straneh. Seveda ni edini likovnik, 
ki ga opazimo – še številni drugi ustvarjajo v okviru društev in šole.

*

Verjetno bo kdo v članku pogrešal več informacij o drugih vizualnih produk-
cijah (fotografija, film, video), o muzejih (na primer o muzeju HE Fala, že deset 
let kulturnemu spomeniku državnega pomena), zbirkah slik, fotografij, razglednic, 
kmečkega orodja, o na »selniškem« izdanih knjigah, zbornikih, jubilejnih publi-
kacijah, turističnih vodnikih itd., o pravljičarstvu v družini, vrtcu, šoli in v knji-
žnici, o osebnostih, ustvarjalcih, ki jih je kajpada veliko več, kot jih je omenjenih, 
o literarnih pogovorih, večerih … Vse to bi terjalo še več raziskav, pogovorov, 
brskanja po arhivih, v končni fazi časa in strani v knjižici. Morda bo zapisano to 
v kakšni drugi knjigi, ali pa je že vsaj omenjeno v navedeni literaturi in virih, pa 
tukaj ni izpostavljeno.

Zaključimo ta del »podob selniške kulture« z ugotovitvijo, da so se kulturni su-
bjekti večinoma povezovali v Zvezo kulturnih organizacij Ruše (ZKO 1982-1998), 

Lojze Šušmelj v fantovskih letih,  
ko se je formiral kot akademski kipar in slikar. 

(Zagreb 1934) 
(Fotografija iz zasebne domoznanske 

zbirke Primoža Premzla.)
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nato pa v od države ustanovljeni območni Sklad za ljubiteljske kulturne dejavno-
sti (danes JSKD) s sedežem v Rušah. Prehod ni bil povsem enostaven, prizadeti 
posamezniki so se zapletali v nasprotovanja in obtoževanja. Sodbo o tem, kdaj 
je bila kulturna produkcija bolj številčna, pestra in kvalitetna, pa prepuščamo 
poučenemu bralcu.

*

Panoramski pregled kulturnih društev oziroma društev s pomembno kulturno 
produkcijo na »selniškem« (protagonisti so bili v prvem obdobju zlasti duhovniški 
in učiteljski kader, občasno tudi drugi kulturniki, v drugem obdobju, po spremem-
bi družbenega statusa Cerkve, pa duhovniki niso več tako izpostavljeni) ponuja 
sledeči seznam društev: 

Društvo RK Fala-Selnica, DPD Svoboda Fala, Društvo Splavar Fala, DU Fala, 
društvo Čitalnica Selnica, društvo Prosveta, Sokolsko društvo Selnica, Bralno dru-
štvo, SKUD Alojz Šušmelj, PiKUD OŠ Sel, PiKUD OŠ Duh, PiKUD OŠ Gradišče, 
MKUD, PKD Selnica, KUD Arnold Tovornik, MPZ Obrtnik(?)55, Pevsko društvo 
Pavza, KUD Pavza, Ročnodelsko društvo Marjetice, AGD »K«-Miro, Kulturno 
izobraževalno društvo Janez Urbas, ŽPZ Lipa pri Sv. Duhu, KD Lipa, Prosvetno 
društvo Leon Zalaznik, Gradišče, KUD Gradišče na Kozjaku, DU Selnica, KUD 
Muzikalnica, vokalna skupina FLORENTINE.

*

Za zaključek še pregled iger, ki so jih igrali na »selniškem«. Gledališka dejav-
nost je bila najbolj kontinuirana, številčna, postavljena v ospredje. Igre, ki so jih 
»vsi« igrali in se ponavljajo pri več društvih, so zapisane samo enkrat. 

Domen, Rodoljub iz Amerike, Trojčki, Graničarji, Divji lovec, Micka, Premisli 
si, Grunt in srce, Plavž, Marta, Zadrega nad zadrego, Krčmarica Mirandolina, 
Županova Micka, Kralj na Betajnovi, Butalci, Vdova Rošlinka, Vohunka, Ženska 
kmetija, Revček Andrejček, Tolmun in kamen, Miklova Zala, Moža je zatajila, Vaja 
zbora, Dva para se ženita, Zamotana snubitev, Razvalina življenja, Gugalnik, Sirota 
Jerica, Deseti brat, Njega ni, Prisega o polnoči, Namišljeni bolnik, Španska muha, 
Šminkar ni lasuljar, Veriga, Ribičeva hči, Stari grehi, Učiteljica, Materin blagoslov, 
Pri Hrastovih, Čudoviti možicelj, Morje, V temoti, Dve teti, Vaška Venera, Vojni in-
valid, Trije vaški svetniki, Zaklad, Mati, Materin greh, Materin blagoslov, Matiček 
se ženi, Zakaj angelček noče peti, Krivoprisežnik, Narodni poslanec, Odgodena 
noč, Moč uniforme, Lovski tat, Mlinar in njegova hči, Navaden človek, Ploha, 
Vozelj, Nebesa na zemlji, Trije vaški svetniki, Čašica kave, Trmoglavka, Stari 
grehi, Sholastika, Na vasi, Kolesa teme, Tolmun in kamen, Maščevanje, Skupno 
stanovanje, Gosposka kmetija, Poročil se bom s svojo ženo, Veriga, Priložnostni 
zdravnik, Medved, Snubač, Gabrova Marinka, Rdeča kapica, Nasvidenje nad 

55 V društvu so bili glavni akterji Selničani, formalno pa društvo ni bilo selniško, sedež je imelo v 
Rušah.
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zvezdami, Klobčič, Podlaga zakonske zveze, Ženitev, Šola, ljubezen in rokenrol, 
Ja, mama, razumem, mama, Kdo je ubil Mici, Amour, amore, liebe, Na trnek se 
lovijo ribe, Pridi gola na večerjo, Nekaj dragega in popolnoma neuporabnega, Afera 
poun kufer, Na kmetih, Mali princ, Kosovirja na leteči žlici … 

HRAM KULTURE 
(ARNOLDA TOVORNIKA)

Čeprav gre na področju kulture in umetnosti za fino, duhovno tkivo človekove 
biti, vsa preteklost kaže na pomembnost, temeljnost njene materialne, stavbne, 
prostorske infrastrukture.56 Brez teh temeljnih pogojev je urejeno kulturno udejstvo-
vanje največkrat nekaj bolj kratkoživega, občasnega, nesistematičnega. Pojavlja 
se kot nekak ustvarjalni potencial, nošen na valu entuziazma posameznikov ali 
interesnih skupin, ta, na poletu nošeni potencial pa brez trdne organizacijske struk-
ture in dolgoročnih, materialnih in finančnih pogojev za delo prej ali slej opeša. Na 
»selniškem« je bilo enako. Kulturno delovanje je tesno povezano z materialnimi, 
finančnimi, prostorskimi pogoji, za vse to pa je laže verbalno apelirati in prav tako 
je našteto laže proklamirati kot v stvarnosti udejanjiti. Iz pregleda razvoja kulture 
lahko povzamemo, da so želeli, hoteli in obljubljali več, kot je bilo stvarne volje, 
moči, in več, kot je bilo realno pričakovati. Cerkev je bila pri zagotavljanju ma-
terialnih pogojev za razvoj kulture najbolj dosledna: gradila je svoje, za obrede 
nujno potrebne, pretežno lepe, če že ne impozantne zgradbe, skrbela je za šolstvo, 
prilagojeno svojim potrebam, za svoje knjige, petje, likovne upodobitve, tudi za 
kulturne hrame. Država je z zakoni urejala strukturo, sistem, finansiranje šolstva, 
vzgoje, profesionalnih gledališč, knjižnic, muzejev, galerij itd., kaj več pa je bilo 
že stvar bolj zasebnega, društvenega interesa. V Selnici je bil prvi, zgledno urejeni 
kulturni hram Slomškov dom, katerega Golgota je bila kratko že naznačena. Svoj 
hram so veliko kasneje dobili v Gradišču, tudi pri Sv. Duhu, le da je bil slednji 
zaradi ideoloških razlogov silno predimenzioniran in nikoli ni živel kot »kulturni« 
hram«, zrasel iz potreb prebivalstva, čeprav je omogočal kulturno dogajanje. Če 
torej avtentično, avtonomno kulturno delovanje ne more rasti nekako organsko 
in s tem trajno bogatiti družbenega prostora, tudi »prostori« ne morejo zagotoviti 
kulturnega razvoja brez samoniklih potreb, interesov in njihovih v društva pove-
zanih protagonistov.

56 Zagotovitev takih infrastrukturnih pogojev, »prostorov« je včasih prav »zgodovinskega pome-
na«. Tako je bilo na primer z ruškim letnim gledališčem Pod goroj in Sokolskim domom, s selni-
škim Slomškovim domom ali domom krajanov v Gradišču in vse kaže, da bo moč po tem, ko bo 
preteklo neko srednjeročno obdobje po letu 2015, to leto oziroma zgraditev HRAMa šteti za 
»zgodovinsko«. O tem bodo sodili po gravitacijski moči HRAMa, po statističnih podatkih in 
seveda še bolj po tem, ali bo širše okolje sprejelo, razumelo in podpiralo HRAM ter v njem de-
lujoči domači ustvarjalni potencial kot »selniško kulturno žarišče«.
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Tipični primer take zgrešene, »oktroirane« ideje je bila v sodobnosti ideja o 
»Kleti«, ki jo prepoznamo po kratici ARNI, o prostoru57, ki naj bi na okroglih 180 
m2 uporabne površine nudil zavetje in možnost za kulturno ter drugo delovanje 
mlajši generaciji. Projekt izpred desetih let je bil gradbeno in z opremo vred spo-
dobno realiziran, v njem se je nekajkrat »kulturniško zaiskrilo«, potem pa je sledil 
mrk, v katerega žarki prebujanja še niso uspeli posvetiti.

Povsem drugačna je zgodba HRAMA KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA58. 
Gradnja je bila zasnovana na »posnetku« realnih lokalnih potreb, na primerjavah 
s podobnimi hrami drugod, na političnem prepričanju, da gre za nepogrešljiv del 
kvalitete življenja ljudi in ob jasnem zavedanju, da tak HRAM ne more biti pre-
puščen zgolj tržnim mehanizmom. Danes, na »predvečer« pete obletnice obstoja, 
smemo na temelju poročil »ekipe«, ki HRAM vodi in upravlja reči, da so se vsak-
danji, operativni interesi »spletli« z dolgoročnejšimi. Fenomen HRAM živi, ker so 
interesi zviti v klobčič aktivnih ljubiteljskih kulturnikov, profesionalcev in potreb 
ljudi ter politične podpore, kar skupaj daje HRAMu potreben polet, elan vital. Ko 
umanjka kakšen od teh strukturnih elementov, ko zmanjka zanosa operativcev ali 
kreatorjev kulture, ko se ne ujamejo kulturna ponudba in povpraševanje obisko-

57 Nekoč je bila to zgradba »nove« (1901) šole, v kleti si imeli svoje prostore tudi selniški sokoli, 
danes so to prostori občine.

58 Uradni naslov je nekoliko zapletenejši in daljši: Javni zavod Center Arnold Tovornik Selnica ob 
Dravi, v splošni, vsakdanji rabi pa se uporablja skoraj izključno ime HRAM.

Ob otvoritvi »Kleti« … 
(Fotografija iz arhiva HRAMa.)
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valcev …, takrat uplahne življenjska moč. Za sedaj se kaže projekt HRAM kot 
prava odločitev. Pogoji so dani!

HRAM nudi v prostorskem in tehnološkem smislu »vse«, kar je za sodobno 
kulturno umetniško, zabavno, estradno, razvedrilno dejavnost, najsibo dramska, 
glasbena, vizualna, filmska ali gibalna, plesna, družabna ali kakšna bolj specifična, 
potrebno. Prostorsko je strukturiran tako, da so osrednji prostori, velika dvorana, 
knjižnica in avla s po okoli 400 m2 površin primerni tudi za organizacijo večjih 
prireditev. Dvorana z balkonom lahko sprejme okoli 400 obiskovalcev (ali skoraj 
dvakrat več, če gre samo za stojišča), avla, ki s svojo večnamensko rabo omogo-
ča tudi izvrstno likovno razstavno dejavnost, se lahko spremeni v »dvorano« za 
sprejeme ali kakšne druge družabne prireditve, mala dvorana v »predavalnico«, 
kinodvorano, literarno, domoznansko ali podobno delavnico itn.59

O tem, kakšno »dogajanje« se odvija v HRAMu, se lahko podrobneje sezna-
nimo s pregledom informacijskega biltena, koledarja »Prireditve in dogodki«, ki 
ga HRAM redno izdaja. Ugotovili bomo, da so prireditve namenjene različnim 
generacijam, številne najmlajšim, šolski in drugi mladini. Večinoma je program na-
menjen splošni javnosti in izbran dovolj dobro, da pritegne publiko iz vse Dravske 
doline, iz Maribora in celo iz bolj oddaljenih krajev. Računa se seveda predvsem 

59 Funkcionalno naštete prostore zaokrožujejo še terasa, streha nad knjižnico in zunanje ploščadi z 
zelenico ter parkirnimi prostori. 



41

HRAM vabi nastopajoče na svoje »odre«: v veliko in malo dvorano, avlo – likovni salon in v knjižnico. 
(Fotografije iz arhiva zavoda.)
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na domače obiskovalce, a vrata so odprta vsem ljubiteljem kulture in tisti iz drugih 
krajev zagotavljajo precejšen strukturni delež. Tako HRAM ni le kreator lokalne-
ga obveščanja s pomočjo svojih informacij in TICa, pač pa tudi in še bolj preko 
medijskega poročanja o dogajanju in zlasti preko »ustnega širjenja informacij o 
odličnem delu«, kar pa lahko zagotovijo le zadovoljni obiskovalci.60

Nekatere vrste prireditev so kajpak bolj komornega značaja, a nič manj po-
membne od tistih, ki jim rečemo masovne. Zlasti imamo v mislih predavanja, 
delavnice, svetovanja, literarna srečanja, razstave itd. Druge so takšne, ki daleč 
presegajo pomen sporadičnih prireditev in so dolgoročni projekti, kakršni so tradi-
cionalni Tovornikovi dnevi. Prav ponujajo pa se še druge oblike dela, saj je medtem 
HRAM nedvomno postal pravi kulturni center, ki ne le omogoča, pač pa prav tako 
generira, spodbuja, sugerira kulturno produkcijo, osveščanje in ponuja različne 
vrste »doživljanja«; tudi tiste, ki sodijo v sfero skrbi za telo, torej nekatere oblike 
telesne, športne vadbe, joge ter vadbe raznih plesnih, ritmičnih skupin.

Centralno mesto v HRAMU ima kljub zelo pestri ponudbi gledališka igra. 
Skromna, petčlanska ekipa in lokalna društva skrbijo za to, da se v dvorani vrste 
nastopi mnogih skupin, tistih ljubiteljskih in tistih s profesionalnih odrov. Dvorana 
ne ostaja nezasedena in obiskovalci je ne zapuščajo nepotešeni, ne razidejo se 
brez želje, da se kmalu ponovno vrnejo na kakšno izbrano prireditev. Zlasti zato 
ne, ker se jim obrazi v dvorani često razlezejo v pritajen nasmeh in tudi burne 
salve smeha. Saj, komedija, humor je ena od razpoznavnih značilnosti HRAMa. 
Selniška kulturna scena na ta način prestopa ozke lokalne meje. Pomembno je, da 
prihajajo sem odlični ansambli ter posamezniki, še pomembnejše pa, da se z vse 
intenzivnejšim delom oblikuje kulturno ozaveščanje lokalnega prebivalstva in da 
so kulturniki s »selniškega« dobili optimalno podporno shemo za svoje ustvarjanje. 
Domači ansambli, domači likovniki, domači šolarji … so namreč tisti, ki jim je bil 
HRAM od samega začetka namenjen.

HRAM z okroglo 2100 m2 površin61, z garderobami ter vsemi servisnimi prosto-
ri in tehniko vred nedvomno pomeni nadstandard v infrastrukturni kulturni »opre-
mljenosti« slovenskih podeželskih okolij. Od 15. maja 2015, odkar so se »odprla« 

60 Število prireditev se je v letu 2019 dvignilo na 775, število obiskovalcev pa se je vzpelo že čez 
30.000 letno. Ločeno se vodijo še podatki o obisku knjižnice, prireditev v avli, na terasi, na plo-
ščadih pred domom in v TICu, kar skupno število obiskovalcev dvigne za okoli četrtino. Če se-
štejemo vse obiske in upoštevamo, da vse evidence ne morejo biti stoodstotno zanesljive, lahko 
»čez palec« ocenimo, da je HRAM obiskalo toliko ljudi, kot da bi ga vsak občan občine obiskal 
skoraj vsakih 10 dni.

61 2100 m2 tlorisne površine, tehnika in sodobna oprema so zahtevali 3,9 milijonsko evrsko investi-
cijo, katere polovica je bila zagotovljena s pridobitvijo nepovratnih sredstev. Danes zavod po-
sluje z dobrih 300.000 euri letnega prometa (dve tretjini javnih sredstev in ena tretjina sredstev, 
pridobljenih na trgu) in z vsakoletnim nekaj odstotnim presežkom, ki ga namenjajo izključno za 
lastno dejavnost. Nekaj sredstev zavod prigospodari z najemanjem prostorov in tehnike s strani 
zunanjih uporabnikov ter s svojimi strokovnimi storitvami za profesionalne producente in druge 
uporabnike.
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njegova vrata, mu lahko posebno dimenzijo pripišemo zaradi likovnega razstavišča, 
poimenovanega po kiparju in slikarju, domačinu Lojzetu Šušmelju. Morda naj-
pomembnejši umetnik tukajšnjega okolja, ki je že zelo mlad razen umetniškega 
ustvarjanja imel pomembno vlogo še kot organizator, promotor selniške kulture, je 
bil pomemben tudi za rast narodne zavesti in socialnih, političnih idej … Nekoč, že 
prej, preden je doštudiral, in pred mučeniško smrtjo v okupatorjevem zaporu, je bil 
talentirani mladi umetnik širše »opažen«. Podpirali so ga nekateri krajevni meceni, 
prav pa bi bilo, da bi se mu v prihodnosti oddolžili še z monografsko publikacijo. 
A že dejstvo, da razstavišče nosi njegovo ime, je samo po sebi potrditev pomena 
njegovega dela. Z novimi prireditvami v Likovnem salonu Lojzeta Šušmelja, tudi 
slikarskimi, ki se po letu 2016 vrste v salonu, pa se bo njegovo ime ohranjalo med 
mlajšimi generacijami, ki ga niso imele priložnost neposredno spoznati.

Fotografija dela razstavnega salona Alojza Šušmelja. 
(Fotografija iz arhiva HRAMa.)

KNJIŽNICA
Ob dveh dvoranah v »Tovornikovem« HRAMu, ki bosta najbrž v prihodnjih 

letih dobili ime po pomembnih selniških osebnostih in ob Likovnem salonu Alojza 
Šušmelja je tretji prostorski kompleks v zgradbi Knjižnica Selnica ob Dravi, enota 
Mariborske knjižnice. 

Potrebe po knjižničnih prostorih in zahteve, da se za delo knjižnice le-ti tudi 
zares zagotovijo, so stare. Najprej so se, povsem eksplicitno, v Rušah zastavile že 
v času Marije Terezije, ko je ruški beneficiat za knjižnico in arhiv namenil veliko 
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vsoto, nato v Avstro Ogrski, po tem v stari in nazadnje še v novi Jugoslaviji. Želja 
se je »Selničanom« uresničila v času samostojne Slovenije! Kljub povedanemu se 
je vsaj po koncu druge svetovne vojne zdelo precej realno, da bodo knjižnice pričele 
rasti kot »gobe po dežju«. 11. junija je namreč Okrajni odbor OF Maribor levi breg 
vsem Krajevnim odborom OF poslal dopis, v katerem je zapisal zahtevo, »naj takoj 
ustanavljajo« knjižnice.62 Zelo odločno je OF terjala: »V vseh krajih naj se takoj 
prične z ustanavljanjem knjižnic … Vsak kraj naj ima odgovornega knjižničarja. 
Tu pridejo predvsem v poštev tov. učitelji … Za knjižnice naj Krajevni odbori 
izberejo primerne prostore in opremo. Vsi prostori in oprema, ki so namenjeni 
kulturno prosvetnim nalogam, naj bodo do podrobnosti lični.«63

Kako so se nato odvijale stvari, je bilo v tej knjižici že omenjeno. Več o tem pa 
najdemo še v sestavku direktorice Mariborske knjižnice, ki sledi.

Dragica Turjak
KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI

V Selnici ob Dravi je tako kot v večini krajev širšega mariborskega območja že 
takoj po vojni delovala ljudska knjižnica v okviru kulturno prosvetnega društva, ki 
pa je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zamrla in potem skoraj dve desetletji 
občani Selnice ob Dravi niso imeli knjižnične ponudbe. Z izjemo majhnega kraja 
Gradišče na Kozjaku, kjer je še do pred nekaj let vztrajala majhna društvena 

62 SI_PAM, fond KLO Selnica ob Dravi 1945-1952, šk.3.
63 Prav tam.
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knjižnica, ki jo je prizadevno dolga leta vodila Maksika Hartman. Decembra 2004 
je začel Selnico in Falo obiskovati bibliobus Mariborske knjižnice, ki je med občani 
takoj naletel na veliko zanimanje. Vendarle pa smo si skupaj z odgovornimi na 
občini ves čas prizadevali, da bi Selničani dobili pravo, profesionalno občinsko 
knjižnico. Načrt se je uresničil z izgradnjo novega kulturnega centra leta 2015, ki 
je zares izjemna pridobitev in kulturni presežek ne le za Občino Selnica, ampak 
gotovo tudi za širše območje. 

Hram Arnolda Tovornika je zrasel v za kulturo ne preveč prijaznem času, zato 
je toliko dragocenejša pridobitev. Kulturni hram je arhitekt David Mišič z izjemnim 
občutkom umestil v središče občine, ga zlil s Pohorjem na eni ter Kozjakom na 
drugi strani dravske doline ter mu vdihnil simboliko te naravne kulise.

Kar 400 m2 prostora v kulturnem hramu je namenjenega občinski knjižnici, prav tako polni simbolike,  
ki jo nosi celotna zgradba. 

(foto: Mateja Glavica)

Za Mariborsko knjižnico je Knjižnica Selnica ob Dravi 20. v knjižnični dru-
žini krajevnih knjižnic, pridružila se je desetim mariborskim, dvema ruškima, 
lovrenški, hoški, dupleški, pesniški, šentiljski ter potujoči knjižnici – bibliobusu. 
Otvoritev knjižnice in hrama kulture je bila 15.5.2015, nekaj dni prej pa smo skupaj 
s Selničani v živi verigi simbolično prenesli v knjižnico še zadnjih nekaj sto knjig, 
ki smo jih do tedaj hranili v občinski stavbi. Bibliobus je po otvoritvi knjižnice 
prenehal z vožnjami.
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Na začetek delovanja knjižnice smo se pripravljali že dve leti pred otvoritvijo. 
Občina Selnica je načrtno namenjala sredstva za zbirko občinske knjižnice in gradi-
vo smo pospešeno pripravljali. Del gradiva smo prerazporedili iz potujoče knjižnice 
in nekaterih drugih enot ter za začetek pripravili zbirko 20.200 knjig, časopisov, 
revij, filmov … Do danes se je zbirka povečala na 25.000 enot. Od otvoritve knjižnice 
do danes, torej v štirih letih in pol, smo zabeležili še naslednje povedne podatke:

• 33.798 obiskov (11.532 otrok in 22.266 odraslih)
• 95.682 izposojenih knjig in drugega gradiva
• 173 prireditev
• 9.987 obiskovalcev na prireditvah

Ob tem pa lahko člani knjižnice uporabljajo elektronske podatkovne zbirke, 
elektronske časopise (Finance, Podjetnik, Delo, Večer, IUS Info, Uradni list, 
Pressreader z več deset tisoč časniki in in časopisi …) ter si brezplačno izposojajo 
e-knjige za otroke in odrasle v slovenskem jeziku preko Biblosa.

Za spodbujanje in promocijo branja in zbirke, ki je v knjižnici na razpolago, redno 
organiziramo prireditve in dejavnosti, namenjene vsem starostnim skupinam. Za otroke 
pripravljamo redne ure pravljic, organizirane obiske vrtčevskih in osnovnošolskih 
skupin, ki jim ob pravljici tudi predstavimo knjižnico. Otroci lahko sodelujejo pri Pikini 
bralni znački. Odrasli obiskovalci pa lahko sodelujejo pri bralnem klubu, ki ga enkrat 
mesečno vodi domačinka Urška Vute, in pridobivajo znanja in veščine s področja likov-
ne umetnosti na delavnicah Kaje Lukač ter berejo v okviru bralne značke za odrasle. 
Ob tem so v knjižnici redni pogovori z literarnimi ustvarjalci, razstave, pripravljamo 
informacijsko opismenjevanje in predstavitve za različne skupine obiskovalcev.

Knjižnica Selnica je torej občanom vseh starosti na razpolago veliko več časa kot 
bibliobus, je sodobno in udobno urejena, v njej je na razpolago dovolj tehnične in ra-
čunalniške opreme, brezplačen dostop do interneta, prostori za uporabo lastne tehnične 
opreme, prenosnikov, tablic … je ena najlepših knjižnic v Sloveniji, zato jo kot primer 
dobre prakse pogosto obiščejo knjižničarji z različnih koncev, posebej, ko načrtujejo 
nove knjižnice. Pričakujemo in želimo si, da jo za čisto svojo s ponosom sprejmejo vsi 
Selničani in da postane družabno, kulturno in informacijsko središče občine.
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TOVORNIKOV ROD

Lahko samo obžalujemo, da Arnold Tovornik ni napisal kakšne avtobiografije 
ali spominov na svoje otroštvo, mladost ali starše, otroke, prijatelje, da ni 
ohranjena (poznana) njegova korespondenca, morda »šopek« osebnih pisem.64 

Škoda, da ni pisal dnevnika ali kakšnih drugih zapisov, ki bi nam, razen igralske, 
približali še druge dimenzije njegovega življenja. Ker teh in podobnih zapisov 
ni (oziroma jih še ne poznamo), ne vemo o tem »iz prve roke« skoraj nič, iz ura-
dnih dokumentov pa se marsičesa ne da razbrati. Nekateri »spomini«, ki Arnolda 
predstavljajo kot korpulentnega moža, ki prostor, v katerega vstopi, »napolni« do 
zadnjega kotička, so bolj vtisi o njegovi osebnosti in ne toliko o njegovi telesni in 
duhovni »pojavi«. Arnolda tu in tam kdo opiše kot »orjaka« in njegovega očeta še 
kot precej večjega, a ti opisi niso najbolj verodostojni.65 Da je Arnold starše tako 
kot vsak drug otrok iz svoje otroške perspektive videl kot »stare in velike«, je ra-
zumljivo. A fotografije te korpulentnosti zanj66 in za očeta, ki je bil sicer visok mož, 
ne potrjujejo »brez ostanka«. Zanimivo je, kaj je o tem napisal odlični poznavalec 
Arnolda, Branko Rudolf. Pravi, da je »… le malokdo slutil, kako v resnici velik 
igralec – dramski oblikovalec – je bil Arnold Tovornik … V vlogah, ki mu telesno 
niso tako ustrezale, je znal po potrebi še zrasti ali se znižati, za gledalca spremeniti 
ustroj telesa, tudi shujšati in dajati glasu posebne odtenke.«67

Arnold torej ni bil zelo nadpovprečno visok, zlasti ni bil kak orjak. Z leti so 
se sicer na njegovem telesu poznale posledice najbrž precej dionizičnega načina 
življenja (ni bil ravno asket), a za publiko (in tudi dejansko) ni bil nadpovprečni 
telesni silak, kot bi ga nekateri radi prikazali, pač pa predvsem nadpovprečno dober 
igralec. Tako je oder lahko bil »poln Arnolda«, čeprav ga sploh ni bilo na odru. Na 
naslednjih straneh bo predstavljeno videnje tega, kaj o Arnoldu Tovorniku govore 
dokumenti in kakšne osebne predstave se ob tem sprožajo tistim, ki so ga želeli 
pobliže spoznati.

64 Nekaj od tega, kar v dokumentih ni zapisano, je ohranjeno skozi pripovedovanje Arnoldovih naj-
bližjih. Starejši sin Srdan se ga tako spominja kot skrbnega očeta, ki je bil pravzaprav nenehno na 
odru ali pa se je nanj pripravljal, a je našel tudi čas za to, da se je posvetil družini, sinovoma, vnu-
kinjam in drugim. Tako jim je razkazoval znamenitosti mariborske okolice, jih vabil v gledališče, 
se igral z njimi in jim pripovedoval zgodbe, vozil na krajše izlete po slovenskih krajih in letoval z 
njimi. Največkrat na Pašmanu, kjer so letovali tudi številni drugi mariborski gledališčniki. Skrb za 
otroke, vzgojo, otroški osebnostni, učni razvoj itd. pa je bila prepuščena bolj mami Idi, pa tudi 
stari mami. 

65 Pomisliti kaže še na to, da se v desetletjih ljudje fizično spremenimo, Arnold pa je bil odličen igra-
lec in velika osebnost skozi vso svojo aktivno dobo – takrat, ko je izgledal skoraj »pretenak« in 
kasneje, ko ga »je bilo nekaj več skupaj«.

66 Arnold je bil ob Marjanu Bačku ali Petru Ternovšku sicer res velik, ob Radu Pavalcu pa na primer 
ne.

67 Igralec Arnold Tovornik, str. 52.
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Lilijana Urlep
DROBCI IZ PRETEKLOSTI: KAJ O PREDNIKIH 
ARNOLDA TOVORNIKA RAZKRIVAJO IN SKRIVAJO 
MATIČNE KNJIGE? 

O Arnoldu Tovorniku je bilo povedanih in zapisanih že veliko besed. Bil je 
gledališki in filmski igralec, ki si je s svojimi vlogami ustvaril nesmrten sloves in 
za svoje delo prejel številna priznanja ter nagrade. V senci velikega moža so ostali 
člani njegove družine, starši in predniki, saj so podatki o teh skoraj popolnoma 
neznani. Veliko tovrstnih podatkov nam lahko povedo matične knjige, ki predsta-
vljajo glavni vir za iskanje rodoslovnih podatkov. Vendar matične knjige zmeraj ne 
razkrijejo vseh podatkov, zato je treba poseči tudi po drugih virih, kot so družinske 
knjige, zemljiške knjige, urbarji, domovinske ter gospodinjske kartoteke, sodni in 
zapuščinski spisi, popisi prebivalstva itd. 

Družini Tovornik in Dobravc 

Arnold Tovornik se je rodil 13. marca 1916 v Selnici ob Dravi. Njegova starša 
sta bila Martin Tovornik, po poklicu žandar, in Marija oziroma Marija Ana roj. 
Dobravc. Mladi Arnold je bil najmlajši otrok v družini s tremi dečki: starejša brata 
Ožbalt Jakob Martin in Franc sta bila rojena leta 1903 oziroma 1907.

Oče Martin in mama Marija sta se poročila 10. maja 1903 v Slovenski Bistrici.68 
Ženin Martin je ob poroki dopolnil skoraj 30 let, nevesta Marija je bila nekoliko 
mlajša, vendar je kot sirota v življenju prestala že marsikaj. 

Čeprav sta se Martin in Marija poročila v Slovenski Bistrici, sta oba izhajala 
od drugod: Martin iz okolice Dobjega pri Planini, Marija iz Laškega pri Celju. 

Martin Tovornik se je rodil 21. oktobra 1873 na Handilu oziroma v Škarnicah 
zakoncema Tomažu Tovorniku in Gertrudi roj. Tovornik kot deseti in hkrati naj-
mlajši otrok.69 Naselje Škarnice je spadalo v že omenjeno kozjansko župnijo Dobje 
pri Planini. Tomaž Tovornik, Martinov oče in Arnoldov dedek, se je rodil decem-
bra 1829 v Škarnicah pri Dobju,70 babica Gertruda tri leta kasneje v sosednjih 
Vodicah pri Kalobju,71 oba sta izhajala iz klenih kmečkih družin. Poročila sta se 
zelo mlada, leta 1849 v Marijini cerkvi v Kalobju.72 Ženin Tomaž jih je štel rosnih 
dvajset, mlada nevesta komaj sedemnajst. Najverjetneje so ju k poroki »prisilile« 
ali »spodbudile« življenjske okoliščine, saj sta bila ženinova starša Jurij in Marjeta 
Tovornik v tem času že pokojna, tako da si je moral verjetno hitro poiskati nekoga, 

68 NŠAM, Prepis PMK Slovenska Bistrica za leto 1903. 
69 RMK Dobje pri Planini 1866–1896, str. 64. 
70 RMK Dobje 1813–1839, str. 74.
71 RMK Kalobje 1826–1846, str. 227. Gertruda Tovornik se je rodila 13. marca 1832. 
72 Prepis PMK Kalobje za leto 1849. 
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s katerim si je delil življenje in delo 
na domači kmetiji, ki jo je podedoval. 

Zakoncema Tomažu in Gertrudi 
se je na kmetiji v Škarnicah rodilo 
10 otrok, sedem hčera in trije sinovi. 
Štiri leta po poroki se je zakoncema 
najprej rodil sin Marko (rojen 1853), 
ki so mu sledile sestrice Katarina, 
Frančiška, Julijana, Marjeta, Agnes 
oziroma Neža, Helena in Barbara. 
Desetico sta zaključila še sinova 
Jožef in Martin, rojena 1871 in 1873. 
Življenje v družini je bilo verjetno 
zelo pestro, še posebej, če upošte-
vamo, da je bilo med najstarejšim 
in najmlajšim otrokom v družini kar 
dvajset let starostne razlike. 

Družinsko življenje je prekinila 
smrt mame Gertrude, ki je umrla 27. 
novembra 1884,73 stara komaj 52 let. 
Žal je umrla prej, preden so odrasli 
vsi njeni otroci, najmlajši Martin je 
ob njeni smrti dopolnil šele 11 let. 
Oče oziroma mož Tomaž jo je preživel za deset let; umrl je leta 1894,74 ko so bili 
vsi otroci že pri kruhu ali na poti do tja, tudi sin Martin, ki ga je pot zanesla med 
žandarje. 

Ker sta se tako Tomaž kot tudi Gertruda pred poroko pisala Tovornik, se zastav-
lja vprašanje, ali si nista bila slučajno v sorodu. Na to vprašanja lahko načeloma 
odgovorimo negativno. Priimek Tovornik, ki se je v preteklosti zapisoval tudi kot 
Tobornik, Tavornik, Thobornik, Tovornig itd., je v Dobju in okolici zelo pogost, 
vendar je treba opozoriti na dejstvo, da ženin in nevesta ob poroki nista zaprosila 
za spregled zakonskega zadržka krvnega sorodstva, ki je bil po takratni cerkveni 
zakonodaji obvezen za vse, ki so si bili v sorodu do četrtega kolena.75 Ker zaročenca 
Tomaž in Gertruda pred poroko nista zaprosila za spregled omenjenega zadržka, 
lahko sklepamo, da nista bila v ožjem sorodstvu, ne moremo pa izključiti bolj 
oddaljenega sorodstva. 

73 MMK Dobje pri Planini 1786–1892, str. 373. 
74 MMK Dobje pri Planini 1893–1909, str. 16. Martin Tovornik je umrl 27. 8. 1894. 
75 Kušej, Cerkveno pravo katoliške in pravoslavne cerkve: s posebnim ozirom na razmere v kraljevini 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, str. 329–332. 

Poročna slika Martina in Marije Tovornik 
(Fotografija iz družinskega arhiva 

Igorja Tovornika.)



50

Martin Tovornik je torej izhajal iz družine Tovornik, ki je več generacij76 ži-
vela na kmetiji v Škarnicah pri Dobju pri Planini. Nekoliko bolj skrivnostna in 
zagonetna je preteklost družine Dobravc, iz katere je prihajala Martinova žena in 
Arnoldova mama Marija. 

Marija Dobravc se je rodila 29. decembra 1886 v Laškem staršema Jožefu 
Dobravcu, trgovcu, in Tereziji roj. Radej.77 Družinica, ki se ji je leta 1889 pridru-
žil še brat Jožef Rudolf,78 je med letoma 1886 in 1890 živela v Laškem. Podatki 
o tem, kje sta bila starša rojena oziroma od kod izvirata njuni družini, zaenkrat 
še niso bili najdeni, potrjeno je le, da nista bila domačina. Možno je, da sta se v 
Laško priselila s Kranjskega, prav tako ni nemogoče, da so bile njune korenine na 
Kozjanskem ali v Posavju, kjer se v tem obdobju pojavlja priimek Dobravc. Za 
nadaljnje raziskovanje podatkov o njunem izvoru bo treba poleg matičnih knjig 
vključiti še druge vire, v prvi vrsti zapuščinske in ostale sodne spise. 

Družinska sreča je bila zgolj kratkotrajna. Oče Jožef je umrl 19. avgusta 1889 
za kozami,79 mama Terezija leto kasneje, 18. maja 1890, za tuberkulozo; ob smrti je 
dopolnila komaj 28 let.80 Mala Marija je osirotela že pri treh oziroma štirih letih, med-
tem ko je njen bratec Jožef Rudolf ob smrti staršev dopolnil šele štiri mesece oziroma 
dobro leto; oba sta torej že v najnežnejših otroških letih postala siroti brez obeh staršev. 

Kaj natančno se je po smrti obeh staršev zgodilo z malo Marijo in z njenim 
bratcem in kdo je skrbel zanju, doslej še ni znano, za iskanje nadaljnjih podatkov 
bodo v prvi vrsti prišli v poštev že omenjeni zapuščinski spisi. Iz matičnih knjig je 
znano samo, da je Marija ob poroki leta 1903 živela na gradu v Slovenski Bistrici.81 
V Bistrici je verjetno srečala tudi Martina Tovornika, s katerim si je ustvarila 
družino in življenje. Žal njuni otroci niso nikoli poznali svojih starih staršev, saj 
so vsi štirje umrli že veliko pred njihovim rojstvom, tako da so bile možnosti za 
posredovanje podatkov o skrivnostih družinske zgodovine precej skromne. 

VIRI IN LITERATURA
• Kušej, Rado: Cerkveno pravo katoliške in pravoslavne cerkve : s posebnim 

ozirom na razmere v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Ljubljani: 
Juridična fakulteta, 1923.

• NŠAM (Nadškofijski arhiv Maribor) 
• Matične knjige župnij Slovenska Bistrica, Dobje pri Planini, Kalobje, Laško. 

76 Ker so matične knjige župnije Dobje pri Planini in sosednjih župnij dobro ohranjene, je možno 
tudi nadaljnje iskanje. 

77 RMK Laško 1882–1897, str. 121. 
78 Prav tam, str. 183. Jožef Rudolf se je rodil 29. aprila 1889. 
79 MMK Laško 1876–1898, str. 241. 
80 Prav tam, str. 258. 
81 NŠAM, Prepis PMK Slovenska Bistrica za leto 1903.
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Vili Rezman

ARNOLD TOVORNIK – IGRALEC IN ŠE KAJ …
Če bi želeli pisali o tem, kdo vse in kaj (bistvenega), s kakšnimi poudarki je 

pisal o Arnoldu Tovorniku, bi nastal obsežen članek. Seveda bi bila v ospredju 
Tovornikova igra. Ni pa, če govorimo o njegovih nastopih, o njegovi igri, pove-
danega dovolj, da bi ga lahko ocenjevali kot osebnost. Tovornik ni bil »samo« 
igralec, bil je vojak, mož in oče, prijatelj, razgledani pisec kratkih »beležk« za 
svoje nastope, politik, samoupravljavec …, človek številnih značajskih potez, ču-
stev, plemenitih vrednot. Ni igral le »po besedah«, ki so jih napisali drugi, pač pa 
je bil tudi sam avtor besedil za kratke skeče, pisal je anekdote, ustvarjal, izmišljal 
si je like, skozi katere je projiciral svoja videnja, sodbe, kritike, poante in nauke. 

Njegovo ime in priimek sta v raznih medijskih poročilih (največkrat v slovenskih, 
v Večeru, Delu … in v tujih medijih) objavljena tolikokrat, da bi že zgolj naštevanje 
teh poročanj terjalo poseben zvežčič. A veliko teh »omemb« Arnolda Tovornika 
se nanaša na napovedi gledaliških predstav in drugih dogodkov, povezanih z njim, 
na kratka poročila, nekrološke zapise itd. Pravih, serioznih, analitičnih, strokovnih 
prispevkov je manj.82 Najbolj poglobljeno in obširno so o Tovorniku pisali Branko 
Gombač, Branko Rudolf, Vili Vuk in Tone Partljič, ki so ga osebno odlično poznali. 
Dobro so ga poznali seveda še številni drugi soigralci in igralke, režiserji in scenaristi, 
dramaturgi itd., le da kaj veliko več kot priložnostnih razmišljanj niso zapisali in ob-
javili. Gotovo bi bila potrebna in zanimiva kakšna bolj poglobljena študija o Arnoldu 
Tovorniku, vsaj kakšna diplomska naloga, saj je bil »igralec, ki ga ne pozabimo«. 
Naslov knjige o lavreatih niškega filmskega festivala, katerega nagrajenec83 je bil, je 
skorajda sinonimen za Tovornika: Glumci za sva vremena. V knjigi manjka intervju 
z Arnoldom, ki se je takšnim intervjujem menda notorično izogibal.

*

Za začetek tega biografskega pasusa si zastavimo vprašanje o tem, kje, kaj … 
je bilo Tovornikovo domače okolje. Je bila to Slovenska Bistrica, kamor sta se 
njegova starša priselila? Je bila to Selnica ob Dravi, kjer se je rodil in kjer naj bi 
se vpisal v šolo? Je bila to Krčevina, kjer je šolanje začel v šolskem letu 1922/3? 
Ali Slovenska Bistrica, kamor se je »vrnil« in kjer je pričel s svojo amatersko 
igralsko kariero? Ali je bil to Maribor, kjer je »pustil« največ in kjer so mu izbrali 
mesto zadnjega počivališča?

Biografi seveda brez izjeme navedejo Selnico ob Dravi, rodni kraj, torej kraj, v 
katerem je sredi vojne vihre prijokal na svet. A čeprav je v Selnici preživel nekaj 

82 B. Gombač v knjigi Skozi življenje navaja nek svoj pripis, ki glasi: »Če mi bo življenje naklonjeno 
z zdravjem, nameravam o Arnoldu napisati posebno knjigo.« (str. 345) Danes lahko le obžalu-
jemo, da se to ni zgodilo, da te knjige ne moremo vzeti v roke.

83 Bil je prejemnik nagrade Cara Konstantina (1974) za vlogo Tjaša – v času, ko se mu je življenje 
že iztekalo. 
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otroških let, bi zelo težko rekli, 
da so ga ta leta zaznamovala, da 
je na njegovo kasnejše življenje 
pomembno vplivalo to, selniško 
okolje.

Oče in družina84 sta se tako ali 
tako morala večkrat seliti, kar za 
državne uslužbence, vojake, uči-
telje, železničarje, poštarje itd. 
takrat ni bila kakšna posebnost. 
Pošiljali so jih pač tja, kjer jih je 
»država potrebovala«. Tako tudi 
nimamo nobenega prepričljivega 
razloga, da bi menili, da je bila 
družina posebej navezana na sel-
niško okolje. To pa je bilo, v času 
Arnoldovega odraščanja, precej 
nemškutarsko, kar za rodoljubne 
Tovornike ni bil prav posebej pri-
jazen, privlačen milje, v katerem 
bi se globoko ukoreninili. 

A Selnica je premogla tudi ne-
kaj odličnih domoljubov, župni-
kov, učiteljev, kmetov, ki so bili 
po vrsti skoraj vsi še kulturniki, 
promotorji slovenskega jezika, 
knjige, gledališke igre. Če se 
Tovornikovi v dvajsetih letih ne bi ponovno preselili (Krčevina), bi odraščajoči 
Arnold zagotovo verjetno našel stik z njimi. Tako pa so se potrgale nitke povezave 
Tovornika s Selnico in razen enega samega primera v času precej po drugi svetovni 
vojni, ko je bil že zelo znan in so ga mnogi vabili kot »atrakcijo«, da bi si zagotovili 
dober obisk svojih prireditev, ko je bil tako rekoč na vrhuncu, ni sodeloval v kraju, 
na tukajšnji kulturni sceni. Precej podobno tudi Rušan Janko Glazer v Rušah ni 
zelo aktivno prispeval h kulturnemu, družbenemu razvoju. Ni aktivno sodeloval v 
društvih, ni igral vloge mentorja nadobudnim pesnicam(kom), le tu in tam je prebral 
kak svoj svečani govor ali napisal kak verz, ki je Rušanom ostal v trajnem spominu. 
Tovornik se tako ni počutil kot »pravi Selničan« in Glazer ne kot »pravi Rušan«. 

84 B. Gombač je v svojih zapisih (glej v knjigah Igralec Arnold Tovornik in Skozi življenje) zmotno 
menil (pisal), da je Tovornikova družina imela ob treh sinovih še sestro. To naj bi bila Ana Tovornik, 
ki je z imenom sicer ne navaja, in ki je v resnici bila žena (vdova) Franja Tovornika, Arnoldovega 
ter Ožbaltovega brata. Gombačevo napako je v svojem članku za knjigo Osebnosti slovenskega 
gledališča ponovil še Tone Partljič, pojasnil pa mi jo je Tovornikov mlajši sin Igor. 

Martin Tovornik, Arnoldov oče. Najprej je služil 
v Avstroogrski vojski, nato do upokojitve leta 1926 

v žandarmeriji. Med prvo svetovno vojno ni bil 
mobiliziran, med drugo pa je bil že upokojen. 

(Fotografija iz arhiva Igorja Tovornika.)
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Bolj kot krajevne razmere so 
Arnolda najbrž zaznamovali do-
mači. Morda je njegova naveza-
nost na podeželje bila »utemelje-
na« s kmečkim poreklom starih 
staršev. Gotovo je sam postal 
vojak pod vplivom narodno za-
vednega očeta, na uniformo in 
svojo sabljo ponosnega stražmoj-
stra. Gombač pravi, da je »spre-
jemal … osnovne značajske pote-
ze, resnicoljubnost, poštenost in 
pravičnost … od svoje mame«85, 
skrbne gospodinje, ki se je do 
poroke prebijala skozi življenje 
kot sirota, oče pa je bil tisti, ki je 
sinove vzgajal s spoštovanjem 
do reda in discipline ter tako, da 
so nacisti proti koncu druge voj-
ne sestavili karakteristiko, ki jo 
je navedel v svoji knjigi Branko 
Gombač: »Vsi so nacionalni 
Slovenci, sovražijo vse nemško, 
da so zaradi sovraštva postali ko-
munisti. Domači jezik je sloven-
ski. Pri vseh je potrebna največja 
budnost.«86 Na tem seznamu so 
Nemci za Ano, vdovo po Franju, 
napačno napisali »hčerka«. Hčerka Marija je umrla že prej, pred očetom Franjem. 
Na seznamu pa je napisan njen brat Marian, za katerega so Nemci pripisali, da je 
»zelo predrzen« študent v Gradcu. Takrat jih je štel šele osemnajst.

Od Arnolda precej starejša brata (Ožbalt/Osvald je bil 13, Franjo/Franc pa 9 let 
starejši), sta gotovo imela nekaj vpliva na mlajšega brata. Ožbalt je bil tako kot oče 
vojak po duši, podoficir, vojaški obveščevalec, politično aktiven, upornik, revolucio-
nar, povezan s številnimi komunisti, narodno zaveden. Gestapovci so ga že leta 1941 
zaprli in internirali, iz Gradca so ga premestili v Dachau. Ožbalt si je skusil štiriletno 
življenje taboriščnika, se vrnil in živel v povojni federativni/socialistični Jugoslaviji, 
zvest svojemu značaju do smrti leta 1974. Čeprav je bil kmalu po vojni najprej kot 
nekdanji preživeli taboriščnik »sumljiv«, zasliševan, preverjan, je bil opran vseh mo-
rebitnih očitkov. Ožbalt se je po vojni poročil z Zofijo Platajs, ki mu je rodila hčerko 

85 Glej Gombač, Skozi življenje, str. 337.
86 Ibidem. 

Marija r. Dobravc, mama Arnolda Tovornika. 
Mlada Marija je po smrti staršev živela v Slovenski 

bistrici pri mamini sestri Ani Radej, poročeni 
Krempuš, in njenem možu Francu. 

(Fotografija iz arhiva Igorja Tovornika.)
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Nado. Spoštljiv nekrolog mu je po 
smrti spisal prijatelj, zgodovinar in 
prav tako politično in razredno za-
nesljiv družbenopolitični aktivist 
France Filipič.

Še drugi brat, Franjo, je bil 
precej, skoraj desetletje starejši. 
Rojen je bil leta 1907 v Selnici, 
kjer je tudi obiskoval šolo in je bil 
torej »po letih« bolj »Selničan« 
kot Arnold. Mlad, komaj 15 le-
ten je zapustil začeto šolanje na 
klasični gimnaziji in se zapisal 
gledališču v Mariboru, kjer si-
cer ni igral velikih vlog, je pa bil 
gledališko nadarjen in spoštovan 
med igralskimi kolegi, vodja 
predstav, inšpicient. Veljal je za 
nadarjenega komika, zlasti kaba-
retista. Družina je kmalu izgubila 
moža, očeta. Zelo mlad je umrl 
(1934), niti treh desetletij ni do-
polnil. Gledališko je bil aktiven 
že v času Arnoldovega osnovno 
ter srednješolskega odraščanja in 
najbrž ga je prav Franjo pri os-
mih letih prvi peljal v gledališče. 
Kasneje, ko Franja že ni bilo več, 
se je Arnold kot dijak preizkušal 
na amaterskem gledališkem podi-
ju. Kaj več pa o njunih razmerjih, 
morebitnem mentorstvu starejše-
ga brata, ne vemo. 

Arnold se ni šolal v Selnici, kot 
nekateri pišejo. Prvič je bil v šolo 
vpisan v šolskem letu 1922/23 v 
Krčevini, nato v gimnazijo v 
Mariboru in končno na vojno aka-
demijo v Beogradu. Akademsko 
izobrazbo si je na tej akademiji 
pridobil z odličnim uspehom. Bil 
je torej akademsko izobraženi 

Ida Žohar/Tovornik, Arnoldova žena. 
(Fotografija iz arhiva sina Igorja.)

Arnold Tovornik z dve leti mlajšo ženo Ido r. Žohar. 
(Fotografija iz arhiva Igorja Tovornika.)
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intendant. Njegovo izobraženost, 
vsestranskost, odličnost so kolegi 
večkrat omenjali. A začel ni tako 
bleščeče. Res je tudi v osnovni 
šoli in gimnaziji bil precej dober 
učenec, a ne tako, da bi bilo šolski 
uspeh možno šteti za skozinskoz 
odličen. Brez izjeme se je odlikoval 
pri verouku, bil je vzornega vede-
nja in največje pridnosti. Tudi učni 
jezik (slovenščina) je bil ocenjen 
večkrat kot odličen, tu in tam so 
bili tudi domoznanstvo in zemlje-
pis, prirodopis, računstvo večkrat 
nadpovprečno dobro ocenjeni – pri 
nekaterih drugih predmetih pa se 
je Arnold slabše izkazal. Tako je 
na primer komaj za oceno dobro 
telovadil, pisal in obvladal srbohr-
vaščino ter petje, risanje in pisanje. 
Boljše ocene kot v gimnaziji je do-
segal v osnovni šoli. Zanimivo, da 
je bil v srednji šoli odlično ocenjen 
pri predmetu umetnost. Med kolegi 
je kasneje veljal za enciklopedič-
no razgledanega, igralsko pa je 
bil samouk, »ljubiteljski« gledali-
ščnik, a nadpovprečno razgledan. 
Pričakovali bi, če bi prebrali samo 
njegove šolske ocene, da bo pos-
tal inženir in ne umetnik/ igralec. 
Gombač je v svojem prispevku z 
naslovom Igralec Arnold Tovornik 
v istoimenskem zborniku za to, da 
bi poudaril njegovo vsestranskost, 
napisal: »Nemalokrat je tako pre-
daval svojim kolegom o slovenski 
folklori, o politiki in o znanstvenih 
vedah, o glasbi, o zgodovini gleda-
lišča in o marsičem drugem.«87

87 Glej v Igralec Arnold Tovornik, str. 6., in 
v knjigi Skozi življenje, str. 339 in nas-
lednje, kjer mu je spisal pravo himno.

Mlajši sin Igor (v študentskih letih).

Sin Srdan z mamo ob priložnosti praznovanja  
87. rojstnega dne.
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Vnukinji Tanja in Vesna pod dedkovim kipom v 
SNG Maribor leta 2012.



Sin Srdan z ženo na obisku v »očetovem hramu«. 
(Fotografija iz arhiva sina Igorja Tovornika.)

Po tem, ko se je kot dijak preverjal na gledaliških deskah in ko je bi kot vojak/
intendant tudi že precej izkušen, je po drugi vojni sledil Taliji v mariborski gledali-
ški hram. Pričel je svojo poklicno igralsko kariero88 in se, ko mu je bilo obljubljeno 
ter tudi zagotovljeno stanovanje v Mariboru, pričel pripravljati na svoje družinsko 
življenje z izbranko Ido.

Za tisti čas relativno pozno sta dobila najprej sina Srdana (1951), nato še Igorja 
(1955). Arnold je bil takrat star 35 let. Z ženo, ki se je nato posvečala predvsem 
gospodinjstvu89 in vzgoji otrok, družini, sta zagotovila ustrezne pogoje, da sta si-
nova lahko doštudirala pravo. 

S tem je povezan zanimiv očitek nekaterih prijateljev, ki so mu veliko kasne-
je očitali in »zavidali« nastopanje po vsej Sloveniji v vlogi Štefa. Niso mu očitali 
le, da s to vlogo znižuje doseženo igralsko raven, pač pa je čutiti še zamero, da z 
njo »služi«. Gombač v svoji knjigi piše, kako se je nekoč odzval Tovornik: jezno 

88 Že prej, preden se je zaposlil v gledališču, ko je bil še »uniformiran«, se je zaljubil in zaročil s ka-
snejšo ženo Ido. Odločitev za odhod iz Slovenske Bistrice v Maribor, kjer sta ga »čakala« stano-
vanje in novo družinsko življenje, je tudi zavoljo tega bila najbrž lahka. Izbranka Ida, za katero se 
ja najbrž ozrlo še mnogokatero drugo moško oko, je bila tudi iz Brezja, »Mariborčanka«, rojena 
v družini Žohar. Otroška leta je sicer preživela v Framu, leta 1935 pa so se preselili v Maribor. 
Nemci so jih, Žoharje, od tod leta 1941 izselili v Srbijo, oče je bil leto kasneje ustreljen kot talec, 
leta 1945 se je vdova Mihaela, Primorka, r. Bertok, vrnila v Slovenijo sama s preostalo družino. 
(Podatki so bili pridobljeni od sina, Igorja Tovornika.)

89 Ida se je po vrnitvi iz izgnanstva najprej zaposlila v računovodstvu mariborske Avtokaroserije. Ko 
se je Arnold odločil oditi iz Maribora v NK Banja Luka, mu je sledila in bila kratek čas v tamkaj-
šnjem gledališču ekonom.
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Arnold kot vojni ujetnik v nemškem taborišču. 
(Fotografija iz arhiva sina Igorja Tovornika.)

je opozoril, da mora s svojo plačo preživeti razen sebe še ženo, ki je bila gospodi-
nja, in dva odraščajoča sina; nato je kritike zavrnil še z apelom, naj pometajo pred 
svojim pragom. Tovornik se je pokazal v luči resnega, odgovornega, pragmatič-
nega očeta in moža, ne morebiti kakšnega bohemskega zanesenjaka, ki bi zaprav-
ljal čas v zakajenih izbah, beznicah … v družbi zapeljivk in druge omame, kar se 
je že tudi komu zgodilo, ampak je raje nastopal po vseh mogočih »odrih«, se dru-
žil z ljudmi in tudi kaj zaslužil za življenje.90

Ko sta sina doštudirala, se je starejši poročil s kolegico pravnico in dobila sta dve 
hčeri: ena je doštudirala pravo in je danes pred porodom – Arnold dobiva pravnuke.91 
Druga je postala profesorica jezikov. Mlajši brat nima otrok, je pa po izobrazbi 
tudi on pravnik. Pa naj kdo reče, da jabolko ne pade daleč od drevesa – razen, če 
mislimo, da so uniforma, red in disciplina ter intendantura v »bratstvu« s pravom.

Tovornik je bil zaposlen v dveh službah; »služil« je vojski in gledališču, vse drugo 
je bilo epizodno.. Kot vojak se je zaposlil takoj po končani akademiji v Mariboru. Prvo 
leto vojne je bil kot vojni ujetnik od aprila do decembra 1941 v taborišču v Wartburgu 
in Nuernbergu, po vrnitvi sredi decembra pa je bil dobre tri mesece brezposeln.92

90 Njegov prijatelj in igralski kolega Franc Vičar je v svojih spominih na Arnolda napisal, da so pri vseh 
dobrodelnih ustanovah, društvih upokojencev, bolnišnicah, gasilskih društvih, starejših občanih, krvo-
dajalcih, RK itd. »nastopali brez vsakega honorarja.« (Glej v Igralec Arnold Tovornik, str. 54.)

91 Morda tudi kakšnega »naslednika(co«)z igralskim talentom in ambicijami?!
92 Nemci so vojaku ujetniku Arnoldu med vojno tako kot drugim zaplenili premoženje. Po vojni je 

Tovornik vložil zahtevek za povrnitev vojne škode, ki mu je bil odobren. Navajamo ga zato, ker se 
iz njega da razbrati, kakšno premoženje je Arnold takrat imel (prihranjeni denar v oficirski zadrugi, 
kolo, daljnogled, šivalni stroj in oblačila …) Tretjino vsega odvzetega so bila prihranjena finančna 
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Novo zaposlitev je našel v Rezervni vojni bolnici Maribor, nato v »vojnem 
okrugu Ljubljana«, okrajnem, nato še (do marca leta 1947) v okrožnem Ljudskem 
odboru. Iz razmeroma dobre in zanesljive službe je po tem odšel v gledališče. 
Sprejeli so ga, gledališčniki in občinstvo sicer z navdušenjem, a sam ni bil zado-
voljen in je po enem letu gledališko hišo in Maribor zapustil, menda iz »družinskih 
razlogov«. Igral je leto dni v Narodnem kazalištu v Banja Luki, od koder pa je, po-
novno nezadovoljen z razmerami, tudi kmalu odšel in se vrnil v Maribor. Gledališču 
v Mariboru je odslej ostal zvest do smrti in je vabila v Beograd in v Ljubljansko 
Dramo po Severjevi smrti odklonil. Vemo pa, Tovornika so »zaposlovali« povsod 
po Sloveniji, njegovi »odri« so se našli na sindikalnih, krajevnih, zasebnih in drugih 
prireditvah, v menzah, kaznilnicah, da, celo na kakšnih kolinah. Kakor je nekajkrat 
menjal zaposlitev, je pogosto menjal tudi kraje bivanja. Z očetom in mamo se je 
selil iz Selnice v Krčevino, pa v Slovensko Bistrico, nato je dobil stanovanje v 
Mariboru93, najprej v Košakih in nato v Gregorčičevi, kjer še danes živi sin Igor. 

Tovornikovo življenje je bilo »eno samo potovanje«: iz kraja v kraj, od ene 
zaposlitve k drugi, iz gledališča k filmu, televiziji in na radio, na ljudske odre, 
od vloge do vloge. Na tem slednjem, igralskem potovanju si je Tovornik skoval 
najuglednejše ime, številne časti in priznanja, prijateljstva, znanstva, ter se zapisal 
»njegovemu občinstvu« v srce, tako da ga je na zadnjem slovesu počastila množica 
več tisoč ljubiteljev igre in častilcev igralca Arnolda Tovornika. Povedano je že 
bilo, da Arnold ni bil »samo« igralec. Na vseh področjih dela je imel angažiran 
odnos. Celo v politiki. V njegovih časih skorajda ni moglo biti drugače. Zato se 
je udeleževal političnega življenja, bil je član sindikata, pa socialistične zveze de-
lovnega ljudstva in zveze borcev NOB. Znotraj gledališča so mu zaupali najvišje 
samoupravne funkcije, od članstva do vodenja samoupravnih organov, odborov, 
komisij. Bil je prvi samoupravni predsednik gledališkega sveta SNG Maribor. Tudi 
član sveta Drame je bil, nekajkrat predsednik. Narodno zaveden, družbeno odgo-
voren, socializmu naklonjen je bil na teh položajih čislan, čeprav ni nikoli prav silil 
v politično, samoupravno ospredje – leader, kakršen je bil, pa se morebiti vsemu 
temu političnemu »prednjačenju« ni niti znal niti mogel izogniti, tudi, če bi se hotel.

Njegove osebne karakteristike, ki so že bile naštete, njegova družbena kritičnost, 
značajske poteze velikega, preprostega in iskrenega, neposrednega, poštenega huma-
nista so ga preprosto »naplavile« v prve vrste. Sam je menil, da je merilo njegovega 
dela/igre zadovoljstvo ljudi, ki jim mora z igro nekaj dati, nekaj več od zabave in nekaj 
več od nekaterim všečne plehkosti, ki je je sodobni stand up poln. Igralec se mora 
potapljati v globino in jo približati občinstvu, mu razgrniti resnico. Tak je bi, ko je 

sredstva, to naštevanje pa ima svoj smisel v tem, ker lahko iz tega sklepamo sledeče: ob začetku 
vojne je bil Arnold Tovornik ujet, star komaj 23 let in komaj dve leti po zaključeni akademiji in prvi 
zaposlitvi. Izkazano premoženje pove, da je bil že takrat resen, odgovoren, skrben, discipliniran, 
varčen, gospodaren … mladenič. Te lastnosti so ga odlikovale skozi življenje in oblikoval jih je 
skoraj zagotovo pod vplivom domače, družinske vzgoje.

93 Začasno je »stanoval« še v taboriščih v Nemčiji in v mestu, kjer so mu veliko ponujali in ga hudo 
razočarali, v Banja Luki.
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igral postranske ali glavne vloge, tak je bil, ko se je naprezal kot komik in traged, ko je 
predstavljal nepoštene, zavržne like in takrat, ko je »bil znanstvenik«, na velikem odru 
ali na odru veselih večerov po vaseh. A bil je ljub, razen povprečnemu občinstvu, tudi 
najbolj zahtevnim gledalcem, intelektualcem, režiserjem, strokovnjakom, kritikom. 
Branko Gombač ga je uvrstil »v sam vrh slovenske in jugoslovanske gledališke ter 
filmske ustvarjalnosti. Bil je mojster igralskega navdiha in ni bil oprt samo na talent 
in življenjske izkušnje, temveč obdarjen z veliko intelektualno močjo, skromnostjo in 
preprostostjo.«94 Branko Rudolf, Tovornikov prvi gledališki šef, je zanj uporabil izraze, 
kot so »zvezda«, »osupljiv meteor«, »zlitina talenta in razumnosti«, »utelešen primer 
pristnega slovenskega komedijantstva«, ter pribil, da »nadomestila zanj ni bilo«.95 In 
ga ni vse do danes! Ga ne more biti, ker je bil Arnold Tovornik res enkraten, povsem 
samosvoj dar temu gledališkemu, igralskemu, našemu človeškemu svetu!

VLOGE, KI JIH JE ARNOLD TOVORNIK ODIGRAL V 
SLOVENSKEM NARODNEM GLEDALIŠČU MARIBOR

Seznam vlog je nastal na osnovi sledečih dokumentov: Tovornikove vloge v 
SNG Maribor, FBS 1977, sestavila Frančiška Slivnik, Dokumenti slovenskega 
gledališkega muzeja 1977, št. 29, strani 127-130 in dokument Vloge v Drami SNG 
Maribor, izpisan dne 24.9.2019. Podatki iz vseh dokumentov niso povsem enaki, 
se tu in tam razlikujejo, kar pa poljudnega bralca ne more pretirano motiti pri obli-
kovanju lastne predstave o Tovornikovem gledališkem delu. Tudi navedene igre in 
vloge v seznamih niso povsem enake. Igri, ki ju seznam FBS ne našteva, sta ozna-
čeni z zvezdico. Na seznamu iz leta 2019 pa manjka več iger s seznama FBS 1977.

Dopolnjeni seznam vsebuje ime avtorja, naslov dela, vlogo, ki jo je igral Arnold 
Tovornik in letnico prve izvedbe.

 * Žižek, F., Sket, J., Miklova Zala, Iskender, 1946
1. Gabbe, T. G., Mesto mojstrov, Mojster Timole, 1947
2. Shaw, G. B., Izkoriščevalci, Natakar, 1947
3. Moliere, Skopuh, Stric Jacques, 1947
4. Ivanov, V. V., Oklopni vlak, Ilija Gerasimovič Perkljevanov, 1947
5. Shakespeare, W., Kar hočete, Vitez Tobija, 1947
6. Ibsen, H., Stebri družbe, Aune, 1947
7. Linhart, A. T., Županova Micka, Jaka, 1948
8. Žižek, F., Vsemu navkljub, Panča, 1948
9. Simonov, K. M., Rusko vprašanje, Murphy, 1948
10. Galsworthy, J., Srebrna tobačnica, John Barthwick, 1948

94 Glej Igralec …, str. 2.
95 Branko Rudolf je napisal to v enem od številnih »in memoriam«, ki so jih mediji objavljali, ko je 

Tovornik zares odšel.
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11. Linhart, A. T., Veseli dan ali Matiček se ženi, Jaka, 1949
12. Božič, M., Umik, 1. Ustaš, 1950
13. Gogolj, N. V., Revizor, Artemij Filipovič Zemljanika, 1950
14. Nušić, B., Pokojnik, Spasoje Blagojevič, 1950
15. Držić, M., Plakir, Radoje, 1950
16. Finžgar, F. S., Veriga, Boltežar, 1951
17. Miheličeva, M., Operacija, Kostja, 1951
18. Robles, E., Monserrat, Arnal Luhan, 1951
19. Stopar, B. – Šimatović, Š., Človek brez prtljage, Vice Karas, 1951
20. Shakespeare, W., Romeo in Julija, Peter, 1951
21. Jurčič, J. – Delak, F., Deseti brat, Matevžek Gospod, 1952
22. Moliere, Namišljeni bolnik, Diaforius, 1952
23. Kreft, B., Celjski grofje, Herman, 1952
24. Calderon, Sodnik Zalamejski, Pedro Crespo, 1952
25. Nušić, B., Žalujoči ostali, Trifun Spasić, 1952
26. Krleža, M., Leda, Klanfar, 1952
27. Budak, P., Metež, Jole, 1953
28. Hašek, J. – Gorinšek, D., Dobri vojak Švejk, Vodička, 1953
29. Moliere, Šola za žene, Alen, 1953
30. Žižek, F., Miklova Zala, Iskender,1953
31. Shakespeare, W., Beneški trgovec, Maroški kraljevič, 1953
32. Rolland, G., Obdelujmo v miru svoje vrtove, Clam Snyder, 1953
33. De Filippo, E., Neapeljski milijonarji , Peppe , 1953
34. Kreft, B., Velika puntarija, Matija Gubec, 1954
35. Berger, R., Balada o golem možu, Nekdo, 1954
36. Twain, M. – Blaž, F., Kraljevič in berač, Miles Hendon, 1954
37. Patric, J., Čajnica, Colonel Purdy, 1954
 * S hakespeare, W., Othello, Othello, 1954
38. Vega, C., Vitez čudes, Filiberto, 1955
39. Anderson, M., Ivana iz Lorraine, Nobel (La Hire), 1955
40. Camus, A., Obsedeno stanje, Osmi meščan, 1955
41. Goetz, C., Hiša v Montevideu, Župan, 1955
42. Drda, J., Či zoveš hujdiča, Martinek, 1956
43. Brecht, B., Gospod Puntila in njegov hlapec Matti Puntila, 1956
44. Hofman, B., Svetloba velike samote, Ricco Merando, 1956
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45. Patric, J., Vroča kri, Blossom, 1956
46. Shakespeare, W., Ukročena trmoglavka, Šolmašter, 1956
47. Delderfield, R. F., Visok je zid, Godfrey Pritchard, 1956
48. Kreft, B., Kreature, Matija Medved, 1956
49. Goodrich, F. – Hackett, A., Dnevnik Ane Frank, Gospod Van Daan, 1957
50. Shaw, G. B., Pygmalion, Alfred Doolittle, 1957
51. Kreft, B., Celjski grofje, Herman, 1957
52. Wolf, F., Kotorski mornarji, Franc Raš, 1957
53. Jonson, B., Volpone (Lisjak), Volpone, 1958
54. Williams, T., Mačka na vroči pločevinasti strehi, Gooper, 1958
55. Fischer, O. L., Prosti dan, Christian, 1958
56. Cankar, I., Hlapci, Kalander, 1958
57. Lawler, R., Poletje sedemnajste punčke, Barney, 1959
58. Anouilh, J., Škrjanček, Beaudricourt, 1959
59. Kamenik, I., Postaja ob veliki cesti, Brane Drušković, 1959
60. Levstik, F. – Kreft, B., Tugomer, Geron, 1959
61. Franck, M., Sreča na upanje, Adrien Rams, 1959
62. OʼNeill, E., Mesec za nesrečneže, Phil Hogan, 1959
63. Remec, A., Mrtvi kurent, Mihol Vegan, 1960
64. Dürrenmatt, F., Obisk stare gospe, Policaj, 1960
65. Bor, M., Zvezde so večne, Dr. Kamin, 1960 
66. Franck, M., Otroci po želji, Stephane, 1960
67. Miller, A., Smrt trgovskega potnika, Stric Ben, 1961
68. Prežih, Voranc – Mikeln, M., Samorastniki, Karničnik, 1961
69. Shakespeare, W., Mnogo hrupa za nič, Prvi stražar, 1961
70. Torkar, I., Svetloba sence, Ledoc, 1961
71. Golia, P., Jurček, Trobenta, 1961
72. Brecht, B., Mati korajža in njeni otroci, Kuhar, 1962
73. Cankar, I., Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Debeli človek, 1962 
74. Krleža, M., Gospoda Glembajevi, Ignacij Jacques Glembay, 1962
75. Ingolič, A., Milica ne sme umreti, Prvi stražar, 1962
76. Nušić, B., Dr., Stric Blagoje, 1962
77. Žižek, F., Otroci Apokalipse, Von Berendorp, 1963
78. Frisch, M., Andorra, Gostilničar, 1963
79. Aristofanes, Lizistrata, Vodja zbora, 1963
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80. Südraka, Glinasti voziček, Krvnik, 1963
81. Đokič, L., Poprček, Tunjo, 1963
82. Kreft, B., Kranjski komedijanti, dr. Janez Mrak, 1964
83. Roksandić, D., Andrea, Dedek, 1964
84. Shakespeare, W., Sen kresne noči, Klobčič, 1964
85. Brecht, B., Dobri človek iz Sečuana, Prvi bog, 1964
86. Držić, M., Dundo Maroje, Bokčilo, 1964
87. Nash, R., Oglejte si jaguarja, Brad, 1964
88. Blažek, V., Tretja želja, Pleskar, 1965
89. Moliere, Tartuffe, Orgon, 1965 
90. Nestroy, J. N. – Werich, J., teta iz Amerike, Aleš Glavič, 1965
91. Danek, A., Poroka ženitnega goljufa, Hezoum, 1966
92. Vercors, ZOO ali Človekoljubni morilec, Cuthbert Greame, 1966
93. Čapek, K., R. U. R., Konzul Busman, 1966
94. Hochwälder, F., Častni gost, Konrad Steisshäuptl, 1966
95. Gogolj, N. V., Ženitev, Podkoljosin, 1966
96. Cankar, I., Kralj na Betajnovi, Jožef Kantor, 1967
97. Shakespeare, W., Hamlet, Prvi grobar, 1967
98. Prežih, V. – Grün, H., Pernjakovi, Pernjak, 1967
99. Nušić, B., Gospa ministrica, Rista Todorović, 1967
100. Kamenik, I., Marionete, Gospodar, 1968
101. Weiss, P., Raziskava, Boris Kočevar, 1968
102. Shakespeare, W., Kar hočete, Vitez Tobija Rig, 1968
103. Potrč, I., Krefli, Jura Krefl, 1968
104. Čehov, A. P., Tri sestre, Čebutikin, 1968
105. Spewack S. & B., Naši trije angeli, Joseph, 1968
106. Žmavc, J., Obisk, Gospod, 1969
107. Kozak, P., Legenda o sv. Che, Ramon, 1969
108. Ustinov, P., Komaj do srednjih vej, General sir Mallaleieu Fitzbutress, 1970
109. Shakespeare, W., Vihar, Kaliban,1970
110. Drabosnjak, A., Igra o izgubljenem sinu, Birt, 1970
111. Büchner, G., Dantonova smrt, Meščan A, 1970
112. Golar, C., Vdova Rošlinka, Balantač, 1970
113. Shakespeare, W., Vesele Windsorčanke, Sir John Falstaff, 1971
114. Linhart, A. T., Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Gašper, 1971
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115. Zuckmayer, C., Stotnik iz Köpenicka, Willem Voight, 1971
116. Gorki, M., Na dnu, Luka, 1972
117. Garcia, L. F., Krvava svatba, Nevestin oče, 1972
118. Štefanac, M., Večna lovišča, Peter, 1972
119. Brecht, B., Življenje Galilea, Galileo Galilei, 1972
120. OʼCasey, S., Škrlatni prah, Prikazen, 1973
121. Hieng, A., Lažna Ivana, Peter, 1973
122. Ostrovski, A. N., Še tak lisjak se nazadnje ujame, Kruticki, 1973
123. Kozak, P., Afera, Jeremija, 1974
124. Držić, M., Boter Andraž, Šimen, 1974
125. Čehov, A. P., Striček Vanja, Serebrnjakov, 1974
126. Potrč, I. – Partljič, T., Zločin na meji, komandir v Selnici, 1974
127. Kreft, B., Kranjski komedijanti, Jurij Japelj, 1974
128. Čosić, D., Apokalipsa, Vaščan, 1975

VLOGE ARNOLDA TOVORNIKA V TELEVIZIJSKIH 
DRAMAH V LETIH 1961-1975

Seznam je kompilacijski, narejen po seznamih FBS, po seznamu, pridobljenem 
pri RTV SLO 2019 in drugih seznamih, objavljenih na spletnih straneh. Podatki iz 
teh seznamov niso zmeraj identični in ne povsem zanesljivi, potrdile ali ovrgle bi 
jih lahko le temeljitejše, znanstvene raziskave arhivskih virov, ki pa doslej še niso 
bile opravljene. Podatki, ki jih predstavljamo, so podatki o avtorjih, scenaristih, 
naslovih del, vlogah, ki jih je odigral Arnold Tovornik in o verjetni letnici prve 
izvedbe. Sezname objavljamo predvsem zato, da bi si lahko bralec sam ustvaril 
predstavo o žanrih, vrsti vlog, intenzivnosti ustvarjalnega dela, avtorjih, sodobnosti 
glede na medijske, »gledališke« tehnologije itd. Televizija se je pri nas pojavila 
mnogo kasneje kot na primer film in radio, a že nekaj let po začetnem oddajanju 
(1957) lahko zasledimo Tovornikov prvi »prispevek« v Cankar Žižkovem Hlapcu 
Jerneju, ko je nastopil v vlogi župnika (1961).

• Cankar, I. – Žižek, F., Hlapec Jernej, Župnik, 1961
• Rožanc, M. (scenarij), Akcija, Klemen, 1962 
• Hladnik, B. (scenarij), Ples v dežju, Kočijaž, 1964
• Lahola, L. (scenarij), Tri četrtine sonca, Stražmojster, 1965
• OʼCasey, S., Prihranjeni funt, Sammy, 1966
• Shakespeare, W., Hamlet, Prvi grobar, 1966
• Razmejitev, predstava Drame SNG MB, 1967
• Čapek, K., R.U.R., Konzul Busman, 1967
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• Feiler, B., Šesta žena Sinjebradca, Henrik VIII, 1967
• Potrč, I., Krefli, Krefl, predstava Drame SNG MB, 1967 
• Krasinski, J. B., Smrt na obroke, predstava Drame SNG MB, Kuzma, 1968 
• Speihgt, J., Prosto, prosim?, predstava Drame SNG MB, Moški, 1969 
• Žižek, F., Napravite mi to deželo zopet nemško, Kmet, 1969 
• Shakespeare, W., Kar hočete, Vitez Tobija, 1969
• Zupan, V. (scenarij), Peta zaseda, Kuhar Jazbec, 1969
• Pugel, M. – Grabnar, B., Splavljenci, TV drama, Župan, 1970 
• Kleist, H. von, Razbiti vrč, Adam, predstava Drame SNG MB, 1970
• Shakespeare, W., Vihar, Kaliban, predstava Drame SNG MB, 1970
• Boccaccio, Dekameron, Arriguccio, 1971
• Camoletti, M., Strogo zaupno, Sovjetski agent, predstava Drame SNG MB, 1971
• Shakespeare, W., Vesele žene Windsordske, Sir John Falstaff, 1972
• Giradoux, J., Za Lukrecijo, predstava Drame SNG MB, 1972
• Partljič, T., Mama umrla stop, Moški z voli, 1974
• Hieng, A., Lažna Ivana, Peter, predstava Drame SNG MB, 1974
• Zidar, P., Kukavičji Mihec, Župan, 1975
• Jovanovič, D., Sobota dopoldne, TV igra, Oče, 1975

Dokument RTV SLO 
iz leta 2019 navaja še 
Tovornikovo sodelovanje 
s tonsko izjavo v oddaji 
o slovenskih igralcih 
leta 1972 v seriji Igralci, 
pa v oddaji Silvestrovo 
ad hoc, 1972 (igrani 
prizori), in na prireditvi 
Od Poetovije do Ptuja, 
1969, ter v TV Obzorniku 
na proslavi ob 1. maju 
1965. Zanimivo, da isti 
dokument navaja še 
podatke o sodelovanju 
(predvajanju?) v seriji 
Ipavci (1977) ter v 
Cankarjevem Idealistu 
(Blatnodolski župnik, 
1986) ,  torej  že  po 
igralčevi smrti.

Fotografija Arnolda Tovornika v bolj »hollywoodski« verziji. 
(Iz domoznanske zbirke UKM.) 
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FILMOGRAFIJA ARNOLDA TOVORNIKA 

Prvi filmografski seznam Tovornikovih vlog je za FBS 1977 pripravil Vili Vuk. 
Tovornikove filmske vloge je zapisal v oklepajih. Njegovemu seznamu dodana 
filma sta označena z zvezdico. 

Film je sicer na slovenskih tleh prisoten že zelo dolgo. Danes se začetkov filma 
spomnimo po kratkih dokumentarnih filmih Karola Grossmanna iz začetka 20. 
stoletja, a prvi film je bil pri nas posnet že leta 1898. V tridesetih letih prejšnjega 
stoletja je bil posnet še nemi igrano dokumentarni film V kraljestvu zlatoroga, 
povojni filmski razvoj pa je bil hitrejši. Eden za drugim so se vrstili slovenski, 
predvsem domoljubni, partizanski … filmi, formirali so se scenaristi, režiserji, 
igralke in igralci – velika imena, in ime Arnolda Tovornika je zapisano med pionirji. 
Kakšen ducat domačih filmov je bilo posnetih, ko je glavne vloge pričel dobivati 
tudi Tovornik – začenši s Tri četrtine sonca. Igral, snemal je tako rekoč do konca 
svojega, žal ne posebej dolgega življenja. 

1. TRI ČETRTINE SONCA (Stražmojster), Triglav film, Leopold Lahola (scena-
rij), Jože Babič (režija), 1959.

2. AKCIJA (Klemen), Triglav film, Marjan Rožanc (scenarij), Jane Kavčič (režija), 
1960.

 *PLES V DEŽJU, (Kočijaž), Triglav film, Dominik Smole, Boštjan Hladnik 
(scenarij, režija), 1961.

3. TISTEGA LEPEGA DNE (Moj Jezus), Viba film, po noveli Cirila Kosmača 
sta scenarij napisala Franc Štiglic in Andrej Hieng, režiral pa je Franc Štiglic, 
1962. 

4. AMANDUS (Prvi vojak), Viba film, Andrej Hieng, scenarij, po povesti Ivana 
Tavčarja je režiral France Štiglic, 1966.

 *GRAJSKI BIKI, Primož Kozak (scenarij), Jože Pogačnik (režija), Viba film, 
1967. 

5. PETA ZASEDA (Kuhar Jazbec), Viba film, Vitomil Zupan (scenarij), France 
Kosmač (režija), 1968.

6. RDEČE KLASJE (Janža), Viba film, FRZ Beograd, po romanu Ivana Potrča 
je scenarij napisal in režiral Živojin Pavlović, 1970.

7. POSLEDNJA POSTAJA (Franci Podlesek), AFS »Ekran«, FRZ Beograd, 
scenarij Branko Šoemen, režija Jože Babič, 1971.

8. LET MRTVE PTICE (Tjaš Pakan), Viba film, scenarij Branko Šoemen, režija 
Živojin Pavlović, 1973.

9. IDEALIST (Blatnodolski župnik), Viba film, po povesti Ivana Cankarja je 
scenarij napisal Vitomil Zupan z Igorjem Pretnarjem, režiral je Igor Pretnar, 
1975.
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RADIJSKE VLOGE ARNOLDA TOVORNIKA

V ustvarjalnem opusu A. Tovornika ima posebno mesto njegovo sodelovanje z 
radijskim medijem. Ta ima dolgo tradicijo na Slovenskem, začetke, eksperimen-
talne, zasledimo v prvih letih prejšnjega stoletja. Redno oddajanje je pričelo pred 
dobrimi devetdesetimi leti (1928) iz ljubljanske radijske postaje. »Mariborski 
radio« ima kasnejši datum rojstnega dne, povojni. O tem je kratek zapis prispeval 
radijski sodelavec Stane Kocutar in ga naslovil

Dramski igralec Arnold Tovornik in njegovo radijsko delo.

»V začetnem obdobju razvoja Radia Maribor je delo kadrovsko skromne ra-
dijske ekipe in članov tako gledališkega kot opernega ansambla zelo prepleteno. 
Znano je, da so člani opernega orkestra kot godbeniki sodelovali v prvi otvoritveni 
oddaji Radia Maribor 11. maja 1945. Radio Maribor je neposredno prenašal najra-
zličnejše večerne koncertne dogodke iz gledališke, kazinske ali unionske dvorane.«

Dobrih deset let kasneje je bil Tovornik že povabljen k sodelovanju in njegov 
prispevek je bil na nek način »poseben«. Zaznamoval je feljton, tako da si ga bi 
bilo po njegovem vstopu v »ekipo« težko zamisliti – vsaj tako dobro sprejetega med 
poslušalci. Ljudje so Tovorniku, radijskemu Štefu tako pozorno prisluhnili, da so 
bili mlajši, ki jih družbena kritika in Štefov humor nista tako pritegnila skorajda 
»jezni nanj«. Mnogi so bili v času feljtona namreč ravno pri nedeljskem kosilu 
in so morali ubogati zahtevo po grobni tišini, da starejši ne bi preslišali kakšne 
Štefove besede ali celo stavka. Zdelo se je, kot da tudi Štef sedi pri mizi, tako zelo 
neposreden, ljudski je bil. 

»Satirični del programa, ki je povezan z imenom Arnolda Tovornika, sovpada 
z začetkom oddaje Mariborski feljton, ki je bila prvič na sporedu 28. oktobra 
1956. Po prvih šestih mesecih oddaje so resnejšim temam dodali še približno 20 
minutni vedri del, v katerem so s šaljivimi temami, pretežno vezanimi na aktualne 
dogodke, sodelovali članice in člani ansambla SNG Maribor. Med njimi so bili 
Arnold Tovornik – Štef, Janja Baukartova, Janez Klasinc, Angelca Jenčič – 
Jankova, Volodja Peer, Rado Pavalec, Marjan Bačko in drugi. Pri nastajanju 
humoristične rubrike so sodelovali tudi »oče« Totega lista Božo Podkrajšek, 
pisatelj Drago Vresnik in drugi. Najbolj pa jo je s svojimi prispevki in z dolgo-
letnim uredniškim delom zaznamoval Srečko Golob – Seci, ki je leta 1978 na 
tradicionalnem srečanju jugoslovanskih RTV medijev na Ohridu prejel tudi 
prestižno vsejugoslovansko nagrado za humorno-satirična besedila. Pobudnik 
Mariborskega feljtona je bil tedanji odgovorni urednik Jože Kušar, uredniško 
pa je vajeti prevzela ekipa, ki jo je vodil prvi urednik Roman Lobnik.

Sodelovanje Arnolda Tovornik se začne v letu 1957 in se z izjemo mesecev, ko 
se je posvečal drugim, zahtevnejšim igralskim projektom, končuje ob koncu leta 
1973 ali v začetku leta 1974. 
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Obsežen je tudi repertoar Tovornikovega sodelovanja pri nastajanju radijskih 
igre. Pri pregledu evidenc ugotovimo, da je nastopal vsaj v osmih radijskih igrah, 
posnetih v studiu v Mariboru ali v Ljubljani:

• leta 1957 ga najdemo v naslovni vlogi radijske igre Shakespearjevega Othella;
• leta 1969 nastopa v radijski igri Velika scena – Krefli, Bratka Krefta;
• leta 1966 v radijski igri za otroke Kamen na kamnu stoji;
• leta 1967 v radijski igri Častni gost, Fritza Hochvalderja;
• leta 1969 v radijski igri Legenda o svetem Che, Primoža Kozaka;
• leta 1972 v radijski igri Na dnu, Maksima Gorkega;
• leta 1974 v radijski igri Striček Vanja, Antona Pavloviča Čehova;
• leta 1974 v radijski igri Afera, Primoža Kozaka.

Obdobje sodelovanja Arnolda Tovornika v vedrem delu oddaje Mariborski 
feljton pa je ohranjeno precej bolj fragmentarno – v krajših posnetkih iz leta 1961, 
1968, 1969 in 1971.«96

Na tem mestu je najbrž prav zapisati nekaj stavkov o drugi posebnosti Tovornikove 
radijske prisotnosti. Viri namreč govore o tem, da ni bil le zelo neposreden, prepri-
čljiv, sposoben improvizacije v vsakem trenutku, nikoli v zadregi itd., ampak da je 
bil njegov prispevek še na drug način avtorski. Sicer ni pisal za objavo pripravljenih 
daljših člankov, je pa, najbrž v tesnem sodelovanju s tistimi, ki se jim pripisujejo 
teksti, sam pripravljal »Beležke za humoristične nastope«.97 Slavko Jug je sicer na-
pisal, da »skoraj nihče ni pomislil, da si večine besedil za svojega radijskega Štefa ni 
pisal sam, pač pa so to delali Jože Mlakar, Drago Vresnik in Srečko Golob«.98 A Jug 
je s tem zapisom bržčas precej zgrešil resnico. Branko Gombač je v isti knjigi menil 
drugače: »Besedila, ki jih je govoril sam ali v družbi svojih vaških tipov, je tudi pisal 
sam. Na Radiu so sicer pisali tekste zanj časnikarji, toda ta besedila so zaživela šele z 
‚žegnom Štefovim‘ … Množico besedil, krajših anekdot in daljših pripovedovanj in 
dvogovorov je objavil v mariborskem Večeru … Anekdote je Arnold pisal žlahtno, 
življenjsko, neizumetničeno teatrsko – konfliktno«.99 Drago Vresnik, ki je bil pisec 
nekaterih besedil, pravi na isti strani: »Zanj pisati tekste je bil užitek, kajti tudi papir-
nate besede in pogosto neizdelane poante je njegova štefovska govorica požlahtnila in 
jim dala svojstven zven.« Franček Vičar, Arnoldov soigralec, pa je pristavil: »Tekste, 
ki jih je rabil za nastope s svojimi soigralci, je po večini pisal sam.«100

96 Po digitalnem zapisu Staneta Kocutarja v decembru 2019. Dodajmo vsaj še dvourni radijski 
posnetek, nastal ob Tovornikovi 100 obletnici, ki so jo slavili v Selnici ob Dravi, v »njegovem« 
HRAMu kulture.

97 O tem glej več v okoli štirideset listov obsegajoči zbirki rokopisnih in tipkanih beležk (veliko 
je najbrž izgubljenega), ki jo hrani UKM – Ms 618, Arnold Tovornik, Beležke za humoristične 
nastope.

98 Glej Igralci …, str. 40.
99 Ibidem, str. 15.
100 Ibidem, str. 54.
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Iz teh beležk se lepo 
vidi, zlasti iz rokopisnih, da 
Tovornik ni bil tak poznava-
lec družbenega življenja, ki bi 
želel svoje videnje ubesediti na 
tak literarni način, da bi te be-
ležke lahko uvrščali med izbru-
šene literarne zglede. Ne po 
»urejenosti« njegovih beležk, 
ki se mestoma zdijo kot »sra-
čje gnezdo« in nikakor niso v 
skladu z morebitno oceno, da 
je bilo pri bivšem oficirju in 
silno discipliniranem igralcu 
vse nekako v urejeno, zlikano, 
vse na svojem mestu, in ne po 
jezikovni dovršenosti ali izpi-
ljenosti dialekta. Tovornik je 
pripravljal svoje »ljudske na-
stope« na radijskih valovih ali 
na »ljudskih odrih« tako, da bi 
bil poslušalcem čim bliže, da 
je naslavljal vsakdanje teme in 
probleme in jih izrekel tako, da 
so namenoma bili »kot v dialektu« kakšnega Pohorca ali Slovenskogoričana, v 
resnici pa je sproti koval nekak »svoj dialekt«, ki je že navzven moral biti dovolj 
različen od knjižnega jezika, da je vzbujal pozornost in poslušalca pripravljal na 
to, da se bo vsak čas gromko nasmejal. Vsakdo je moral vse razumeti takoj, biti 
zadovoljen s tem, kar je slišal in smeh je bil nepogrešljivi sestavni del dogajanja. 
Razpon od plehkosti do prefinjene parodije, od bizarnosti do osmišljene, kritične 
pikrosti je velik. O tem se lahko prepričamo, če pomislimo na to, da je bil Tovornik 
neke vrste pionir med »stoječimi komiki« in če njegovo delo motrimo v primerjavi 
s sodobnim »stand upom«. Tovornik je bil daleč od »vsem všečne« plehkosti, hotel 
je sam nekaj povedati in ne zgolj »trobentati« to, kar si vsega naveličana publika 
želi slišati na račun drugih in se pri tem smejati. »Kadarkoli in kjerkoli je naš Štef 
ljudi razveseljeval ali pošteno bičal človeške napake,101 so bile njegove besede brez 
plehkosti in vulgarnosti ali žaljivega tona, ampak polne duhovitosti in človečnos-
ti«.102 Bil je kot nekakšen sodoben, mariborski, štajerski »Erazem Rotterdamski«.

Dodatna posebnost Tovornikovega dela je, da so njegovi »teksti«, kadar jih 
beremo, če razmišljamo o njihovi vrednosti, nekaj povsem drugega, kot njegove 

101 Pogosto je to na Radiu počel tudi v Ruše priseljeni Korošec Ernest Kočivnik.
102 Franc Vičar, v Igralec …, str. 55.

Tovornikove rokopisne priprave 
(Beležke) za radijske nastope … 
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sicer povsem iste povedane, odigrane besede … Marsikomu se je že zgodilo, da 
je želel isto, kar je povedal Štef, povedati še sam, a »sploh ni bilo smešno«. Prav v 
tem je bila Štefova posebnost: bil je igralec, gromkega govora, posebne mimike, 
gestikulacije, odnosa s soigralko(cem), z radijsko publiko, ki je »ni videl« …, in 
prav v tem je bil enkraten, neponovljiv. Tak je bil najlažje na »ljudskem odru«, na 
gasilski ali kakšni drugi veselici, kamor so ga pač mnogokrat vabili.

Da »zvenijo« Štefove beležke brez štefovega nastopa nekako »prazno«, ne 
povsem polnovredno, čeprav optimistično, prizanesljivo, s poanto in globino, se 
vidi iz sledečih prepisanih beležk:

Spoštovani g. doktor!
Ponovno bi se vam rada zahvalila za vse, kar ste dobrega storili zame! 
Preden sem prišla k vam v ordinacijo, sem bila tako slabotna, da sem 
komaj žlico držala v rokah! Zdaj pa lahko svojega moža spravim v tak 
ogenj, da mora večkrat gasilce klicati na pomoč. Srčna hvala!

*

F: Kaj češ včasih je naš pesnik Aškerc peo: kam bi del – gnes pa samo 
čuješ, ge bi vzel. 
T: Ej saj bo pa te enkrat tudi boljše. Saj pa te veš kaj je Prešern ži pred 
več kak sto leti napiso: Vremena bodo Kranjcem se zjasnila. 
F: Kaj pa nam Štajercem? 

*

Nič ne morem ugotoviti, reče zdravnik. To bo najbrž zaradi pitja.
A, te pa pridem, ko boste trezni. 

*

Na razstavi moderne umetnosti – 
Zakaj so le to sliko obesili? 
Najbrž slikarja niso mogli dobit.

*

Zdravnik: Vi bi morali vsak dan po obedu tako kot vaša soproga, vsaj eno 
uro spati.
Pacient: Ne, na, g. dohtar, edino tisto uro mira na dan, si pa ne pustim 
vzeti.
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Ko bi te stavke, ki smo jih pravkar brali in ki večine bralcev najbrž niti ne bi 
pretirano ogreli, slišali iz Štefovih ust, in ko bi Štefa obenem še videli, pa bi Štefa 
tudi doživeli. In v tem je bil Tovornik velik, v tem, da je bil celostni igralec. To so 
najbrž imeli v mislih tudi njegovi soigralci(ke), režiserji, dramaturgi, ko so leto po 
njegovi smrti pripravljali svoja razmišljanja v spomin na Arnolda in jih povezali v 
publikacijo z naslovom IGRALEC103 ARNOLD TOVORNIK. 

*

Videli smo, da je Tovornik veliko »delal«, pogosto je prevzemal glavne, no-
silne vloge, se družil z ljudmi, s tistimi, ki jim rečemo »mali«, in s tistimi bolj 
karizmatičnimi, uglednimi in odločujočimi, kar vse je vodilo v njegovo splošno 
prepoznavnost ter priljubljenost. Najbrž ta pristni stik z ljudmi oziroma z občin-
stvom omogočata (ljudski) oder in radio bolj kot film ali televizija. A tudi pri filmu 
in televiziji je Tovornik igral, kot da so gledalci »tu«, blizu, čisto ob njem, kot da 
jih neposredno čuti. To neposrednost so ljudje ocenjevali, v nedeljskih hišnih po-
govorih, v gostilnah, v društvih in še kje … tudi tam seveda, kjer je bilo govora o 
vrhunski igri, zaslugah in dolžnem spoštovanju. O tem, o spoštovanju in zaslugah 
govorijo nagrade, priznanja, odlikovanja, ki jih je Arnold Tovornik prejel. Verjetno 
je prvo priznanje, ki mu je bilo namenjeno, Arnold Tovornik dobil za svoje druž-
bene, politične in vojaške zasluge. Bil je namreč obveščevalec obveščevalnih cen-
trov … NOB Slovenije, sodeloval je pri zaščiti pomembnejših gradbenih objektov 
in pri organizaciji Narodne zaščite, kot nas seznanja B. Gombač v svojem članku 
Igralec Arnold Tovornik na str. 4. Dodajmo, da je bil med vojno vseskozi povezan 
s partizani in s krogom komunistov.104 V pohvali Poveljstva mesta Maribor (1945) 
je bilo zapisano: »Vse naloge je izvrševal točno in vestno.« 

V evidenco odličij gotovo sodi tudi tisto odlikovanje, ki mu je bilo še dodatno 
namenjeno, pa žal trenutka podelitve ni dočakal. Gre za predlog, ki so ga pripra-
vili v OZD105 SNG Maribor po 37 letih delovne dobe. Odlikovanje bi bilo drugo, 
ki ga Tovornik ne bi dobil za svoje (»zgolj«) umetniško delo, pač pa kot državno 
priznanje, priznanje oblasti. V obveznem delu pisnega predloga je moralo biti 
zavedeno tudi, ali je in v katerih družbeno političnih organizacijah je član. Mimo 
tega zapisa je bilo v obrazložitvi zapisano in izpostavljeno tudi to, da je »opravljal 
visoke vojaške in druge odgovorne funkcije, saj je bil intendant mesta in celo 
področja.«106 Predlog je SNG v Mariboru poslalo Komisiji za priznanja pri IS SO 

103 Poudaril V. Rezman.
104 Nemci so Tovornikovo družino prištevali med »nevarne komuniste«. Zanimivo je, da je Mariborski 

škof dr. Franc Kramberger v pismu Gombaču menil, da je »umetnik« (Arnold Tovornik), ko je 
prejemal poslednje zakramente, »izpovedal globoko vero, ki je lastna pravemu kristjanu«.(Glej 
knjigo Skozi življenje, str. 345.)

105 Za mlajše bralce, ki jim izraz organizacija združenega dela ni poznan iz neposrednih izkušenj ali 
literature povejmo, da je to bil v samoupravnih časih izraz za delovno organizacijo, zavod …, v 
katerem so vsi zaposleni »združevali delo in odločali o vsem, tudi o zadevah vodenja, nadzora, 
upravljanja, nagrajevanja itd.«

106 Glej predlog za odlikovanje, ki ga hrani PAM.
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Maribor 20. februarja 1976, dobra dva meseca kasneje pa je taista predlog poslala 
takratni državni Komisiji IS za odlikovanja, ki je le dober teden dni pred Arnoldovo 
smrtjo107 sklenila108, da se A. Tovornik predlaga za Red dela z zlatim vencem. Nekdo 
je na predlog kasneje s svinčnikom napisal, da predlog »Ni odposlan zaradi smrti. 
Umrl!«109

NAGRADE IN PRIZNANJA, KI JIH JE PREJEL IGRALEC 
ARNOLD TOVORNIK ZA SVOJE UMETNIŠKO DELO

• PRVOMAJSKA NAGRADA ZDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKOV 
SLOVENIJE za vlogo Barneya v Poletju sedemnajste punčke, 1959

• PRVOMAJSKA NAGRADA ZDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKOV 
SLOVENIJE za vlogo Phila Hogana v Mesecu za nesrečneže, 1960

• NAGRADA MESTNEGA SVETA MARIBOR za »zaslužno delovanje na 
področju kulture in prosvete«, 1966

• NAGRADA PREŠERNOVEGA SKLADA za vlogo Jure Krefla v Potrčevih 
Kreflih, 1969

• SPOMINSKA PLAKETA ob 50-letnici ustanovitve SNG Maribor za »dolgo-
letno uspešno umetniško delo v Drami«, 1969

• NAGRADA STERIJINEGA POZORJA ZA DRAMSKO IGRO za vlogo 
Ramona v Kozakovi Legendi o svetem Che, 1970

• BORŠTNIKOVA NAGRADA IN DIPLOMA za vlogo Gašperja v Linhartovem 
Matičku, 1971

• BORŠTNIKOV PRSTAN za dolgoletno umetniško delo, 1972

• NAGRADA »CAR KONSTANTIN« na filmskem festivalu v Nišu za vlogo 
Tjaša v Letu mrtve ptice, 1974

• SREBRNI GRB MESTA MARIBOR in NAGRADA OBČINE MARIBOR za 
življenjsko delo, 1976

107 26. maja 1976.
108 Sklep dne 22. aprila 1976.
109 Arnold Tovornik je v Mariboru umrl zaradi raka 4. junija 1976.
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Fotografija iz arhiva Srdana Tovornika
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• Šegula, Franc, Zgodbe fare Svetega Duha na ostrem vrhu nad Lučami, 1891, 

dvojezična kronika (v nadaljevanju kronika do leta 2017), rokopis
• Trafella, Stefan, Chronik der Pfarre Zellnitz im Drauthalle
• Wurzer, Matija, Ruše, starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela, v 
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• Zgodba o šoli: 1943-2013, ur. Jožica Ozmec et al., Selnica ob Dravi 2013

*
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• Podatki in dokumenti, fotografije iz osebnih arhivov Tovornikovih
• ZKO Ruše, arhivski dokumenti (neobjavljeni dokumenti)
• Različni fotokopirani članki, dokumenti, fotografije, pridobljeni iz zasebnih 

arhivov
• Poročila zavoda HRAM Arnolda Tovornika
• Poročila društev (neobjavljeni dokumenti)
• Poročila občine Ruše za področje kulture in drugi občinski dokumenti (neob-

javljeni dokumenti)
• Arhivski dokumenti PAM, NŠAM, šolske in cerkvene kronike, matične 

knjige …
• Korespondenca in podatki SNG Maribor, FBS, SLOGI, ZDUS
• Korespondenca in podatki RTV SLO
• Osebni pogovori, korespondenca z lokalnimi pričevalci s področja kulture, 

njihovi osebni zapisi 
• Biografski leksikoni
• Enciklopedije
• Spletne strani



Desanka Tavčar

Arnold Tovornik (1916 - 1976)
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»SPOMENIK« ARNOLDU TOVORNIKU

Od vseh umetnosti je gledališka umetnost najbolj iluzorna. Časovno in prostorsko 
je omejena s trenutkom in krajem ustvarjanja, omejena je z neštetimi variantami 
uprizoritve dramskega besedila, nianse ustvarjanja gledaliških igralcev pa so 

umetnost sama zase. Gledališče je umetnost različnih izraznih sredstev, gledališka 
predstava je umetniško delo in komunikacijski tok med publiko in igralcem, ki jo gle-
dališki igralec nenehno išče, veže nase in tako ohranja vitalnost gledališke umetnosti. 
Gledališka predstava je kulturna stvaritev in preseganje ločenega razumevanja po-
sameznih umetnosti – književnosti, arhitekture, slikarstva, glasbe, plesa, mimike …

Arnold Tovornik – član Drame SNG Maribor 
(foto: https://www.imdb.com/title/tt0067655/?ref_=fn_al_tt_1)

S subtilno interakcijo med igralcem in publiko ter z izjemno interpretacijo gle-
daliških vlog je Arnoldu Tovorniku uspelo gledališče spremeniti v kraj sanjarjenja 
in hrepenenja, v trenutke pozabe, v način preseganja vsakdanjosti in premagovanje 
realnosti. »Vrhovni kontrolor pri kreaciji vloge mi je vselej reakcija publike«, je 
izjava enega največjih slovenskih gledaliških, filmskih in ljudskih umetnikov, ki 
se je rodil 13. marca 1916 v Selnici ob Dravi. Njegov lik in veličina sta po skoraj 
pol stoletja od njegovega slovesa še vedno trdno zasidrana v naši zavesti, spomin 
nanj ohranja mnogo dokumentiranih zgodb, fotografij, posnetkov, člankov, fil-
mov..., ohranjenih pa je tudi veliko skritih, intimnih pričevanj o izjemnosti Arnolda 
Tovornika. V gledališče je prvič vstopil leta 1924, kot gledalec, ko si je kot otrok 



77

ogledal mladinsko predstavo v mariborskem gledališču. In čeprav si nikoli ni želel 
postati igralec, je bil Arnold Tovornik eden tistih igralcev, ki nastopajo povsod, 
kjer je igralec potreben: v gledališču, filmu, na radiu, na televiziji, med ljudmi.

Sprva oficir, kasneje pa igralec, je Slovenskemu narodnemu gledališču Maribor 
predstavljal steber repertoarja. Od leta 1947 je z izjemo ene sezone igral v Drami 
SNG Maribor, bil njen stalni član in vrsto let njen prvak. Do leta 1975 je v SNG 
Maribor ustvaril 128 dramskih vlog. Dramski umetnik Arnold Tovornik je bil 
odličen igralec. Svoje življenje je zapolnil s predanostjo gledališču, bil je odrski 
oblikovalec visokih umetniških kvalitet. V gledališču je začel z manjšimi, predvsem 
komičnimi vlogami, za kakršne je bil tudi sprejet v službo, nato pa je oblikoval 
vedno bolj zahtevne in se povzpel do prvaka SNG Maribor. 

Arnold Tovornik v igralski garderobi, »zapornik Joseph« v predstavi Naši trije angeli 
 (foto: Slovenski gledališki inštitut – SLOGI)

Med najprepoznavnejše dramske vloge Arnolda Tovornika štejemo lik gruntarja 
Jura Krefla v Partljičevi drami Krefli, znanstvenika Galilea Galilei v Brechtovem 
Življenju Galilea, Balantača (Cvetko Golar, Vdova Rošlinka), Kantorja (Ivan 
Cankar, Kralj na Betajnovi), Hermana (Bratko Kreft, Celjski grofje), Viteza Tobijo, 
Kalibana in Klobčiča v Shakespearovih igrah Kar hočete, Vihar in Sen kresne noči ter 
mnoge druge. Poleg izvirne umetniške ustvarjalnosti, tako v klasičnem in sodobnem 
repertoarju kot tudi v ljudskih igrah, je pomemben njegov prispevek pri oblikovanju 
vlog iz domačega repertoarja, predvsem pa njegove kreacije odlikujeta neposredna 
ljudskost in človeška toplina, kakor je zapisano ob podelitvi Borštnikovega prstana.



78

Borštnikov prstan 1972:
ARNOLD TOVORNIK

Utemeljitev

Arnold Tovornik se je v zadnjih letih s številnimi kreacijami velikih in 
malih vlog ne le povzpel v osrednjega igralca mariborskega gledališča, 
marveč med odlične slovenske in jugoslovanske igralce, ki zaslužijo 

zaradi zvestobe mariborskemu gledalcu še posebno zahvalo.

Ustvaril je dolgo vrsto različnih kreacij v drami in komediji, saj je razpon 
njegovega repertoarja izredno širok. Še posebej je potrebno poudariti, da sodi 
tudi med najboljše slovenske igralce – komike, ki pa ni nič manj pomemben 
kot ustvarjalec zahtevnih dramskih vlog v klasičnem in novejšem repertoarju, 
prav tako pa v ljudski igri. Poleg umetniške izvirne ustvarjalnosti odlikuje 
njegove kreacije neposredna ljudskost in človeška toplina.

Široko popularnost je pridobil tudi s svojimi nastopi v radiu in televizi-
ji. Za svoje delo je prejel leta 1961 nagrado Društva dramskih umetnikov 
Slovenije, leta 1966 nagrado mesta Maribora za splošno kulturno-igralsko 
delo, leta 1968 nagrado Prešernovega sklada, leta 1970 nagrado Sterijinega 
pozorja, leta 1971 pa nagrado Borštnikovega srečanja. Ne samo številne 
njegove igralske stvaritve, h katerim je na letošnjem Borštnikovem srečanju 
dodal še sugestivno in polnokrvno igralsko kreacijo Gallilea v Brechtovi dra-
mi, marveč tudi zgornja oficialna priznanja, prav tako pa priljubljenost pri 
občinstvu, dovolj prepričljivo utemeljujejo podelitev Borštnikovega prstana 
kot častno priznanje za Tovornikovo dosedanje delo, hkrati pa kot spodbuda 
za prihodnje.

Žirija Prešernovega sklada je strnila umetniško ustvarjanje Tovornikovega 
kmetiškega slovenskega opusa in mu za izredno upodobitev Krefla podelila nag-
rado Prešernovega sklada. »Arnold Tovornik je Jura Krefla gradil s svojim 
izrednim posluhom za karakteristike slovenskega kmeta in z bogato igralsko 
invencijo, da v literarni predlogi ustvari slikovito odrsko podobo. V njej je po-
vezal v trden umetniški organizem raznodobne Kreflove osebnostne elemente 
in jih strnil v enovito igralsko kreacijo. Tako se mu je Jura Krefl razrasel v 
metaforo slovenskega kmetstva v določenem obdobju. S to vlogo se je Tovornik 
uvrstil med uspešne oblikovalce slovenskega človeka na odru.« (Sklep o pode-
litvi nagrade Prešernovega sklada)
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Arnold Tovornik kot Galileo Galilei, SNG Drama Maribor 
(foto: Dragiša Modrinjak, arhiv Festival Borštnikovo srečanje – FBS)
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Vlogo starega Krefla je 
Tovornik oblikoval strogo 
realistično v igri, kostumu in 
stilizaciji pohorsko-slovenje-
goriškega dialekta. Najprej ga 
je upodobil na odru, nato pa 
še na televizijskem ekranu. 
Kritiki so si bili edini – moč-
na, enkratna umetniška stva-
ritev, velik slovenski dosežek. 
»Krefla je Tovornik nabil do 
vrha z življenjsko prepri-
čljivostjo, z resničnostjo, z 
energijo obupanega odhoda v 
samouničenje, bil je to hrast, 
ki mu počasi sekajo korenine, 
dokler brez življenjskih sokov 
ne pade«.(Gombač, Branko, 
v Igralec Arnold Tovornik, 
str. 18)

Arnold Tovornik (Jura Krefl), Ivan Potrč - Krefli, Drama 
SNG Maribor, 23. 9. 1968 na Ptuju. 

(foto: Dragiša Modrinjak, arhiv FBS)

BS 1972, dr. Bratko Kreft, Arnold Tovornik, Lidija Kozlovič, Miran Herzog,  
Mile Korun, Janez Šenk, Sandi Krošl, Polde Bibič 

(foto: arhiv FBS)
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Od leta 1959, ko je prvič nastopil v filmu - Tri četrtine sonca - je do leta 1976 
igral še v desetih slovenskih filmih, nazadnje v Idealistu. Skupaj je odigral 11 
prepoznavnih vlog slovenskega filma.

Arnold Tovornik v vlogi župnika v Blatnem dolu v 
Pretnarjevem filmu Idealist, 1976 

(foto: arhiv FBS)

Arnold Tovornik - „Agent“ v TV drami  
Strogo zaupno, 1970 
(foto: arhiv FBS)

Arnold Tovornik kot kuhar Jazbec,  
Peta zaseda, 1968 

(foto: Arhiv RS – Slovenski filmski arhiv)

Arnold Tovornik kot Moj Jezus, Tistega lepega dne, 1962 
(foto: Arhiv RS – Slovenski filmski arhiv)

Arnold Tovornik kot Tjaš, Let mrtve ptice, 1973 
(foto: Arhiv RS – Slovenski filmski arhiv)

Arnold Tovornik kot Janža, Rdeče klasje, 1970 
(foto: https://www.imdb.com/title/

tt0067655/?ref_=fn_al_tt_1)
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Štef Arnolda Tovornika, priljuden in šaljiv silak, je bil najpopularnejša in nepo-
grešljiva radijska osebnost na Radiu Maribor v Vedrem feljtonu/Mariborski feljton. 
Žlahtni glas znamenitega in samosvojega slovenskega igralca, ki je ustvaril lik 
Purgatovega Štefa v narečnem govoru, s katerim je pogosto nastopal po Sloveniji, 
so poznali vsi njegovi sodobniki. S to figuro, ki se v priložnostnih skečih v dialektu 
huduje nad vsemogočimi težavami, je postal tako popularen, da so ga poznali bolj 
po imenu Štef kakor po pravem imenu.

Arnold Tovornik kot Štef. »Niso samo rože 
rdeče« – novoletna oddaja.

(foto: Danilo Škodič, arhiv FBS)

Arnold Tovornik in Janez Klasinc, 1960 
(foto: arhiv SNG MB)

Arnold Tovornik kot Štef, Franček Vičar kot Franček, Jože Samec kot Tina – »Ormož poje in pleše, 1972«
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*

Občina Selnica ob Dravi, Mariborska knjižnica, Hram kulture Arnolda 
Tovornika, OŠ Selnica ob Dravi in KUD Pavza iz Selnice ob Dravi so 15. 
marca 2016 v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi pripravili 

slavnostno prireditev ob stoletnici rojstva Arnolda Tovornika, gledališkega in film-
skega igralca, nagrajenca Prešernovega sklada 1969, nosilca Borštnikovega prstana 
1972, ljudskega umetnika... z naslovom POÉTA NÁSCITUR, NON FIT (Umetnik 
se rodi, ne naredi) (scenarij: Desanka Tavčar in Božena Kreuh). Razstavo z ena-
kim naslovom je v Mariborski knjižnici, Knjižnici Selnica ob Dravi in avli Hrama 
kulture Arnolda Tovornika pripravila Desanka Tavčar. Prireditev s slavnostnima 
govornikoma, Jurijem Lepom, takratnim županom Občine Selnica ob Dravi, in 
Tonetom Partljičem, Prešernovim nagrajencem 2016, je povezoval Stane Kocutar, 
odgovorni urednik Radia Maribor; z njegovo pomočjo je RTV SLO Radio Maribor 
posnel celotno prireditev in jo priredil za radijske poslušalce. 

Med mnoge originalne posnetke Arnolda Tovornika - posnetek podelitve 
Borštnikovega prstana 1972, posnetek zanimivega Tovornikovega pripovedovanja 
o službi v gledališču, med posnetke, ki s pestro kostumografijo osvetljujejo njegove 
vloge v mariborskem gledališču, TV igra Prihranjeni funt … smo na prireditvi 
vključili tudi posebej za to priložnost posneti spominski razmišljanji. Igralca Rado 
Pavalec (gledališki in filmski igralec, Glazerjev nagrajenec za življenjsko delo na 
področju kulture 2004, dobitnik različnih gledaliških nagrad) in Peter Ternovšek 
(gledališki in filmski igralec, nosilec Borštnikovega prstana 2006), oba soigralca 
Arnolda Tovornika, sta v Stari dvorani SNG Maribor z izrednim spoštovanjem 
pripovedovala o njegovi veličini in razkrivala spomine nanj. Tudi mladi, učenci 
OŠ Selnica ob Dravi, so se s krajšo gledališko predstavo o igralskem poklicu Pot 
spominov in želja ter posnetkom kulturnega dne 2016 spomnili Arnolda Tovornika 
(režija: Božena Kreuh). KUD Pavza, Selnica ob Dravi, se je Arnoldu Tovorniku 
poklonilo z dramatizacijo prizora iz Idealista. Na prireditvi so se Arnolda Tovornika 
spominjali tudi krajani Selnice ob Dravi – gospodje Gorenšek, Lisjak in Maurič 
so med gledalci v dvorani pripovedovali svoje spomine na Arnolda Tovornika.

Sočasno je o Arnoldu Tovorniku nastala tudi obsežna razstava POÉTA 
NÁSCITUR, NON FIT (avtorica razstave: Desanka Tavčar). Odstirala je znane 
in skrite trenutke iz življenja Arnolda Tovornika, predvsem tiste, ki so oblikovali 
njegovo igralsko osebnost. Ponujala je različno gradivo - številne dokumente, 

(http://radioprvi.rtvslo.si/2016/03/arnold-tovornik-igralec-v-zavesti-
domace-selnice-obdravi/).



84

fotografije, dokumentirana razmišljanja 
o gledališču in filmu, ki jima je Arnold 
Tovornik popolnoma pripadal, mnogo ča-
sopisnih člankov, ki pričajo o nenehnem 
prizadevanju po popolnosti vsake vloge, ki 
jo je odigral. Sposobnosti odličnega karak-
ternega igralca so ga iz gledališča pripelja-
le tudi do filma in v TV igre, propagandne 
spote, na radio in z likom »Štefa« med 
ljudi po vsej Sloveniji.

Razstavo smo 
prostorsko razdelili na 

dva dela - 
• v prostorih Mariborske knjižni-

ce, Knjižnice Selnica ob Dravi, 
smo v obdobju med 15. 3. 2016 
in 31. 12. 2016 razstavljali ori-
ginale fotografij, gledaliških 
listov iz nekaterih predstav, 
v katerih je Arnold Tovornik 
igral, dokumente o njegovih 
nagradah, prikazana je bila fil-
mografija Arnolda Tovornika, 
razstavljeni so bili časopisni 
članki, Tovornikova spričeva-
la iz osnovne šole, potrdila o 
prijavi vojne škode in knjižno 
gradivo kot trajni pričevalci o 
veličini Arnolda Tovornika.

• v avli Hrama kulture Arnolda 
Tovornika, Selnica ob Dravi, 
smo med 15. 3. 2016 in 15. 5. 
2016 razstavljali plakate s foto-
grafijami različnih gledaliških 
vlog, nagrad in osebnih foto-
grafij, plakate s kronološko za-
pisanimi gledališkimi predsta-
vami, ki jih je Tovornik odigral 
v SNG Drami Maribor, plakate 
s časopisnimi članki.

Arnold Tovornik kot stražmojster (v upodobitvi njegovega 
očeta) v Zločinu na meji 1974-75, Selnica ob Dravi 

(foto: arhiv FBS)
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Časopisni članki o Arnoldu Tovorniku 
(foto: SLOGI)



86

Na prireditvi in razstavi smo uporabili posnetke, knjižne vire, fotografije, ča-
sopisne članke in številne dokumente, ki so jih zbrali in posredovali : Arhiv RS 
– Slovenski filmski arhiv, Festival Borštnikovo srečanje, Franci Rajh, nekdanji 
arhivar SNG Maribor, Mariborska knjižnica, Narodna in univezitetna knjižnica, 
Pokrajinski arhiv Maribor, RTV SLO, RTV SLO Radio Maribor, Slovenski gle-
dališki inštitut, SNG Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, pri oblikovanju 
in realizaciji prireditve sta sodelovala BK TV Selnica ob Dravi in Hram kulture 
Arnolda Tovornika, pri oblikovanju dokumentov in fotografij za razstavo pa gra-
fični studio 3ideje.

Arnold Tovornik v Pelikanu 
(foto: arhiv FBS)

Arnold Tovornik kot Sir John Falstaff, 
Vesele Windsorčanke
(foto: arhiv FBS)

Arnold Tovornik kot Balantač 
v Vdovi Rošlinki

(foto: arhiv FBS)

Arnold Tovornik kot Brad v Oglejte si jaguarja 
(foto: arhiv FBS)

Arnold Tovornik kot Pernjak v Pernjakovih 
(foto: arhiv FBS)
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Arnold Tovornik kot Šimen v Botru Andražu (s Petrom Ternovškom - levo, z Bačkom, Blaževo, 
Pavalcem – desno)

(foto: arhiv SLOGI)

Arnold Tovornik v različnih vlogah 
(foto: arhiv FBS)
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(foto: arhiv FBS)

(foto: arhiv FBS)

(foto: arhiv SLOGI)

Arnold Tovornik kot Gospod z v Obisk  
z Mileno Godina, 1969 
(foto: arhiv SLOGI)



GLEDALIŠKI LISTI Z RAZSTAVE  
POÉTA NÁSCITUR, NON FIT

 »Dve vlogi Arnolda Tovornika se samoniklo in strmo, trdno ter žalostno dvigata med vrhove dramskih igralskih 
dosežkov v Sloveniji, to je kmet – gruntar v Potrčevem Kreflu ter akademik – znanstvenik, v Brechtovem Galileiju.«
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Arnold Tovornik velja za enega izmed najboljših slovenskih igralcev ter osrednje-
ga in najpomembnejšega igralca drame SNG Maribor v vsej njeni zgodovini. Besede, 
s katerimi se dolgoletni ravnatelj mariborske Drame, Branko Gombač, spominja 
Arnolda Tovornika, povedo vse: »Arnold Tovornik je bil v osebnem življenju, kot 
dramski umetnik, kot prijatelj in tovariš vseskozi oficir. Vojak v pomenu lastnosti, 
ki jih s seboj nosi ta priučeni stan – bil je iskren, pošten, resnicoljuben in skromen v 
svojem značilnem elementarnem ustvarjalnem igralskem zanosu in tak tudi v osebnih 
odnosih. V svojih stvaritvah je znal biti pristen kmet, neoporečni oficir, razigrani in 
razposajeni komik, umirjeni in zadržani traged ter hladni, razumski znanstvenik, v 
razponu neštetih odigranih vlog, s skupnim imenovalcem – Človek«.

Arnold Tovornik 
(ni podatkov o vlogi in fotografu)



91

VIRI
• Arhiv RS – Slovenski filmski arhiv
• Festival Borštnikovo srečanje
• Franci Rajh, nekdanji arhivar SNG Maribor 
• Mariborska knjižnica 
• Narodna in univezitetna knjižnica
• Pokrajinski arhiv Maribor 
• RTV SLO 
• RTV SLO Radio Maribor
• Slovenski gledališki inštitut
• SNG Maribor 
• Univerzitetna knjižnica Maribor

LITERATURA
• FILMOGRAFIJA slovenskih celovečerni filmov = Filmography of Slovene 

feature films: 1931-1991, Ljubljana : Slovenski in gledališki muzej, 1994.
• Tone FRELIH, France Štiglic: od epopeje do nostalgije, Ljubljana : Društvo 

Slovenska matica, 2008.
• GLEDALIŠKI list SNG Maribor, sezona 1972/73, št. 4, urednik Tone Partljič, 

SNG Maribor.
• Branko GOMBAČ: VI., IX. – v Igralec Arnold Tovornik, ur. Tone Partljič, 

Maribor: Borštnikovo srečanje, 1977
• Branko GOMBAČ, Skozi življenje. 1./2., Celje : Cetis, 1993.
• Branko GOMBAČ, Ves ta svet je oder, Slovenska Bistrica : Zveza kulturnih 

organizacij občine, 1996.
• IGRALEC Arnold Tovornik, ur. Tone Partljič, Maribor: Borštnikovo srečanje, 

1977, str. 18.
• LEKSIKON mariborske družbe, Maribor : Obzorja, 2012.
• Dušan MORAVEC, Sto slovenskih dramskih umetnikov, Ljubljana : Prešernova 

družba, 2001.
• OSEBNOSTI: veliki slovenski biografski leksikon: od M do Ž, Ljubljana : 

Mladinska knjiga, 2008.
• OSEBNOSTI slovenskega gledališča: izzivalci meja, Ljubljana : ZRC SAZU, 

Založba ZRC, 2019.
• Tone PARTLJIČ, Ne bom jih pozabil, Maribor : Litera, 2018.



92

• Spletne baze: 
• Arnold Tovornik.V Sigledal.org: portal slovenskega gledališča. Ljubljana: 

Novi ZATO, 2010-. Pridobljeno 20. 12. 2015 s spletne strani: http://sigledal.
org/geslo/Arnold_Tovornik.

• Moravec, D. Tovornik, Arnold (1916-1976). V: Slovenska biografija. Ljubljana: 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center 
SAZU, 2013-. Pridobljeno 6. 1. 2016 s spletne strani: http://www.slovenska-
-biografija.si/oseba/sbi716029/.

• Arnold Tovornik.V Štajerci.si/osebe/tovornik-arnold/73/. Pridobljeno 20. 12. 
2019 s spletne strani: http://www.štajerci.si.

• Desanka TAVČAR, Poéta náscitur, non fit. V: Informator, nov./dec. 2016, št. 148, 
str. 3-24.



93

KAZALO

PODOBE »SELNIŠKE« KULTURE ............................................................. 6
KULTIVIRANJE »SELNIŠKE« NARAVNE KRAJINE –  
»selniško« vstopi v (pisano) zgodovino ....................................................... 7
GRADNIKI/DEJAVNIKI »SELNIŠKE« KULTURE ................................ 11

Jezik in narodna zavest/pomen Cerkve ................................................. 11
Šola in kultura na »selniškem« .............................................................. 13
Kulturni »odri« ...................................................................................... 17
Knjižnice na »selniškem« ...................................................................... 21
Društva – žarišča »selniške« ljubiteljske kulture  ................................. 23

HRAM KULTURE (ARNOLDA TOVORNIKA) ...................................... 38
KNJIŽNICA ................................................................................................ 43

Knjižnica Selnica ob Dravi .................................................................... 44

TOVORNIKOV ROD .................................................................................... 47
DROBCI IZ PRETEKLOSTI: KAJ O PREDNIKIH ARNOLDA 
TOVORNIKA RAZKRIVAJO IN SKRIVAJO MATIČNE KNJIGE?  ...... 48

Družini Tovornik in Dobravc  ................................................................ 48
ARNOLD TOVORNIK – IGRALEC IN ŠE KAJ … ................................ 51

Vloge, ki jih je Arnold Tovornik odigral v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor ................................................................................. 59
Vloge Arnolda Tovornika v televizijskih dramah v letih 1961-1975 .... 63
Filmografija Arnolda Tovornika  ........................................................... 65
Radijske vloge Arnolda Tovornika ........................................................ 66
Nagrade in priznanja, ki jih je prejel igralec Arnold Tovornik  
za svoje umetniško delo ......................................................................... 71

»SPOMENIK« ARNOLDU TOVORNIKU................................................. 76





95

PODOBE SELNIŠKE KULTURE

ARNOLD TOVORNIK
Vili Rezman, Desanka Tavčar, Lilijana Urlep, Dragica Turjak

Izdajatelj
LIRA, društvo za razvoj Ruše 

in 
Javni zavod Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi

Založnik
Javni zavod Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi, zanj Miha Kranjčević

Urednik
Vili REZMAN

Računalniški prelom
Boštjan REZMAN

NAKLADA
1250 izvodov

TISK
BLUEPRINT d.o.o.

Selnica ob Dravi, marec 2020

Knjiga ni namenjena prodaji.








	Blank Page
	Blank Page

