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ARHITEKT PLEČNIK 

 

 

V jubilejnem letu – ob 50. obletnici smrti – pionirja slovenske in evropske arhitekture 

Joţeta Plečnika s kulturnimi prireditvami izkazujemo vso potrebno pozornost njegovemu 

ţivljenju in delu. Tudi sama sem ga ţe pred leti uvrstila v svojo zbirko »Spomini« med ljudi, 

ki so mi zapustili neizbrisne vtise nanje. 

Pod vplivom svojega očeta, ki je v mladosti študiral pravo v Pragi na Češkem, sem ţe 

v otroštvu izvedela za Plečnika, v zvezi z njim za grad Hradčane pa tudi za predsednika 

Masaryka in ustanovitelja Sokola M. Tyrša. Pozneje sem kot študentka arhitekture v Ljubljani 

posredno spoznala Plečnika – pedagoga in se navduševala nad mojstrovinami njegovega 

»ljubljanskega obdobja« (Tromostovje, NUK, Trţnica, Ţale idr.). Zaradi posebnih okoliščin 

(opisala sem jih v avtobiografiji) pa sem se prepričala tudi o njegovi značajnosti: preprostosti 

in skromnosti, o vrlinah, ki so pogosto lastne le vélikim ljudem.  

Konkretno: Ko ga je kipar I. Meštrović, s katerim ga je vezalo prisrčno prijateljstvo – 

Plečnik ga je imenoval »ţenialni Dalmatinec«, moţ velikega duhá in srcá« – z navdušeno 

pohvalo njegove strokovnosti skušal pridobiti v Beograd za zanimiv načrt – v odbor za 

preporod jugoslovanske arhitekture, je Plečnik o sebi v pismu zapisal takole: »Pisati in 

govoriti o meni nima smisla. Neznatno je moje dosedanje delo in malovredno. A ko pride čas, 

pokazalo se bo, je li v njem katero zlato zrnce. Prosim, opustite ţeljo o meni pisati! Nikdar 

nisem nikogar oboţeval in izogibal se po moţnosti sovraštvu – izogibal se biti oboţevan in 

brez potrebe sovraţen« (po M. Mušiču – J. Plečnik: Znameniti Slovenci). Na drugem mestu je 

bil spet oster v obsodbi človeškega napuha. 

Zato me ni le vznejevoljila, ampak ogorčila vest o nameravani beatifikaciji arhitekta 

Plečnika. Tako se je nanjo takoj odzvala tudi slovenska javnost. To dejanje razumem(o) kot 

nasilje nad njegovo osebnostjo, izkoriščanje njegove umetnosti in vernosti – za prestiţ 

slovenske RKC. Ker sem Plečnika dobro poznala, sem prepričana, da bi se tovrstnemu 

prilaščanju nad seboj odločno uprl njegov samobitni kraški temperament, ki se je tako 

popolno, v ţlahtnem sozvočju s tenkočutno umetniško naravo zdruţeval v izraţanju njegove 

ustvarjalne moči. 

Ob beatifikaciji Plečnika sem se hkrati spomnila njegovega prijateljevanja s trnovskim 

ţupnikom F.S. Finţgarjem, ki pa mu je ţe za ţivljenja uspelo upreti se cerkveni manipulaciji 

nad seboj. Konkretno: Ko je med okupacijo v zloglasni Provincii di Lubiani škof Roţman v 

soglasju z belogardisti v začetku oktobra 1942 sklical v Ljubljani zborovanje duhovnikov, z 

namenom, naj pomagajo ustanavljati in širiti belo gardo, se je temu predlogu uprl edino 

ţupnik Franc S. Finţgar. Obsodil je izdajalski značaj bele garde in naglasil, da so partizani 

resnični in poţrtvovalni borci za svobodo. Ker je ostal osamljen, je iz protesta zapustil 

dvorano. Kasneje so belogardisti z groţnjami pritiskali nanj, naj vendar obsodi 

narodnoosvobodilni boj, toda pisatelj romana »Pod svobodnim soncem« vso vojno ni 

omadeţeval svojega imena in peresa. (dokum: zapisnik oroţ. kapetana in po pripovedovanju 

F.S. Finţgarja). 

Sicer pa je škof Roţman ţe leto prej (nov. 1941) sklical posvet z duhovščino 

trebanjske dekanije v ţupnišču v Št. Rupertu na Dolenjskem. Na njem je propagiral oboroţeni 

upor proti komunizmu. Na vprašanje enega od okrog 20-ih duhovnikov, kje da bodo dobili 

oroţje, je škof odgovoril: »Treba ga je vzeti Italijanom, saj ga imajo zadosti!« Podajal je 

navodila, naj duhovniki s priţnic in med farani ter s pomočjo cerkvenih organizacij (fantovski  

odsek, dekliški kroţek, Marijina druţba) odvračajo ljudi, predvsem mladino, od vstopanja v 

OF in v partizane, češ da je narodnoosvobodilno gibanje proti veri, in da bo za oroţje 

poskrbljeno: dobili ga bodo od italijanske oblasti za skupni boj z okupatorji proti komunizmu. 

Razen enega (ţupnika J. Jenka iz Trţišča) so se vsi duhovniki strinjali s škofovimi 
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smernicami in izpolnjevali direktive pri organiziranju bele garde (vir: sodna spisa zoper 2 

obtoţena, okr. s. v N.m.) 

Ponavljam: Arhitektu Plečniku, doma in na tujem ţe davno priznanemu in slavnemu 

kulturniku, ni potrebno nikakršno posmrtno cerkveno priznanje. Obratno: Prav predstavniki 

RKC na Slovenskem potrebujejo – njega: z njim se hočejo kititi kot z nekako »zmagovalno 

trofejo«, po njem utrditi, »dokazovati« toliko opevane »krščanske vrednote«, sklicujoč se na 

njegove sakralne umotvore (v zvezi z njegovo vernostjo). Le kakšni naj bi ti (umotvori) 

vendar sicer bili v cerkvah, ki jih je ustvaril?! Sam se je štel za kristjana, ni pa bil svetohlinec, 

poboţnjakar, kakor je zapisal o njem njegov ţivljenjepisec. Genialni Plečnik je bil strog v 

oceni kritikov drugih, a tudi do sebe. Pravilno je sodil, da je njegovo versko prepričanje 

zasebna zadeva (v pismih bratu Andreju). 

Tako menim sama, zato se strinjam z vsemi nasprotniki beatifikacije, ki so v medijih 

izjavljali, kot je zapisal tudi mariborski novinar Srečko Niedorfer (DELO, 24. marca 2007). 

Ker so se v zvezi s Plečnikom pojavljale in se še vedno pojavljajo raznih piscev trditve 

o njegovi zapostavljenosti in »zamolčanosti« v povojnem času, je končno potrebno opozoriti 

na naslednja dejstva, ki jih zanikujejo. To so: 

1. Naročila, ki jih je Plečnik prejemal od nove oblasti v Jugoslaviji: Obnova čitalnice v 

stavbi NUK l. 1946, – ureditev Kriţank l. 1956 – obnova cerkve v Strajnah pri Kamniku; 

naročeni projekti: Cerkev sv. Kriţa v Zagrebu 1947; na razpis natečaja za gradnjo slov. 

skupščine (2 varianti) ob Tivolskem ribniku 1947 – parlament je Plečnik simbolično imenoval 

»KATEDRALA NAŠE SVOBODE«; projekt – Tribočna cerkev za Bosno 1948, – dalje: 

prelepi paviljon iz kamna in lesa v poletni rezidenci maršala Tita na Brionih 1955/56. 

2. Po naročilu Drţavne komisije za spomenike ţrtvam 2. svetovne vojne so nastali nešteti 

pomniki NOB na Slovenskem: v Laškem, v Saleški dolini (kjer so okupatorji ustrelili 19 

talcev), Litiji, Ljubljani in drugod, na katerih je Plečnik zdruţil krščansko simboliko z vaško 

kapelico, z antičnim templjem s 4 zvezdami, večno luč – s peterokrako zvezdo ipd. 

3.  Prejel je priznanja: odlikovanja in nagrado: odlikovanje zaslug za narod 1949; 

Prešernovo nagrado 1949; naziv Častni doktor tehnične visoke šole v Ljubljani 1949 in častn i 

doktorat visoke šole na Dunaju 1952. 

4. Z izbranimi teksti in s slikovno (fotografsko) bogato razstavo, s Plečnikovim geslom: 

»Naše stoletje je tukaj » – iz l. 1900 –, pa sta Nacionalni center za umetnost in kulturo 

Georges Pompidou v Parizu, kjer je bila deleţna izjemne pozornosti svetovne javnosti, in 

Socialistična republika Slovenija, mesto Ljubljana, na Gospodarskem razstavišču v l. 1986. 

veličastno predstavila Plečnikovo ţivljenje in monumentalnost njegovega ustvarjalnega duha. 

Dragoceni katalog z gradivom te razstave je dostopen v vsaki univerzitetni knjiţnici.  

Glede na številne gornje podatke o Plečnikovem povojnem delovanju zato postavljam 

retorično vprašanje: Kaj kdo Plečniku in slovenski javnosti zamolčuje – in zakaj? 

Pripominjam pa naslednje: Ob nameravani beatifikaciji arhitekta Plečnika sem 

vendarle pričakovala, da se bodo proti njej soglasno in javno izrekli njegovi še ţiveči 

nekdanji diplomanti in sem razočarana, da se to ni zgodilo (tega vsaj nisem zasledila). Od 

celotnega visokega števila 93-ih diplomantov Plečnikove šole na Ljubljanski tehniki od l. 

1924 do 1961 – sem jih poznala 14, razen poimensko večinoma tudi osebno. Mariborčani se 

bodo spomnili strokovnjakov bratov Jaroslava in Milana Černigoja ter Ivana Kocmuta, v 

širših krogih po Sloveniji pa so bila odmevna tudi imena arhitektov: Marjan Mušič, Boris 

Kobe, Edvard Ravnikar, Marjan Tepina, Emil Pavlin, Viktor Molka, Zlata Vidmar idr. 

Ob tem pa še podatek iz Plečnikovega ţivljenja, ki je splošno manj znan in bo, 

verjetno, zanimiv prav za Mariborčane: Ţe v mladosti in pozneje v pismih je Plečnik prisrčno 

prijateljeval z arhitektom Janezom Jagrom, rojakom notranjsko-kraškega rodu. Jagrov 

bratranec Joţe Primoţič, ki je delal v očetovi mizarski delavnici v neposredni soseščini 

Plečnikovih – je oče Joţeta Primoţiča – Toša, slavnega olimpijca in slikarja ter scenarista v 

mariborskem SNG. Priljubljenega mentorja nam, »ljubiteljskim« slikarjem v likovni sekciji 
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KUD – Angel Besednjak. Torej smo z arhitektom Plečnikom nekako posredno – preko 

Mariborčana Toša – povezani tudi Mariborčani. 

Janez Jager se je zapisal v Literarno zgodovino s tem, ko se je ob koncu ljubljanskega 

študija spoprijateljil z Murnom in Kettejem, na Dunaju pa tudi z Ţupančičem in posebno s 

Cankarjem (ţe prej na realki). (Na dan mature l. 1892 je »z Murnom Aleksandrovom in 

Dragutinom Kettejem poloţil dokument prerokovanja o Sloveniji zedinjeni pod nov pod v 

dijaškem stanovanju v Kravji dolini štev. 2«) 

Pomemben je Jager tudi zaradi zbiranja »narodnega blaga« (pisanic, pri čemer so mu 

bili v pomoč Ţupančič, Zupanič in Prijatelj, po njem pa tudi Vatroslav Jagić z zbirko 

maloruskih pisanic). Jagrova skicirka – »Študije in skice«. V letih 1899 in 1900 pa je izdelal 

naslovne strani za Ţupančičevi zbirki Čaša opojnosti in Pisanice ter za Cankarjevi deli Za 

narodov blagor in Vinjete. Tako je izrazil pripadnost slovenski Moderni. (Mušiči – J. Plečnik: 

Znameniti Slovenci l. 1980) 

 

 

        Tihomila Dobravc 

 

Maribor, oktober 2007 


