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IZVLEČEK
Kulturna zapuščina Slavka Gruma v Šmartnem pri Litiji
Diplomsko delo se ukvarja s kulturno zapuščino Slavka Gruma v Šmartnem pri Litiji in poskuša
ugotoviti, v kolikšni meri je vplival na kraj. Zanima nas, na kak način je Slavko Grum
biografsko povezan s Šmartnim, kako je Šmartno dojemal in ga zapisal v pismih in kakšna je
kulturna podoba Šmartnega, nastala pod njegovim vplivom, ki se odraža preko poimenovanj
ustanov, obeležij in organizacije dogodkov. Po pregledu biografije Slavka Gruma sledi
ugotovitev, da Šmartno ni le njegov rojstni kraj, pač ga je redno obiskoval med študijskimi
počitnicami, vsaj do jeseni 1926, poleg tega pa ga je s Šmartnim povezovala močna vez z
njegovo muzo Jožo Debelak, prav tako Šmarčanko. Do Šmartnega Slavko Grum goji dvojen
odnos: hkrati ga dojema kot domač dom in hkrati kot dolgočasno podeželsko mesto. Po Slavku
Grumu je v Šmartnem poimenovana ena lokacija, rojstna hiša je označena s spominsko ploščo,
hišo je prenovila prejšnja lastnica in ostaja v zasebni lasti. Dogajanje v povezavi s kulturno
zapuščino Slavka Gruma ni enakomerno, pač pa strnjeno ob obletnicah rojstva in smrti, tudi ob
prihajajoči 120-letnici rojstva se načrtuje več dogodkov: izid dveh knjig s tematiko Slavka
Gruma in postavitev njegovega kipa. Večje zanimanje za Gruma se šele prebuja, v načrtih je
odprtje Grumovega ustvarjalnega centra, ki bi poskrbel za celostno skrb za Grumovo in splošno
lokalno kulturno dediščino, a prihodnost tega centra ostaja nedorečena.
Ključne besede: kulturna dediščina, prostor in literatura, Slavo Grum, Šmartno pri Litiji, Joža
Debelak
ABSTRACT
Slavo Grum's cultural heritage in Šmartno pri Litiji
The diploma paper deals with the cultural heritage of Slavko Grum in Šmartno pri Litiji and the
impact he left on the village. The research focuses on the author’s biographical connection to
Šmartno, his understanding and portrayal of the place in his letters and the cultural image of
Šmartno that developed under his influence which is apparent in the names of establishments,
memorials and organised events. His biography suggests that Šmartno was not only Grum’s
place of birth, but also a destination he regularly visited during his holiday, at least till 1926.
He also developed a strong bond with his muse, Joži Debelak, who was also from Šmartno.
Grum had an ambivalent attitude towards the town. It was a place he called home as well as a
boring rural town. Šmartno has named one location after the author. The house of his birth is

marked with a memorial plaque and was renovated by the former owner. The house remains in
private possession. Celebrations regarding Grum’s cultural heritage are inconsistent, centred
mostly around the days marking his birth and death. Many events are planned for the upcoming
120th anniversary of his birth, including the publishing of two books on Slavko Grum and
uncovering his statue. Though we can observe an increase in the interest in Slavko Grum, the
plans for establishing Grum’s creative centre which would care for the author’s and the local
cultural heritage, remain unclear.
Key words: cultural heritage, place and literature, Slavko Grum, Šmartno pri Litiji, Joža
Debelak
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UVOD

Slavko Grum, ki je bil rojen v Šmartnem pri Litiji, je v kraju zapustil svojo kulturno dediščino.
Ta je iz več razlogov večinoma ostala spregledana. Grum je bil namreč za čas svojega življenja
razpet med več mesti: poleg Šmartnega še med Novim mestom, Ljubljano, Dunajem in
Zagorjem. V Šmartnem je, poleg tega, da je to njegov rojstni kraj, preživel tudi krajši čas
otroštva in kasnejše mladosti. Zaradi precej kratkega bivanja v Šmartnem je mesto v kulturni
zavesti Slovencev dojeto zgolj kot rojstni kraj, s katerim naj ne bi imel večjih povezav, kulturno
dediščino Slavka Gruma kot lokalnega ustvarjalca pa promovirata predvsem Novo mesto in
Zagorje.
Moje zanimanje izhaja iz dejstva, da kot Šmarčanka opažam veliko nepoznavanje lokalnega
prebivalstva, da se je Slavko Grum rodil v Šmartnem, še manj pa, da je krajši čas tu tudi prebival
in celo ustvarjal. Védenja ne spodbuja niti šola niti ostale inštitucije. Medtem pa se zdi, da so
povečini seznanjeni s tem, da je Slavko Grum deloval v sosednjem Zagorju ob Savi, saj poznajo
tamkajšnjo osnovno šolo s prilagojenim programom, ki se po njem imenuje.
Raziskovalno vprašanje, ki se ob tem zarisuje je, kako in v kolikšni meri je Slavko Grum kot
pomemben slovenski ustvarjalec vplival na mesto Šmartno pri Litiji.
Za celovit odgovor na to vprašanje je potrebno naprej ugotoviti, kako je Slavko Grum
biografsko povezan s Šmartnim, kako je Šmartno dojemal in ga zapisal v pismih, nato pa v
kolikšni meri se njegova kulturna dediščina odraža preko poimenovanj ustanov, obeležij in
organizacije dogodkov.
Biografija Slavka Gruma je najpopolnejše izdelana v Zbranih delih Slavka Gruma, ki jo je
zapisal urednik Lado Kralj, v diplomski nalogi pa se bom osredotočila samo na omembe
Šmartnega in skušala ugotoviti, kakšen status je imel kraj znotraj Grumove biografije. Tematiko
povezave Šmartnega in Slavka Gruma preiskuje tudi lokalna raziskovalka Stanislava Sirk, ki je
trenutno še v procesu pisanja knjige, kjer naj bi pojasnila vpliv Šmartnega na literarno
ustvarjanje Slavka Gruma, zato sem si pomagala z informacijami, zbranimi na zloženki, ki jo
je izdala Knjižnica Litija in jih je Stanislava Sirk zapisala z namenom promocije literarnega
sprehoda v navezavi z Grumom. Povzetek ugotovitev njenih raziskav, ki jih predstavila na
literarnem sprehodu po Šmartnem, je bil objavljen na portalu kamra.si, ki mi je služil za
pomemben vir. Prav tako bom z njo opravila intervju, kjer jo bom zaprosila za dodatne
informacije, ki bi bile relevantne za temo moje diplomske naloge.
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V drugem delu bom z analizo Grumovih pisem in v manjšem obsegu dnevnikov iz Zbranih del
ugotovila, kakšen odnos je imel Slavko Grum do Šmartnega.
V tretjem delu pa bom s popisom sedanjih geografskih poimenovanj, spomenikov, obeležij in
spominskih plošč ter dogodkov, posvečenim Grumu analizirala kulturno dediščino. Poskusila
bom določiti, kako in v kolikšni meri je Slavko Grum vplival na sodobno kulturno dediščino
Šmartnega pri Litiji. Zaradi metode dela, ki zajema raziskovanje in popisovanje kulturne
dediščine, bom večino dela opravila na terenu. S predstavniki lokalnih inštitucij bom opravila
intervjuje, ki bodo služili kot vir informacij, pomagala si bom z njihovimi spletnimi stranmi,
spletnimi iskalnimi orodji, zbrala bom fotografije in pridobila potrebne zemljevide. V analizi
literarnega prostora se bom po zgledu projekta Prostor slovenske literarne kulture: literarna
zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom omejila na prostorsko
omrežje spominskih obeležjih: poimenovanje lokacij, poimenovanju ustanov in spominskih
objektov. Dodala bom relevantne dogodke, ki se povezujejo s tematiko Slavka Gruma, saj
menim, da predstavljajo aktualen interes lokalnega prebivalstva.
Analizo bo spremljajo ilustrativno gradivo, ki bo čimbolj skušalo zajeti stanje nekoč in danes,
prav tako bodo za večjo preglednost dodani zemljevidi in grafično urejena časovnica dogodkov.
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2

ŽIVLJENJE SLAVKA GRUMA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Najpomembnejši vir so Zbrana dela Slavka Gruma, ki jih je uredil Lado Kralj. Lado Kralj je s
svojim raziskovanjem prinesel ogromno novih spoznanj o Slavku Grumu, katerega delo je
temeljito preučeval in ga analiziral v številnih strokovnih člankih. V Zbranih delih Slavka
Gruma mi bo v veliko pomoč Očrt biografije v prvi knjigi, v drugi pa so pomemben vir
Grumova objavljena pisma in Dnevniki.
Tematika povezave Šmartnega in Slavka Gruma je pravzaprav ravno v raziskavi, saj je to tudi
tema lokalne raziskovalke Stanislave Sirk in deloma Ide Dolšek, ki sta trenutno še v procesu
pisanja knjige, zato sem si pomagala z informacijami, zbranimi na zloženki, ki jo je izdala
Knjižnica Litija in jih je Stanislava Sirk zapisala z namenom promocije literarnega sprehoda v
navezavi z Grumom. Povzetek ugotovitev njenih raziskav, ki jih predstavila na literarnem
sprehodu po Šmartnem, je bil objavljen na portalu kamra.si, ki mi je služil za pomemben vir.
2.1

Grumovo otroštvo (1901-1919)

Slavko Grum se je rodil 2. avgusta 1901 v Šmartnem pri Litiji (danes: Grumova cesta 5) očetu
Francu Grumu in mami Mariji Grum, roj. Dolšek. Bil je tretji otrok od štirih, Slavkova
najstarejša sestra je bila Marija, rojena 1898, eno leto starejši brat France, po Slavku pa se je
šest let kasneje rodila še najmanjša hči Olga. Njegov oče, France Grum (1871-1926), je bil
delovodja v tovarni usnja Frančiška Knafliča (Kralj 1976: 490).
Leta 1905 je družina zapustila Šmartno in se preselila v Novo mesto zaradi boljšega zaslužka
(1905-1912). Tu je Slavko preživel vso svojo mladost, do zaključka štirirazredne osnovne šole
je stanoval pri dijaški gospodinji, med gimnazijo pa pri bodočem svaku Jožefu Klemenčiču.
Družina se je medtem selila po različnih usnjarskih krajih, najprej v Mokronog, potem v
Konjice (Kralj 2001: 174) in se leta 1912 vrnila nazaj v Šmartno (Kralj 1976: 490).
Družina se je leta 1912 vrnila v Šmartno, Slavko pa je ostal v Novem mestu. Po vnovičnem
prihodu nazaj so živeli v hiši, imenovani Adamčičeva hiša. Grumov oče se je spet zaposlil pri
Knafliču, ki pa ga je po nekem prepiru odpustil, česar oče ni nikoli prebolel. Ni se več zaposlil,
družino je preživljala mama, ki je v najem vzela gostilno v pritličju Slavinčeve hiše, danes:
Staretov trg 11, stavba KGZ Litija (Sirk 2019). Slavko je medtem prebival pri sestri Mariji
Klemenčič in svaku Jožefu Klemenčiču v predelu Kandiji. Slavko je imel svojo podstrešno
sobico, ki jo je ljubkovalno poimenoval »rakev«. Ko je leta 1919 maturiral, je odšel študirat
medicino na Dunaj (Kralj 1976: 490).
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Slika 1: Slavinčeva hiša pred drugo svetovno vojno
Domoznanske zbirka Knjižnice Litija. Kamra.si.

2.2

Slika 2:Slavinčeva hiša. Foto: Anže Malis. 29. maj 2020.

Študijska leta na Dunaju in počitnice v Šmartnem (1919-1926)

Na Dunaju je Grum stanoval v predmestju Hernals (17. okraj), pogosto je obiskoval gledališče,
predvsem Theater in der Josephstadt (Kralj 1997: 7). V tem času je začel tudi eksperimentirati
z drogami, zasvojen je ostal celo življenje (Kralj 1997: 7). Dunaj je sprostil Grumovo
ustvarjalnost, v teh letih je napisal dve mladostni drami in niz pripovednih spisov, za začetek
obdobja zrelega ustvarjana pa štejemo 1925, ki pokriva še Grumovo kasnejše bivanje v
Ljubljani (Kralj 1976: 492). Med počitnicami je obiskoval sestro v Novem mestu in družino v
Šmartnem pri Litiji. Tam je ustvaril tudi vezi in odnose, ki so pomembno vplivali na njegovo
literaturo, zatorej tudi ta krajša obdobja niso zanemarljiva. Od leta 1923 so Grumovi živeli v
Rusovi hiši, ki je danes ni več, na Staretovem trgu, nasproti računovodstva Palčič (Sirk: 2019).

Slika 3: Rusova hiša: Šmartno pri Litiji leta 1956.
Domoznanske zbirka Knjižnice Litija. Kamra.si.

Slika 4: Lokacija Rusove hiše. Foto: Anže Malis. 29. maj 2020

Prve počitnice je v Šmartnem preživel leta 1922. Verjetno najpomembnejši trenutek v
šmarskem udejstvovanju je bilo Grumovo počitniško ustvarjanje v amaterski gledališki skupini,
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ki je potekalo tri let zapored. Grum je predstave režiral, za igralce pa je določil tiste vrstnike, ki
so izhajali iz bolje situiranih družin, npr. tri hčere nadučitelja: Jožo, Marijo in Vero Debelak ter
Ivanko in Pavla Knafliča, otroka veljavnega Frančiška Knafliča, lastnika šmarske tovarne usnja
(Kralj 2001: 175). Predstave so uprizarjali v Sokolski dvorani, kar je pritlični prizidek med
dvema hišama, danes Usnjarska cesta 2, kjer trenutno deluje Frizeraj Saška (Sirk: 2019). Leta
1922 so uprizorili prvo predstavo, Funtkovo Tekmo (Kralj 1976: 493).

Slika 5: Pritlični prizidek, nekoč Sokolska dvorana. Foto: Anže Malis. 29. maj 2020.

Leta 1923, ko je Grum v Šmartnem preživljal druge počitnice, je s prijatelji uprizoril
Cankarjevo Lepo Vido. Med pripravami se je tesneje zbližal z Jožo Debelak, ki je igrala
naslovno vlogo. Njuno prijateljevanje je trajalo skoraj 7 let »in Joža Debelak je postala ena
najpomembnejših oseb v Grumovem življenju.« (Kralj 1976: 493). Joža Debelak, hči
šmarskega nadučitelja, je v Ljubljani in v Brnu študirala elektrotehniko in pozneje postala ena
prvih slovenskih inženirk. Tako kot Slavko je v Šmartno prihajala na počitnice (Kralj 1976:
493). Kot predstavnica povojnega vala ženske emancipacije je le-to tudi poosebljala: moderna
in lepa intelektualka, borka za enakost spolov in ženskih pravic v družbi (Kralj 1976: 493).
Poleg skupnega preživljanja počitnic pa je njun odnos sprva temeljil predvsem na pisemski
korespondenci, ki jo je v drugem delu Zbranih del uredil Lado Kralj. Ne le kot zaupnica,
sodelovala je tudi pri širjenju Grumovega literarnega obzorja, »marsikdaj pa tudi pri genezi
posameznih del.« (Kralj 1976: 493). Med Jožo in Slavkom pa je zijala socialna prepreka:
»družini sta stanovali v soseščini, vendar je bila med njima precejšnja socialna razlika, zaradi
katere je Grum trpel: na eni strani je bila uglajena malomeščanska družina Debelak z izdelanim
ceremonialom [...], na drugi strani pa sproletarizirana družina Grum z očetom, ki se ga je sin
sramoval tako zaradi njegovega poklica kot tudi zaradi robatega vedenja.« (Kralj 2001: 175).
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Ker je bil oče nadučitelj, je tudi Joža Debelak živela v stari ljudski šoli, kjer danes v prvem
nadstropju deluje šmarska enota Knjižnice Litija.

Slika 6: Ljudska šola v Šmartnem pri Litiji: Domoznanska
zbirka Knjižnice Litija. Kamra.si.

Slika 7: Zgradba, kjer je tudi šmarska knjižnica, nekoč pa je
delovala šola. Foto: Anže Malis. 29. maj 2020.

Leta 1924 so v okviru amaterske gledališke skupine v Šmartnem uprizorili še Strindbergovo
Gospodično Julijo (Kralj 1997: 11).
2.3

Obdobje po študiju in pred vpoklicem v vojsko (pomlad 1926-jesen 1926)

Gruma je Dunaj navdihoval in ga je »v zadnjih dunajskih letih vse bolj obdajal strah in obup
pred tem, da se bo moral z velemestnega Dunaja vrniti v slovensko provinco, in po promociji
je nameraval še nekaj časa ostati.« (Kralj 1976: 493). To mu ni uspelo, saj ga je presenetila
očetova smrt in je spomladi 1926, še pred promocijo, odhitel na pogreb v Šmartno. V Šmartnem
je ostal do jeseni istega leta, ko so ga vpoklicala v služenje vojaškega roka v bližini Ptuja, ta ni
trajal dolgo, saj so ga odpustil zaradi lahne srčne napake (Kralj 1997: 7). Po tem se je naselil v
Ljubljani.
Grumova pisma iz leta 1926, ki nosijo kot kraj nastanka zabeleženo Šmartno pri Litiji, so pisma
Joži Debelak: 31. maja, 23. junija, 28. junija, 30. junija, 17. novembra.
V času bivanja v Ljubljana se je Grumovo psihično stanje slabšalo, v povečani meri je začel
zlorabljati droge, predvsem morfij in v manjši meri kokain (Kralj 1976: 494). Februarja 1929
je dokončal svojo najpomembnejšo stvaritev, dramo Dogodek v mestu Gogi. Pomladi istega leta
se je tudi končalo razmerje z Jožo Debelak, ki je že nekaj časa poprej doživljalo večjo krizo.
Zadnje objavljeno pismo Joži Debelak je 15. februarja 1930 (Grum 2001: 162). S tem se je tudi
končala najpomembnejša in najvidnejša vez s Šmartnim. V službi je dal odpoved in se naselil
v Zagorju, kjer je ostal vse do smrti leta 1949 (Kralj 1976: 494).
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Dokazov o tem, da bi Slavko Grum še kdaj bival ali obiskal Šmartno pri Litiji, nisem odkrila.
Stanislava Sirk splošno znanim dejstvom Grumove biografije dodaja, da bo v knjigi popisano
novo odkritje, »da je Grum konec leta 1923 ali v začetku leta 1924 (med novoletnimi
počitnicami) v Šmartnem doživel travmatični dogodek, ki je bistveno vplival na snovno,
motivno in tematsko podobo njegovih literarnih besedil ter beg v omamo.« (Sirk 2020). Da
bomo izvedeli, kaj točno naj bi bil ta travmatičen dogodek, pa bo treba počakati na izid knjige,
predvidoma leta 2021.
2.4

Šmartno, kot ga je doživljal Slavko Grum

Slavko Grum je do Šmartnega gojil zanimiv odnos. Največ o tem izvemo iz pisem, kjer se
njegovo doživljanje kraja večkrat zlije s splošnim počutjem. Le-to je nihalo iz veselega v
izredno depresivno vzdušje: Slavko Grum tudi v pismih priznava, da je večkrat »ubog.
Depresije.« (Grum 1976: 59).
V nekaterih pismih se odkrije Grumov pozitiven odnos do Šmartnega. V pismu svoji sestri Olgi
piše: »Ne moreš si misliti, kako mi je dolgčas po domačih in po prijaznem Šmartnu.« (Grum
1976: 8). V pismih Joži pa večkrat omenja naravo, dolge sprehode po gozdu ali travnikih. »Ob
robu hoste sedim. Travnik je. Rumen, bel in plav travnik. Tudi maki, maki na visokih, visokih
steblih. Ti imaš skrbi. […] Jaz nimam nobene skrbi.« (Grum 1976: 78). Ali pa, skoraj kot
kmečka povest, poveže kmečki kraj z letnimi opravili, npr. košnjo: »Šmartno je vse v suhi travi.
V vsem zraku je in vsakega se držijo bilke. Čisto zakopani smo v mrvo. Danes je Kresni večer.
Sedeli bomo gori nad Knafličem in gledali proti Ljubljani. Težko mi bo, ker ne boste zraven.
Tako zelo rad sem v Šmartnem, čeprav je nekoliko dolgčas. Zdi se mi, da ste zelo blizu.« (Grum
1976: 81). Skozi pisanje pisem Joži Debelak, ki prevzemajo izredno liričen slog in brišejo meje
neliterarnosti besedila, pa se Šmartno pojavlja kot nekakšna metafora njune mladostne ljubezni:
»Pri zlati tvoji mami ti prisežem, da te ljubim ves ta čas kot v Šmartnu na vrtu in na Dunaju.«
(Grum 1976: 99). Podobno vzporednico potegne tudi z Novim mestom: »Zaljubil se ne bom tu.
To ni enostavno v Novem mestu.« (Grum 1976: 80). Šmartno ostaja kraj, zaznamovan z
ljubeznijo do Joži Debelak, ki je ključno vplivala tako na Grumovo življenje, kot tudi na njegov
umetniški opus.
Ko je dobre volje, predstavi Šmartno kot kraj dogajanja: »Sedim v lepem dnevu in se smejem.
[…] V Šmartnem se godijo stvari.« (Grum 1976: 81), večinoma pa stoji v nasprotju z Dunajem
in tudi Novim mestom in je predstavljen kot izredno dolgočasno, kmečko mesto.
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Svaka Jožefa Klemenčiča v pismu 30. nov. 1919 poprosi: »Prosim te pa že naprej, če bom lahko
o Božiču pri vas kake 14 dni, saj veš, da mi je Novo mesto veliko več kot Šmartno.« (Grum
1976: 12). V dnevniku iz počitniških dni leta 1919 zasledimo natančen popis šmarskega
vzdušja, kot ga je doživljal 18-letni Slavko Grum: »Dolgčas je. To ni tisti novomeški dolgčas,
ko zleknjen tu ali tam prežiš na kacega človeka, to je tisti prokleti kmetski dolgčas brez vsake
perspektive. Šmartno se mi zdi kraj, ki mu ni enakega. Človek si predstavlja dijaške počitnice
na kmetih vse bolj idilično. Male slamne hišice, rdeči nagelji, razkrita polja, tu in tam brhko
dekle, ki goreče gleda študenta, kak prijatelj, ljuba ljubezen z učiteljevo hčerko ali grajsko
gospodično. To je na papirju in drugod. Pri nas je napol trška vas, z belimi hišami, cesarsko
cesto, ošabnimi trškimi puncami s puhlo besedo, kvantski pobje z gorjačo v roki, in prokleti
dolgčas. Mesto, da bi se odpočil, berem koledar in pratiko.« (Grum 1976: 226).
Videnje mladostnega Gruma, ki sanja o velikem Dunaju, je verjetno logično. Hkrati pa lahko
neodobravanje Šmartnega povežemo tudi s težavnimi družinskimi odnosi: »Ali doma se bojim,
zelo se bojim doma. Tam nekje za vrtovi neka vlažna hiša, Joža. Ne, ne, jaz ne smem domov.«
(Grum 1976: 69).
Z Dunajem, ki s svojo raznolikostjo, multinacionalnostjo, pestrostjo kulturnega dogajanja,
popolnoma omreži Gruma, Šmartno pač ne more tekmovati: »Velikonočne počitnice sem bil
tu, nisem šel domov, ker me dom tako ubija.« (Grum 1976: 211). In pa: »Mene že vsa žlahta
čaka, kdaj bom doktor. Jaz pa kar ne maram z Dunaja. Jokal se bom, ko bom šel.« (Grum
1976: 71).
Povzamemo lahko, da Grum do Šmartnega goji dvojen odnos: pozitiven je naslonjen na
idealiziranje kmečkega okolja, predvsem pa na močno vez z Jožo Debelak, saj je Šmartno
stičišče zaljubljencev, ki študirata na Dunaju (Slavko Grum) in Brnu (Joža Debelak) in na ta
način prevzema romantično podobo mladostne ljubezni. Po drugi strani pa je Šmartno
predstavljeno tudi izredno negativno: ta se navezuje v zgodnji mladosti predvsem na dolgčas
kmečkega mesta, kasneje pa tudi na težavne družinske odnose in neperspektivnost v primerjavi
z Dunajem.

15

3

KULTURNA PODOBA ŠMARTNEGA PRI LITIJI, NASTALA POD
VPLIVOM SLAVKA GRUMA

Grum se je torej v Šmartnem pri Litiji rodil in nekaj časa tudi obiskoval med počitnicami, do
njega je gojil dvojen odnos, od zelo pozitivnega do zelo negativnega. Da celostno odgovorimo
na raziskovalno vprašanje, kako je Slavko Grum vplival na kraj, pa je potrebno najprej razjasniti
povezavo literature in prostora, nato pa z analizo zbranega gradiva v povezavi s Slavkom
Grumom, ugotoviti (ne)prisotnost njegove kulturne dediščine v prostoru.
3.1

Povezava literature in prostora

Če literaturo dojemamo v smislu empiričnih in sistemskih metod, kar pomeni, da poleg korpusa
literarnih besedil zajema literarne dejavnosti produkcije, distribucije, recepcije, obdelave in na
te procese usmerjene inštitucije, lahko šele v polnosti dojamemo in obravnavamo razvitost
literarnega polja. Pri tem pomembno izstopi prostor, ki ga lahko razumemo kot v kontekstu
»danostih

njegove

fizično-naravne,

gospodarsko-ekonomske,

politično-upravne

in

demografske strukture, in sicer z ozirom na njegov vpliv pri razvoju in dinamiki slovenske
literarne kulture.« (Perenič 2012: 259). Pri tem gre za vzajemen vpliv prostora in kulture,
razumljenega v najširšem pomenu. Tudi pri literarnemu polju gre za pomemben »vpliv
literarnih diskurzivnih praks na (družbeno)geografski prostor, kar je mogoče strniti pod
vprašanjem, kako je literatura preko besedil, simbolnih reprezentacij in imaginacij ter preko
literarnih praks vplivala na dojemanje, doživljanje, spoznavanje in modeliranje (regij, pokrajin,
obrobij, središč) slovenskega etničnega prostora.« (Perenič 2012: 259).
Kategorija prostora kot izhodišče za rehabilitiran in celovitejši pogled na književnost so pri nas
sicer redkejši pristopi, kar pa se, tudi po zaslugi projekta Prostor slovenske literarne kulture:
literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom, ki ga je od
leta 2012 financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je trajal
do leta 2014, spreminja (Fridl, Juvan, Ortar 2014: 173).
V analizi se bom pri geografskemu prostoru omejila na meje občine Šmartno pri Litiji. Pri
literarnem prostoru pa, po zgledu zgoraj omenjenega projekta, le na prostorsko omrežje
spominskih obeležjih: poimenovanje lokacij, poimenovanju ustanov in spominskih objektov
(Fridl, Juvan, Ortar 2014: 173), saj za ostalo analizo ali ni dovolj gradiva, ali pa ni relevantna
za potrebe moje obravnave.
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V analizo dodajam še organizirane dogodke 1 v občini Šmartno pri Litiji, ki so v posredni ali
neposredni povezavi z Slavkom Grumom, saj menim, da predstavljajo pomemben pokazatelj
zanimanja, poznavanja in védenja lokalnega prebivalstva, lokalnih oblasti in inštitucij o
tematiki.
Moja raziskava je pokazala, da je gradiva malo, zato se časovno ne bom zamejila, popisala pa
bom tudi načrte, ki jih imajo pristojne inšitucije ali posamezniki v zvezi s kulturno dediščino
Slavka Gruma.
3.2

Poimenovanja lokacij: Grumova cesta

S pomočjo spletnega orodja Google Zemljevidi sem preverila vsa morebitna poimenovanja po
Slavku Grumu. Podatke sem še dodatno preverila s pomočjo Telefonskega imenika Slovenije,
ki je prosto dostopen na spletu.
Grumova cesta povezuje center Šmartnega z naseljem Mala Kostrevnica. Ob cesti stoji tudi
Grumova rojstna hiša in sicer pod hišno številko Grumova cesta 5.

Zemljevid 1: Lokacija Grumove rojstne hiše na Grumovi cesti. Avtorica: Jasna Sitar. April 2020.

1

Predvsem pri tej točki, ki je zahtevala največ komunikacije z lokalnim prebivalstvom, so me letošnje razmere, v
povezavi s koronavirusom, ustavile, da bi izvedla svoj načrt raziskovanja v polnosti: namesto intervjujev je
komunikacija potekala po telefonu in po elektronski pošti. Dodatna zapisa sta mi posredovali Alenka Štuhec, v
imenu Knjižnice Litija, in Stanislava Sirk. Zapisa prilagam v priponki.
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Zemljevid 2:Lokacija Grumove ceste glede na center Šmartnega pri Litiji. Avtorica Jasna Sitar. April 2020.

Ugotovitev, da se po Slavku Grumu poimenuje ravno cesta, se sklada z Dovičevo analizo
podatkovne baze, zbrane s pomočjo projekta Prostor slovenske literarne kulture: »Med enotami
izrazito prevladujejo ulice, sledijo pa jim ceste, trgi in poti.« (2014: 10). Kot zanimivost naj
navedem še, da je Grumova ulica tudi v občini Litija, v Novem mestu pa Ulica Slavka Gruma,
ostalih najpogostejših možnosti ni (tako bi npr. imeli Grumov trg, Grumovo pot …).
3.3

Poimenovanje ustanov in spominskih objektov

Marjan Dovič v analizi podatkovne baze spominskih obeležij slovenske literarne kulture, pod
ustanove, ki prednjačijo v poimenovanju po avtorjih in drugih osebnostih, in so del katerega
koli dela procesa literature, našteje naslednje: »prevladujejo izobraževalne ustanove (osnovne
šole, gimnazije, vrtci, liceji, študentski domovi …), kulturna, umetniška ali prosvetna združenja
(društva, zbori, klubi …), kulturne ustanove (knjižnice, galerije, kulturni domovi, gledališča,
založbe …), precej je tudi gorskih koč (Prešernova, Zoisova, Mencingerjeva, Staničeva,
Vodnikova, Krekova).« (2014: 9). Če se naslonimo na te ugotovitve, lahko presodimo, da v
občini Šmartno pri Litiji najdemo le malo gradiva, ki bi dokazoval prisotnost kulturne dediščine
Slavka Gruma. Do leta 2004 se je po njem imenovala knjižnica, in sicer Matična knjižnica dr.
Slavka Gruma, ko pa se je reformirala v samostojni javni zavod, pa se je tudi preimenovala v
Knjižnico Litija (Perme in Štuhec 2020).
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Na območju občine Šmartno pri Litiji pa lahko zasledimo dva elementa kulturne dediščine:
rojstna hiša Slavka Gruma je obeležena s spomenikom ter portretni relief Slavka Gruma, ki ga
lahko najdemo v šmarski enoti Knjižnice Litija.
3.3.1 Rojstna hiša Slavka Gruma
Če se ozremo, kaj je analiza gradiva v okviru projekta Prostor slovenske literarne kulture
pokazala o spominskih objektih (kamor štejejo: hiša, soba, obelisk, nagrobnik, plošča …),
ugotovimo, da »prevladujejo objekti v klasičnem smislu, predvsem hiše, kjer so se osebnosti
rodile, živele ali umrle; pri tem so nekatere zgolj označene s ploščami, druge pa so javno
dostopne kot muzej, domačija, spominska soba ipd. Sem so uvrščeni tudi spominski kotički,
domovi in zbirke.« (Dovič 2014: 8).
Glede na to, da je Šmartno najbolj prepoznano ravno kot rojstno mesto Slavka Gruma, nas
zanima, v kakšnem stanju je njegova rojstna hiša, ali obstaja oznaka v obliki spominske plošče,
ali je javno dostopna (v smislu muzeja ali spominske sobe) in ali je v zasebni oziroma javni
lasti.
Slavko Grum se je rodil 2. avgusta 1901 v hiši, ki danes nosi naslov Grumova cesta 5, očetu
Francu Grumu in Mariji Grum, roj. Dolšek. Na hiši je spominska plošča, ta »je bila na rojstno
hišo vzidana že 1984 (Zveza kulturnih društev); hiša je bila kasneje celovito obnovljena; ostaja
v privatni lasti.« (Perme in Štuhec 2020).

Slika 8: Rojstna hiša dr. Slavka Gruma v Šmartnem pri
Litiji leta 2001. Vir: Knjižnica Litija.
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Slika 9: Rojstna hiša Slavka Gruma leta 2020. Foto Anže
Malis. 29. maj 2020.

Slika 10: Spominska plošča. Foto Anže Malis. 29. maj 2020.

Slika 11: Rojstna hiša Slavka Gruma leta 2020. Foto: Anže
Malis. 29. maj 2020.

Iz zemljiške knjige lahko razberemo, da hiša res zelo verjetno ostaja v zasebni last, saj je bila
lastninska pravica za nova lastnika, Ano Jerenko in Janija Izlakarja, vknjižena 29. 11. 2019. Za
temeljito prenovo hiše je poskrbela prejšnja lastnica, Milena Sirnik. Župan Rajko Meserko
dodaja, da »žal občina v preteklosti pozornost ni posvečala kulturi. Tako je šla tudi mimo
prodaja rojstne hiše. Z novim lastnikom smo se že pogovarjali. Glede na njegovo razumevanje
upam, da bo spominska plošča ostala na pročelju hiše.« (Meserko 2020).
3.3.2 Portret Slavka Gruma (relief)
Avtor reliefa je Bojan Štine, kipar, ki živi in ustvarja v Šmartnem pri Litiji, natančneje doma v
svojem ateljeju na Javorju pri Bogenšperku, kar lahko razberemo iz njegovega biografskega
opisa na portalu obrazisrcaslovenije.si.
Relief visi v šmarski enoti Knjižnice Litija, ki je v isti stavbi kot je bila nekoč šmarska osnovna
šola in kjer je živela Joži Debelak, in sicer v razstavnem prostoru, kjer se odvijajo tudi dogodki,
ki jih organizira Knjižnica Litija. Gre torej za javni, a zaprt prostor.

Slika 12: Portret Slavka Gruma. Foto: Anže Malis. 8. jun. 2020.
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4

DOGODKI V POVEZAVI S SLAVKOM GRUMOM

Ker so tudi dogodki pomemben pokazatelj interesa lokalnega prebivalstva, sem v Občini
Šmartno pri Litiji pregledala naslednje inštitucije, najbolj vidno odgovorne za kulturno
dogajanje in z njim povezanim izobraževanjem:
-

Knjižnica Litija,

-

Osnovna šola Šmartno pri Litiji,

-

Občina Šmartno pri Litiji.

Že na Domoznanskem večeru s predstavitvijo knjige dr. Marije Švajcner novembra 2020 me je
direktorica Knjižnice Litija umerila k Stanislavi Sirk, ki se s tematiko Slavka Gruma intenzivno
ukvarja. V nalogo sem poleg inštitucij dodala še posameznici, ki si prizadevata za ohranitev
kulturne dediščine: Stanislava Sirk in Ida Dolšek in njuni načrti. S Stanislavo Sirk sem tudi
izvedla intervju. Zaradi bližine sodelovanja je Stanislava Sirk lahko podala tudi vse potrebne
informacije o delu Ide Dolšek.
4.1

Knjižnica Litija (nekoč Matična knjižnica dr. Slavka Gruma Litija)

Knjižnica Litija je javni zavod, katerega ustanoviteljici sta Občina Litija in Občina Šmartno pri
Litiji. Čeprav zametki knjižnice z ustanovitvijo Narodne čitalnice v Šmartnem leta 1873 segajo
pravzaprav v šmarski konec, se je po zgodovinskih spremembah litijska knjižnica preoblikovala
v matično leta 1967, leta 1971 pa se je odprla podružnična knjižnica v Šmartnem, kakor lahko
razberemo na spletni strani Knjižnice Litija.
Knjižnica Litija je torej krajevna knjižnica, ki pokriva tako območje Občine Litije kot tudi
Občine Šmartno pri Litiji, kjer ima svojo enoto. Kot posebnost, relevantno za temo naloge, naj
dodam, da enota Šmartno pri Litiji od leta 2007 deluje na Staretovem trgu 12, torej v stavbi,
kjer je nekoč delovala šmarska šola in kjer je živela Joža Debelak, saj je bil njen oče šmarski
nadučitelj.
»Knjižnica Litija se je po dr. Slavku Grumu imenovala od 1984 (ustanovitev Zavoda za kulturo
in izobraževanje Litija, kjer je bila ena od enot tudi knjižnica) – do formiranja knjižnice v
samostojni javni zavod splošna knjižnica Knjižnica Litija – (2004).« (Perme in Štuhec 2020).
Celotno imenovanje se je glasilo: Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija, danes pa samo
Knjižnica Litija.
Med opisi dejavnosti knjižnice na njihovi spletni strani najdemo relevantne naslednje podatke:
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- predstavitve knjig, razgovori o novih knjigah,
- strokovna in potopisna predavanja,
- prireditve v sklopu vseživljenjskega učenja ter mentorstvo za samostojno učenje.
Del dejavnosti knjižnice torej predstavlja tudi organizacija določenih tipov dogodkov,
povezanih s strokovnimi temami.
S pomočjo strokovnih sodelavk Knjižnice Litija2 in spletne strani knjiznica-litija.si sem
kronološko razvrstila dogodke, ki so v povezavi s Slavkom Grumom. Do leta 2001 ni podatkov
o prireditvah v povezavi s prepoznavanjem Slavka Gruma.
4.1.1 Leta 2001 (100-letnica rojstva Slavka Gruma)
Opazen razcvet dogajanje se je zgodil ob 100-letnici rojstva Slavka Gruma v letu 2001, ki je
hkrati obeležilo tudi 70 let od uprizoritve drame Dogodek v mestu Gogi, in sicer 13. 5. 1931 v
Drami SNG Mariboru in 23. 6. 1931 v Drami SNG v Ljubljani (Perme in Štuhec 2020).
a) Likovno upodabljanje književnika v delavnici kiparja Bojana Štineta na Javorju.
Udeležence je kipar popeljal skozi vse faze izdelave reliefa. Relief Slavka Gruma izpod rok
Bojana Štineta se nahaja v Krajevni knjižnici v Šmartnem (Perme in Štuhec 2020). Podatka o
točnem datumu delavnice ni.

Slika 13: Delavnica Bojana Štineta 2001. vir: Knjižnica
Litija

2

Slika 14: Delavnica Bojana Štineta 2001. vir: Knjižnica
Litija

V veliko pomoč sta bili Sonja Perme in direktorica knjižnice Andreja Štuhec, ki sta na mojo prošnjo tudi pripravili
dokument, iz katerega navajam večino informacij. Dokument je dodan v prilogah.
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b) Izdelava spominske kuverte s portretom dr. Slavka Gruma in slike scene drame Dogodek v
mestu Gogi.
Izdala ju je Villa Litta klub, Fondacija Litija. Na kuvertah sta priložnostna žiga z 2. avgust Šmartno pri Litiji in 3. avgust - Zagorje. (Perme in Štuhec 2020).

Slika 15: Spominska kuverta s poštnim žigom Slavka Gruma.
Vir: Knjižnica Litija

Slika 16: Spominska kuverta s poštnim žigom Slavka Gruma.
Vir: Knjižnica Litija

Razberemo lahko, da sta bila priložnostna žiga v uporabi le 2. avgusta 2001 na pošti Šmartno
pri Litiji in 3. avgusta 2001 na pošti Zagorje ob Savi. Na dan obletnice, 2. avgusta, je torej
prednjačila šmarska pošta, pošta Zagorje ob Savi, kjer je Slavko Grum živel večino življenja
po študiju, pa je s spominskim žigom prišla na vrsto šele naslednji dan, kar pa je datum smrti
Slavka Gruma, se pravi 52 let od smrti.
c) Razstava knjig, dokumentov in fotografij dr. Slavka Gruma.
Knjižnica Litija je v litijski knjižnici pripravila razstavo knjig, dokumentov in fotografij dr.
Slavka Gruma. Obenem je potekala tudi filatelistična razstava na temo Slovenska književnost
(Perme in Štuhec 2020).
č) Prireditev ob 100-letnici Grumovega rojstva.
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Ob 100-letnici je potekala prireditev v Šmartnem pri Litiji in položitev spominskega venca k
spominskemu obeležju (Perme in Štuhec 2020).

Slika 17: Govor ob 100-letnici Grumovega rojstva. Joža
Ocepek, vodje Matične knjižnice dr. Slavka Gruma. Vir:
Knjižnica Litija

Slika 18: Govor ob 100-letnici Grumovega rojstva. Župan
Občine Litija, Mirko Kaplja. Vir: Knjižnica Litija

Prireditev je potekala pred rojstno hišo Slavka Gruma (gl. poglavje 3.3.1), položen spominski
venec je viden v ozadju fotografije. Slavnostna govorca, kot lahko razberemo s fotografij, sta
bila vodja Matične knjižnice dr. Slavka Gruma Joža Ocepek in župan litijske občine Mirko
Kaplja.
V tem času je bila rojstna hiša še v slabem stanju, prenovo je pozneje začela zasebna lastnica.
Tega leta je bilo Šmartno pri Litiji še del Občine Litija, naslednje leto pa se je že odcepilo in
ustanovila se je Občina Šmartno pri Litiji.
d) Zastrti krik Madame Blavatsky – hommage a Slavko Grum 100
V opisu projekta, ki ga je za namen prošnje za donacijo producent Marko Viduka naslovil na
litijsko občino v januarju 2001, razberemo, da gre za umetniško akcijo, ki mozaično sklada
določene elemente iz »duhovnozgodovinske tipologije« nadrealizma, ekspresionizma,
psihoanalize. Predstava temeljni na treh momentih, za katere ustvarjalci akcije trdijo, da so
spregledani: zadnji dnevi Gruma v Zagorju, kjer se naj bi prepuščal dekadenčnem slogu
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življenja, ki med drugim poudarja droge; združevanje nadrealizma, ekspresionizma in
psihoanalize, kar naj bi poosebljenje dobilo v Zagorju ter Jožo Debelak, ki pa jo ustvarjalci
akcije povežejo z njenim ukvarjanjem s teofizijo, s katero naj bi ostala v posmrtnem stiku z
Grumom. Temeljni tekst temelji na Grumovih tekstih, pa tudi Jože Debelak, Michela Leirisa,
Wiliama Empsona, Georgesa Batailleaja in zagorskih poustvarjalcev, kot je npr. Ladko
Korošec. Med sodelujočimi umetniki Marko Viduk omeni: beograjsko operno sopranistko
Dubravko Jovanovič, igralce iz Mladinskega gledališča: Danila Benedičiča, Romano Šalehar,
Tjašo Železnik, plesalca Iztoka Kovača, koreografa Marka Mlačnika. Kot vodjo navede Jašo
Drnovška, kot režiserja pa Matjaža Bergerja. Zatrdi tudi, da bo ta umetniška akcija edina
obeležila stoletnico rojstva slovenskega dramatika Slavka Gruma in da bo odmevala v vsem
slovenskem medijskem prostoru.
Litijska občina je prošnjo odobrila in z donacijo podprla projekt. Premiera uprizoritve je bila 7.
februarja 2001 v dvorani Delavskega doma v Zagorju. Na premieri je Občina Zagorje ob Savi
podelila nagrade Slavka Gruma (Perme in Štuhec, 2020).
e) Premiera gledališke predstave v Novi Gorici in razstava o Grumu v avli gledališča
11. oktobra 2001 je v Novi Gorici potekala premiera predstave Dogodek v mestu Gogi v režiji
Mileta Koruna. Na premieri je bila v avli Slovenske narodnega gledališča Nova Gorica na voljo
domoznanska razstava o Slavku Grumu, ki jo je pripravila litijska knjižnica, takrat imenovana
še Matična knjižnica dr. Slavka Gruma, v sodelovanju z novomeško knjižnico in njihovim
domoznanskim oddelkom (Perme in Štuhec 2020).
4.1.2 Od 2001 do 2019
Leta 2004 se je Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija preimenovala v Knjižnica Litija
(Perme in Štuhec 2020). Od takrat dalje Šmartnega pri Litiji v smislu poimenovanj kulturnih
ustanov ni več na zemljevidu življenjske zapuščine Slavka Gruma.

3

4.1.3 Leta 2019 (70-letnica smrti Slavka Gruma)
Drug, manjši prerod dogajanja je spodbudila še ena obletnica, tokrat 70-letnica smrti Slavka
Gruma leta 2019.

3

V primerjavi z ostalima mestoma, ki prav tako spodbujata spomin na Gruma: v Novem mestu deluje založba
Goga, v Zagorju pa Osnovna šola dr. Slavka Gruma. Na nacionalni ravni pa se letno podeljuje Grumova nagrada
za najboljše slovensko dramsko delo.
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a) Sprehod po Grumovem Šmartnem
2. 8. 2019 je Knjižnica Litija organizirala literarni sprehod po Šmartnem. Na zloženki najdemo
napis, ki pravi, da bo sprehod »vodila Stanka Sirk, ki raziskuje vpliv Šmartnega na Grumovo
ustvarjanje in na to temo pripravlja knjigo.« (Sirk 2019). Sprehod je (sklepano z zloženke) zajel
obisk: rojstne hiše Slavka Gruma, Jerihovo hišo, usnjarno Frančiška Knafliča, Sokolsko
dvorano, cerkev sv. Martina, bivšo šolo, Slavinčevo hišo, Adamčičevo hišo, Francevo hišo,
Rusovo hišo (kjer je nekoč stala) in grob očeta Slavka Gruma Franca Gruma na šmarskem
pokopališču.
b) Vztrajati ali pobegniti onkraj, domoznanski večer s predavanjem dr. Marije Švajncer
To leto je izšla tudi knjiga dr. Marije Švajncer, upokojene profesorice filozofije, v kateri
interpretira Grumov opus. V opisu dogodka na spletni strani Knjižnice Litija najdemo, da je na
večeru sodelovala flavtistka Anja Kranjec, učenka Glasbene šole Litija − Šmartno. Dogodek je
bil posvečen občinskemu prazniku Šmartnega pri Litiji, ki je v letu 2019 izpostavljajo kulturno
dediščino.
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4.2

Osnovna šola Šmartno pri Litiji

Niti iskanje s pomočjo spletnih orodij, niti brskanje po spletni strani osnovne šole ni obrodilo
sadov. Po kontaktu z dolgoletno učiteljico slovenščine na šmarski osnovni šoli, Danico
Sedevčič, ki je tudi organizatorka večine kulturnih dogodkov v okviru šole, je bila moja
domneva , da Osnovna šola Šmartno pri Litiji ni izvajala programov ali projektov, ki bi se kakor
koli navezovali na Slavka Gruma, potrjena.
4.3

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji je bila ustanovljena leta 2004, zato je dogajanje pred tem pokrivala
Občina Litija (omenjeno že zgoraj pri obravnavi Knjižnice Litija).
Občina, ki po Zakonu o lokalni samoupravi4 »pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost,
omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično
dejavnost in v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,« predstavlja
enega ključnih dejavnikov na področju ohranjanja kulturne dediščine.
Informacije o delovanju Občine Šmartno pri Litiji sem pridobila s strani župana Rajka Meserka
in s pomočjo internega gradiva Stanislave Sirk ter Ide Dolšek, ki sta za javno-zasebno
partnerstvo pripravili vlogo in jo posredovali na Občino.
Župan priznava, da Občina »v preteklosti pozornost ni posvečala kulturi. Tako je šla tudi mimo
prodaja rojstne hiše.« (Meserko 2020). Do sedaj se na področju ohranjanja kulturne dediščine
Slavka Gruma ni zgodilo še nič, v kar bi bila vpletena Občina Šmartno pri Litiji ali Javni zavod
Bogenšperk, katerega ustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji5.
Vse v povezavi s Slavkom Grumom ostaja v načrtih, ki pa so zaradi svoje razsežnosti in
potencialnega vpliva na dojemanje kulturne zapuščine Slavka Gruma v prihodnje vredni
obravnave.

4

Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18.
5
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk: Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004.
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4.3.1 Javno-zasebno partnerstvo Grumovega ustvarjalnega središča v Šmartnem
pri Litiji
GUS oziroma Grumovo ustvarjalno središče je projekt javno-zasebnega partnerstva, za
katerega sta vlogo6 vložili zasebni promotorki Stanislava Sirk in Ida Dolšek, javni partner pa
naj bi bila Občina Šmartno pri Litiji (ali Javni zavod Bogenšperk). Kot primarni cilji naj bi bili:
postavitev spominske sobe literatu in zdravniku Slavku Grumu, postavitev spominske sobe
tesni prijateljici dr. Slavka Gruma Joži Debelak in postavitev stalne razstave oblačilne kulture
s Šmarskega področja (Sirk in Dolšek 2020: 8). Kot sekundarne pa avtorici Vloge navajata še:
»poskrbeti za ohranjanje in stik kulturne in etnološke dediščine s sodobnostjo ter vzpodbujati
rabo maternega jezika v vseh njegovih zvrsteh; obuditi družbene, kulturne, duhovne in druge
značilnosti časa s konca 19. in začetka 20. stoletja (do 2. svetovne vojne); vzporediti odnos med
Slavkom Grumom in Jožo Debelak z zgodbo Romea in Julije; ponuditi izobraževalne vsebine,
povezane s predstavljenimi zgodbami; pripeljati v majhen kraj vrhunske umetnike in
znanstvenike; omogočiti medgeneracijsko sodelovanja s trženjem izdelkov upokojencev,
predvsem šmarskih vezilj, in s tem vzpodbujati ohranjanje različnih ročnih spretnosti; razvijati
kulturni turizma v kraju (oblikovati nov produkt, ki bi obogatil ponudbo kraja); odpirati nova
delovna mesta; vključevati v projekte GUS-a marginalizirane skupine; spodbujati raziskovanja
s področja zgodovine, kulture (s poudarkom na delu in življenju dr. Slavka Gruma) in etnologije
domačega kraja.« (8).
Prvi del naj bi bil posvečen Slavku Grumu. Namen projekta je namreč predstavitev dr. Slavka
Gruma kot literata, zdravnika, povzeti Grumovo humanistično držo: antimilitaristično držo,
nasprotovanje smrtni kazni in ga prikazati kot zagovornika ženske emancipacije, kot pisca, ki
je razumel drugačnost in je v svojih delih odpiral tabu teme, poleg tega pa še pisca najlepših
ljubezenskih pisem na Slovenskem (12). Namen je tudi iz Šmartnega »narediti drugo Verono
(Romeo – Julija : Slavko – Josipina)« (12) ter prikazati modernistično pohištvo s konca 20.
stoletja (12).
GUS bi vseboval Grumovo spominsko sobo, ki bi bila rekonstruirana njegova dejanska soba,
Grumovo študijsko sobo, kjer bi bili »razstavljeni nekateri dokumenti iz Grumove zapuščine
ter knjižne in revijalne objave njegovih besedil. Poseben poudarek bo na predstavitvi

6

Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z namenom in delovanjem Grumovega
ustvarjalnega središča (GUS) v Šmartnem pri Litiji, avtorici/promotorici Stanislava Sirk in Ida Dolšek, naslovljeno
na Občina Šmartno pri Litiji (oz Javni zavod Bogenšperk). V nadaljevanju krajšano samo kot »Vloga«.
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Grumovega rodu po očetovi in materini strani« (14) ter Grumovo multimedijsko dvorano ali
belo sobo, kjer bi se na interaktivni način predvajala Grumova avtorska dela.
Poleg tega pa je v načrtu še priprava Grumovih dnevov, vsakoletnega dogajanja na temo
umetniškega ustvarjanja in drugih tem, s katerimi se je ukvarjal Grum (npr. zdravstvena
preventiva, vzgoja, alkoholizem itd.) (16), Grumovih spominskih sprehodov po Šmartnem in
celo Grumov parfum iz tuberoz, ki se pri Grumu pogosto pojavljajo kot motiv ter Grumova
sladica (18-19).
Drug del pa bi predstavil in promoviral Jožo Debelak »kot izobraženo in emancipirano žensko,
ki je tesno povezana z genezo nekaterih Grumovih del.« (19). Poleg spominske sobe Jože
Debelak, opremljena po spominih na njeno dejansko stanovanje, kjer »bi se posvečali
najnovejšim odkritjem na področju naravoslovja, mejnim znanostim ter ezoteriki, spiritizmu in
okultizmu,« s katerimi se je Joža Debelak ukvarjala (20), bi se uredil tudi Vrt treh žensk. Šlo
naj bi za ureditev zelenice pod šmarskim župniščem. Vrt bi bil posvečen trem ženskam, »ki so
imele pomembno mesto v Grumovem življenju in umetniškem ustvarjanju: Joži Debelak, Vidi
Taufer (pesnica, rojena v Zagorju ob Savi, Slavko Grum je bil njena velika neuslišana ljubezen),
Olgi Grum (Grumova sestra, posvetil ji je dramo Dogodek v mestu Gogi – GOGI: Grum Olga,
Grum Ignacij (Ignacij je Grumovo krstno ime))« (21). Vsakoletno bi se pripravil tudi Praznik
tuberoz.
Tretji del GUS-a pa bi bil osredotočen na »postavitev oblačilne kulture s področja občin Litija
in Šmartno pri Litiji s konca 19. in prve polovice 20. stoletja (do 2. svetovne vojne).« (22). Ta
del, ki je le posredno navezan na Gruma, je za temo diplomske manj zanimiv.
Avtorici izpostavljata, da je rojstna hiša Slavka Gruma v privatni lasti, zatorej predlagata
alternativno rešitev: »ponudila se je možnost odkupa pritličnih prostorov v stavbi na Staretovem
trgu 15. Lokacija je idealna, saj bi vsebine, ki bi jih ponujala hiša, lepo zaokrožile kulturno
ponudbo trga: knjižnica, sedež Javnega zavoda Bogenšperk, cerkev sv. Martina, urejen park s
spomenikom Davorina Hostnika. Prostori so z okni obrnjeni na trg in ponujajo na ta način
možnost vpogleda v dogajanje v zgradbi po vzoru znamenite scene Grumove drame Dogodek
v mestu Gogi.« (26). Avtorici Vloge od odgovor Občine Šmartno pri Litiji pričakujeta jeseni
leta 2020 (Sirk 2020).
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Slika 19: Staretov trg 15, potencialna lokacija GUS-a. Foto
Anže Malis. 29. maj 2020

Slika 20: Pogled na rojstno hišo Slavka Gruma z GUS-ove
strani. Foto Anže Malis. 29. maj 2020

Slika 21: Nekoč Sokolska dvorana, kjer je delovala Grumova gledališka skupina, ki se desno drži lokacije potencialnega GUSa. Foto Anže Malis. 29. maj 2020.

4.3.2 Načrtovan kip Slavka Gruma
Naslednje leto, ko se praznuje 120-letnica rojstva Slavka Gruma, tudi Občina Šmartno pri Litiji
načrtuje aktivnosti na področju spodbujanja spomina na Slavka Gruma. Avgusta naj bi se na
prenovljenem Staretovem trgu postavil kip po osnovni obliki, podstavku, podoben kipu
Davorina Hostnika (Meserko 2020), ob katerem bi tudi stal. Obletnico, ki prihaja naslednje leto,
želi Občina Šmartno pri Litiji izkoristiti tudi za promocijo, saj menijo, da »je postavitev
obeležja simbolno dejanje, za katerega upamo, da bo dobil tudi medijsko odmevnost. Zato
gradimo zgodbo Gruma tudi v sodelovanju z MOL ob skupni kandidaturi za EPK 20257.«
(Meserko 2020). Da pa naj ne bi bil le enkraten dogodek, ampak projekt z vizijo, župan dodaja,
da bodo zgodbo »vsekakor nadgradili v stalno dogajanje, katerega program bo tudi del
programa EPK 2025.« (Meserko 2020).

7

Z EPK je mišljena Evropska prestolnica kulture 2025.
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Slika 22: Staretov trg s kipom Davorina Hostnika. Foto Anže Malis. 29. maj 2020

4.4

Posameznici, ki si prizadevata za ohranitev kulturne dediščine: Stanislava
Sirk in Ida Dolšek ter njuni načrti

Če potrdimo prepričanje, da prihaja kultura od ljudi in ne od inštitucij, potem je smiselna tudi
trditev, da mora tudi ohranjanje kulturne dediščine priti od ljudi, zainteresiranih posameznikov,
ki si prizadevajo za dosego ciljev, v povezavi s kulturno dediščino, in ne nujno od inštitucij,
lahko pa vplivajo na prizadevanje le-teh. V času raziskovanja sem naletela na dve posameznici
iz lokalnega okolja, ki v medsebojnem sodelovanju raziskujeta temo Slavka Gruma, vezano
predvsem na Šmartno pri Litiji: Stanislavo Sirk in Ido Dolšek. Njuno delo sem razdelila na dve
področji, ki pa sta še v načrtovanju, zato kot vir povzemam predvsem zapis Stanislave Sirk,
priložen v prilogah8.

4.4.1 Načrtovani knjigi
Njuno raziskovalno delo se je začelo v letu 2014, izid obeh knjig pa je načrtovan v letu 2021,
ko bo 120-obletnica rojstva Slavka Gruma. »Ves čas naju je vodila misel, da je potrebno
osvetliti tudi v literarni zgodovini skoraj povsem neopaženo Grumovo šmarsko obdobje.
Šmartno se omenja le kot rojstni kraj, kasneje pa naj bi na pisateljev razvoj, drugače kot Novo
mesto, Dunaj, Ljubljana in deloma Zagorje ob Savi, ne imelo vpliva. Je pa bila družina tu,
potem ko je leta 1905 zapustila kraj, ponovno nastanjena od leta 1912 do leta 1929 in sem se je

8

Prilogo je Stanislava Sirk sestavila na mojo prošnjo, odgovorila je na moja vprašanja, v grobem tri: 1. Informacije
o knjigi, 2. Projekt zasebno-javnega partnerstva. 3. Se zdi Grum spregledan (šmarski) avtor, se pristojne inštitucije
v lokalnem okolju trudijo ohranjati njegovo kulturno dediščino, bi lahko bilo storjeno več.
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Slavko iz Novega mesta in Dunaja vračal na počitnice, iz Ljubljane pa ob koncih tedna, že kot
zdravnik, domov k mami in sestri Olgi.« (Sirk 2020). Gre torej za neko rehabilitacijo pomena
Šmartnega v kontekstu Grumovega ustvarjanja, raziskovanje pa naj bi prineslo nove ugotovitve
in nove možnosti interpretacije Grumovega življenjskega opusa.
Med raziskovanjem sta Stanislava Sirk in Ida Dolšek poskrbeli za dogodke, kjer so se srečali
Grumovi sorodniki, želeli sta ostati v stiku z ljudmi, saj sta odkrivali tudi »življenjske zgodbe,
ki bi bile za katerega od sorodnikov lahko boleče.« (Sirk 2020). Verjetno pa jima je zagona
dalo tudi odkritje novega, originalnega gradiva, saj sta »pri njegovi zadnji medicinski sestri
Dini Senčar dobili tudi dragoceno Grumovo dediščino, ki jo je hranila vse od časa, ko ji jo je
izročila pisateljeva zadnja ljubezen in zaročenka Zinka Brglez.« (Sirk 2020).
Stanka Sirk je slovenistka in literarna komparativistka, ena od začetnic prebujenega lokalnega
spomina na Slavka Gruma. Njena knjiga z naslovom Gruma šifra bo nosila podnaslov Kako je
Šmartno pri Litiji zaznamovalo življenje in literarni opus dr. Slavka Gruma (Sirk 2020). Šlo
naj bi za sintezo spominov, dokumentarnega gradiva, Grumove literature, pisem, študij itd., ki
poleg splošnega vpliva Šmartnega, prinaša še popolnoma nove ugotovitve, ki se navezujejo na
nek travmatičen dogodek, ki naj bi se zgodil konec leta 1923 ali v začetku 1924 in naj bi
»bistveno vplival na snovno, motivno in tematsko podobo njegovih literarnih besedil ter beg v
omamo.« (Sirk 2020).
Ida Dolšek pa je učiteljica matematike in raziskovalka lokalne folklore, prejemnica Maroltove
značke in listine ter Priznanje Občine Šmartno pri Litiji za dolgoletno delo pri ohranjanju
etnološke dediščine (Sirk 2020). Je »avtorica več knjig s področja lokalnega izročila, tudi
slovstvenega, zato svoje delo pri najinem projektu opira predvsem na spomine na Gruma in
Šmartno v 1. polovici 20. stoletja.« (Sirk 2020).
Ideja je, da se Gruma in njegovo ustvarjanje umesti v zgodovinsko-kulturni kontekst, »v utrip
živahnega vaškega trga, z razgibanim političnim, verskim, kulturnim in gospodarskim
življenjem, ki mu dajejo poseben pečat plemiške družine, naseljene v okoliških graščinah.«
(Sirk 2020).
Knjigo Ide Dolšek Spomini na Šmartno pri Litiji in dr. Slavka Gruma bo moč brati kot
samostojno gradivo ali v smislu podpore knjigi Grumova šifra (Sirk 2020). Izid je načrtovan v
letu 2021, prav tako kot Grumova šifra.
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4.4.2 Javno-zasebno partnerstvo Grumovega ustvarjalnega središča v Šmartnem
pri Litiji
V iskanju možnosti, da se delo v povezavi z raziskovanjem in promocijo kulturne dediščine
realizira tudi snovno, sta Ida Dolšek in Stanislava Sirk prišli do ideje o Grumovem ustvarjalnem
središču v Šmartnem pri Litiji. Idejo sta predstavili lokalni skupnosti, Razvojnemu centru Srca
Slovenije, na ministrstvu za kulturo in pri ministru Zoranu Pozniču (Sirk 2020). »Zadnji korak
je bila priprava in oddaja vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z
namenom ustanovitve in delovanja Grumovega ustvarjalnega središča v Šmartnem pri Litiji.
Odgovor z Občine pričakujeva jeseni.« (Sirk 2020). Več o partnerstvu je zapisano že pod točko
Občina Šmartno pri Litiji.
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5

PREGLED GRADIVA

Slika 23: Časovnica. Avtorica Danijela Sitar. 18. jun. 2020.
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Vidimo lahko, da je iz analize zelo kmalu izpadlo resno ukvarjanje s statistiko, saj je gradiva
zelo malo, zato se bomo omejili predvsem na opisno metodo.
Prvi pridobljen pomembnejši podatek sega v leto 1984, kar izvemo s spominske plošče Slavka
Gruma, zatem se je pravi preporod zgodil leta 2001 ob 100-letnici rojstva Slavka Gruma, ko se
je odvilo kar šest dogodkov, ki na nek način povezujejo Slavka Gruma z občino Šmartno pri
Litiji. Leta 2004 se je s preimenovanjem knjižnice zbrisala pripadnosti lokalnih kulturnimi
inštitucij in kulturne zapuščine Slavka Gruma. V letu 2014 se je zgodil preporod, čeprav tega
ni moč opaziti takoj: po začetku ukvarjanja s Slavkom Grumom sta Stanislava Sirk in Ida
Dolšek odločilno vplivali na vnaprejšnji razvoj dogodkov, vsi poznejši dogodki, z izjemo
predstavitve knjige dr. Marije Švajncer, so potekali v sodelovanju z njima. Literarni sprehod je
bil osnovan na podlagi njunih ugotovitev, vodila ga je Stanka Sirk, velik dogodek bo zagotovo
izdaja obeh njunih knjig, ki lahko z vsebino, ki jo napovedujeta, popolnoma spremenita pogled
Šmarčanov na rojaka Slavka Gruma in obratno: zainteresirane slovenske javnosti, tudi
strokovne, na Šmartno.
Z vidika inštitucij pričakovano prednjači Knjižnica Litija, ki je pomembno in produktivno
vplivala na dogajanje in je še aktivna, zatorej s strani Knjižnice Litija pričakujem še več
dogodkov v prihodnosti. Težava, ki bi jo pri tem izpostavila je, da dogodki dosežejo omejen
krog ljudi že zainteresirane in ozaveščene javnosti.
Tu nastopi manko splošne prepoznavnosti, ki bi jo lahko zagotovili le ob sistematičnem
ukvarjanju s tematiko odgovornih inštitucij, predvsem Občine Šmartno pri Litiji, kar se mogoče
izkaže za realnost v prihajajočih letih. Dobra praksa Občine Šmartno pri Litiji naj bo
rehabilitacija Davorina Hostnika, še enega Šmarčana, ki je s postavitvijo kipa na Staretovem
trgu leta 2019 doživela veliko odmevnost: dogodek je obiskal ruski zunanji minister Sergej
Lavrov, mesec kasneje pa se je na gradu Bogenšperk odprl še rusko-slovenski center Davorina
Hostnika, na otvoritev katerega je prišel ruski veleposlanik Doku Zavgajev. Odziv pomembnih
imen je povzročil tudi veliko medijsko pokritost, kar je poskrbelo za velik odziv Šmarčanov. Z
ozirom na ta dogodek se lahko v primeru otvoritve kipa Slavka Gruma nadejamo večjo
zanimanje javnosti tudi za kulturno dediščino v povezavi z njim.
Sklepano iz vloge za javno-zasebno partnerstvo projekta GUS, pa so pred kulturno zapuščino
Slavka Gruma svetli čas. Takšno središče bi poskrbelo za promocijo Slavka Gruma, za
strokovne vsebine za osnovnošolce, srednješolce in študente, za lokalno javnost in
zainteresirano javnost. Zbirka bi se dopolnjevala in na ta način spodbujala ukvarjanje z
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raziskovalnim vprašanjem. Obnova stavbe na Staretovem trgu bi dopolnjevala videz šmarskega
središča. A vprašanje izvedbe, časovnice in otvoritve ter ostalih pomembnih mejnikov še ni
razrešeno. Odgovorjeno ni niti na osnovno vprašanje, ali bo Občina Šmartno pri Litiji sploh
pristala na predlagano zasebno-javno partnerstvo.
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6

ZAKLJUČEK

Z ozirom na raziskovalno vprašanje, kako in v kolikšni meri je Slavko Grum kot pomemben
slovenski ustvarjalec vplival na mesto Šmartno pri Litiji, smo preko popisa in analize gradiva
prišli do naslednjih rezultatov:
- Po pregledu biografije Slavka Gruma sledi ugotovitev, da Šmartno ni le njegov rojstni
kraj, pač ga je redno obiskoval med študijskimi počitnicami, vsaj do jeseni 1926, poleg
tega pa ga je s Šmartnim povezovala močna vez z njegovo muzo Jožo Debelak, prav
tako Šmarčanko.
- Do Šmartnega Slavko Grum goji dvojen odnos: hkrati ga dojema kot domač dom, ki
pooseblja mladostno ljubezen z Jožo Debelak in hkrati kot utesnjujoče, dolgočasno
podeželsko mesto.
- Po Slavku Grumu je v Šmartnem pri Litiji poimenovana ena lokacija: Grumova cesta,
kjer se nahaja tudi njegova rojstna hiša.
- Po letu 2004 s preimenovanjem knjižnice v Šmartnem ni več prisotne ustanove, ki bi
bila poimenovana po Slavku Grumu.
- Njegova rojstna hiša je sicer označena s spominsko ploščo iz leta 1984, ki jo je uredila
Zveza kulturnih društev, a hišo je prenovila prejšnja lastnica, jo prodala v letu 2019 in
ostaja v zasebni lasti.
- Relief portreta Slavka Gruma visi v zaprtem javnem prostoru, v Knjižnici Šmartno, v
sobi, kjer potekajo dogodki in razstave.
- Dogajanje v povezavi s kulturno zapuščino Slavka Gruma ni enakomerno pojavljajoče,
pač pa strnjeno ob obletnicah (100-letnica rojstva, 70-letnica smrt in prihajajoča 120letnica rojstva).
- Leta 2021, ob 120-letnici, se načrtuje več dogodkov: izid dveh knjig s tematiko Slavka
Gruma in postavitev kipa Slavka Gruma na Staretovem trgu.
- Zanimanje posameznikov je odločilno vplivalo na potek ohranjanja kulturne dediščine
Slavka Gruma v Šmartnem pri Litiji.
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- Večje zanimanje za Gruma se šele prebuja, gonilo tega sta najverjetneje Stanislava
Sirk in Ida Dolšek, ki napovedujeta tudi nove literarno-zgodovinske ugotovitve, zato
obstaja možnost, da tema ne bo ostala spregledana niti v strokovnih krogih.
- Z odprtjem GUS-a bi bilo poskrbljeno za institucionalizirano ukvarjanje s kulturno
dediščino Slavka Gruma, za promocijo tako Grumove literarne dejavnosti kot
Šmartnega kot turistične točke in poskrbelo za več dogodkov, ne samo na področju
tematike Slavka Gruma, pač pa za splošno lokalno kulturno dogajanje. A prihodnost
GUS-a ostaja nedorečena.
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PRILOGI
8.1

Zapis strokovnih sodelavk Knjižnice Litija, Sonje Perme in Alenke Štuhec na
prošnjo avtorice diplomskega dela za kakršno koli gradivo v povezavi s
Slavkom Grumom

Dr. SLAVKO GRUM
100-letnica rojstva dr. Slavka Gruma (2001)
Fotografija 1: Rojstna hiša dr. Slavka Gruma v Šmartnem pri Litiji leta 2001
Aktivnosti in dejavnosti:
-

Likovno upodabljanje književnika v delavnici kiparja Bojana Štineta na Javorju.
Udeležence je kipar popeljal skozi vse faze izdelave reliefa. Relief – podoba Slavka
Gruma, avtorja Bojana Štineta, se nahaja v Krajevni knjižnici v Šmartnem.

Fotografiji 2 in 3
-

Izdelava spominske kuverte s portretom dr. Slavka Gruma in slike scene drame
Dogodek v mestu Gogi. Izdala ju je Villa Litta klub-Fondacija Litija. Na kuvertah sta
priložnostna žiga (2. avgust Šmartno pri Litiji in 3. avgust Zagorje).

Fotografiji 4 in 5
-

Knjižnica Litija je v litijski knjižnici pripravila razstavo knjig, dokumentov in fotografij
dr. Slavka Gruma. Obenem je bila tudi filatelistična razstava na temo Slovenska
književnost.

-

Prireditev ob 100-letnici rojstva v Šmartnem pri Litiji in položitev spominskega venca
k spominskemu obeležju.

Opomba: spominska plošča je bila na rojstno hišo vzidana že 1984 (Zveza kulturnih društev);
hiša je bila kasneje celovito obnovljena; ostaja v privatni lasti.
Fotografiji 6 (vodja Matična knjižnice dr. Slavko Grum Litija, gospa Joža Ocepek) in 7 (župan
Občine Litija g. Mirko Kaplja)
-
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V letu 2001 je minilo 70 let od prve uprizoritve drame Dogodek v mestu Gogi (13. 5.
1931 - Drama SNG v Mariboru in 23. 6. 1931 - Drama SNG v Ljubljani). Premiera
uprizoritve je bila 7. februarja 2001 v dvorani Delavskega doma v Zagorju. Na premieri
je Občina Zagorje ob Savi podelila nagrade Slavka Gruma.

-

Premiera gledališke predstave v Novi Gorici, Dogodek v mestu Gogi, 11. oktober 2001
– kjer je litijska knjižnica (takrat še del Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija, in se
je imenovala Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija) sodelovala s postavitvijo
domoznanske razstave o Slavku Grumu – gradivo smo zbirali in reproducirali s pomočjo
novomeške knjižnice in njihovega domoznanskega oddelka.

Prilagamo vstopnico in besedilo 8 in 9

-

Gledališka akcija ali multimedijski projekt Zastrti krik Madame Blavatsky . Hommage
á Slavko Grum 100 (glej prilogo). Premiera predstave na predvečer kulturnega praznika
leta 2001 v dvorani kulturnega centra Delavski dom Zagorje.

Prilagam dokument št. 10
Knjižnica Litija se je po dr. Slavku Grumu imenovala od 1984 (ustanovitev Zavoda za kulturo
in izobraževanje Litija, kjer je bila ena od enot tudi knjižnica) – do formiranja knjižnice v
samostojni javni zavod splošna knjižnica Knjižnica Litija – (2004)
Pripravili: Sonja Perme, Andreja Štuhec, Litija 2020
8.2

Odgovori Stanislave Sirk v elektronski korespondenci z avtorico diplomskega
dela

1. Prosila bi vas, da poveste več o knjigi, ki prihaja, kar pač želite (in dovolite), da vključim v
nalogo: mogoče naslov (če je že), temo, lahko kaj o ozadju nastanka (navdih, vzvod za pisanje),
morebitne soavtorje, datum predvidenega izida, namen knjige itd. Kaj bo doprinesla pri
prepoznavi Gruma v lokalnem okolju?
Jeseni naslednjega leta, ko bo minilo 120 let od rojstva Slavka Gruma, bosta predvidoma izšli
dve knjigi, rezultat raziskovalnega dela, ki sva se ga s kolegico Ido Dolšek lotili leta 2014. Ves
čas naju je vodila misel, da je potrebno osvetliti tudi v literarni zgodovini skoraj povsem
neopaženo Grumovo šmarsko obdobje. Šmartno se omenja le kot rojstni kraj, kasneje pa naj bi
na pisateljev razvoj, drugače kot Novo mesto, Dunaj, Ljubljana in deloma Zagorje ob Savi, ne
imelo vpliva. Je pa bila družina tu, potem ko je leta 1905 zapustila kraj, ponovno nastanjena od
leta 1912 do leta 1929 in sem se je Slavko iz Novega mesta in Dunaja vračal na počitnice, iz
Ljubljane pa ob koncih tedna, že kot zdravnik, domov k mami in sestri Olgi.
S kolegico sva si delo razdelili glede na svoja znanja in izkušnje. Sama sem po poklicu
profesorica slovenščine in primerjalne književnosti, moja osnovnošolska učiteljica matematike
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Ida Dolšek pa je avtorica več knjig s področja lokalnega izročila, tudi slovstvenega, zato svoje
delo pri najinem projektu opira predvsem na spomine na Gruma in Šmartno v 1. polovici 20.
stoletja. Na ta način poskušava pisatelja umestiti v utrip živahnega vaškega trga, z razgibanim
političnim, verskim, kulturnim in gospodarskim življenjem, ki mu dajejo poseben pečat
plemiške družine, naseljene v okoliških graščinah. V letih raziskovanja sva navezali številne
stike z Grumovimi sorodniki v Sloveniji in tujini, obiskali ljudi, ki so Slavka še poznali, in pri
njegovi zadnji medicinski sestri Dini Senčar dobili tudi dragoceno Grumovo dediščino, ki jo je
hranila vse od časa, ko ji jo je izročila pisateljeva zadnja ljubezen in zaročenka Zinka Brglez.
Pripravili sva več dogodkov, na katerih so se srečali Grumovi sorodniki, nekateri prvič. Najina
želja je bila, da knjigi ves čas nastajata v stiku z ljudmi, tudi zato, ker so se med raziskovanjem
odkrivale življenjske zgodbe, ki bi bile morda za katerega od sorodnikov lahko boleče.
Knjiga Ide Dolšek bo torej nosila naslov Spomini na Šmartno pri Litiji in dr. Slavka Gruma.
Brati jo bo moč kot samostojno delo ali kot podporo moji knjigi, ki sem jo naslovila Grumova
šifra (podnaslov Kako je Šmartno pri Litiji zaznamovalo življenje in literarni opus dr. Slavka
Slavka Gruma. Brati jo bo moč kot samostojno delo ali kot podporo moji knjigi, ki sem jo
naslovila Grumova šifra (podnaslov Kako je Šmartno pri Litiji zaznamovalo življenje in
literarni opus dr. Slavka Gruma). Če Idina knjiga temelji predvsem na spominih, je moja sinteza
spominov, dokumentarnega gradiva, Grumove literature, pisem, študij …, vse z namenom
osvetliti in z dokazi podkrepiti pravilnost hipoteze, ki se je vse bolj očitno izrisovala med
raziskovanjem, in sicer, da je Grum konec leta 1923 ali v začetku leta 1924 (med novoletnimi
počitnicami) v Šmartnem doživel travmatični dogodek, ki je bistveno vplival na snovno,
motivno in tematsko podobo njegovih literarnih besedil ter beg v omamo.
2. Druga informacija, kjer ste pomemben deležnik, je projekt zasebno-javnega partnerstva. Bi
lahko opisali ta projekt, kdo dela na njem, kaj je namen, kaj se bo naredilo, kdaj predvidoma.
Že od leta 2014 si z Ido Dolšek prizadevava za ustanovitev Grumovega ustvarjalnega središča
v Šmartnem. S svojo zamislijo sva seznanili lokalno skupnost, pomoč sva iskali v Razvojnem
centru Srca Slovenije v Litiji, na ministrstvu za kulturo in pri ministru Zoranu Pozniču. Najin
zadnji korak je bila priprava in oddaja vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega
partnerstva z namenom ustanovitve in delovanja Grumovega ustvarjalnega središča v
Šmartnem pri Litiji. Odgovor z Občine pričakujeva jeseni. Sva pa na v kraju pozabljenega
pisatelja opozarjali ves čas najinega raziskovanja z različnimi dogodki, avgusta leta 2019 ob
70-letnici pisateljeve smrti tudi z opaženim Sprehodom po Grumovem Šmartnem, ki sva ga
vsebinsko oprli na podatke in informacije, do katerih sva se dokopali v preteklih letih.
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3. Potem pa je še tretji aspekt, ki mi bo pomagal narediti tudi sintezo analize: zanima me še
vaše mnenje glede dogajanja na tem področju, se vam zdi Grum spregledan (šmarski) avtor, se
pristojne inštitucije v lokalnem okolju trudijo ohranjati njegovo kulturno dediščino, bi lahko
bilo storjeno več. Zakaj da in zakaj ne?
Ker se je spomin na pisatelja in zdravnika Slavka Gruma počasi in vztrajno brisal iz zavesti
Šmarčanov, je bilo tudi opozarjanje na mesto, ki mu pripada v kraju, v začetku skoraj povsem
neodmevno. To naju je presenetilo, saj sva naivno pričakovali, da bova s svojim navdušenjem,
pridobljenim znanjem in dokumenti ter idejo o »vrnitvi« Gruma v njegovo rojstno Šmartno,
okužili tudi ljudi, ki bi nama pri realizaciji zamisli lahko pomagali. Po šestih letih trdega dela
le vidiva na koncu tunela brlečo lučko in upava, da bo v Šmartnem v prihajajočih letih zaživela
Grumova zgodba, tesno povezana s tremi ženskami, ob katerih je rasel in usahnil kot umetnik
in kot človek – s pesnico Vido Taufer, inženirko Jožo Debelak in sestro Olgo.
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