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IZVLEČEK
V teoretičnem delu so obravnavane osnovne smernice za oblikovanje knjige. Pri samem oblikovanju
knjige je potrebno paziti na vrsto dejavnikov. Od tega, kakšen format bomo izbrali, do izbire
papirja, postavitve strani, izbire tipografije in nenazadnje tudi barv. Že v preteklosti je veljalo,
da je format knjige zelo pomemben, dandanes pa format izrabljamo na razne načine, ko želimo
modernizirati samo obliko knjige, ki vsebuje množico podatkov ali ko preprosto želimo izraziti
neko umetniško sporočilo. V množici informacij, ki jih predelamo vsakodnevno, je potrebno paziti
tudi na roke in organizacijo pri oblikovanju knjige. Glede na obsežnost dela in gradiva si je potrebno
čas organizirati na način, s katerim zmoremo obvladati in dokončati projekt v zadanem roku. Pri
sami organizaciji pa nam pomagajo tudi računalniški programi, s katerimi si poenostavimo delo. Za
vsak dober projekt je bistvena tudi kompozicija in postavitev posameznih elementov v celoto, ki je
sposobna najbolje predstaviti sporočilo določenega projekta. V eksperimentalnem delu je prikazan
prelom posameznih strani ter potek dela pri oblikovanju zbornika. Glede na zahtevnost gradiva
in obsežnost besedila je bilo potrebno pravilno izbrati poudarke in barvno shemo, s katero je bilo
mogoče lepo voditi nekakšen ritem skozi celoten zbornik. Projekt oblikovanja zbornika je zelo
zahteven, saj vsebuje množico podatkov, ilustracij in fotografij, ki jih je potrebno razporediti na
način, ki bo pritegnil bralca in ga spodbudil k raziskovanju življenja in dela pozabljenega pesnika.
Ključne besede: zbornik, oblikovanje knjige, prelom, format, kompozicija, ilustracije

ABSTRACT
In the theoretical part of this diploma thesis the basic guidelines of book design were touched
upon. In the process of designing a book, it is necessary to pay attention to various aspects from
choosing a proper book format to the choice of paper, page layout, typography and even color. The
format of the book was considered important throughout different periods in history, and today it
is used in various ways, from modernizing a book form with a lot of data, to using it to express an
artistic message. With the amount of information we end up processing every day, it is important
to pay attention to deadlines and layout organization. Given the amount of data and materials, it is
necessary to organize time in a way that enables us to meet the deadlines. Organization of work is
simplified with computer programs. It is essential, for a good project, to have good composition
and to organize individual elements into a completed form that can best present the message of the
entire project. In the experimental part the layout of each page and the workflow of book design are
discussed. Given the complexity of the material and the magnitude of the text, it was important that
the correct stresses and color scheme were chosen, so that these elements would lead some kind of
a rhythm throughout the entire book. The project of designing this kind of book is very demanding,
because it contains a lot of information, illustrations and photographs that have to be distributed
in a way that attracts readers and invites them to explore the life and work of a forgotten poet.
Keywords: book, book design, layout, format, composition, illustration
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1 UVOD
Zbornik o Pavlu Knoblu nima samo zgodovinskega pomena, temveč je predstavljal tudi poseben
izziv za nas, saj smo se prvič srečali z oblikovanjem zbornika za tako pomemben jubilej. Zbornik kot
takšen je povzetek življenja in dela, v tem primeru pomembnega, vendar zgodovinsko pozabljenega
prvega prosvetnega pesnika na Slovenskem. Celotna ideja za oblikovanje zbornika in sploh oživitev
spomina na pesnika je prišla s strani Dragane Čolić, ki je s svojo vztrajnostjo in trudom izbrskala
vse potrebne članke, dokumentacijo in zapise, ki smo jih potem v smiselno celoto zaokrožili v
samem zborniku.
Leta 2015 je minilo natanko 250 let od smrti Pavla Knobla, na podlagi tega je prišla pobuda, da se
spomin na Knobla obudi, razišče njegovo življenje in delo, ter ugotovitve prek različnih medijev
približa širšemu krogu ljudi. Tako je nastala priložnostna razstava, izšel je ponatis pesniške zbirke
in zbornik, ki je zaokrožil celotno zgodbo, saj je v njem največ podatkov.
Samo oblikovanje nam je bilo v veliko veselje, hkrati pa je predstavljalo tudi izziv, ker je šlo za
obuditev zgodovine, ustvarjanje nove zgodovine in počastitev spomina na pesnika, ki je bil
pomemben za širše literarno področje. Zasnova grafične podobe je morala biti enostavna, čista in
pregledna, saj gre za obsežno delo, ki pa mora biti berljivo in privlačno bralcu. Želja je bila ustvariti
izdelek, ki čez pet, deset ali dvajset let ne bo deloval zastarelo, njegova oblikovna sporočilna moč
pa bo imela isto težo in privlačnost kot danes.
V eksperimentalnem delu je predstavljeno oblikovanje zbornika in delo na računalniku, ki smo ga
opravili na podlagi grafičnih in teoretičnih znanj ter izkušenj. Dodaten izziv je bil tudi ekstremno
kratek rok za oblikovanje in postavitev celotnega dela, vendar se je trud poplačal z zadovoljstvom
vseh udeležencev in uspešno predstavitvijo zbornika na stalni razstavi v Orehku pri Postojni.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OBLIKOVANJE KNJIGE
Pri oblikovanju vsake knjige, v tem primeru zbornika, je potrebno paziti na določena pravila,
upoštevati vrsto knjige, njen format, določiti smernice, ki bodo za končni izdelek privlačne in
funkcionalne. Zbornik je publikacija, ki izhaja priložnostno in je skupek prispevkov več različnih
avtorjev. (1)
Tako kot je to pomembno pri plakatu, je tudi pri knjigi prvi vtis, ki pritegne bralca tisti
najpomembnejši. Ključno vprašanje je, kako maso besedila spraviti v obliko, ki bo pritegnila, ki bo
zaznamovala zgodovino, ki bo na nek način del zgodovine. Pri vsakem oblikovanju je pomembno
spraviti tekst, slike, podatke v neko smiselno zaključeno celoto. Pomembno je poznati bistvo vsega,
želje naročnika, namen celotnega dela in se poistovetiti z idejami in željami. Potrebno se je igrati
s postavitvami, določati velikosti pisave, format knjige, postavitve fotografij in ilustracij. Vse je
potrebno početi tako, da nas celotno besedilo vodi skozi zgodbo, ki nam je na koncu zanimiva,
privlačna in pregledna.
Grafično oblikovanje postaja dandanes vsesplošno popularno. Vsak, ki ima računalnik, že misli, da je
lahko oblikovalec. Premalo se zavedamo, da je oblikovanje knjige še vedno proces, kjer je potrebno
združiti kreativnost, intuicijo in se poigrati z razmerji, ustvarjati smernice, povezave med tekstom
in sliko ter na nek način bralca spraviti v stanje zadovoljstva, brez da se on tega zaveda. Dobro
grafično oblikovanje nam vedno ostane v spominu. Včasih so se oblikovalci bolj posvečali temu, da
je bilo njihovo delo takšno, da je spreminjalo svet in igralo pomembno vlogo v družbi. Dandanes
pa se pomembnost sporočila malce pozablja zaradi želje služiti nekemu komercialnemu bistvu,
denarju. Žal se ne razmišlja več o tem, kako lahko informacija spremeni del zgodovine, spremeni
nekaj v razmišljanju ljudi, ampak se izdeluje generične izdelke, ki služijo prodaji in zaslužku.
Pri oblikovanju je pomemben odnos, ki ga imata stranka in oblikovalec, saj oblikovanje ni samo
zahteva po izdelavi, ampak je globlji proces, ki bi mu morali posvečati več časa, kar pa je v današnji
družbi skoraj nemogoče. Oblikovanje je lahko zanimivo samo v kolikor smo pozvani kot udeleženec
na projektu, le tako lahko s stranko dobro sodelujemo in ji na pravi način predstavimo idejo, ki bo
primerna za projekt. (2)
2.1.1 ORGANIZACIJA IN ROKI
Na začetku vsakega oblikovanja je potrebno organizirati misli in ideje v neko celoto, ki bo predstavila
sporočilo dela v najboljši obliki. Veliko vlogo pri vsem tem imajo tudi roki, do katerih je potrebno
izdelati določeno delo, saj so velikokrat naročniki pri tem zelo zahtevni in bi želeli vse v nemogoče
2

kratkem času. Upoštevati je potrebno želje naročnika, a mu tudi ugovarjati z dobrimi utemeljitvami,
če menimo, da imamo boljšo rešitev za projekt. Paziti je potrebno na več dejavnikov, od same
postavitve fotografij, do razmika med naslovi, med črkami, med tekstom in sliko, upoštevati
določene poudarke in nenazadnje tudi barve. Pozornost je treba posvetiti temu, da je sporočilnost
dela povezana z izbiro formata, tako da vse skupaj deluje premišljeno in funkcionalno. Nekateri
naročniki pričakujejo, da bo oblikovalec sam ponudil rešitve za problem, drugi imajo natančno
določene zahteve in želje. Razumeti je potrebno širšo sliko in jo predstaviti na način, s katerim
bo sporočilnost kar najbolje izražena s pomočjo vseh oblikovalskih elementov. Organizirati je
potrebno čas, da bo projekt narejen do roka, ki smo si ga zastavili. Velikokrat je žal tako, da imajo
naročniki in oblikovalci različne ideje o tem, koliko časa je potrebno za izvedbo določenega dela. (3)
2.1.2 FORMAT
Prva in zelo pomembna stvar pri oblikovanju knjige je format, ki na nek način definira tudi njeno
obdobje, zato je potrebno paziti, kako bomo izbrali primeren format za knjigo in kako se bo ta
skladal z vsebino same knjige. (4) Večinoma se uporabljajo splošno določeni formati za knjige, spet
drugi za pesniške zbirke, vse pa je odvisno od želja naročnika.
Tako imamo lahko vrsto različnih formatov, najpogostejši format za knjige je format velikosti
B6 (120 x 180 mm), za romane so primerni nekoliko manjši formati od A5 (148 x 210 mm), za
znanstvene knjige in večje slovarje ali zbornike je priporočen večji format B5 (176 x 250 mm),
medtem ko je format A4 (210 x 297 mm) primeren za revije, kataloge ali enciklopedije. (5)
Seveda pa ima izbira formata še največ s samo idejo oblikovalca in je odvisna tudi od sporočilnosti,
ki si jo je skupaj z naročnikom zamislil za določeno delo. Format, ki se največkrat uporablja, je
lahko v določenem obdobju in za določene namene popolnoma napačen.
Velikokrat je format omejen tudi s strani proračuna, saj so od tega odvisni stroški tiska. Pomemben
dejavnik je tudi sam občutek knjige v rokah, od tega, kakšen je papir, do skladnosti formata z
vsebino dela. Potrebno je izbrati primerno velikost knjige, da je ta prijazna za bralca. V obzir je
potrebno vzeti, ali ima knjiga samo besedilo ali so vključene tudi fotografije in ilustracije, ter na
kakšen način želimo te ilustracije in fotografije predstaviti, da bodo bralcu podale neko sporočilo.
Najbolje je, da je format določen na podlagi vsebine, saj bo le tako ta najbolje predstavljena in bo
na tak način predala idejo oblikovalca in stranke. (3)
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2.1.3 KOMPOZICIJA
Kompozicija je likovna osnova, s katero povežemo vse oblikovalske elemente v smiselno celoto in
s pomočjo katere ohranjamo tako pozornost bralca, kot tudi ustvarimo neko sporočilno vrednost.
Glavna naloga kompozicije je povezati skupino črk, oblik, fotografij, slik v neko celoto, ki bo
predstavljala delo v najboljši obliki. Potrebno je izuriti svoje čute, pogled in znanje na tak način, da
nam postavljanje knjige postane užitek in znamo prepoznati podrobnosti in detajle ter jih uporabiti
na najbolj učinkovit način. (3)
2.1.3.1 Uravnoteženost
Vedno so nas učili, da je potrebno poiskati ravnotežje, tako je tudi pri oblikovanju. Glavni element
vsake dobre kompozicije je neko vodilo, s katerim usmerjamo in zadržujemo bralčevo pozornost.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da je cilj vsakega dobrega dizajna komunikacija, tako ideje, kot tudi
sporočila ali čustva, ki ga prevedemo skozi samo postavitev posameznih elementov, kot so kontrast,
vodilne linije in format. (6)
Ravnotežje pa lahko dosežemo na različne načine, od uporabe vodilnih linij s pomočjo mrež, do
uporabe osnovnih likovnih prvin zlatega reza, skozi uporabo Fibonnacijeve spirale, prikazane na
sliki 1, in izrabo praznega prostora oziroma uporabo robov. Ko se enkrat naučiš gledati svet okoli
sebe skozi osnovne elemente kompozicije, je postavitev posameznih elementov le še stvar občutka
in intuicije, ki je seveda podkrepljena z znanjem.

Slika 1: Fibbonacijeva spirala (7)
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Tako kot prenasičenost s tekstom in slikami lahko ustvari neko neuravnoteženost, lahko tudi
beline ustvarijo nekakšno napetost, saj se še vedno veliko oblikovalcev boji praznega prostora.
Beline lahko poudarijo in usmerijo pozornost na sporočilo, ter s tem tudi povečajo kontrast same
podobe. Ravno tako je pomembna pravilna uporaba linij, ki nas lahko vodijo in tudi usmerjajo našo
pozornost. Ponavljajoči elementi linij lahko ustvarijo ritem, ki nas popelje skozi samo besedilo in
nam popestrijo celotno izkušnjo. Linije ustvarjajo poti, vodijo nas skozi besedilo, tako vodoravne
črte ustvarjajo obzorje, navpične pa izražajo moč. Črte nakazujejo gibanje, ustvarjajo ritem in nas
vodijo naprej ali pa nas ustavijo in preusmerijo drugam. (3)
Tako kot v vsakdanjem življenju, je tudi pri oblikovanju pomembna simetrija, uravnoteženost. Zato
ne uporabljamo enačb, ampak enostavno uporabljamo svoj pogled za določitev uravnoteženosti
same kompozicije. Pomembna je tako vizualna teža, ki nam pove, koliko elementov je na strani in
kako le-ti privlačijo pozornost bralca, kot tudi vizualna usmeritev, ki pa nam nakaže nekakšno smer,
v katero se pomikamo, vodeni z elementi posamezne kompozicije. Uravnotežena kompozicija
vključuje tako pozitivne elemente, kot tudi negativen prostor in jih poveže tako, da nobeden od
teh elementov ne prevladuje, ampak skupaj enakomerno vodijo bralca skozi celoto. Vse je skupek,
ampak ne predstavlja vsote, temveč je del kompozicije, ki nas vodi skozi sporočilo. Neuravnotežena
kompozicija lahko vodi v napetost, določeni elementi prevladajo na strani in kompozicija
postane skupek posameznih delov. Vendar je vse odvisno od projekta, v določenih projektih je
neuravnoteženost dobra in nas privede do sporočila, ki ga želimo prikazati, spet v večini drugih
projektov je pomembno, da imamo uravnoteženo celoto in da s tem prevlada sporočilo samega
dela bolj kot postavitev elementov. (8)
2.1.3.2 Osnovna načela preloma
Prelom strani, kot je prikazano na sliki 2, se pri oblikovanju nanaša na postavitev posameznih
elementov na strani. Pomembno je dobro razumevanje postavitve posameznih elementov, saj se
lahko v nasprotnem primeru izgubi sporočilo dela. Pri večini del je učinkovit prelom, ki sledi črki Z,
saj je to nekakšno naravno gibanje našega očesa po strani. Slediti je potrebno hierarhiji, od naslova,
do besedila in potem vodila, ki nas popelje naprej na naslednjo stran. (9)
Naraven tok pogleda tako poteka od levega zgornjega roba preko sredine do spodnjega levega
roba in potem v desno, zato je smiselno postaviti pomembne elemente glede na to linijo. Podoben
koncept je tudi postavitev glede na črko F, saj večina najraje prebere prav zgornje linije in nadaljuje
navzdol po strani, s tem da vsakič zajame manjši del informacij. (10)
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Slika 2: Prelom

Cilj preloma je predstaviti idejo in poudariti bistvene elemente z uporabo mrež in elementov na takšen
način, da bralcu kar najbolje prenesemo sporočilo. Upoštevati je potrebno bistvene tri elemente,
torej želje in navodila naročnika, mreže ter robove in strukturo samega dela. Vsak naročnik ima
svoje želje in glede na vsebino dela moramo določiti tako format, kot tudi upoštevati vse poudarke,
ki so že predstavljeni v besedilu ter na ta način tudi prenesti sporočilo skozi elemente oblikovanja
in postavitve. Poudarke in pomembnost naslovov lahko določimo z različno velikostjo, debelino in
obliko pisave ter izbiro barve. Skozi celoto dela je pomembna skladnost, ki jo dosežemo z uporabo
mreže, ki nam omogoča enakomerno razporeditev elementov skozi delo in s tem neko vizualno
skladnost, ki pripelje do boljšega ritma skozi celotno knjigo. Mreža razdeli celotno področje na
sorazmerne enote, ki ustvarjajo celostno podobo in pomagajo povezati vse elemente. Pri knjigi z
veliko besedila je pomembna berljivost, tako da je potrebno prelom prilagoditi tudi temu, da se oko
enakomerno premika po straneh, da ni prevelikih robov, da besedilo lepo teče z ene na drugo stran
in se dopolnjuje s slikami in ilustracijami. (3)
Skozi celoten prelom nas mora voditi nekakšen ritem dela, saj le tako lahko ohranjamo bralčevo
zanimanje in mu nudimo raznolikost. Tempo narekujeta vsebina in prostor, ki je na voljo. Na nas
je, kako ga bomo popestrili in vodili skozi celotno knjigo z raznimi vizualnimi poudarki, ki so lahko
v obliki večjih slik, ilustracij ali posameznih barvnih elementov. Z naročnikom je potrebno doreči
idejo samega dela in skozi besedilo in slike prenesti bralcu ritem, ki ga bo pripeljal do sporočila.
Besedilo narekuje počasnejši tempo, ki pa ga lahko popestrimo, pospešimo z uporabo zanimivih
ilustracij in fotografij. Če knjiga vsebuje veliko besedila, je potrebno še posebej paziti na kontrast in
ritem skozi celotno knjigo. Z izrabo beline lahko poudarimo določene naslove, lahko upočasnimo
ritem ali ga pospešimo z ustvarjanjem napetosti. (3)
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Potrebno je paziti na ritem skozi celotno knjigo in ga glede na sporočilo tudi prilagajati ali poudarjati z določenimi kontrasti in barvami. Izbira barve je pri oblikovanju tudi velikega pomena, saj
lahko popolnoma popestri ali uniči sporočilo. Še bolj pa je pomembna izbira pisave, ki mora biti
predvsem funkcionalna in čitljiva.
2.1.3.3 Uporaba fotografij in ilustracij
Za skladnost dela je pomembna tudi uporaba slikovnega gradiva skozi celotno delo. Od načina,
kako bomo uporabili in povezali fotografije in ilustracije z samim besedilom je odvisno tudi, ali
bomo pravilno predstavili in popestrili sporočilo. Pri knjigi je uporaba slikovnega gradiva odvisna
tudi od ciljnega občinstva in od samega dela. Uporabiti je potrebno fotografije in/ali ilustracije, ki
bodo besedilo dopolnile in nadgradile, ne prevzele. (3)
Pri uporabi fotografij je potrebno paziti na to, da so primerne velikosti za tisk, ter jih primerno
obdelati in jim spremeniti barvni prostor. Za tisk knjig je pomembno, da imamo fotografije dobre
kvalitete, saj nam ne koristi dobro oblikovana knjiga s fotografijami, ki so premajhne ali zaradi
slabe ločljivosti slabo vidne. Za tisk je pomembno, da imamo fotografije primene ločljivosti in sicer
najmanj 300 ppi (število pik na palec) ter v CMYK barvnem prostoru, ki je primeren za tisk, ki smo
si ga izbrali za ta zbornik. Pri ilustracijah je najbolje, da imamo takšne, ki so narejene digitalno, tako
da jih lahko enostavno prenesemo in uporabimo pri prelomu. Uporaba fotografij in ilustracij lahko
popestri knjigo in ji poda neko težo, odvisno seveda spet od samega sporočila knjige.

2.2 TIPOGRAFIJA
Tipografija je izraz dobre urejenosti in natančnosti. Bolj kot na umetnostno izražanje se osredotoča
na funkcionalnost za vsakdanjo uporabo. Ustvarjanje ritma je tudi pomemben del tipografije. Že
linije črk, od zavitih, navpičnih in vodoravnih do položnih elementov, začetkov in koncev črke
delujejo kot nekakšen ritmični vzorec. Posamezni deli črke, njeni zaključki, podaljški, zaobljene in
koničaste oblike ter presledki med samimi besedami, vse to narekuje nek ritem in občutek samega
dela. (11) Na sliki 3 so prikazani deli črke, po katerih se razlikujejo tudi posamezne pisave. Pri
oblikovanju knjige je potrebno paziti na vse elemente tipografije, saj je od tega odvisno, ali bo
sporočilo prenešeno na pravilen način.
širina črke
ascender

širina črkovne
podobe

Abcdefghij
kaplja

velikost
črke

zanka

Slika 3: Deli črke
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zgornja črta
srednja črta

črkovna črta
spodnja črta

descender
osnovna
poteza

Glede na posamezno delo in želje naročnika je potrebno najprej izbrati primerno pisavo. Pri izbiri
pisave je potrebno upoštevati dejstvo, da imamo na izbiro veliko različnih pisav, vendar pa se je
včasih dobro držati pravila manj je več in se držati preverjenih in bolj pogosto uporabljenih pisav,
ki so dobro čitljive in pregledne. Pomembna je izbira velikosti pisave, saj so nekatere precej široke,
druge spet tanke in ozke, tako da se besedilo pri izbiri posamezne pisave tudi različno odziva in
prikazuje. Pisave se razlikujejo glede na višino in širino posamezne črke, kar označujemo s t. e. –
tipografska enota, lahko pa se merijo tudi v inčih, milimetrih ali pixlih. Paziti je potrebno tudi na
razmik med vrsticami, ker je od tega odvisna berljivost besedila, priporočljiv razmik naj bi bil večji
od velikosti pisave, in sicer nekje med 1.25-krat in 1.5-krat večji od izbrane velikosti pisave. Poleg
tega je potrebno paziti na razmik med črkami in tudi na izbiro pisave glede na samo sporočilo. (12)
2.2.1 ZNAK
Bistveno za razumevanje in razlikovanje pisav je poznavanje posameznih elementov črke, znaka.
Črka je najosnovnejši element tipografije, vsaka ima svoje lastnosti. Na sliki 4 je prikazana osnovna
delitev črk glede na višino x, izdolbino, serifni slog ali poudarek. Posamezne lastnosti črke se
razlikujejo tudi glede na določena obdobja, v katerih so nastale, tako imamo baročne, klasične,
renesančne, serifne in neserifne pisave, vse to pa pomaga pri prepoznavnosti in izbiri primerne
pisave. (3)

A c xe
kguf
serif

A

prečna
poteza

B

zaključna
poteza

okrogla podebeljena
poteza

C

osnovna
poteza

kaplja

tanka poteza

prečna črta

notranji del
črke

E

D

Slika 4: Črkovni pasovi: A – velikost verzalke, B – srednji črkovni pas, C – zgornji črkovni pas,
D – spodnji črkovni pas, E – črkovna črta
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Pri izbiri prave pisave je potrebno paziti tudi na velikost pisave, saj imajo različne pisave različno
višino posamezne črke. Črke so tako pri nekaterih pisavah tanjše, pri drugih širše in debelejše, pri
tretjih poševne. Tako tudi izbira določene pisave zavzame določen prostor, ki se glede na izbiro črk
razlikuje. Za pisavo uporabljamo najbolj znano enoto za merjenje črke – tipografsko enoto (t. e.),
najbolj pogosta je velikost 12 t. e., ki je tudi najbolj primerna za večino besedila. (12)
2.2.2 PRIMER TIPIČNIH PISAV
V množici različnih pisav, ki so na voljo, pa je še vedno dobro poznati najbolj tipične pisave, ki se
uporabljajo pri oblikovanju knjig. To so preverjene in klasične pisave, ki pa nas ne smejo omejevati
pri izbiri, saj obstaja tudi veliko manj poznanih pisav, ki ravno tako nudijo dobro berljivost in
funkcionalnost pri uporabi v knjigah in revijah.
Na slikah 5–8 so prikazani primeri štirih različnih pisav, ki se najpogosteje uporabljajo pri
oblikovanju knjig. ITC new baskerville na sliki 6 spada pod baročni slog pisave in je pisava s
tankimi in podebeljenimi potezami. Pisavi minion na sliki 5 in adobe garamond na sliki 7 spadata
pod renesančne sloge, adobe garamond je tudi ena najbolj znanih renesančnih pisav. Za razliko od
zgoraj navedenih pa je pisava trade gothic pisava brez serifov in spada pod linearni slog pisav, ki je
bolj značilen za modernejši stil oblikovanja. (13)

Slika 5: Pisava minion

Slika 6: Pisava ITC new baskerville

Slika 7: Pisava adobe garamond

Slika 8: Pisava trade gothic
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2.2.3 BERLJIVOST
Pri oblikovanju knjige, še posebej take z veliko količino besedila, je potrebno paziti na to, da bo
pisava, ki jo bomo izbrali, berljiva in funkcionalna. Za doseganje dobre berljivosti je potrebno paziti
tudi pri določanju razmika med vrsticami in razmika med posameznimi črkami. (11)
Večinoma velja pravilo, da večji kot je format, večjo pisavo uporabljamo, vendar ni vedno tako
enostavno, saj je potrebno paziti tudi na to, komu je knjiga namenjena, kakšen je obseg in kakšen
slog želi naročnik. Še vedno pa je potrebno za otroke in starejše uporabiti večje črke, zaradi lažjega
branja. Paziti je potrebno tudi na primeren razmik med črkami, saj mora besedilo tvoriti neko, tudi
na pogled lepo celoto, kjer takoj opazimo prevelike razmike med črkami ali besedami, ki lahko
porušijo ravnovesje in tok branja. Pri uporabi programov za oblikovanje je potrebno še posebej
paziti na razmike med posameznimi besedami kot tudi na delitve besed. Te morajo biti pravilno
deljene, saj se v nasprotnem primeru izgubi smisel besedila. (5)
Za berljivost je potrebno upoštevati tudi poravnavo, ki je lahko leva, desna, sredinska ali
obojestranska. Na pogled je lepše, če je poravnava obojestranska. To ima svoje prednosti, vendar pa
se tu takoj pojavi tudi problem s presledki med besedami, na katere moramo biti pozorni. Berljivost
je najboljša, v kolikor je v eni vrstici od 60 do 72 znakov. Tudi tu je potrebno paziti, da vrstice niso
predolge ali prekratke, saj vse to lahko zmoti naše oko.
2.2.4 VIZUALNI POUDARKI
Pri vsakem besedilu je pomembno najprej preučiti, kje so poudarki samega teksta in kaj želimo
poudariti. Poudarke v tipografiji lahko dosežemo z večjo pisavo, večjimi začetnicami, debelejšo
pisavo ali večjimi presledki, tako med črkami, kot tudi med vrsticami ali naslovom in ostalim
besedilom. Poudarke lahko uporabimo za večjo razgibanost besedila. Lahko se poigramo s
kontrasti, uporabimo različne presledke med posameznimi črkami in s tem razširimo besedo, lahko
uporabimo drugo barvo pisave ali popolnoma spremenimo velikost in debelino pisave. Vse pa je
potrebno početi na premišljen način, saj lahko v nasprotnem primeru dosežemo nepreglednost
in nefunkcionalnost besedila. Kot povsod drugje, je tudi tu potrebna zmernost, saj se lahko hitro
izgubimo v možnostih poudarkov in spreminjanja posameznih črk in pisav. (3)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREDSTAVITEV IN OPIS DELA
V eksperimentalnem delu smo predstavili naše delo pri zborniku o Pavlu Knoblu, katerega smo
grafično oblikovali, avtorica in pobudnica projekta pa je Dragana Čolić. Zbornik je nastal v
počastitev spomina ob 250-letnici rojstva prvega prosvetnega pesnika na Slovenskem, ki pa ga je
zgodovina načrtno pozabila. Projekt smo sprejeli z veseljem, saj smo na tak način nekako prispevali
k delčku zgodovine. Sam zbornik je skupek obsežnega raziskovanja in zbiranja podatkov, ki smo jih
morali spraviti v smiselno celoto in rezultat narediti privlačen za bralca.
Projekt je bil obsežen in je zahteval dobro sodelovanje vseh vpletenih, vendar je tako kot vedno
pri oblikovanju na koncu vse odvisno od oblikovalca, od katerega pa se še vedno pričakuje, da bo
naredil vse v zelo kratkem roku. Potrebno je bilo zbrati vse gradivo, lektorirati vse besedilo, zbrati
vse fotografije in ilustracije ter se odločiti, na kakšen način predstaviti skupek vseh informacij.
Naše delo je potekalo doma, na osebnem računalniku, za grafično oblikovanje pa smo uporabljali
program Adobe Photoshop CS4 in Adobe Indesign CS4. Najprej smo zbrali vse potrebno gradivo
in se z Dragano Čolić, ki je bila naročnica projekta, dogovorili o smernicah in pravilih, ki jih je bilo
potrebno upoštevati. Zbornik so natisnili v tiskarni Abakos v Cerknici.

3.2 ZBORNIK
Zbornik je večinoma obsežno delo, kjer so zbrani članki in dela različnih ljudi in v katerem se predstavi
delo določenega posameznika. Za samo oblikovanje zbornika je potrebna dobra organizacija, tako
gradiva, kot tudi časa, ki je potreben za pripravo vsebinske zasnove ter načina, kako vse smiselno
in primerno predstaviti. Potrebno se je zavedati, da gre za pomemben del zgodovine, ki bo ostal in
bo služil tudi spominu na pozabljenega rojaka.
Pri samem zborniku je pomembna izbira formata, izbira papirja ter način vezave. Gre za projekt,
ki je obsežen, tako glede gradiva, ki je plod dela več različnih ljudi, kot tudi glede same zahtevnosti
oblikovanja, saj ga je potrebno predstaviti na enostaven, pregleden način.
Zbornik o Pavlu Knoblu je nastal na pobudo Dragane Čolić, ki je zbrala vse gradivo in želela
obuditi spomin na pozabljenega rojaka. Oblikovanje zbornika ob počastitvi 250-letnice rojstva
Pavla Knobla je bilo kar obsežen zalogaj, saj je bilo potrebno množico gradiva postaviti tako, da bo
zbornik privlačen, zanimiv in lahkoten za branje.
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3.3 GRAFIČNI DEL
3.3.1 TIPSKA STRAN
Ob prejemu gradiva, tako teksta kot slik, je bilo najprej potrebno pripraviti vse ilustracije in fotografije
v primerno obliko za tisk. V programu Adobe Photoshop CS4 smo tako vse slikovne materiale
pretvorili v barvni model CMYK, Coated FOGRA 39 ISO 12647-2 in nastavili na primerno
ločljivost, in sicer 300 ppi (angl. pixels per inch). Pri fotografijah je bilo potrebno tudi dodatno
popraviti kontrast, saj so bile nekatere fotografije malo presvetle. Nato smo pripravili prelom strani
v programu Adobe Indesign CS4. Pri sami postavitvi nas je vodila tudi glavna smernica celotnega
projekta, ki je vključevala čiste linije, enostavno in pregledno postavitev ter ideja, da bo zbornik
aktualen tudi čez nekaj let. Notranjost in platnice zbornika so izdelane vsaka posebej, saj tako
obliko zahteva priprava za tisk. V Indesignu smo nastavili željeni format za notranjost (20 x 20 cm),
število strani ter dodali 3 mm dodatka za porezavo. Pri prelomu strani smo določili tipsko stran,
ki je prikazana na sliki 9, za naslove poglavij ter postavili mrežo za pomoč pri oblikovanju. Tipska
stran nam olajša delo, saj tako uskladimo vse naslove, da so poenoteni in na istem mestu, ter tako
vodimo besedilo na način, ki bralca pritegne.

Slika 9: Tipska stran
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3.3.2 IZBIRA BARV
Določili smo tudi barve, ki so celotno zgodbo vodile od začetka do konca, izbrali smo dva odtenka
sive in rdečo barvo, kot je razvidno iz slike 10, te barve so povezale zbornik z zbirko pesmi in
celotno temo oživitve spomina na prvega prosvetnega pesnika. Temno siva barva že sama po
sebi predstavlja dober kontrast na beli podlagi, skupaj z rdečo barvo pa poudari in popestri samo
kompozicijo. Predstavlja temo, polnost, zapolnjen prostor. Glede na množico besedila predstavlja
večji del zbornika črna barva, predstavljena skozi črke v črni barvi, ki služijo kot glavni element
na strani. Sivine služijo za poudarke, veznico, mehkobo, ki poveže polnost črne barve z belo. Na
svetlo sivi podlagi smo poudarjali popestritve samih informacij z dodatnimi pismi, opisi in tabelami.
Rdeča barva pa je služila kot neko vodilo skozi celotno besedilo. Rdeča barva linij je vodila ritem in
ga s pokončnimi linijami umirjala in prekinjala, nakazovala nova poglavja, z vodoravnimi linijami pa
vodila bralca k raziskovanju nadaljnih strani. Poleg vodilnih črt v rdeči barvi za poglavja, ter temno
sivi in rdeči barvi za povezave z naslovi slik, smo določili tudi izbrano tipografijo.

C: 72 M: 67 Y: 57 K: 57
Coated FOGRA 39

C: 31 M: 26 Y: 21 K: 0
Coated FOGRA 39
Slika 10: Izbrane barve za zbornik
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C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0
Coated FOGRA 39

3.3.3 IZBIRA TIPOGRAFIJE
Pri izbiri naslovov smo preizkušali različice pisave minion pro, prikazane na sliki 11. Upoštevati je
bilo potrebno osnovne usmeritve in izbrati različico, ki bi najbolje povezala celotno zgodbo.

PAVLA KNOBLA
b. PAVLA KNOBLA
c. PAVLA KNOBLA
d. PAVLA KNOBLA
a.

e.

PAVLA KNOBLA

PAVLA KNOBLA
g. PAVLA KNOBLA
h. PAVLA KNOBLA
f.

Slika 11: Primer črkovne družine z več različicami: a) navadno, b) kurzivno, c) polkrepko,
d) polkrepko kurzivno, e) krepko, f) krepko kurzivno, g) ekstra krepko, h) ekstra krepko kurzivno
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Za naslov smo uporabili velikost pisave 24 t. e., vrsta pisave na sliki 12 je minion pro, saj se nam
je zdela najbolj primerna glede na obsežnost besedila in glede na vrsto zbornika, ki je potreboval
moderno verzijo, zasnovano na zgodovinskih dejstvih. Pri izbiri tipografije je bilo potrebno paziti
tudi na berljivost besedila, saj je zaradi množice podatkov lahko hitro neberljivo in prenatrpano.
Potrebno je bilo vpeljati bel prostor, ki bo malce razbil besedilo, zato smo besedilo skozi celoten
zbornik razdelili na stolpce. Pri naslovu je bilo potrebno preučiti primerno postavitev in določiti ali
bo pisava navadna, kurzivna ali krepka.

OD

PAVLA KNOBLA
SKOVANO

Slika 12: Izbrana tipografija naslovov – minion pro, navadno, 24 t. e.
V zborniku prevladuje navadna različica črk, zaradi večjega poudarka in razlikovanja od ostalega
teksta pa smo za pisma uporabili kurzivno različico črk. Za besedilo notranjosti smo uporabili
pisavo baskerville, ki je prikazana na sliki 13 in spominja na klasične pisave takratnega časa, kljub
temu pa je pregledna pisava. Izbrali smo velikost 11,5 t. e., razmik med vrsticami pa je 13,8 t. e.,
za opombe je bila uporabljena velikost 8 t. e. Med besedilom so tudi pesmi in pisma, kjer smo
zaradi večjega poudarka uporabili pisavo monotype corsiva, prikazano na sliki 14, v velikosti 14
tipografskih enot. Elementi tipografije so bili poudarjeni tudi s pomočjo vodilnih linij v rdeči ali
temno sivi barvi, pisma pa smo poudarili tudi tako, da smo jih postavili na sivo podlago.

Zvedavega Knobla je radovednost gnala dalje

Slika 13: Tipografija notranjosti – baskerville, navadno, 11,5 t. e.

Višnja Gora, 6. junij 1817.
Slika 14: Tipografija za pisma – monotype corsiva, kurzivno, 14 t. e.
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3.3.4 POSTAVITEV NOTRANJOSTI IN PLATNICE
Po izbiri pisave in določitvi osnovnih barv, uporabljenih skozi celoten zbornik, smo se lotili vnašanja
ilustracij, fotografij in besedila ter preizkušanja različnih postavitev, kot je predstavljeno na sliki 15,
da smo prišli do zadovoljivega rezultata.

Slika 15: Prikaz oblikovanja notranjosti v programu Adobe Indesign CS4

Že na začetku smo posebej oblikovali platnice na sliki 16. Pripravili smo format 40,75 x 20 cm,
dodali še 3 mm za porezavo. Pri platnici je potrebno pri formatu upoštevati tudi dodatek za hrbet.

Slika 16: Prikaz postavitve platnice v programu Adobe Indesign CS4
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Pri platnici smo uporabili tudi podpis pesnika, ki je primerno zaključil celoten zbornik. Pri
oblikovanju platnice je potrebno paziti na to, da pritegne bralca, da zbornik odpre in ga razišče. Na
sami platnici je malo teksta, predstavljen je naslov in pobuda za izdajo zbornika.
3.3.5 KATALOŽNI ZAPIS
Pred tiskom zbornika smo morali zaprositi tudi za kataložni zapis o publikaciji CIP, ki vsebuje
bibliografski opis in vse podatke, pod katerimi je informacija o publikaciji dostopna v vseh vrstah
katalogov. Potrebno je bilo zbrati vse osnovne informacije o uredniku, avtorjih, lektorju in primer
oblikovanih notranjih strani ter platnice, šele potem so nam iz Narodne in univerzitetne knjižnice v
Ljubljani posredovali kataložni zapis o publikaciji, ki je potreben za izdajo knjige ali v tem primeru
zbornika.
Primer CIP-a:
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
929Knobl P.(082)
821.163.6.09Knobl P.(082)
Od Pavla Knobla skovano: zbornik ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla, avtorja prve posvetne
tiskane pesniške zbirke na Slovenskem/ [avtorji prispevkov: Dragana Čolić ... [et al.]; avtorji drugih
vsebin: Ana Horvat, Gorazd Koščak, Darko Slavec; uredila Dragana Čolić]. - Orehek pri Postojni:
Krajevna skupnost, 2015.
ISBN 978-961-285-014-2
1. Čolić, Dragana
281718528
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3.3.6 TEHNIČNE LASTNOSTI ZBORNIKA
NAZIV IZDELKA: Brošura ZBORNIK KNOBL
FORMAT: 20 x 20 cm
OBSEG: ovitek + 116 strani
PAPIR: ovitek – mat premazani 300 g/m2, knjižni blok – mat premazani 150 g/m2
TISK: 4/4
FILMI: CTP iz naročnikovega elektronskega zapisa
DODELAVA: ovitek 1/0 mat zaščitna folija, zgibano, znešeno, rezkano, broširano,
porezava na format
KOLIČINA kos: 250
Glede na večjo naklado je bilo broširanje najbolj ugodna izbira vezave za zbornik. Ravno tako pa
je predstavljala tudi najbolj primerno vezavo, ker smo želeli zbornik modernizirati in ga premakniti
iz okvirja težkih knjig s trdimi platnicami. Mat premazani papir se nam je zdel primerna izbira,
ker smo želeli zadržati zgodovinsko ozadje, ko so bile knjige večinoma tiskane na mat premazane
papirje. Moderno oblikovanje pa je zahtevalo tudi modernejši pristop k ohranitvi zbornika tudi za
vnaprej, zato smo se odločili za mat zaščitno folijo na ovitku.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
Po vseh zbranih podatkih je nastal zbornik v računalniški obliki, kot je prikazano na slikah od 11
do 70, ki so na kratko opisane na naslednjih straneh. Skozi celoten zbornik so prisotne linije v
barvah, ki so uporabljene že na platnicah, gre za tri barve, in sicer svetlo in temno sivo ter rdečo.
Rdeča barva je predstavljala poudarek, saj je že sama barva dovolj močna in nakazuje nekakšno
mogočnost. S svetlo in temno sivimi linijami pa smo povezovali besedilo in ostale manj pomembne
dele besedila ter opombe skozi celoten zbornik.
Na sliki 17 je prikazana oblikovana platnica zbornika. Skozi celoten zbornik nas vodijo linije, ki
so enkrat pokončne, spet drugič vodoravne in si sledijo smiselno, tako da bodisi povezujejo bodisi
zaključujejo poglavja in fotografije ter ilustracije. Oblikovanje platnice nam je predstavljalo izziv, saj
je bilo potrebno povezati tako moderno uporabo barv kot zgodovinsko ozadje pesnika.
Že pri samem naslovu je bilo potrebno prikazati ritem, ki bo narekoval celoten zbornik, tako je
platnica sestavljena iz naslova, ki je razčlenjen v treh delih in nekako ritmično prehaja od zgornjega
levega kota proti dnu, kar smiselno povezuje vse ostale elemente. Izbira različnih velikosti pisave
nakazuje na gibanje od majhnega preko velikega do ponovno manjšega dela, ki poveže besedilo
naslova z barvami, ki ravno tako prehajajo od majhnega svetlo sivega roba, preko večjega temnega
področja do majhne rdeče črte. Rdeča črta ob sivem poudarku, v katerem je besedilo, nakazuje
nadaljevanje, ki vodi bralca k temu, da zbornik razišče.
Celotna naslovnica je bila zastavljena na temelju povezovanja majhnih, svetlih elementov z večjimi,
temnimi elementi. Kompozicijsko je predstavljena na način zajemanja informacij glede na pozornost
bralca in sicer velik naslov na začetku pritegne in vodi bralca v manjši opis proti dnu platnice.
Zadnja stran platnice je umirjena, zaključena celota s tremi elementi, brez rdeče barve, saj s
pesnikovim podpisom na enostaven, a učinkovit način zaključi celotno delo. Če je bila rdeča barva
vodilna nit skozi celoten zbornik in je nekako vodila celoten ritem zbornika s poudarki, je na zadnji
strani odsotnost le-te nekakšen zaključek.
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OD

PAVLA KNOBLA
SKOVANO

Zbornik ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla,
avtorja prve posvetne tiskane pesniške zbirke
na Slovenskem.

Slika 17: Platnica zbornika o Pavlu Knoblu

Poleg platnice je bilo potrebno izdelati tudi prvi in zadnji vezni list, za katera smo izbrali rdečo
barvo, prikazano na sliki 18, ki lepo razbije črnino. Rdeča barva tudi poživi celoten zbornik in
pripelje svežino, zaokroženo s posameznimi elementi beline.

Slika 18: Prvi in zadnji vezni list v zborniku o Pavlu Knoblu
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Ko zbornik odpremo, nas bel podpis na rdeči podlagi, prikazan na sliki 19, zaintegrira in nam s
svojo mogočnostjo ponudi vpogled v ozadje in veličino pesnika. Gre za enostaven element, ki
razbije rdečo barvo in izpostavi podpis kot glavni element strani na že tako močni podlagi.

Slika 19: Prvi vezni list s podpisom

Linije skozi celoten zbornik narekujejo tudi nekakšen ritem, veznico med vsemi elementi ter bralca
vabijo, da razišče in se sprehodi skozi celoten zbornik. Uporabljeni sta dve barvi, ki pa zaradi
različnih velikosti črk prehajata iz svetlega v temno in ponovno narekujeta ritem, ki nas popelje
naprej, na naslednje strani. Skozi celoten zbornik se povezujejo svetli in temni elementi strani, ki
jih razbija belina in poudarja rdeča linija. Vodilno nit skozi celoten zbornik predstavljajo linije, ki
povezujejo in vodijo bralca skozi besedilo, slike in ilustracije.
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Kot je vidno na sliki 20, se linije začnejo že v notranjosti na ponovljeni naslovnici na začetku
zbornika z rdečo črto, ki je že z naslovnice nakazovala nekakšno vodilno nit skozi sam zbornik.

OD

Od Pavla Knobla skovano
Zbornik ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla, avtorja prve tiskane posvetne
pesniške zbirke na Slovenskem.

PAVLA KNOBLA
SKOVANO

Avtorji prispevkov: Dragana Čolić, dr. Vojko Gorjanc, Andrej Smerdu,
dr. Tanja Žigon, Maja Žorga Dulmin
Avtorji drugih vsebin: Ana Horvat, Gorazd Koščak, Darko Slavec
Lektoriranje: Damjan Popič
Oblikovanje: Biljana Janković
Uredila: Dragana Čolić
Založila in izdala: Krajevna skupnost Orehek pri Postojni, 2015
Naklada: 250 izvodov
Tisk: Abakos, Cerknica

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
929Knobl P.(082)
821.163.6.09Knobl P.(082)

Zbornik ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla,
avtorja prve posvetne tiskane pesniške zbirke
na Slovenskem.

OD Pavla Knobla skovano : zbornik ob 250-letnici rojstva Pavla
Knobla, avtorja prve posvetne tiskane pesniške zbirke na Slovenskem/
[avtorji prispevkov Dragana Čolić ... [et al.] ; avtorji drugih vsebin
Ana Horvat, Gorazd Koščak, Darko Slavec ; uredila Dragana Čolić]. Orehek pri Postojni : Krajevna skupnost, 2015
ISBN 978-961-285-014-2
1. Čolić, Dragana
281718528

Orehek pri Postojni, 2015

Slika 20: Kolofon, CIP in ponovljena naslovnica zbornika o Pavlu Knoblu

Na sliki 21 je rdeča črta poudarek naslova, s temno sivo črto pa je bila ustvarjena povezava med
sliko in opisom slike na naslednji strani.

Rojaku, ki smo ga spregledali.
Letos mineva 250 let od rojstva avtorja prve samostojne tiskane posvetne pesniške zbirke na Slovenskem Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi, čeprav uradna
zgodovina govori drugače, prevajalec izredno priljubljene povesti nemškega
kapucina Martina von Cochema Ena lepa lubesniva inu brania vredna historia od te
po nadoushnu ven isgnane svete grafnie Genofefe is tega mesta Pfalz, učitelj v več slovenskih mestih, orglar in cerkovnik, skladatelj in avtor prek dvajsetih cerkvenih
pesmi. Ime mu je bilo Pavel Knobl.

Slika 21: Začetni nagovor v zborniku o Pavlu Knoblu
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Enostavni elementi črk in dveh vodilnih linij na sliki 22 prikazujejo primer poudarjanja naslovov
posameznih poglavij z rdečo pokončno črto, ki hkrati predstavlja zaključek prejšnjega poglavja in
nakazuje nov naslov.

Dragana Čolić

PAVEL KNOBL, doma iz Orehka

Darko Slavec: Portret Pavla Knobla, 2015,
svinčnik, 50 x 70 cm

1

Slika 22: Opis fotografije in prva stran zbornika o Pavlu Knoblu

Uporaba temno sivih in rdečih vodilnih črt je povezala celotno zgodbo, tako da so rdeče črte
poudarjale bistvene fotografije in naslove, delitve na strani, temno sive pa povezovale besedilo z
opombami ali opisom fotografij in ilustracij, kot lahko vidimo na sliki 23 in 24.

»Pravi starešina naših pesnikov«1 Pavel Knobl, pesnik,
skladatelj, učitelj, cerkovnik-orglar, se je rodil 24. januarja 1765 v vasi Orehek pri Postojni, kot piše v krstni knjigi hrenoviške župnije, kmetu Jožefu Knoblu in Katarini,
rojeni Klemen. Gregor Jereb,2 avtor obsežnega članka o
Knoblu, ki ga je objavil leta 1892 v Ljubljanskem zvonu in
je danes glavna referenca za Knoblovo življenje, piše, da
se zaradi pomanjkanja podatka o hišni številki lahko cel
Orehek ponaša s Knoblom, a Andrej Smerdu,3 ki je za
pričujoči zbornik naredil rodoslovno drevo, sklepa, da se
je Knobl po vsej verjetnosti, tako kot njegovi sorojenci,
rodil v Štancarjevi oziroma Ovčarjevi hiši, ki je bila družinska in je stala sredi vasi. Danes je na njenem mestu
balinarsko igrišče.

V sredini Štancarejva oz. Ovčarjeva hiša leta 1963. Na
fotografiji je pogrebni sprevod za Margarito Slavec. Fotografija je last Draga Keniča.

Štancarjeva oz. Ovčarjeva hiša okoli leta 1967. Na fotografiji, ki je last Branka Grila, je Miran Gril.

Igor Grdina: Napnimo fagot, prdimo povsod! V: Slovenka kronika IX. stoletja. Ljubljana 2001, str. 36.
Gregor Jereb (1845–1893), je bil po poklicu poštni uradnik, sicer pa novinar in publicist, ki je deloval v tržaških narodnih društvih in
je pisal za razne tamkajšnje liste. V Ljubljanskem zvonu je objavljal nekrologe za pisatelje, med drugimi tudi o Knoblu: Pavel Knobelj,
slovenski pisatelj in skladatelj. V: Ljubljanski zvon 1892, str. 555–561, 672–677, 724–727.
3
Andrej Smerdu, dipl. organizator turizma, je ljubiteljski zgodovinar in rodoslovec.
1
2

3

2

Slika 23: Druga in tretja stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Vas Orehek, ki je del občine Postojna, leži
med Hruševjem in Prestrankom. V njej
je danes okoli 70 hiš in 199 prebivalcev.
Pripada postojnski dekaniji. V Orehku, v
katerem se nihče več ne piše Knobl, živi
devet vrtčevskih in sedemnajst šoloobveznih otrok, ki pouk obiskujejo v Prestranku, saj so šolo, v kateri so danes stanovanja, zaprli leta 1957.
O starejši zgodovini Orehka piše že Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske, v kateri
nam med drugim predstavi zgodovino
gradu. O Orehku s konca 19. stoletja veliko izvemo iz knjige Postojnsko okrajno glavarstvo, ki je izšla leta 1889. Med drugim
nam učitelji, ki so delo spisali, približajo
podobo grajskega življenja, življenja na
kmetih, mlina na Korotanščici, samostana menihov pri nekdanji cerkvi sv. Nikolaja, vsega, kar je Knobl kot Orehovec
poznal, in ker je bil zvedav, zagotovo tudi
sam raziskoval. Velik prispevek orehovški zgodovini je dala tudi Orehovčanka
Gabriela Brovč, ki je v začetku 90. let
prejšnjega stoletja v sklopu turističnega
krožka na OŠ Miroslava Vilharja zgodovinskim podatkom dodala pričevanja
ljudi in objavila knjigo Orehek, kjer so dobri
ljudje. Orehek je vas z bogato kulturno in
naravno dediščino, ki je ne gre spregledati.
Če je bila večina prebivalstva na koncu 19.
stoletja odvisna od dela za graščaka Dolenca in predvsem od pridelkov z lastnih kmetij, je danes slika drugačna. Večina aktivne-

ga prebivalstva si je delo poiskala v mestu, bodisi v Postojni bodisi Ljubljani.
V vasi je ena večja kmetija in nekaj samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z
različnimi obrtniškimi in storitvenimi
dejavnostmi. Kompleks hlevov in drugih
pripadajočih poslopij ter pašnikov, nekoč
v upravljanju Kmetijske zadruge Postojna, upravlja Farma Prestranek. Voda iz
Koretana, ki je do prve polovice 70. let
prejšnjega stoletja s pitno vodo oskrbovala celotno mesto Postojna in gnala mlin,
danes teče prosto pot. Glavne znamenitosti Orehka ostajajo tiste iz Knoblovega
časa. Med njimi je seveda grad, ki stoji na
nizki vzpetini, na južnem robu vasi. Nekoč ponos in kruh Orehovcev danes v rokah občinskih oblasti neslavno propada.
Knobl je zagotovo videl grad in njegovo
okolico v najlepši luči, saj je kot otrok in
mladenič poznal Rossettijeve, graščake, ki
so imeli grad v lasti vse do leta 1809, ko
ga je kupil poštni mojster Matija Dolenc.
Starejši Orehovci se graščakov Dolencev,
še posebej Edvarda Dolenca, in njihovih
obiskovalcev, ki so se po Orehku sprehajali s senčniki, še dobro spomnijo.

Grad Orehek (Nussdorf) je bil po Valvasorjevih zapisih pozidan v 13. stoletju.
Z njim so upravljali plemiči Nussdorf,
bratje Rudolf, Hartvik in Oto iz Orehka, ki naj bi bili prvič omenjeni že leta
1245. Plemiški rod Nussdorfov je izumrl
in grad je potem propadel.

Orehovški grad, 2015. Foto: Arhiv KS Orehek.
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Slika 24: Četrta in peta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Razpadajoče poslopje je leta 1584 prevzel grof Ahacij Turn in sezidal utrjeni
renesančni dvorec, ki je pozneje prešel
v roke Rafaela pl. Coraduzzija. Leta
1618 je grad kupil baron Jakob Haller,
»ki je bil domnevno tudi lastnik Malega gradu pri Planini«4, podedoval ga je
njegov nečak Andrej Haller pl. Hallerstein, ki je pokopan v pokopališki cerkvici sv. Lovrenca v Orehku. Leta 1652
je grad odkupil knez Ferdinad Porzi in
ga tri leta pozneje prodal baronu Janezu
Antonu Rossettiju, cesarskemu svetniku, ki je poleg orehovškega posedoval
tudi gradove Roženek pri Podnanosu,
dvorec Na pošti5 v Razdrtem, Školj pri
Vremah in Šilentabor pri Pivki. Janez
Anton Rossetti je umrl leta 1670, kar je
razvidno iz nagrobnika v nekoč grajski
cerkvi sv. Florijana v Orehku, grad pa
je prevzel njegov sin Janez Bernard, ki
je po zapisih Valvasorja grad tudi prenovil. 1809 je grad, kot smo že omenili,
kupil poštni mojster v Sežani, Matija
Dolenc in ga v začetku 20. stoletja tudi
sam temeljito obnovil. Dolenčevim je
grad odnesla nacionalizacija leta 1948,

4
5
6

Kamnita miza in večstoletne lipe pri orehovški
cerkvi, 2015. Foto: Arhiv KS Orehek.

v izpraznjenih prostorih pa je Kmetijska
zadruga Postojna nato uredila stanovanja za svoje delavce. Zadnja prebivalca
sta grad zapustila leta 2013. Od takrat
grad pospešeno propada in bi ga bilo
treba nujno obnoviti. Za začetek vsaj
streho, ki bi preprečila nadaljnje opustošenje. Poleg gradu se Orehek ponaša
z večstoletnimi lipami. Za najstarejšo,
stara naj bi bila prek 700 let, velja tista pri grajski kašči, ki je zaščitena in je
naravni spomenik prvega razreda. Nekoliko mlajši sta lipi pri cerkvi, ki naj
bi imeli 500 let. Pod njima je kamnita
miza, ki je služila različnim namenom:
»po ustnem izročilu so tam nekoč biriči kaznovali ljudi, se pomenkovali vaški
možje, se zbirali fantje in prepevali«.6

tsko kot tudi renesančno okno. V njej
je grobnica plemiške družine Rossetti.
Bolj kot cerkev poleg nje izstopa masiven zvonik – stolp z gotskimi strelnimi
linami, ki nakazuje, da je kompleks
služil kot tabor oziroma utrdba za
bran proti Turkom. V Orehku je poleg pokopališke cerkve, posvečene sv.
Lovrencu, ob nekdanji stari poti, ki
je povezovala Orehek s Prestrankom,
pred več kot dvesto leti stala tudi cerkev sv. Nikolaja »28. podružnica fare v
Hrenovicah.«7 Danes Orehovci temu
predelu pravijo Miklavžence. Ob cerkvi, katere začetek gre poiskati v »12.
oziroma 13. stoletju«,8 naj bi po ljudskem izročilu deloval tudi meniški samostan. Kateri red je v njem bival, ni
znano, mogoče jezuiti, katerih red je
bil pri nas ukinjen leta 1773. Približno
v tistem času naj bi namreč cerkev
propadla, saj ni bilo nikogar, ki bi jo
vzdrževal. Edini ostanek cerkve je podoba sv. Nikolaja, ki jo je danes moč
videti v cerkvi sv. Florijana.

Zgodovina osrednje orehovške cerkve sv.
Florijana je prav tako zanimiva, saj velja za grajsko. Zgrajena naj bi bila okoli
15. stoletja. Po zadnji obnovi cerkvene
fasade v letih 2014 in 2015 se je izkazalo, da je bila skozi čas spreminjana in
je doživela kar nekaj stilskih preobrazb,
saj je obnova razkrila zazidano tako go-

Igor Sapač: Med Planino, Postojno in Senožečami. Gradovi in dvorci. Ljubljana 2005, str. 81.
Dvorec na Razdrtem, v katerem so danes stanovanja, je od leta 1728 služil kot poštna postaja, od tod tudi ime Na pošti.
Gabriela Brovč: Orehek, kjer so dobri ljudje. Postojna 1992, str. 13.

7
8

Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 14.
Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 13.
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Slika 25: Šesta in sedma stran zbornika o Pavlu Knoblu

24

Podoba sv. Nikolaja, ki je bila nekoč del istoimenske
cerkve na območju današnjih Miklavženc. Foto: Arhiv
KS Orehek.
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Orehek poleg kulturne zaznamuje tudi obsežen nabor naravne dediščine, med njimi številne jame. V
katastru jam boste v Orehku in njegovi okolici našteli
prek 30 jam, brezen in spodmolov. Najbolj znana je v
gozdu zamaknjena jama v Lozi, v kateri so našli »najstarejša pričevanja o pradavnih prebivalcih Slovenije.
Dvoje kamnitih orodij iz te jame dokazuje, da je tu že
pred 250.000 leti živel ledenodobni človek.«9 Žegnana
jama, ki se nahaja ob nekdanji grajski sprehajalni poti
in v kateri je bila najdena srednjeveška keramika, je
svoj čas velja za domovanje številnim Orehovcem, saj
so »tam na dnu jame kuhali […] in živeli toliko časa,
dokler niso Turke zopet napodili iz dežele.«10
Še veliko drugih zanimivih drobcev iz pretekle zgodovine Orehka bi lahko napisali, a bi za to potrebovali
več prostora, kot ga imamo. Verjamemo pa, da bi bilo
Knoblu v veselje, če bi vedel, da so Orehovci tudi po
njem zavezani slovenskemu narodu in maternemu jeziku. In seveda, da radi pojejo.
Narodno bralno društvo Orehek je bilo ustanovljeno
2. februarja 1884. Prvi predsednik je bil »ta mladi Dolenc«, Edvard Dolenc, ki je večkrat posodil obleke »ta
stare žlahte« za pustne prireditve.11 V bralnem društvu so poskrbeli, da so v vas prišli častniki in knjige,
kar lahko razberemo iz društvene kronike, edine tovrstne na Postojnskem.

Iz kronike: zapis o občnem zboru Narodnega bralnega društva Orehek leta 1906. Original hrani
Notranjski muzej Postojna. Foto: S. Polak.

16. junija 1889 je bil na god Sv. Trojice razvit tudi društveni prapor, ki je danes neznano kje. S prihodom
Italijanov je društvo in z njim pevska, dramska, telovadna in lovska dejavnost nekoliko zamrla: »Narodno bralno društvo v Orehku je danes 24. 9. 1927 od it. fašistične oblasti razpuščeno.«12 A Orehovci so
se le formalno predali. Pod krinko cerkvenega so se še naprej učili narodnega petja. Po vojni so v zadružnem domu, v nekdanji italijanski vojašnici, današnjem kulturnem domu, ustanovili prosvetno društvo
Simon Gregorčič, ki je nadaljevalo z dejavnostmi predhodnega bralnega društva. Po zatonu društvenega življenja v 70. letih prejšnjega stoletja se je to vnovič obudilo v prvem desetletju novega tisočletja. V
leta 2010 obnovljenem Kulturnem domu sredi vasi je svoje domovanje poleg krajevne skupnosti našlo
Športno kulturno društvo Orehek, ki skrbi za bogato društveno življenje. Vsako leto v društvu pripravijo
več različnih dogodkov, od tradicionalnega zimskega pohoda na Vardo, miklavževanja, izobraževalnih
delavnic in tečajev, medkrajevnega nogometnega turnirja, do vaške veselice. Kot smo že omenili, Orehovci od nekdaj radi pojejo.

Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 6.
Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 7.
Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 47.
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Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 43.
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Slika 26: Osma in deveta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Glede na obseg besedila, ki ga je bilo potrebno umestiti na način, da bo celoten zbornik deloval
lahkotno in berljivo, je bilo potrebno poiskati način, s katerim se je potem razbilo monotonost
besedila z raznimi poudarki. Na sliki 27 je prikaz strani, kjer zaključek teksta povežemo s fotografijo,
ki smiselno zaključi besedilo in razbije monotonost. Z rdečimi vodilnimi linijami smo uvedli
poudarke, barvo, ki je popestrila črnino in skrbela za lepe poudarke fotografij in črnobelih ilustracij.

Če je do nedavnega v vasi deloval le zbor Simona Gregorčiča,
imamo danes kar tri zasedbe, ki gojijo ljudsko, umetno in tudi narodno-zabavno petje. Ženska vokalna skupina se je z imenom poklonila dolgoletni orehovški vodji zborovskega petja Vandi Križaj,
mešani pevski zbor si je nadel ime po drugem imenu za Goli
vrh – Varda, v vasi deluje tudi ansambel Furmani.
Pa se za trenutek vrnimo nazaj, v starejši čas in k šolstvu v Orehku.
Šole v pravem pomenu besede v Orehku ni bilo do leta 1871.
»Morda je tu ali tam kak goreč duhovnik ali pa organist in cerkvenik učil otroke, ki so zato prosili, brali in pisali.«13 Tudi Knobla je učil vaški duhovnik, najverjetneje grajski kaplan, ostalo
znanje pa si je prisvojil »z bistrim umom in po vztrajnosti«.14
Šolske tematike v Orehku smo se na koncu prvega dela dotaknili z namenom. Knobl si je namreč kruh služil kot učitelj. Njegovi
poklicni poti posvečamo naslednje poglavje.

UČITELJ PO POKLICU

Orehovško šolo so zaprli leta 1957. Danes so v njej stanovanja. Foto: Arhiv KS Orehek.

13
Brovč, Orehek, kjer so dobri ljudje, str. 39.
14
Jereb, Pavel Knobelj, str. 556.
* Dragana Čolić je avtorica tudi tistih
člankov, ki niso posebej podpisani.
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Slika 27: Deseta in enajsta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Na slikah 28–37 so prikazane postavitve besedila, slik in vodilnih linij na način, da sledijo in hkrati
narekujejo celoten ritem zbornika. Na slikah 29–31 je primer kurzivne oblike pisave, s katero smo
poudarili in ločili besedilo pisem od ostalega besedila. Prikazana je tudi postavitev ilustracij na
slikah 35–36, s poudarkom rdeče vodilne linije.

Ukaz o zaposlitvi Pavla Knobla v Višnji Gori na
Dolenjskem z dne 5. 9. 1808, izdan v Ljubljani.
Dokument hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, serija
Šolstvo, signatura: ŠAL 12/1/1-10, fascikel 38,
dekanija Šmarje 12/1/4, šola v Višnji Gori,
1805–1863.

Pavel Knobl nam je v prvi vrsti drag in pomemben zaradi svojega pesniškega in skladateljskega udejstvovanja, a to ni bil njegov poklic, bolj postranska dejavnost, ki pa ga je najbolj
zaznamovala. Knobl je bil učitelj in cerkovnik-orglar. »V začetku sedanjega stoletja (19.
stoletja, op. a.) ustanovilo se je največ šol po Slovenskem. Kot učitelji so bili nameščeni
zvečine cerkovniki-orgljavci.«15 Iz navedenega lahko sklepamo, da je bil Knobl v prvi vrsti
cerkovnik-orglar, ljudskega šolstva še ni bilo, zato je delo vedno dobil v paketu – poleg
igranja na orgle in potrkavanja na zvonove je moral še učiti. Knoblova učiteljska pot nam
pove marsikaj. Zaradi pogostih selitev so mu šolske, takrat še cerkvene oblasti očitale neustaljenost.16 Svojo poklicno pot je začel pri 27 letih, leta 1792 v postojnski osnovni šoli,
ravno v času, ko so našim krajem vladali Francozi, na katere se bo, kot bomo izvedeli
kasneje, obregnil v eni od svojih pesmi. Knoblovo ime zelo težko zasledimo v šolskih kronikah oziroma arhivih nasploh, zato je pravo veselje, da ga najdemo zapisanega na 15.
strani postojnskega okrajnega glavarstva.
Zvedavega Knobla je radovednost gnala dalje, tako se je leta 1795 preselil v Kranj. »Tu
ni učil le dece v šoli, ni samo orgljal v cerkvi, ampak zlagal je in izdal svoje pesmi 1801.
leta«17 Knobl je po zapisih Jereba v Kranju vztrajal 13 let, vse do leta 1808, ko se je odpravil v Višnjo Goro, kjer ga je čakalo mesto učitelja in orglarja. A zadnji izsledki kažejo,
da temu le ni bilo tako.

Pavel Konobelj v knjigi Postojinsko
okrajno glavarstvo, 1889.

V ukazu o zaposlitvi Pavla Knobla v Višnji Gori
z dne 5. 9. 1808 uvodoma piše: »Pavel Knobl,
nekdanji učitelj v Ložu […]«.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 724.
16, 17
Jereb, Pavel Knobelj, str. 556.
15

Knoblova prošnja, naslovljena na administracijo državnih
posestev v Ljubljani, v kateri prosi, da mu dodelijo učiteljsko mesto v Višnji Gori. Dokument hrani Nadškofijski arhiv
Ljubljana, serija Šolstvo, signatura: ŠAL 12/1/1-10, fascikel
38, dekanija Šmarje 12/1/4 , šola v Višnji Gori, 1805-1863.

13

12

Slika 28: Dvanajsta in trinajsta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Odobritev Knoblove prošnje za službo v Višnji Gori. Dokument hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, serija Šolstvo,
signatura: ŠAL 12/1/1-10, fascikel 38, dekanija Šmarje
12/1/4, šola v Višnji Gori, 1805-1863.

Gradivo, ki ga je imel Jereb na voljo, je bilo last Lovra Žvaba20 in je danes neznano kje. Brez Jerebovega
zapisa bi nam bilo Knoblovo cerkveno pesništvo popolna neznanka. Prav tako tudi Knoblov značaj, ki
ga lahko razberemo iz korespondence,21 ki je bila del zapuščine in je potekala med Knoblom in šolskimi oblastmi, ki mu včasih niso prizanašale.

Je Knobl po Kranju nekaj časa služboval tudi v
Ložu? Knobl je prošnjo za službo v Višnji Gori
poslal 22. julija 1808 iz Orehka, k prošnji pa je
dodal precej prilog, ki jih je označil z A, B, C, D
in E. Žal se priloge k prošnji niso ohranile, zagotovo pa je v njih pisal točen čas Knoblovega
bivanja v Ložu.

Ime, značaj in stan prosilca?
Paul Knobl, učitelj.
Delo, ki ga opravlja, oz. služba, kje in kako dolgo?
Učitelj v trivialki, organist in cerkovnik v Višnji Gori na Dolenjskem, od 5. oktobra
1808.
Prizadevnost v zadnji službi?
Spričevalo (F.) Zelo priden, zvest, zmeren, spodoben.
Preverjene sposobnosti? Dobre. Moralno vedenje? Stanovitno dobro.
Opomba. Sam sebi pravi otrok podeželja. Nima umetniškega in ustreznega spričevala
o osnovnem znanju igranja orgel. Zdi se, da je neustaljen, saj je v nekaj letih bival v
Postojni, v Ložu22 in v Višnji Gori,23 zatem je želel na Ig, sedaj pa se namerava ponovno
preseliti v Postojno.

V odobritvi prošnje v drugem odstavku v četrti
vrstici piše, da je Knobl prej služboval v Ložu,
zato lahko sklepamo, da je Knobl po Kranju učil
v Ložu, nato pa odšel v Višnjo Goro. Kot bomo
videli kasneje, je Jereb Knoblovo bivanje v Ložu
zanikal. Po dvajsetih letih učenja po drugih krajih je Knobl leta 1815 skušal priti nazaj v Postojno, na izpraznjeno mesto učitelja za drugi razred
osnovne šole, a mu to zaradi zapletov s pošto in
ker ni imel »umetniškega in ustreznega spričevala o osnovnem znanju igranja orgel«,18 ni uspelo.
Jereb je ob pisanju predavanja in pozneje članka
imel vpogled v Knoblovo zapuščino, oz. kot jo
sam poimenuje – »tomajsko ostalino«, v kateri
je bil »vložni šolski zapisnik, velika kopa raznih
šolskih poročil v konceptu, pisanih s Knobljevo
roko, in naposled, kar je najvažnejše, Knobljevih
cerkvenih pesmij rokopis in jedna latinska ‘Missa
simplex’«.19

Trst, 8. novembra 1815.

20
Lovro Žvab (1852–1888), slovenski kulturno-zgodovinski publicist, je med drugim v Trstu deloval kot eden vidnejših pospeševalcev
slovenskega narodnega življenja. Kratek čas je bil urednik časnika Edinost, pisal pa je tudi za Ljubljanski zvon. Gradivo, ki ga je Jereb uporabil za pisanje članka o Knoblu, je bilo zapuščina Žvaba, ki ga je sam nameraval napisati za Ljubljanski zvon. V pismu Franu Levcu zapiše: »Ako Bog da zdravja, hočem v bodočem leti objaviti v Vašem listi (Ljubljanskem zvonu, op. a.) zanimljivi životopis našega dovtipnega
pesnika Pavla Knoblja, ki je izdal v prvih letih tega veka svoje kosmatice ‘Štiri pare’ itd.« Na žalost je Žvabova zapuščina, v kateri so
bili tudi Knoblovi rokopisi za cerkvene pesmi, neznano kje. Citirano pismo hranijo v Nuku (MS 1409, 37. pismo Žvaba Franu Levcu).
21
Korespondenca, v katero je imel Jereb vpogled in del katere smo izsledili tudi mi, je bila pisana v takratnem uradnem jeziku, torej v
nemščini. Za prevode v slovenščino je poskrbela dr. Tanja Žigon, profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
22
V opombi Jereb zapiše: »Tu je poročevalčeva pomota. Stati bi moralo Krainburg, zakaj Knobelj je šel iz Postojine v Kranj, in nobeno
poročilo ne govori, da bi bil kdaj v Loži (Laas)«. Več: Jereb, Pavel Knobelj, str. 557. Danes vemo, da se je Jereb motil, saj dokumenti iz
Nadškofijskega arhiva pritrjujejo poročevalcu, ki je navedel, da je Knobl učil tudi v Ložu.
23
Pomota, Knobl je medtem, ko je prosil za službo v Postojni, bival v Višnji Gori.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 557
Jereb, Pavel Knobelj, str. 558.
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Slika 29: Štirinajsta in petnajsta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Knobl se je po devetih letih službovanja v Višnji Gori konec
leta 1817 napotil v Ribnico. Ribniški dokumenti nam vnovič
potrdijo, da je Knobl učil tudi v Ložu.
Iz poročila, pod katerim je podpisan ljubljanski škof Anton
Kavčič, izvemo, da se je za učiteljsko mesto v Ribnici poleg
Knobla potegoval tudi Joseph Lackner, učitelj iz Gornjega
grada pri Celju. Oba sta za mesto prosila, ker je bil prejšnji učitelj premeščen. A izbrali so Knobla, ker:
a) je za njim 20 slavnih let poučevanja
b) si je za svojo prizadevnost in spretnost na trivialnih šolah,
kjer je poučeval, prislužil priznanje visokega ilirskega
gubernija iz Ljubljane
c) ker ima zasluge za razvoj šolstva v ljubljanski škofiji
d) ker je okrožni šolski nadzornik v Ribnici potrdil, da je
Knobl že v Ložu svoje delo pridno in požrtvovalno opravljal

Prečastiti konzistorij v Trstu! Podpisani je bil oktobra 1815 zaradi učiteljske službe prišel v Postojno, na svojo vlogo pa ni dobil niti odgovora niti mu niso bile vrnjena službena
spričevala, ki jih je bil priložil prošnji. Zaradi spričeval se je obrnil na Visoki c. kr. gubernij
v Ljubljani, kjer se je moral nato zglasiti . Omenjeno prošnjo s prilogami so z uredbo z dne
22. decembra 1815, številka 13.474, iz Ljubljane 2. januarja 1816 poslali tržaškemu
konzistoriju, da izda odlok.
Podpisani prosi, da mu prečastiti konzistorij omenjena spričevala, če so še v Trstu,
blagovoli po slu zapečatena poslati; če pa so bila že poslana kam drugam, prosi, da mu
naznači, kje naj jih išče.
Višnja Gora, 6. junij 1817.

Učitelj
Paul Knobl

Knobl je bil na mesto učitelja v Ribnici imenovan 7. novembra 1817. V Ribnici je učil do 24. aprila 1821, saj je 20. marca 1821 dekanu v pismu sporočil, da zaradi starosti in slabega
zdravstvenega stanja s koncem šolskega leta zapušča učiteljsko
mesto.

Gospodu Paulu Knoblu, učitelju v Višnji Gori. – Omenjenemu na njegovo prošnjo z dne
6. tega meseca odgovarjamo: Da so bili zahtevani spisi že 5. januarja prejšnjega leta poslani tedanjemu okrajnemu šolskemu nadzorniku in župniku v Postojni, gospodu Andreju
Magajni,24 da jih vrne; tam so verjetno obležali ali pa jih je omenjeni župnik izročil dekanu
iz Hrenovic, gospodu Jakobu Rosiču (?).25 Zatorej jih bi bilo treba iskati na prvem ali drugem omenjenem mestu.
Trst, 13. junija 1817

Zanimivo je, da potem, ko je Knobl dal odpoved v Ribnici, za
njim izginejo vsakršne sledi. Kje je bil med letoma 1821–27,
nam namreč ni znano. »Morda v višnjegorski okolici«,27 od koder je izhajala njegova druga žena Marija Vovk. Tudi Jerebu so
omenjena leta ostala uganka: »Obrnil sem se na različne gospode zaradi potrebnih podatkov o Knoblji, toda brez uspeha.«28
Od 18. maja 1827 pa vse do smrti 22. oktobra 1830 je Paul
Knobl, kot se je podpisoval sam, živel in delal, malce učil, malce pisal in igral na orgle v Tomaju. A tudi v Tomaju ni šlo brez
občasnih napetosti v službi.

Ex Offo Ordinariatus.
Novack m.p.26

V besedilu Andreas Magaina.
Vprašaj v oklepaju je tudi v izvirniku, kar kaže na to, da Jereb ni znal razbrati, katero ime je zapisano. V Jerebovem prepisu je dekanovo ime v
nemščini, in sicer Jakob Rositsch.
26
Ex Offo Ordinriatus je latinsko in pomeni, da je pošiljatelj urad ordinariata, m.p. pa pomeni »manu propria«, torej se je Novak lastnoročno
podpisal.
24
25

27
28

Primorski slovenski biografski leksikon. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1993-1995, str. 75.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 558

Pismo oz. poročilo o izbiri kandidata na
mesto učitelja v Ribnici naslovljeno na c.
kr. Gubernijo z dne 27. 9. 1817. Dokument hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana,
serija Šolstvo, signatura: ŠAL 19/1/1-3,
fascikel 48, dekanija Ribnica.
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Slika 30: Šestnajsta in sedemnajsta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Kljub argumentiranemu odgovoru na obtožbe mu šolske oblati vseeno niso dale miru, saj so mu naročile, naj sporoči tudi naslove knjig, ki jih hrani v tomajski šolski knjižnici.

Prečastiti škofovski konzistorij!
Na opomin prečastitega škofovskega konzistorija z dne 14. avgusta, številka 2335, prejeto 10. septembra 1828,
ki ga je podpisanemu poslalo častitljivo c. kr. Okrajno šolsko nadzorništvo in v katerem c. kr. Okrajni komisariat iz Sežane

Seznam knjig v Tomaju, ki so last učitelja v trivialki. Poleg predpisanih učbenikov za trivialne šole
podpisani uporablja še sledeče knjige:
1.
Politični šolski kodeks iz leta 1817.
2.
Peutlov metodološki priročnik za učitelja iz leta 1825.
3.
Mali nemški slovar avtorja Johanna Christopha Adelunga iz leta 1778.
4.
Kopitarjevo slovnico slovanskih jezikov na Kranjskem, Koroškem in na Štajerskem iz
leta 1808.
5.
Meindlingerjevo italijansko slovnico iz leta 1815.
6.
Meindlingerjevo francosko slovnico iz leta 1811.
7.
Meindlingerjev nemško- francoski in francosko-nemški slovar v dveh delih.
8.
Castellijev nemško-italijanski in italijansko-nemški slovar iz leta 1730.

podpisanega obtožuje in mu očita številne malomarnosti v službi, podpisani v svoj zagovor navaja naslednje:
1. Okrajna oblast, ki je od odročno ležečega kraja Tomaj, kjer je šola, oddaljena več kot uro, nima priložnosti, da
bi neposredno nadzirala delovanje učitelja; in če bi to lahko storila, potem podpisani ne dvomi, da bi bila imenovana oblast pravična do podpisanega in sodila tako, kot izhaja iz priloženega spričevala gospoda tukajšnjega
župnika, kateheta, šolskega nadzornika in višjega sodnika ter občinskih predstavnikov, ki so priče njegovega
delovanja. Že samo s tem spričevalom se obtožba izkaže za nično; vseeno pa podpisani dodaja še:
2. Ker je učitelj zahteval, da dajo ljudje na razpolago drva za ogrevanje učilnice in ker je zaradi malomarnega
izostajanja od pouka izrekel nekaj opominov in kazni, je med nekaterimi občani zavrelo ter niso le ogorčeni
zasuli popolnoma nedolžnega učitelja z vsemogočimi zmerljivkami ter ga občutno oškodovali pri nabirki, temveč
so poskušali izostanke svojih otrok pri učitelju opravičiti in olepšati z izmišljenimi težavami. Od tod tudi izvira
pritožba.
3. Kmalu po njegovem nastopu službe je podpisani na svojo veliko žalost ugotovil, da tukajšnji pouk otroci zelo
neredno obiskujejo, da mnogi zaradi vsake kazni izostanejo in ne kažejo nobenega zanimanja za pouk ter da
imajo le redki od njih potrebne knjige in pisala. Iz tega je sklepal, da uspeh sploh ne bo odgovarjal vsem prizadevanjem učitelja. Nato si je nadvse prizadeval, da bi omenjene težave odpravil s pomočjo gospoda župnika,
ker pa to ni obrodilo sadov, zato je nezavidljivo stanje na šoli dne 18. julija 1827 pisno naznanil častitemu c.
kr. Okrajnemu šolskemu nadzorništvu ter razmere omenil v vseh izpitnih programih; s tem je nadrejene službe
pripravil do tega, da so izdale odredbe, ki so deloma prispevale k napredku šole.
Poleg tega pri nas vsak dan z zvonjenjem kličemo v šolo uro pred začetkom pouka, da tako otroke iz oddaljenih
zaselkov opozorimo na začetek pouka, medtem ko podpisani v šolo pride vedno vsaj pol ure, večinoma pa uro
pred začetkom pouka. In ob vsem tem povsod poznajo njegov sloves preudarnega in neutrudnega učitelja.

Poleg tega za potreba poučevanja poseduje tudi:
1.
Rokopis, ki vsebuje 600 stavkov s homonimi, razporejenimi po abecednem vrstnem redu ter
ki se jih uporablja pri vajah iz nareka, kjer učenci vadijo slovnična in pravopisna pravila.
2.
Rokopis, ki vsebuje vse predpisane računske operacije za liha in soda števila za vse štiri
razrede normalke, računanje z ulomki vključno z verižnim pravilom in deljenjem, kjer so pravila
razumljivo razložena, vsakemu pravilu pa sledijo najprej lažji in nato vedno težji primeri.
Prvi rokopis je sestavljen po delih Adelunga, Kneitha in drugih jezikoslovcev; drugi pa po Königovi
in drugih dobrih računskih knjigah, nastala pa sta v sklopu priprav na šolske ure in razlage pravil.
Tomaj, 26. septembra 1828

Podpisani zatorej prosi, da prečastiti škofovski konzistorij blagovoli izbrisati ta madež, ki je neutemeljeno in
nezasluženo padel na njegovo osebo, ter podpisanega sprejme kot popolnoma primernega.
Tomaj, 14. septembra 1828

29

Navedeni dopisi nam veliko povedo o Knoblu. Bil je trmast in neomajen, svojo učiteljsko čast in dolžnosti je znal zagovarjati. Naj vam ne uide iz spomina, da se je moral zagovarjati v uradnem jeziku tistega časa, torej v nemščini. Iz pisem začutimo, da mu ni bilo vseeno za otroke, ki niso prihajali k pouku. Na različne načine si je prizadeval, da bi se šolali. Najverjetneje je sam kot kmečki otrok vedel, da
je osnovna izobrazba zelo pomembna.

Paul Knobl s. r.
učitelj29

V Jerebovem prepisu je pred »Lehrer« (učitelj) krajšava »pr.«, kar verjetno pomeni »privat Lehrer«, torej zasebni učitelj.
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Slika 31: Osemnajsta in devetnajsta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Tomajska zapuščina nam izda še eno pomembno dejstvo, ki bo mogoče v nadaljevanju nekoliko omililo vašo sodbo, ko gre za Knoblovo pesniško ustvarjanje. S seznama knjig, ki so bile del
tomajske knjižnice, sicer pa Knoblova lastnina,
izvemo, da ni imel niti ene slovenske knjige, če
izvzamemo Kopitarjevo slovnico v nemščini, ki
je izšla po tem, ko je Knobl objavil svoje pesmi.
Jereb v članku še zapiše: »Pred seboj imamo še
mnogo uradnih spisov iz Knobljevega peresa,
ali ker že do sedaj navedeni spisi dovolj označujejo Knobljev značaj in njega stanovsko poslovanje, lahko jih opustim, zlasti zato, ker nam ne
povedo ničesar novega.«30 Tovrstni zapisi današnjemu raziskovalcu Knobla, ki je tako rekoč
skoraj brez vsakršnih neposrednih sledi, odprejo žolčno in živčno razpravo s samim seboj, o
tem, kako težko je danes najti karkoli, kar bi vodilo naravnost do Knoblove osebne zapuščine.
Izsledki, kot so pred kratkim najdena in v zborniku objavljena izvirna pisma med Knoblom in
šolskimi oblastmi, ukazi in poročila, so zato prava dragocenost.
Knoblova učiteljska pot nam nudi kronološko
podlago za raziskovanje njegovega življenje, pa
tudi pesniškega ustvarjanja, ki se mu posvečamo v nadaljevanju.

PESNIK PONARODELIH IN
PREVAJALEC

Knoblovo pismo dekanu o prenehanju z delom
v Ribnici z dne 20. 3. 1831. Dokument hrani
Nadškofijski arhiv Ljubljana, serija Šolstvo, signatura:
ŠAL 19/1/1-3, fascikel 48, dekanija Ribnica.

Kot smo že omenili, je imel Jereb na vpogled večje število dokumentov, ki jih je zbral Lovro Žvab.
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Slika 32: Dvajseta in enaindvajseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Knobl je bil vsestranski človek, sodeč po
tematiki svojih posvetnih pesmi vedre narave in predvsem aktualen, saj je pisal o
družbenih razmerah in težavah svojega
čas. Ubral je humoren, veseljaški, burkaški, moralizirajoč, včasih tudi grotesken
način, pisal pa je v jeziku, kot ga je poznal. Sam naslov zbire Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi (Shtiri pare kratko-zháſnih
NOVIH PESMI, Od Paula Knobelna ſkovane,
Inu Krainzam sa ſpomin dane) nam v osnovi pove, da gre za zbirko osmih pesmi,
ki imajo namen bralca zabavati oziroma
mu kratiti dolgčas.31 Ker Knobl za stvarne človeške funkcije fiziološke narave, kot
je odvajanje blata in napenjanje, ni izbiral milozvočnih sopomenk, in ker v zbirki »prevladujejo drastično banalni motivi«,32 je bila zbirka že v začetku označena
za trivialno in s tem izvzeta iz resnejših
znanstvenih razprav. Knobl, dovtipni pisec kosmatic,33 bi se glede na letnico izdaje zbirke, objavil jo je leta 1801, v slovensko literarno zgodovino moral zapisati
kot avtor prve samostojne tiskane posvetne pesniške zbirke na Slovenskem.

A zgodovina nas uči, da je to Valentin
Vodnik, ki je leta 1806 objavil Pesme za pokušino. Še preden se podamo v razpravo,
o tem, zakaj je literarna zgodovina Knobla zamolčala, poglejmo, kakšne pesmi,
»ki ne nosijo zvenečih in narodobudnih
naslovov«,34 so Knoblu odnesle primat
med pesniki?
Prva od osmih pesmi, ki je sestavljena iz
osmih kitic, je pesem Od podzemelskih
jabuk. Govori o noviteti na Kranjskem,
o krompirju. Če se nam danes ta poljščina zdi samoumevna, vas že na tem mestu vabim, da se poglobite v prispevek dr.
Tanje Žigon, ki razkriva, s kakšnimi težavami so se ubadale tedanje oblasti, da
so krompir in njegovo uporabo približale ljudem. Svoje je s svojevrstno hvalnico
krompirju, ki nam na zanimiv način prikazuje tudi družbo tistega časa, prispeval
Knobl. »Personifikacija, ki se začne enigmatično in se vleče skozi vso pesem, je
še nekako posrečen prijem.

Naslov Knoblove pesniške zbirke je precej dolg in mogoče tudi večplasten: »Je izpostavitev 'štirih parov' prazna formalnost ali nakazuje kakšno
grupiranje tekstov po parih z ozirom na vsebino, temo, sporočilo? Dalje naslov izrecno opozarja, da so pesmi 'kratkočasne', se pravi, da gre za
določeno avtorsko avtodistanco glede namena zbirke, medtem ko poudarek ''novih pesmi'' dopušča domnevo, da so razen teh obstajale še kakšne,
starejše.« Tako v članku Je tudi Knob(e)l lahko nobel? zapisal Ivo Antič. V: Revija Atlantida, 1997, št. 15, str. 13.
Osebnosti:veliki slovenski biografski slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 482.
33
Za dovtipnega, torej šaljivega pisca ga je v pismu Franu Levcu označil Lovro Žvab, ki je tudi zapisal, da je Knobl svoje kosmatice objavil v prvih
letih novega veka. Več v 37. pismu Lovra Žvaba Franu Levcu, ki ga hrani NUK (MS 1409).
34
Peter Svetina: Naš dedek-burkež in veseljak: od perdza je pel. V: Delo, let. 37, št. 74 (30. 3. 1995), str. 10.
31

32

Vodnikov izvod Knoblove
zbirke, ki jo hranijo v NUK-u.
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Slika 33: Dvaindvajseta in triindvajseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Kmečko realistično je natančno naštevanje, na koliko načinov nam krompir koristi. Z izposojenkami prenatrpani jezik pa
razodeva avtorjevo naglico ali nepremišljenost. Osmerovrstične kitice sestavljajo
osmerci in sedmerci. Tudi prestopne ženske in moške rime so včasih preveč iskane, včasih jih sploh ni (5/7, 29/31),«35 v
Cvetniku slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja zapiše Alfonz Gspan. Če se
nam Knobl v prvi pesmi še zdi spodoben,
»že v drugi zdrkne v packarije«.36 Druga
pesem Od prdca je najverjetneje ena tistih, ki je šla Valentinu Vodniku v nos, in
pri kateri je mogoče že začel razmišljati o svoji znani obsodbi, kateri se bomo
posvetili nekoliko kasneje. Pesem je sestavljena iz osmih kitic in refrena.

Zbor
Napnimo fagot,
prdimo povsod
Tiberiju na čast,
k' je dal to oblast!

Priznajmo si, tudi danes nas odkrito nakazovanje na človeške fiziološke funkcije
spravi v zadrego. Če se o tem v javnem
prostoru razvije debata, uporabljamo izbrane besede, saj ne želimo izpasti nekulturni, kaj šele nemoralni. Knobl pa ne le
da je spisal pesem o človeških vetrovih,
temveč je bralce nagovarjal, naj jo zapojejo in s tem o prdenju spregovorijo na
glas. Najverjetneje je Vodniku, ki ga je
kot pripadnika takratne slovenske elite
zelo skrbela ljudska morala, pa čeprav je
bila večinoma lažna, padla tema na oči in
Knoblovega komentarja v uvodu (»Tukej
morem naprej zamerkat, de v eni tovarišiji pred ludmi prdeti je vender vselej
nespodobnu. Kdur tedej zavolo zdravja
prdca zadržat ne smej, nej ga saj iz kašlenjam ali vsekvanjem sprejmi, de se ne
bo šlišal«)37 niti opazil ni. Mogoče je od
hudega samo enega izpustil. Boštjan Gorenc - Pižama, ki je ponatis Knoblove pesniške zbirke, izšle ob 250-letnici Knoblovega rojstva, pospremil z uvodno besedo,
je pred leti s Petrom Kusom in Vitom Rožejem za potrebe predstave Tristan Vox

pesem Od prdca predelal v kabaretno-reperski komad. Ne glede na zgodnje obsodbe je Knoblov štikelc tako našel svojo
pot do današnje publike.
Kot tretjo pesem je Knobl v svojo zbirko umestil pesem, ki je »Iz nemškiga prekovana inu pogladena«.38 V pesmi Ta
zbožani bogatec, ki je sestavljena iz 12
sedemvrstičnih kitic, je v ospredju obubožani bogataš, ki nam izpove svojo žalostno življenjsko zgodbo in tudi zaupa, kaj
bo njegova zapuščina: »[…] tok li stopite
kje za peč, / noter v kahlo sim spravil. /
Odkrite jen sežte na dnu, / drek vas gvišnu spekal ne bo.«39 Seveda ne moremo z
gotovostjo trditi, da je prav ta pesem dokončno botrovala Vodnikovemu znanemu epigramu, a prav v tej pesmi Knobl
prvič uporabi besedo drek.
Četrta pesem Taistim, kateri se ptujih žen
dejležni sture je pesem, v kateri Knobl našteva, kaj vse naj doleti moškega, ki
prešuštvuje: »[…] koker se bom zdej zarotil, / vse se mu more zgodit«.40

V določanju kazni pa Knobl ni mil, temveč na trenutke celo krut in grotesken.
Prešuštniku priželi popačenje telesa
(»Njegov nous naj bo natlačen / z vso
sorto gnilga smradu / od mramorja, raka
spačen, / zjeden, zgrizen nej mu bo«),41
mnogih bolezni (»On nej bo polhen bolezni«),42 živalskih napadov (»Kebri, šurki, kače, grili, / […] / košute, srne, lesice
/ nej na enkrat planjo najn«),43 na koncu
pa še »cupernih bab pet miljonu«.44
V peti pesmi, ki je sestavljena iz 14 osemvrstičnih kitic – Taistim ženam, katere
nejso iz enim možam zadavolne, ponovi
vajo, z zanimivo razliko. Prešuštnicam bi
kar sam sodil: »Jest en’ taki ženi / bi rad
za sodnika bil.«45 Motivi pesmi so podobni kot v predhodni. Tako kot pesem Od
prdca je bila tudi peta Knoblova pesem
v novem tisočletju uglasbena. Pod naslovom Ternek jo v nekoliko spremenjeni
inačici najdete na zborovski plošči Jakoba Ježa Trgatev/Vintage time. Pesem je
izvedel Ljubljanski oktet.

Slava, str. 186.
Slava, str. 188, 10.kitica.
Slava, str. 190, 3. kitica.
Slava, str. 190, 5. kitica.
Slava, str. 191, 7. kitica.
43
Slava, str. 191–192, 10. kitica.
44
Slava, str. 193, 15. kitica.
45
Slava, str. 194, 5. kitica.
38
39

Alfonz Gspan: Cvetnik slovenske vezane besede. Ljubljana: Slovenska matica, 1978-1979, str. 399.
Blaž Ogorevc: Od perdza. V: Mladina, 31. 7. 2002, http://www.mladina.si/92393/od-perdza/. Ogled 3. 9.2015.
Pavel Knobl: Shtiri pare kratko-zhasnih novih pesmi, od Paula Knobelna skovane, inu Krainzam sa spomin dane. Kranj 1801; primerjaj prepis celotne Knoblove pesniške zbirke V: Slava: debatni list. Občasni organ debatnega krožka slavistov Filozofske fakultete v Ljubljani, let. 11 (1997/1998), št. 2.
37
Slava, str. 186.
35

40

36

41

36

42
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Slika 34: Štiriindvajseta in petindvajseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

S šesto pesmijo z naslovom Nova krama se Knobl odmakne od burkaških in veseljaških tem. Sestavljena je iz 16 sedemvrstičnih kitic. »Tematično gre za pesem, ki opevajo 'narobe svet'. […]
V našem primeru se avtor glumaško postavlja
v vlogo trgovca in zgovorno ponuja čudno blago, kakršnega v realnem svetu ni […] ali je brez
vrednosti,« 46 zapiše Gspan in med drugim poda
tudi svoje videnje Knoblove pogoste rabe besede
nov in razsodi »da se Knobl postavlja zoper novotarije, da je torej konzervativec«.47 Gspan nam
tudi razloži nekaj besednih zvez, ki jih srečamo
v pesmi. Z zapisom »temne cerkve, svitle kehe«
naj bi Knobl meril na jožefinski predpis, da smeta pri navadni maši goreti na oltarju le 2 sveči,
nasprotno pa naj bi bile ječe predobro razsvetljene. Z »nagimi, mesenimi svetniki« se obregne ob prepoved preoblačenja svetniških kipov
po cerkvah in kapelah, ki bodo, ko jim zaradi
starosti razpade obleka, kazali »meseno« goloto. Z zvezo »spiti, črvivi jinaki« pa nakaže na
zapite, telesno propadle moške v vojski.48 Medtem ko je Gspan Knobla označil za konzervativca, je Jereb s svojo oceno Nove krame precej
bolj zagovorniški. Jereb pesem označi za parodijo naukov francoskih enciklopedistov in prevratnikov.49 Zagotovo je prav, da skušamo pesem razumeti v kontekstu Knoblovega časa, ki nam ga
v nadaljevanju približa dr. Tanja Žigon. Mogoče je Knobl na trenutke res nekoliko starokopiten, a sleherni bralec bo ob branju pesmi dobil
občutek, da je pesem pisana v duhu nastavljanja

Nova krama. Avtor ilustracije: Gorazd Koščak

ogledala družbi, da Knobl nova pravila v družbi izprašuje in ne dovoli, da bi mu kdo prodajal
bučke. Če je zadeva nova, še ne pomeni, da je
dobra, mar ne? Nova krama je Knoblov pesniški presežek, njena osnovna ideja presega časovne okvirje in je zaradi tega aktualna še danes. K
Novi krami in njenemu uspehu se vrnemo v nadaljevanju.
Sedma pesem, ki nam jo Knobl ponudi v branje, nosi naslov Jamranje enga zastarenga inu
zarjavnega dekliča. V 12 kiticah, vsaka sestoji iz
desetih vrstic, spremljamo zgodbo stare device,
ki si pri 65 letih želi, da bi dobila moža in žaluje za preteklimi odločitvami, ki so privedle do
njene osamljene starosti. V pesmi osamljenka
nagovarja dekleta, naj ne bodo preveč izbirčne
pri izbiri moža. Pri tej pesmi se moramo ustaviti in se dotakniti zadnjega dela naslova zbirke
– »novih pesmi«. Knobl je zagotovo dobro premislil, katere od svojih skovank bo uvrstil v zbirko. Glede na pesniški talent, ki ga je nedvomno
imel, in dejstvo, da je avtor drugih pesmi, ki niso
del zbirke, ne moremo mimo vprašanja, koliko
Knoblove posvetne poezije pravzaprav ostaja
neznane? Dotična pesem je med »novimi« namreč stara: »Le-to pesem, aku sim jo ravnu pred
več leti skoval, jo zatu vmes denem, kir jo je veliku njih radu imelu.«50 Na tem mestu se nam
Knobl pokaže tudi kot podjeten mož, saj je bržkone vedel, da bo zbirka uspešnejša, če bo v njej
stara uspešnica, nekaj, kar je ljudem že blizu.

Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva, str. 400.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 676.
Slava, str. 200

46, 47, 48
49
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Slika 35: Šestindvajseta in sedemindvajseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Knobl se nam s svojo zadnjo pesmijo
v zbirki spet pokaže v veseljaški luči.
Osma pesem Za pustni dan je tako
kot Od prdca ena tistih, za katere si
Knobl želi, da bi jo peli. Gre za najdaljšo pesem, ki je sestavljena iz 24
kitic. Postavil jo je tako, da uvodoma
opiše pustni čas, nato pa bralce pred
10. kitico nagovori k petju: »Tukej se
vzame ena gorenska ali štajerska viža
na poskok«.51 Pred 14. kitico celo razdeli vloge: »Natu pojejo fantje, dekliči,
može inu žene vsak svoje štikelce na
več sorte viž za ples.«52 Gspan je tudi
to pesem umestil v Cvetnik in zapisal,
da je »pesem zamišljena kot besedilo
in hkrati navodilo za petje pri pustovanju in to tako, da ga pojejo pri glasbeni spremljavi […]. Ni bil pa nič natančen glede verzne mere, saj je cela
vrsta verzov zelo ohlapno zgrajena.
Komaj kaj boljše so rime.«53
Knobl je zbirko objavil v Kranju leta
1801. Ker pa v Kranju v tistem času
ni bilo tiskarne, je bila zbirka, ki danes sodi v »bukovniško literaturo«54

najverjetneje tiskana v Ljubljani. Na
naslovi strani vidimo, da jo je založil
Ignac (Ignacij) Kremžar. Kremžar je
bil knjigovez in trgovec s papirjem iz
Kranja, ki ga je Knobl, kot učitelj in
najverjetneje ljubitelj vesele družbe,
dobro poznal. Mogoče je pri Kremžarju celo kupoval kruh, saj je slednji v
Kranju posedoval tudi pekarno.

Jamranje enga zastarenga inu zarjavenga dekliča. Avtor ilustracije: Gorazd Koščak

Zanimiv podatek, ki posredno dokazuje Knoblovo ljubezen do pisane besede, in kot smo že videli, dobro barantanje z nemščino, je dejstvo, da je
pri Kremžarju v Kranju izšla še ena
knjiga, ki ji »pritiče pažnja, zaradi
tega, ker ima vidno mesto v kronologiji slovenske zabavne proze: to je prvi
slovenski prevod daljše moralistične
povesti«.55 Gre za povest Ena lepa lubesniva inu brania vredna historia od te po nadoushnu ven isgnane svete grafnie Genofefe is
tega mesta Pfalz: je is nemshkiga na krajnski
jesik preobernena.

Slava, str. 206, pred 10. kitico.
Slava, str. 207, pred 14. kitico.
Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva, str. 401.
Primorski slovenski biografski leksikon, str. 75.

51
52
53

54, 55
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Slika 36: Osemindvajseta in devetindvajseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Sveta Genovefa je junakinja srednjeveške pripovedke, dogajanje je postavljeno v 8. stoletje. Španija napade Trier, mesto v današnji Nemčiji, ki je
takrat pripadalo Franciji. Francoski kralj Karel
v bojne vrste skliče vse kneze in grofe, med drugimi tudi grofa Siegfrieda, moža grofice Genovefe.
Slednja ostane doma in začne ji dvoriti možev
namestnik Golo. Genovefa ga zavrne, Golo pa jo
užaljen obtoži prešuštva s kuharjem Dragonom in
jo obsodi na ječo, kjer rodi sina Boleslava. Golo
grofu sporoči lažno vest, da je Genovefa rodila
kuharjevega otroka, kar grofa prizadene in ukaže
Dragona umoriti, Genovefo pa zapreti. Po prihodu grofa iz vojne Gola zaskrbi, da bo grof
izvedel resnico in se odloči za umor grofice. Slednjo z otrokom v gozd odpeljeta služabnika, a jo
izpustita. Genovefa se zateče v jamo, kjer ostane
sedem let. Grof močno žaluje za ženo in nekega
dne v njeni sobi najde pismo, v katerem Genovefa
piše o svoji nedolžnosti, kar grofu potrdi tudi čarovnica. Siegfried v gozdu sledi košuti in presrečen
najde sina in ženo, namestnika Gola pa kaznuje
s kruto smrtjo, saj ukaže, da ga raztrgajo volovi.
Novonastala sreča družine ni dolgo trajala, saj je
Genovefa zaradi bolezni kmalu umre. Grof in sin
se ob nekem obisku jame, kjer je Genovefa živela,
odločita, da preostanek življenja preživita v jami,
ob njej v spomin na ljubljeno ženo in mater zgradita romarsko cerkev.

Naslovna stran izjemno priljubljene
povesti o sv. Genovefi, ki jo je iz
nemščine prevedel Knobl. Original
hrani NUK.

V prvem objavljenem prevodu knjižne uspešnice o sv. Genovefi pri nas,
ki jo je sicer spisal nemški kapucin
Martin von Cochem, piše, da ni zabeleženega »ne prevajalca, ne letnice izida.«56 So pa drugačni podatki v
COBBIS-u. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani hranijo izvod pripovedke, ki je izšla pri Kremžarju in ki jo vodijo pod letnico izdaje
1800, torej z letnico, ki je pred letnico
izdaje Knoblove pesniške zbirke. Zakaj to omenjamo prav na tem mestu?
Ker obstaja velika verjetnost, o kateri
piše tudi Jereb, da je pripovedko, ker
ni bilo v Kranju v tistem času »nobenega drugega pisatelja slovenskega razen Knoblja«,57 prevedel prav on.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 673.

56, 57

31

30

Slika 37: Trideseta in enaintrideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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V samem besedilu se pojavljajo tudi poudarki, pisma pesnika in dopisovanja, ki jih je bilo potrebno
nekako ločiti in hkrati slediti smiselni celoti. Izbira svetlo sive barve je povezala tekst z ostalim
besedilom, saj se barve ujemajo z zastavljenimi barvami na začetku zbornika in s tem ne kvarijo
celote, ampak jo poudarijo in popestrijo. S sivimi okvirji na slikah 38 in 39 smo dodali nov element
na strani, ki pa celotno besedilo popestri in ga razgiba, hkrati pa pripomore k njegovi pomembnosti
in ga loči od ostalega besedila.

O Knoblovem avtorstvu prevoda piše
tudi Gspan: »Nekako ob istem času je
Knobl izdal neroden, a mnogo bran
prevod povesti Ena lepa lubesniva inu
brania vredna historia od te po nadoushnu ven isgnane svete grafnie Genofefe is tega mesta Pfalz.«58 Najverjetneje je povest res izšla prej in je »izredni
uspeh ‘historie’ vzpodbudil prevajalca
in založnika«,59 da sta se odločila izdati
še Knoblove pesmi. Potrditev svoje teze
o Knoblovem prevajalstvu Jereb vidi
tudi v tem, da je »med Knobljevimi pesmimi na 9. strani tudi pesem, preložena iz nemščine«.Gre za pesem Ta zbožani bogatec, ki je po vsej verjetnosti
botrovala prvi obsodbi Knoblove zbirke, usodni obsodbi, saj jo je zapisal uradni avtor prve posvetne pesniške zbirke
na Slovenskem, Valentin Vodnik.

Vplivala je na Knoblovo nadaljnje
pesnikovanje, saj poslej ni izdal nobene druge posvetne pesmi, čeprav jih
je najverjetneje nameraval, »sicer bi
bil pristavek na naslovni strani ‘pervizh vun dane’ (prvič ven dane) brez
smisla«.61 Pri Jamranju enga zastarenga inu zarjavenga dekliča smo se
že vprašali, koliko Knoblove posvetne
poezije ostaja neznane? Odgovora na
to vprašanje, na žalost, nimamo in ga
najverjetneje tudi ne bomo dobili.
Če jih še niste prebrali, vas na tem
mestu vabimo, da preletite Knoblove
pesmi in si ustvarite vsaj okvirno mnenje. Morda se boste do solz nasmejali,
morda se boste zmrdovali ali pa knjižico zabrisali v kot. Karkoli storite, se
po tem le vrnite k branju teh vrstic.

Knoblovih pesmi najverjetneje ne boste brali otrokom za lahko noč, zagotovo pa so vas spodbudile k razmišljanju. Nekaj ocen Knoblovih pesmi
smo že navedli, pred vami jih je še nekaj.

»Dokaj spreten verzifikator, slavi krompir, predstavlja obubožanega
bogatina, rohni nad nezvestim možem in ženo, toži za ostarelo samko,
epikuerjsko poje o pustu, ponuja skurilno »Novo kramo«, a ostaja vseskozi na stvarnih, večidel banalnih tleh, pri čemer uporablja slikovito,
zelo svobodno ljudsko govorico in zaide tudi v 'fekalno poezijo'.«62
(Slovenska književnost, 1996).

Usodna Vodnikova obsodba je zapisana na notranji strani
platnice Vodnikovega izvoda Knoblove zbirke, ki jo hranijo
v NUK-u.

»Pavel Knobl […] se je 1801 celo ohrabril z izdajo zbirčice Štiri pare
kratkočasnih novih pesmi za prehod iz bukovništva v tiskano slovstvo.
Zato vsebuje njegova knjižica poleg pristnih bukovniških besedil Od
podzemeljskih jabuk tudi primere, podobne izbruhom današnje antipoezije (Od prdca).« 63

»Zdi se, da je mož začutil, kako mu je Knobl pokvaril
načrt postati prvi slovenski pesnik!«60 Vodnikova obsodba ni bila nedolžna.

(Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja, 1978.)

Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva, str. 399.
Jereb, Pavel Knobelj, str.673.
Grdina, Napnimo fagot, prdimo povsod, str. 36.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 674.
Slovenska književnost, str. 195–196.
Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva, str. 323.
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Slika 38: Dvaintrideseta in triintrideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Anali 9 (februuar 1802) 72
‘Shtiri pare Kratkozhásnih Novih Pesmi, od Paula Knobelna skovane, inu Krainzam sa spomin dane. (Založil Ignac
Kremškar iz Kranja 1801, na osmerki, 40 strani) [prevod naslova v nemščino]’

»Danes, ko je kvazimoralistična esteticistična kritika izgubila vsako resnejšo relevanco, ni nobenega ‘znanstvenega’ razloga, da literarna znanost ne bi priznala golega dejstva: Knoblova zbirka je markantno pionirsko dejanje, ki ga v krogu predprešernovske poezije ni mogoče preprosto in
otročje spregledovati. Prva slovenska pesniška zbirka so Knoblovi Štiri pari novih pesmi (1801)
in ne Vodnikove Pesme za pokušino (1806), tukaj ne pomaga nobeno cepetajoče zanikanje dejstev, na katera se sicer znanost sklicuje ob vsaki priložnostim tudi kadar npr. v imenu ‘zdravega
realizma’ deli določeno nacionalno literaturo […] na ‘pravo’ in ‘nepravo’ […].«

Recenzija
(72) »Raznolik opus aere perennius68, napisan v slovensko69-slovanskem jeziku pod verjetno prevzetim imenom Paul
Knobel, brez navedbe tiskarja in kraja tiska (a s pravo navedbo založnika) prinaša osem pesmi, ki jih je kakšen kranjski
Evmej70 kot vagabund s tamburico morda pel na porokah. Neukemu ljudstvu bodo morda izvabile nasmeh, pri malce
bolj izobraženemu bralcu ali poslušalcu pa bodo vzbudile nič drugega kot gnus in nejevoljo. […] Tretja pesem o nepridipravu vsebuje prizore (non nisi wendice dicam71) o riti, o noseči ljubici ter o drugi ljubici, ki mu prinese že rojeni sad
ljubezni, nato o še enem bokalu vina kot viaticumu72 za slovo od življenja, govori o oporoki, v kateri zapušča nesnago
in mrčes in – kot Zbogom nameni svetu – en piš me v rit. […] Tako zelo kot si želimo, da bi Slovenci z odličnejšimi
deli v svojem jeziku dosegli omiko: tako zelo si želimo tudi, da podobne burke in farse, s katerimi bi se lahko celo narodu
očitala nemoralnost, v kali zadušijo.«

(Je tudi Knob(e)l lahko nobel?, 1997)
» […] Pavel Knobl s Štirimi pari kratočasnih, prvo slovensko posvetno tiskano pesniško zbirko
(1801) – literarna zgodovina se je od nekdaj značilno sramuje in jo najrajši zamolči.«64
(Slovenska postna premišljevanja, 1987)

V Slovenskih postnih premišljevanjih je avtor Matjaž Kmecl mimogrede navrgel, da je Knobl računal na dobro prodajo zbirke. Kakšna je bila prodaja Knoblove zbirke, je danes težko govoriti, saj nimamo sledi.
Med navadnim življem so pesmi zaživele, takratna in poznejša elita pa jo je zamolčala. Kot ugotavlja
Grdina, je bila »naša literarna zgodovina […] dolgo časa hudo sramežljiva in se je vzvišeno zmrdovala
nad prelestnimi sledovi Pegaza, ki ga je vrli mežnar Knobl nadvse prostodušno, pa hkrati tudi povsem
dobesedno zapregel v jarem ‘struktur vsakdanjega življenja’.«65

Kot vidimo, so Knoblove pesmi ob izdaji pa tudi pozneje »povzročile mnogo hrupa, zaničljivih in zbadljivih opazk«.73 Pa se še sami obregnimo ob »neustreznost estetskega okusa«74 in moralno vprašljivost
pesmi.
Knobl je pisal o temah, o katerih so ljudje govorili »v krčmah in veselih družbah«.75 Že s samim naslovom zbirke nakaže, da gre za pesmi za kratek čas in s tem tudi za nabor tem in besed, ki so bile ljudem
blizu. Knobl ni imel slovenskih knjig, razen Kopitarjeve slovnice v nemščini, ki je izšla osem let po izdaji njegovih pesmi. »Zato je bil prisiljen pisati tako, kakor je govorilo ljudstvo okolo leta 1800.«76 Z vidika
današnjega raziskovalca Knoblovega časa bi lahko rekli, da še dobro, saj nam slovensko družbo in njej
materni jezik s konca 18. in začetka 19. stoletja približa brez olepševanja.

Tudi Levstik je bil seznanjen z zbirko, a bolj kot vsebina ga je zanimalo leto izdaje zbirke. »V Lj. Zvonu
I., str. 643. misli Levstik, da je letnica v Knobljevih pesmih nalašč napak zapisana.«66 Levstika bi lahko
pomiril avstrijski časopis iz leta 1802.67 Takrat namreč v njem izide precej vzvišena in Knoblu nenaklonjena ocena.

Citat iz Horacija se glasi: »Exegi monumentum aere perennius.« (»Postavil sem spomenik, trajnejši od brona.«)
Recenzent piše o »windisch-slavischen Sprache«. Uporabljeno historično poimenovanje windisch kot sinonim za slovensko.
Evmej je v Homerjevi Odiseji osebno nesvobodni svinjski, a vseeno ‘božanski’.
Naj povem po slovensko.
72
Sveto obhajilo kot popotnica za srečno rajžo v onostranstvo.
73
Jereb, Pavel Knobelj, str. 673.
74, 75, 76
Jereb, Pavel Knobelj, str. 674.
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Matjaž Kmecl: Slovenska postna premišljevanja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987, str. 9.
Grdina, Napnimo fagot, pridimo povsod!, str. 35.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 673.
Gre za časopis Annalen der österreichischen Literatur und Kunst, ki je izhajal med leti 1802 in 1812. V: Marinelli-König, Gertraud: Die Südslaven in den
Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805-1848) : Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über Bosnien, Bulgarien, Dalmatien, Krain
(Kärnten, Steiermark), Kroatien, das Küstenland, die Militärgrenze, Monenegro, Serbien und Slawonien. Dunaj: Östrreichische Akademie der Wissenschaften,
1994 , str. 61.
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Ritem z naslovnice, kjer si sledijo tretjine in prehodi iz majhnega na veliko, je prikazan tudi na
sliki 40, kjer večja količina teksta prehaja v manjši stolpec na drugi strani in se zaključi s še manjšo
fotografijo, ki je lepo povezana z vodilno rdečo linijo.
Pravzaprav je zbirka zaradi izbora tem
jezikovna, etnološka, antropološka in nasploh kulturna zakladnica, razumljivo pa
je, da so jo takratne elite zamolčale, saj
»moderne nacionalne kulture, katerih kanoni so se začeli oblikovati prav v tistem
času, zaradi moralističnih ali kakšnih
drugovrstnih predsodkov niso bile pripravljene zaobseči in priznati vse in vsakršne
ustvarjalnosti pripadnikov tega ali onega
naroda«.77
Tudi sam Jereb ni mogel mimo različnih
vprašljivosti Knoblovih pesmi, a mu stopi v bran: »Vender kdo tudi bi med najnižjimi slojevi človeške družbe dobil mnoge
estetske izobraženosti? Iz Knobljevih pesmij spoznavamo nazore učitelja-samouka; ako nam ti nazori, vliti v šaljivo, dovtipno in zbadljivo pesem, dandanes ne
prijajo, to je do cela umevno, zakaj od leta
1801. do danes (članek je bil v LZ objavljen 1892, op. a.) so se estetki pojmi tudi
pri nas zelo očistili.« Obenem doda, da se
je »prav s temi estetskimi nazori […]boril mnogo tudi Vodnik sam«,78 in bralec
ne more mimo tega, da ne bi začutil, da

tudi Jerebu ni prav, da je Knobl ostal brez
priznanja o avtorstvu prve posvetne pesniške zbirke pri nas. »Toda Vodnik nam
je bil vodnik-pesnik, Knobelj pa je ostal
Knobelj. Vodniku je bil estetski učitelj temeljito izobraženi Žiga Zois, Knobelj ni
imel nikogar.«79 Jereb, ki se v članku na
trenutke čustveno zaplete, svojo obrambo Knobla in njegovih pesmi zaključi takole: »Res da nimajo pesniške veljave, ali
od kod neki, saj so tudi tedanji avstrijski
nemški pesniki le pesniki zadnje moke!«80

je te bukvice od Prešerna ki je takrat že
bolan bil, leta 1848 dobil.«81 V zvezku z
zelenimi platnicami so zapisane tudi vse
objavljene Knoblove pesmi, kar nam da
vedeti, da je Prešeren Knoblovo delo poznal. Mogoče si je za kakšno od svojih
okroglih pesmi, ki jih je prav tako pisal,
kak motiv sposodil pri Knoblu. Sicer pa
je zabeleženih originalnih izvodov malo.
Že leta 1881 v Ljubljanskem zvonu zasledimo zapis: »Knobljeve kosmatice se uže
zelo redke.«82

Elita do Knobla ni bila prizanesljiva, ga
pa je imelo rado ljudstvo, saj so se Knoblove pesmi širile. Kot smo že omenili,
v uvodu pesmi Jamranje enga zastarenga inu zarjavenga dekliča zapiše, da pesem umešča v zbirko zaradi priljubljenosti med ljudmi. Pesmi so se širile ustno ali
pa s prepisovanjem, kar je bila takrat pogosta praksa. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani hranijo bukvico,
ki naj bi pripadala našemu največjemu
pesniku Francetu Prešernu. Na notranji
strani platnice piše: »Gosp. W. Killer, trgovec v Kranji, z Prešernom dobro znan,

Knobl je bil izredno priljubljen, celo do
te mere, da so njegove pesmi ponarodele. Ena takšnih je Nova krama, ki jo je v
nekoliko spremenjeni inačici, kar se s ponarodelimi pesmimi rado zgodi, v članku
Narodno pesnstvo leta 1857 objavil Janko
Pajk, urednik časopisa Zora.

Zora, 1875. Original hrani NUK.

Bukvico, zelen zvezek,v katerem so zapisane vse Knoblove pesmi iz zbirke Štiri pare, ki naj bi pripadala Francetu Prešernu, hranijo v NUK-u (
Ms 435).
V Ljubljanskem zvonu Levstik zapiše, da mu je znan le Vodnikov izvod, ki ga hrani Ljubljanska knjižnica (Ljubljanski zvon, 1881, str. 643). V
COBISS-u danes najdemo zabeleženih 8 izvodov, ki jih hranijo: NUK, Narodni muzej Slovenije, SAZU, Osrednje knjižnice v Celju, Kopru in
Novi Gorici, Zavod sv. Stanislava in Semeniška knjižnica Ljubljana.

81

82

Grdina, Napnimo fagot, prdimo povsod, str. 36.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 674.
80
Jereb, Pavel Knobelj, str. 675.
77

78, 79
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Slika 40: Šestintrideseta in sedemintrideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
Na straneh, kjer je večja količina besedila in ni fotografij, ki bi prekinile monotonost teksta, smo
uporabili vodilne linije v rdeči in temno sivi barvi, ki so razbijale črnino in popestrile celotno stran,
kot je vidno na sliki 41. Zaradi boljše berljivosti smo tekst skozi celoten zbornik razdelili v dva
stolpca, kar je malo popestrilo in razgibalo celotno stran, kot je vidno tudi na sliki 42.

Pajk o Novi krami razpreda v članku Narodno pesnstvo.
Zora, 1875. Original hrani NUK.

Knobl je vedel, kakšne pesmi so ljudem všeč, da je »narodni pesmi vsaj podobna po
snovi«.83 Prav tako pa je vedel, da Kranjci ljubijo petje, zato ni presenetljivo, da v svojih posvetnih pesmih bralca nagovarja naj zapoje, sam in v zboru. Pravzaprav Knoblovo nagovarjanje k petju ni nič čudnega, če vzamemo v obzir dejstvo, da je bil tudi
skladatelj. Temu področju njegovega udejstvovanja se bomo posvetili po tem, ko spoznamo čas, v katerem je bival, in jezik, ki ga je uporabljal.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 676.
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Slika 41: Osemintrideseta in devetintrideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Vender so takšne navade
se pomešale med nas,
eden drugmu ženo krade,
si z njo dela kratik čas.84
Pavel Knobl, pozabljeni, če ne kar zamolčani lik slovenske kulturne in literarne zgodovine, je privekal na svet
proti koncu januarja 1765. Pisalo se
je leto, ko so se kranjski deželni stanovi pospešeno pripravljali na obisk cesarja Franca I. in njegove soproge Marije
Terezije, ki sta nameravala poleti istega leta obiskati kranjsko prestolnico.
Deželni stanovi so v tem letu realizirali
pred dobrim desetletjem začeti projekt
prezidave stanovske jahalnice v gledališko stavbo, da bi čim slovesneje sprejeli visoka gosta.85 Čeprav je načrt deželnih stanov, da bi novo gledališče odprli
prav ob tej priložnosti, prekrižala nenadna cesarjeva smrt, je bila pozitiv-

dr. Tanja Žigon

KNOBL IN NJEGOV ČAS

na posledica dejstvo, da so se stanovska
prizadevanja udejanjila in je Ljubljana končno dobila novo gledališče,86 primerno za uprizarjanje priljubljenih italijanskih oper,87 decembra leta 1789 pa
je bila prav na stanovskih deskah uprizorjena Linhartova Županova Micka.88 A
to ni edini pomembnejši dogodek, ki je
na svet pospremil Pavla Knobla. Njegovo rojstvo datira v čas, ko je tedaj že
tridesetletni avguštinec Marko Pohlin
(1735–1801) izdal svojo Abecediko in verjetno že pripravljal in zbiral gradivo za
Kranjsko gramatiko, v nemščini napisano
slovnico slovenskega jezika, ki je tri leta
po Knoblovem rojstvu prišla na knjižne
police izobraženstva.

Pavel Knobl: Taistim, kateri se ptuyh shen deileshni sture. V: Shtiri pare kratko-zhasnih novih pesmi, od Paula Knobelna skovane, inu Krainzam sa
spomin dane. Kranj 1801, str. 13; primerjaj prepis celotne Knoblove pesniške zbirke v: Slava: debatni list. Občasni organ debatnega krožka slavistov
Filozofske fakultete v Ljubljani, let. 11 (1997/1998), št. 2, str. 189–193.
Več o zgradbah na ljubljanskem Kongresnem trgu prim. Jože Suhadolnik in Sonja Anžič: Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana 2009, str. 36–38.
86
Stavba je leta 1887 pogorela, gledališče je našlo nove prostore v stavbi zgrajeni leta 1892 (današnja ljubljanska operna hiša). Danes na
mestu nekdanjega ljubljanskega stanovskega gledališča stoji stavba Slovenske filharmonije.
87
Razsvetljenec in mecen Žiga Zois (1747–1819), okoli katerega so se v njegovi palači na ljubljanskem Bregu redno zbirali slovenski
izobraženci, kulturniki in drugi talenti, se je zavzemal za razvoj slovenskega jezika in gledališča. Skupaj z Linhartom sta celo »prevedla
nekaj opernih arij, ki so jih gostujoči italijanski pevci na veliko navdušenje prepevali v slovenščini« (Katarina Kocijančič: Začetki slovenske
dramatike in prevodne dramske literature. V: Urša Javoršek Vogrinc, Nike Kocijančič Pokorn (ur.): Vta Slouenski jesig preobernem: vloga prevoda
v razvoju slovenskega jezika in književnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 14–17.
88
Več o tem Stanko Škerlj: Italijanske predstave v Ljubljani po zgraditvi stanovskega gledališča (l. 1765). V: Kronika 2 (1935), št. 2, str. 48 –
51 (glej tudi naslednje številke).
84
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Slika 42: Štirideseta in enainštirideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Na slikah 43–44 rdeča vodilna linija razbije monotonost beline in besedila, ter se na sliki 43 pojavi
kot zaključek, na sliki 44 pa kot nadaljevanje besedila. Rdeča vodilna linija tako nakazuje nekakšno
gibanje skozi sam zbornik.

Pohlin je v njej v pravem domovinskem
zanosu rojakom položil na srce, naj se ne
sramujejo svojega jezika, slovenščine, ki je
bila tedaj občevalni jezik predvsem kmečkega prebivalstva, ter izrazil željo, da se
slovenski jezik povzdigne tudi na raven
cerkvenega in literarnega jezika in tako
postane temeljni steber kulturnega razvoja slovenstva.89
Politično dogajanje v času Knoblovega
življenja na širšem avstrijskem območju, kamor je spadalo tudi slovensko ozemlje, zaznamujeta dva mejnika. Najprej
je to reformno obdobje v znamenju Marije Terezije (1717–1780) in njenega sina
Jožefa II. (1741–1790), ki mu je z izbruhom francoske revolucije sledil preobrat
v evropski zgodovini. »Francija je postala
eksperimentalni laboratorij za ideje, ki so
bile rojene zato, da spremenijo duhovno
podobo človeštva,«90 je zapisal Igor Grdina. Po padcu Napoleona sledi restavracija Evrope pod Metternichovo taktirko, ki
ni pomenila nič drugega kot policijski sistem, nadzor in cenzuro,91 kar pa Knobla

pravzaprav ni resno zadevalo, saj njegova
pesniška zbirka datira v leto 1801.
V drugi polovici 18. stoletja že lahko govorimo o slovenskem preporodu, ki si ga ne
moremo zamisliti brez Zoisovega kroga
in se pojavi kot posledica najrazličnejših
faktorjev, med njimi evropskega razsvetljenstva, revolucije v Franciji in Herderjevih idej, ki so vplivale tudi na Slovane in
na zbiranje ljudskega blaga, da naštejemo
le nekatere. Kljub vsemu ne smemo pozabiti, da gre pri preporodu za literarno in
kulturno gibanje, ki se je širilo le počasi in
razen elit ni zajelo širših družbenih slojev. Vzroke počasnega napredovanja lahko poiščemo v zakoreninjenosti tradicije
in neizoblikovanosti lastnega političnega
in socialnega programa v tem času.
Socialna struktura prebivalstva na kranjskem podeželju, od koder prihaja tudi
Knobl, v drugi polovici 18. stoletja izpričuje (po nepopolnih podatkih) nekaj nad
polovico kmetov in okoli 43 odstotkov kajžarjev in gostačev, ki so se preživljali z
domačo obrtjo, železarstvom in prometom.92

Večinoma so na vasi govorili le slovensko,
medtem ko je bil jezik pogovora in dopisovanja v plemiški in meščanski izobraženi
družbi (z majhnimi izjemami) neslovenski,
večinoma nemški. Razmere, razen morda
v času Ilirskih provinc (1809–1813), torej
niso bile dosti drugačne,kot jih v svoji šesti knjigi Slave vojvodine Kranjske (1689) opisuje že Valvasor, in sicer pravi, da se na
»Kranjskem ne govori povsod enoten jezik, ker so tod različni narodi ne le prihajali, temveč se tudi naseljevali […]. Vendar vladata prav povsod dva jezika, namreč slovanski in nemški. Le-ta pa je v
rabi večinoma le pri plemičih in izobražencih; tudi vse pravne zadeve se vodijo v
nemščini, vsi spisi in pisma se pišejo v tem
jeziku. Slovenščino pa uporabljajo kmetje
in drugi preprosti ljudje.« 93
Kot razberemo iz povedanega, je bil drugorazredni položaj slovenskega jezika povezan s tedanjim drugorazrednim položajem slovenskega prebivalstva. Zavedati se
namreč moramo, da se na primer nemški
časopisi na Slovenskem še v 1. polovici 19.
stoletja niso branili slovenskih objav. Ilirski
list (Illyrisches Blatt), literarna priloga ljubljanskega nemškega dnevnika Laibacher
Zeitung, je tako 12. januarja 1827 objavila

89
Pohlin je samemu sebi pripisal pionirsko mesto med slovničarji in spretno zamolčal delo Bohoriča in Megisserja, kar so mu zamerili že sodobniki
(Zois, Vodnik in Kopitar). Več o tem Lino Legiša v sodelovanju z Alfonzom Gspanom (ur.): Zgodovina slovenskega slovstva. Od začetkov do romantike.
Ljubljana: Slovenska matica 1965, str. 353–361.
90
Igor Grdina: Od revolucije do kongresa. V: Slovenska kronika XIX. stoletja (1800–1860). Ljubljana: Nova revija 2001, str. 17–28, tu str. 17.
91
Več o tem in Knoblu prim Urban Šrimpf: Prešernovo prevajalsko pero. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta 2011, str. 16–19.
92
Vasilij Melik: Družba na Slovenskem v predmarčni dobi. V: Boris Paternu (ur.): Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana:
Filozofska fakulteta 1981, str. 513–523, tu str. 516.

Prešernovo pesem Dekletom (Dekelcam).
Ker Slovenci v času publicistične praznine od zatona Vodnikovih Lublanskih noviz do Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih
novic (1843) niso imeli foruma, kjer bi se
lahko oglasili, so se znašli po svoje in so
slovenske zapise objavljali v nemških listih. Slovenščina v predmarčni dobi nikakor ni mogla ogrožati nemške jezikovne
nadvlade. Odnos nemščine do slovenščine je bil izjemno toleranten in ukvarjanje s slovenščino kot »konjičkom« je bilo
ne samo dopustno, temveč celo dobrodošlo.94 Nič drugače ni bilo na področju izobraževanja, slovenščina je bila nujno potrebna, saj je predstavljala most do
nemščine in njene kulture; le preko začetnega pouka v slovenskem jeziku je
bilo mogoče preiti na naslednjo, »kulturno« (nemško) stopnjo. Nemški oblastniki,
a tudi slovenski cenzorji (Kopitar, Miklošič), so bili do slovenščine popustljivi, »dokler
je bila odeta v skromno, kmečko-pobožno
odevo; takoj ko si je želela nadeti plemenitejšo, se je znašla v škripcih«.95

93
Cit. po Martina Orožen: Janez Vajkard Valvasor o slovenskem jeziku. V: Jezik in slovstvo 39 (1993/94), str. 3–12, tu str. 5. Jezikovna situacija je tu zelo posplošena in zadeva Kranjsko, na obali, na Goriškem in v Trstu na primer je izobraženstvo med seboj govorilo italijansko
in nemško, Linhart in njegovi sodobniki pa so npr. govorili še francosko (več o tem Melik, Družba na Slovenskem, str. 513–532).
94
Melik, Družba na Slovenskem, str. 513–523.
95
Šrimpf, Prešernovo prevajalsko pero, str. 65.
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V trenutku, ko so se pojavili intelektualni
pomisleki in narodnoprebudno udejstvovanje v slovenščini, je cenzura zastrigla z
ušesi. A večje nevarnosti ni bilo, jezik omike in tudi komunikacije med izobraženci
je še dolgo ostala nemščina (od ohranjenih triindvajsetih Prešernovih pisem sta le
dve v slovenščini, Čop, Vraz, Kopitar si
dopisujejo v nemščini, Kuralt in Linhart
znata še francosko, še Levstikova korespondenca je večinoma nemška, čeprav
vsi poznamo njegova prizadevanja za slovenski jezik). Edini, ki so zavestno gojili
slovenščino, so bili duhovniki, kar je popolnoma razumljivo, saj sicer ne bi dosegli ljudstva.
Za obravnavano obdobje torej velja, da so
bile šole nemške, razen osnovnih, a še te
niso bile v celoti slovenske, nemški so bili
časniki in časopisi, nemški je bil jezik uradov in sodišč. Na diglotično situacijo kaže
dejstvo, da je izobražena družba pripadala nemškemu kulturnemu krogu, medtem
ko so slovensko govorili predvsem nižji
sloji prebivalstva.96 Razkola med »omikano« nemščino in »nekulturno« slovenščino se je moral vsaj nekje globoko v sebi
zavedati tudi Pavel Knobl, sicer se mu v

pesmi Nova krama ne bi zapisala besedna
zveza »nemška smet«, s katero je namignil, da se s poveličevanjem nemštva ne
strinja in da je slovenščina prav tako smel
in speven jezik kot nemški. Seveda v tem
kontekstu še ne moremo govoriti o kakršni koli narodni zavesti. Slednjo moramo
nujno ločiti od zavesti o poreklu ali zavesti o slovenskem maternem jeziku, ki sta
lastni tudi Knoblu, medtem ko slovenska
in nemška nacionalna zavest stopata v
ospredje šele po marčni revoluciji 184897
in v drugi polovici 19. stoletja pripeljeta do odkritih in pogosto nepremostljivih
nasprotij med slovenstvom in nemštvom
na naših tleh, ki dosežejo svoj vrh v obeh
morijah 20. stoletja.

Kljub temu pa za čas iztekajočega se
18. in prve polovice 19. stoletja velja, da
na kmetih nemško večinoma niso znali – tudi tu je Knobl izjema: nemščino je
namreč moral obvladati na precej visoki ravni, saj je po vsej verjetnosti prav on
v slovenščino prenesel med ljudmi priljubljeno historijo o Genovefi (Ena lepa lubesniva inu brania vredna historia od te po nadoushnu ven isgnane svete grafnie Genofefe is tega
mesta Pfalz), ki je leta 1818 v Celju doživela tudi ponatis.99
Nadalje ne smemo spregledati še dejstva, da je bila stopnja pismenosti na
Slovenskem v 18. stoletju izjemno nizka
in verjetno ni presegala treh odstotkov.100
Šele s splošnim šolskim redom iz leta
1774, ko je šolanje postalo obvezno, je
število nepismenih, predvsem med mladimi, začelo upadati, čeprav obvezno šolanje še zdaleč ni pomenilo, da so v šolo
dejansko hodili vsi šoloobvezni otroci.
Okoli leta 1810 je v slovenskih deželah v
šolo hodil vsak sedmi otrok, na predvečer
marčne revolucije, leta 1847, pa vsak tretji otrok.101 Številka kljub vsemu ni spodbudna.

Poleg zavedanja o maternem jeziku in o
poreklu, ki je v tem času pogojeno z regionalno oz. deželno pripadnostjo (nekdo
se ima za Kranjca ali Štajerca, ne bo pa se
označil za Slovenca), se pri Slovencih pojavlja še nadregionalna, državno avstrijska oz. dinastična pripadnost; Slovenci so
zvesti habsburški podložniki, ki v cesarja v svoji imaginarni predstavi idealizirajo kot očeta naroda.98

Če jo obrnemo, ugotovimo, da še sredi 19. stoletja na Slovenskem dve tretjini
otrok še vedno nista redno obiskovali šole.
Tudi stopnja nepismenosti je upadala le
počasi, okoli leta 1870 je znašala 60 odstotkov, ob koncu 19. stoletja 25 in v začetku 20. stoletja 15 odstotkov prebivalstva.102
V tem smislu je bil leta 1765 na slovenskem podeželju rojeni Pavel Knobl pravzaprav privilegiran. V zibelko so mu bile
položene zvedavost, radovednost in vztrajnost. Bil je bister deček, ki se je hitro učil.
Česar ni uspel razvozlati in se naučiti sam, to mu je razložil vaški župnik, ki
je prepoznal ukaželjnost mladega fantiča
in ga je spodbujal pri učenju.103 Nehote
se mi vsiljuje vzporednica s prav tako pozabljenim slovenskim pisateljem, satirikom in vagabundom Jakobom Alešovcem
(1842–1901) iz Skaručne pri Ljubljani, ki
se je s svojo satiro, ironijo, neustaljenostjo in drugačnostjo prav tako zameril
tako sodobnikom kot literarni zgodovini,
ki ga je rehabilitirala šele v zadnjih desetletjih.104

Franca Buttolo, Peter Svetina (ur.): Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba 1996, str. 196.
Melik, Družba na Slovenskem, str. 515.
Vlado Schmidt: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem II. 1805–1848, II, Ljubljana: Delavska enotnost, 1988, str. 136–139.
Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek (ur.): Osnovna šola na Slovenskem: 1869–1969. Ljubljana: Slovenski šolski muzej 1988, str. 136–138.
Cit. po Gregor Jereb: Pavel Knobelj, slovenski pisatelj in skladatelj. Predavanje v slovanski čitalnici v Trstu dne 23. malega travna 1892. leta. V:
Ljubljanski zvon 12 (1892), št. 9, str. 555–562, tu str. 556.
104
Več o njem Tanja Žigon, Boštjan Udovič: Nemško-slovenski odnosi v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja v očeh publicista, urednika in satirika
Jakoba Alešovca (1842–1901). V: Kronika 60 (2012), št. 2, str. 221–234. Damir Globočnik: Ričet iz Žabjeka. V: Zgodovina za vse 11 (2004), št. 1, str.
19–32.
99

100

Prav tam, str. 517.
Za predmarčni čas je tako slovenski politik, zdravnik in pisatelj iz Šoštanja Josip Vošnjak (1834–1911) v svojih Spominih zapisal, da so pri njih
doma med seboj navadno nemško govorili, toda znali so tudi slovensko; a čutili se niso ne za Nemce ne za Slovence, ker se za narodnost do leta
1848 sploh nihče ni menil, saj je bil jezik le sredstvo, da se sporazumejo med seboj in z drugimi (Josip Vošnjak (ur. Vasilij Melik): Spomini. Ljubljana:
Slovenska matica 1982, str. 16).
98
Peter Vodopivec: Slovenci v 19. stoletju. Miti in stvarnost. V: Stane Granda und Barbara Šatej (ur.): Temeljne prelomnice preteklih tisočletij. Ljubljana:
ZZDS 2001, str. 71–84.
96

101
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Slika 44: Štiriinštirideseta in petinštirideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Besedilo na sliki 45 smo razbili z delitvijo na dva stolpca in ga povezali z vodilno rdečo linijo, ki na
sliki 45 zaključuje poglavje, na sliki 46 pa ga odpira in povezuje z ilustracijo. Črnobele ilustracije na
slikah 46 in 48 smo postavili večinoma kot samostojen element preko cele strani in jih povezali z
besedilom z rdečo vodilno linijo, ki je še bolj poudarila celotno zgodbo in dramatičnost ilustracije.
Kontrast med črno in rdečo barvo bralca pritegne in pusti za seboj sled ter poudari besedilo.

Kje in če sploh je mladi Knobl nadaljeval šolanje, o tem viri molče, vendar pa
je očitno uspešno nadgrajeval svoje znanje in si širil obzorja, saj leta 1792 srečamo sedemindvajsetletnega Knobla v
Postojni, kjer poučuje v tamkajšnji šoli.105
Učiteljeva plača je znašala 66 goldinarjev
in 16 1/2 krajcarjev,106 in če pomislimo,
da je učitelj istočasno opravljal še cerkovniško službo in bil organist, je bilo plačilo dokaj nizko – plača duhovnika konec
sedemdesetih let 18. stoletja je bila več
kot štirikrat višja (leta 1767 je znašala 277
goldinarjev in 2 krajcarja).107 Morda smemo sklepati, da so Knobla pri odhodu iz
Postojne v Kranj, kjer je poučeval od leta
1795 do predvidoma 1808, vodili tudi
povsem materialni vzgibi. Po odkritju dokumentov v Nadškofijskem arhivu, nam
je znano, da je učil tudi v Ložu. Kdaj natanko, ne vemo, zagotovo pa pred odhodom v Višnjo Goro. Čas francoske medvlade, torej Ilirskih provinc, je Knobl preživel kot učitelj v Višnji Gori, kamor je
prišel jeseni 1808 in kjer je ostal do leta
1817. Tu je bil nedvomno priča eni izmed
bitk v nizu epohalnega zloma Napoleona,

ki se je začel v letu 1813 in dosegel vrhunec v bitki pri Waterlooju leta 1815. V
spopadu na slovenskih tleh med 12. in 16.
septembrom 1813 pri Šmarju in Višnji
Gori je združena francosko-italijanska
vojska, ki ji je poveljeval Napoleonov posinovljenec, podkralj italijanskega kraljestva Eugène de Beauharnais (1781–
1824), namreč doživela uničujoč poraz (300 mrtvih in 200 ranjenih ter nekaj manj kot 100 zajetih vojakov)108 proti avstrijskim četam, sestavljenim večinoma iz hrvaških graničarjev (47 mrtvih in
ranjenih in 28 zajetih vojakov). Morda je
ravno težka izkušnja vojne, saj je omenjeni krvavi spopad Knobl moral doživeti od
blizu, botrovala njegovi odločitvi, da se je
leta 1815 prijavil na mesto učitelja v drugem razredu glavne šole v Postojni, ki se
je izpraznilo. Žal ga komisija ni izbrala,
še več, težave je imel celo s tem, da so mu
vrnili prijavno dokumentacijo, spričevala
in dokazila.109 Spomladi 1817 je nato zapustil Višnjo Goro in maja istega leta začel poučevati v Ribnici, kjer je ostal štiri
leta. Nato je neznano kje služboval do
leta 1826, sredi maja 1827 pa je prišel v

Tomaj, kjer je učiteljeval do svoje smrti
oktobra 1830. Sežansko šolsko nadzorstvo je leta 1828 Knoblu očitalo nepravilnosti pri njegovem učiteljskem delu, vendar je vse očitke zavrnil. Iz njegovega odgovora na dopis nadzorstva namreč lahko
razberemo tudi pokončno, strogo in neuklonljivo držo; njegova edina želja je bila,
da otrokom zagotovi dostojno izobrazbo,
tega pa ni mogel doseči, če so otroci izostajali od pouka. Prav zaradi tega je rigorozno vztrajal, da morajo starši otroke
pošiljati v šolo, kar verjetno mnogim ni
bilo vedno pogodu, saj je tako od doma
odšla dragocena »delovna sila« in so posledično Knobla tožarili pri okrajni šolski oblasti, ki se po Knoblovih besedah na
lastne oči zaradi oddaljenosti Tomaja od
Sežane nikoli ni zares prepričala o njegovem delu. Dne 14. septembra 1828 je
Knobl v nekaj točkah ovrgel očitke o malomarnosti pri delu in poudaril, da se ga
drži sloves neutrudnega in preudarnega
učitelja, ki svoje delo jemlje resno.110 Ob
branju dobimo vtis, da se je Knobl strogo
držal pravil in ni pristajal na odstopanja.
Kot samouku mu je bilo verjetno še toliko
bolj jasno, kako pomembno je znanje za
uspeh v življenju. Na zasebnem področju
pa je očitno raje »kockal«, če se poigra-

105
Postojinsko okrajno glavarstvo. Zemljepisni in zgodovinski opis. Spisali in izdali učitelji v okraji. Vrhnika: Galerija 2: 2003, str. 15 (izvirna izdaja: Postojna: R.
Šeber 1889, str. 229).
106
Prav tam.
107
Prav tam, str. 18.
108
Več o tem v poročilu Relationen der bei der k.k. Armee von Italien im September 1813 ausgeführten Bewegungen, und der Gefechte bei Lippa,
Jelchano, St. Marein, Weichselburg, St. Hermagor, Hollenburg, Laschitz und Zirknitz. Wien: Hof- und Staatsdruckerei 1814, str. 10–13 (dostopno
tudi na spletu: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ184756809; dostop 3. 9. 2015)
109
Gregor Jereb: Pavel Knobelj, slovenski pisatelj in skladatelj, str. 557. Na njegovo poizvedovanje mu je tržaški konzistorij 13. Junija 1817 odgovoril,
da je zahtevane spisi že 5. januarja leta 1816 poslal tedanjemu okrajnemu šolskemu nadzorniku in župniku v Postojni, gospodu Andreju Magajni,
da jih vrne ter da so verjetno obležali ali pa jih je omenjeni župnik izročil dekanu iz Hrenovic, zatorej jih mora Knobel iskati na prvem ali drugem
omenjenem mestu (prav tam, str. 558).

mo z besedami: njegov priimek bi prevedeno iz nemščine lahko povezali s kocko
in kockanjem (der Knobel = kocka; knobeln = kockati, fig. tuhtati). Poročil se je
dvakrat. Prva žena je bila njegova sovaščanka, Katarina Pavlovčič,111 s katero je
imel več otrok, čeprav Jereb poroča le o
sinu, ki je šel po očetovih stopinjah in je
bil učitelj v Trstu. Drugič je Knobl dahnil
usodni da poleti 1827, ko je dopolnil nič
manj kot 62 let, za svojo sopotnico pa si
je majhen, suh in pogrkovajoč možak112 v
jeseni svojega življenja izbral brhko 25-letnico, Marijo Vovk, hčerko višnjegorskega čevljarja.113 Lahko si mislimo, kako je
na njegovo odločitev reagirala okolica.
Verjetno je bila prva žena šele nekaj časa
pokojna, lahko da je šlo za preračunljivo
poroko, saj je Knobl mladi izbranki lahko nudil več kot njen oče, ki je služil kruh
ob čevljarskem nakovalu. Toda celo nekateri Knoblovi otroci so morali biti v istih letih ali celo starejši od očetove nove
življenjske sopotnice, kar je bržkone pomenilo nesoglasja. Zakon menda ni trajal
dolgo, domnevati smemo, da si je mlada
soproga verjetno kaj hitro omislila drugačne »zaposlitve« kot le skrb za svojega
ne prav rosno mladega moža.

Prav tam, str. 559.
Poročna knjiga župnije v Hrenovicah. Več v prispevku Andreja Smerduja.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 561.
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Prešuštnika iz pesmi Taistim, kateri se ptujih žen dejležni sture in Taistim ženam,
katere nejso iz enim možam zadavolne. Avtor ilustracije: Gorazd Koščak

Kot da bi Knobl že mnogo prej, na prelomu stoletja slutil, kaj ga čaka v življenju,
in kot da bi bila pesem, iz katere so vzete
uvodoma zapisane rime, pisana njemu na
kožo. Če bi jo Knobl spesnil kasneje, bi mu
skoraj lahko pripisali veliko mero samoironije. Omenjena pesem je Knoblova četrta, seveda napisana v bohoričici in natisnjena v zbirki Štiri pare kratkočasnih novih
pesmi, ki je izšla, kot preberemo na naslovnici, leta 1801 pri knjigovezu Ignacu
Kremžarju v Kranju. Vprašanje je, zakaj
Knobl svoje zbirke osmih pesmi (torej štirih parov)114 ni izdal kar v Ljubljani. Ali
pa jo celo je! Levstik, ki je Knoblove stihe
očitno poznal, je leta 1881 v Ljubljanskem
zvonu115 po celjskem profesorju, pesniku in zgodovinarju in neutrudnem zbiralcu slovenskega ljudskega blaga Janezu
Antonu Zupančiču (tudi Suppantschitsch
ali Supanzhizh; 1785–1833) povzel, da je

prišla Knoblova zbirka na dan šele leta
1803 ter po Zupančiču domneval celo,
da ni bila namenjena Kranjcem v spomin, temveč zgolj Kranjčanom, prebivalcem Kranja,116 kjer je služboval, tiskana pa da je bila vsekakor v Ljubljani.117
Knobl bi svoje pesmi v Ljubljani dejansko lahko natisnil bodisi pri Egerju ali
Kleinmayrju. Slednji je že od leta 1783
v Ljubljani izdajal tedensko informativno glasilo Wöchentlicher Auszug von
Zeitungen, ki se je že naslednje leto preimenovalo v Laibacher Zeitung ali Laibacherico
(Ljubljančanka), kot so časopis poimenovali
v Ljubljani, in je izhajal vse do leta 1918,
ko je brez pojasnila izšla njegova zadnja
številka. Kleinmayr ni bil le tiskar, imel
je tudi svojo izposojevalnico knjig, kar je
bilo dobro zagotovilo za to, da so naslovi
tudi zares dosegli bralce.118

Kako lahko parno grupiramo pesmi v zbirki je v krajšem članku predstavil Ivo Antič: Je tudi Knob(e)l lahko nobel?. V: Nova Atlantida:
revija za umetnost in kulturo 4 (1997), št. 15, str. 11–15.
Fran Levstik:Knobljeve pesmi. V: Ljubljanski zvon 1 (1881), št. 10, str. 642–643.
Domneva skoraj gotovo ne drži, saj so Knoblove pesmi tako splošno univerzalne, da bi jih pravzaprav lahko brali kjerkoli na svetu, ne
le na Slovenskem, kaj šele zgolj v Kranju (prim. Peter Svetina: Naš dedek – burkež in veseljak. V: Delo 37 (30. 03. 1995), št. 74, str. 10).
117
Johann Anton Suppantschitsch: Fragmente über die krainerische Poesie. In: Laibacher Wochenlatt zum Nutzen und Vergnügen 3 (1806), št.
33–34, nepag.
118
Več o njem Anja Dular: Živeti od knjig. Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: ZZDS 2002, str. 174–194.
114

115
116
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Slika 46: Oseminštirideseta in devetinštirideseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Slike od 47 do 70 predstavljajo postavitve besedila in ostalih elementov v določenem ritmu,
vodenem z rdečimi linijami, vse skupaj povezujejo temno sive linije, ki ločujejo opombe in hkrati
tudi povezujejo druge elemente z besedilom.

Morda pa je Knoblova zbirka prišla na
dan prav tu (in so jo le zvezali pri Kremžarju v Kranju) ter je tako prišla v roke
načitanemu Zupančiču, ki je o njej spregovoril v prispevku v literarno-poljudnem
ljubljanskem tedniku (tedaj edinem tovrstnem listu, seveda v nemškem jeziku) o
fragmentih o kranjski poeziji, na katere se
sklicuje Levstik. Sicer pa je imel Knobl še
drugo možnost, saj je tiskarska obrt v Ljubljani konec 18. stoletja cvetela. Tiskarsko tradicijo družine Mayr je od leta 1765
dalje nadaljeval še drugi tiskar v mestu,
Janez Friderik Eger (ok. 1735–1799),119 in
pri njem so tiskali Vodnikove Lublanske novice (1797–1800). In če dobro premislimo,
morda ravno v tem grmu tiči zajec! Se je
Knobl, ki ga današnja literarna zgodovina uvršča med »bukovniške verzifikatorje«, torej nešolane pisce verzov, premislil
in se odločil, da ne bo »zakockal« svoje
priložnosti ter je svojo zbirko slovenskih
posvetnih pesmi raje izdal »na varnem«
v Kranju? Je hotel zavestno prehiteti druge, morda kar Valentina Vodnika, čeprav
seveda ni mogel predvideti izida njegovih
pesni nekaj let kasneje. Vemo namreč, da

so Vodnikove Pesme za pokušino izšle leta
1806 in jim je šolska literarna zgodovina
dodelila prvenstvo med slovenskimi posvetnimi pesniškimi zbirkami ter Vodniku
pripisala mesto vodníka, hkrati pa popolnoma pozabila na Knobla, ki ga je takoj
po izidu Štirih parov kratkočasnih pesmi zavrnil tudi na Parnas postavljeni Vodnik120 z
na roko zapisanimi vrsticami na notranji
strani sprednje platnice Knoblove izdaje
pesmi: »Bukve jiz Kranja / polne drekanja.«121 Nič čudnega ni v tem, da je Knobla precej besno in ihtavo zavrnil prav
Vodnik, ki mu kot duhovniku, ki je v šolo
kovanja rim in estetike hodil k vsesplošno
razgledanemu in uglajenemu Žigi Zoisu, gostilniška dikcija z nizko estetsko vrednostjo ni bila pisana na kožo; če ga že ni
zmotila uvodna oda krompirju, je moral
zagotovo zaviti z očmi ob hvalnici fagotu,
napenjanju in osvobajajočem prdenju.

ški krčmi, kjer so ob večerih možje posedeli in izmenjali besedo ali dve. Knobl,
vsaj po njegovih pesmih sodeč, je bil dober poznavalec soljudi in je znal prodreti v skrite kotičke človeških misli ter tako
marsikdaj ubesediti to, kar se je rado pometalo pod predpražnik. Vrstice iz uvodoma citirane pesmi je namenil možem,
ki radi skačejo čez plot. Da ne bo pomote, tudi lepšemu spolu ni prizanesel in ga
je okaral v naslednji pesmi v zbirki, ki ji je
dal zgovoren naslov Taistim ženam, katere nejso iz enim možam zadovolne.122
Knobl obsoja prešuštvo in razrahljano
moralo tudi še na drugih mestih v svoji knjižici, tako na primer v pesmi Nova
krama govori o nevidnih rogovih, ki jih
ljudje natikajo(mo) drug drugemu (»nevideočni rogovi«123), torej o zakonolomih,
ki sicer niso v skladu z družbeno normo,
a so kljub temu vseprisotni. Skoraj se zdi,
da je Knoblovo sporočilo kljub velikim
razlikam med takratnim in današnjim časom še vedno aktualno.

Pavel Knobl je bil šolnik in organist, kar
pomeni, da je bil neprestano v tesnem stiku ne le z otroki, temveč tudi z vaškim
prebivalstvom, ki ga je tedensko srečeval
vsaj pri nedeljski maši, če že ne tudi v va-

Prav tam, st. 144–147; prim tudi Tanja Žigon: Umeščenost Kleinmayrjevega časnika Laibacher Zeitung in njegovih konkurenčnih izdaj v 18.
stoletju v evropski kontekst. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa 2011, str. 297–316 (el. vir dostopen na http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.as
px?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58, dostop 3. 9 . 2015).
120
V prej omenjenem prispevku iz leta 1806 ga hvali tudi Zupančič in zapiše, da so Vodnikove pesmi prava podoba narodnega občutja in značaja,
čisti slovenski naravni izraz in da so vredne branja – Knoblove pesmi – kot rečeno omenja –, hvale zanje pa ne najde.
121
Valentin Vodnik: Zbrano delo. Ljubljana: DZS 1988, str. 113

Knobl v svojih pesmih v slikovitem jeziku
in z uporabo ljudske govorice pridiga še
o obubožanem bogatinu, toži nad usodo
ostarele device ter upodobi pustni dan. A
zelo dobro je poznal tudi tedanje kulturne in duhovne tokove, politično situacijo in razmere na Kranjskem. Njegova pesem Nova krama je najverjetneje parodija na francoske enciklopediste. V njej stopa v ospredje Knoblova ironija, prikazuje »narobe svet«, kjer je led pečen, sneg
črn, voda gnila, smeh jezen, prijatelji so
od znotraj kisli in ženitve se odvijejo brez
poroke. Knobl opozarja na kršenje naravnega reda, kar postavlja svet na glavo, vendar se zdi, da v isti koš zmeče tako
jožefinske, janzenistične in razsvetljenske
kot tudi reakcionarne ideje, zato mu nekateri očitajo dobršno mero skrajno konservativne drže.124 Med vrsticami Knoblovih stihov zaslutimo še nestrinjanje s
politiko, državno ureditvijo in razmerami
v Cerkvi. Tako na primer v verzu »tamne
cerkve, svitle kehe« namiguje na jožefinski predpis, da morajo biti ječe razsvetljene, medtem ko smeta pri bogoslužju goreti največ dve sveči.

119

Prav tam, str. 193.
Prav tam, str. 198.
Alfonz Gspan: Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. Stoletja, I. knjiga. Ljubljana: Slovenska matica 1978, str. 400.

122
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A Knobl je znal biti nad terezijanskojožefinskimi reformami125 tudi navdušen,
tako zelo, da je spesnil hvalnico krompirju, ki je sploh prva pesem v njegovi zbirki in jo je naslovil Od podzemelskih jabuk. Krompir je v slovenske dežele prišel
že v tridesetih letih 18. stoletja, za časa
reform Marije Terezije in Jožefa II. pa
je med razsvetljenske ukrepe sodila tudi
uvedba gojenja krompirja, ki sta ga razsvetljena vladarja prepoznala kot poljščino izrednega pomena. Po napoleonskih
vojnah se je pomen krompirja še povečal,
saj se je oblast zavedala, da lahko s pridelkom »podzemnih jabolk« omilijo, če
že ne preprečijo lakoto, zato so po avstrijskih deželah na velikih površinah načrtno
začeli saditi krompir.126 Zanimivo je, da
menda celo frazem »imeti krompir« v pomenu »imeti srečo« izvira že iz terezijanskih časov. Po cesarskem ukazu so začeli saditi krompir, vendar kmetje novi poljščini večinoma niso zaupali in so jo, misleč, da gre za plevel ali celo strupeno rastlino, vestno pulili in načrtno uničevali.
Da bi zaščitili nasade, je cesarica izdala

Od podzemelskih jabuk. Avtor ilustracije: Gorazd Koščak

ukaz, da se njive zastražijo. V primerjavi
s služenjem sedemletnega vojaškega roka
(pomislimo le na ljudsko pesem, ki pravi
čez dolgih sedem let se bova vidla spet),
je bilo straženje krompirja pred jeznimi
kmeti pravi balzam, predvsem pa je bilo
za mlade fante, ki so služili vojsko, mnogo
bolj varno z orožjem postopati ob njivah
kot pa ga uporabiti na bojišču.127 Krompir je torej prinašal srečo – to je vedel tudi
Knobl, ki je zapisal: En nov gostač je prišal v Krajn, / česti jen hvale vreden, /
pred nekej lejtni tukej zajn / nej vejdil
skor nobeden. / Vikši so ga prporočvali, / de b’ ga s častjo gor vzeli; / en dober mož je, smo spoznal, / de smo ga vsi
veseli.128 V osmih kiticah poje slavo poljščini, ki kmetu prinaša denar in preganja
lakoto, ženske iz krompirja pridobivajo
štirko, da si polepšajo obleke, ko zapeljujejo moški spol, graščaki ga jedo v solati
ali praženega, medtem ko na kmetih kuhajo krompirjeve žgance – jed, ki se ji zabeljeno z ocvirki še dandanes ob kakšnem
zimskem večeru le težko upremo.

Več o tem Legiša, Zgodovina slovenskega slovstva, str. 343–350.
Več o tem Thomas Stockinger: Dörfer und Deputierte. Wien: Böhlau Verlag; München: Oldenbourg Verlag Böhlau 2012, str. 144–145.
Prim. zapis Silve Langenfus: Krompirjeva tržnica. V: Trobla 5 (2011), nepag.
Slava: str. 182.
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Slika 48: Dvainpetdeseta in triinpetdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Pavel Knobl je svojevrsten fenomen med
velikimi imeni iz druge polovice 18. in
začetka 19. stoletja. Zaznamoval je slovensko kulturno, literarno in glasbeno
zgodovino, čeprav so ga že njegovi sodobniki potisnili na rob družbenega pomena. Če seveda ne upoštevamo drugega
zvezka Pisanic (1780), ki pa že samo glede na naslov niso imele ambicij biti prva
posvetna pesniška zbirka, čeprav so bila v
njej objavljena zgolj dela Antona Feliksa
Deva (1732–1786), je Knobl torej avtor
prve slovenske posvetne pesniške zbirke.
Te se, kot pravi Matjaž Kmecl, literarna
zgodovina od nekdaj »značilno sramuje
in jo še najrajši zamolči«.129 Predvsem
pri Valentinu Vodniku se nehote vprašamo, ali je bil nevoščljiv, da mu je neki
Knobl iz Orehka s svojimi »godčevskimi
pesmimi, namenjenimi zabavi«130 odvzel
prvenstveno vlogo med slovenskimi posvetnimi pesniki in da je bil ta isti Knobl
celo tako predrzen, da je na notranjo naslovnico dal natisniti Pervič vun dane, kar
zveni, kot da bi jih nameraval v prihodnje
še ponatiskovati. A Knoblove pesmi so se
med ljudmi, med navadnimi smrtniki prijele, celo ponarodele so (Nova krama131),
ohranili so se Knoblovi cerkveni napevi,

pesem Od prdca pa je tista, ki si jo v zvezi
z njim nedvomno hočeš nočeš zapomni
vsakdo. In za nameček se je Knobl preizkusil tudi kot skladatelj; v sekundarni
literaturi beremo, da je zlagal cerkvene
pesmi.
Vse to vendarle govori o izjemnem človeku, samouku, ki je upal prestavljati meje in
preskakovati zidove, kmečkemu fantu, rojenemu v izteku poznega baroka, ki je imel
pogum in voljo, da ubesedi svoje misli in
jih podari »Kranjcem v spomin«. Čeprav
ni imel ne elitne izobrazbe ne elitnega zaledja, se je vpisal med tiste, ki so nedvomno zaznamovali slovensko preteklost.
Žal smo mu mesto, ki bi mu pripadalo,
odrekli. A če so ga doslej slove-nska biografska in enciklopedična dela le bežno
omenjala, mu sovaščani iz Orehka na
250. rojstni dan postavljajo spomenik,
ki si ga zasluži. Bil je posebna zvezda na
kranjskem razsvetljenskem nebu, mož, ki
si je upal v času, ko je kulturni utrip krojila
predvsem klerikalna izobražena elita, slediti svojim idealom. Vztrajno, radovedno,
zvedavo, skoraj naivno je dokazal, da lahko
tudi mali človek zapusti svoj pečat – za
vedno.

Maja Žorga Dulmin

BESEDA ALI DVE
O KNOBLOVEM JEZIKU

Matjaž Kmecl: Slovenska postna premišljevanja. Ljubljana: Cankarjeva založba 1987, str. 9.
Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva, str. 399.
Janko Pajk: Narodno pesenstvo. V: Zora (1875), št. 3, str. 23.
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Starejša slovenska besedila pred uvedbo
gajice so za današnjega bralca, ki se ne
ukvarja posebej z jezikom, včasih težje
razumljiva. Branje otežujeta tako črkopis
kot z današnjega vidika neknjižne glasoslovne in oblikoslovne prvine. Starejša besedila, pisana v bohoričici, so bila namreč
mnogokrat zelo nedosledna pri pisanju
sičnikov in šumnikov, pred uvedbo enotnega slovenskega knjižnega jezika v devetnajstem stoletju pa je obstajalo več različic knjižnega jezika, ki so bile vse narečno obarvane. Na tem mestu bi rada povedala besedo ali dve o Knoblovem jeziku,
v upanju, da bodo moje pripombe v pomoč tako pri branju in razumevanju prepisa kot izvirnika, pa tudi, da Knobla nekoliko operem slovesa »nepremišljenega«
(tako ga v Cvetniku označi Gspan) pisca.
Knobl je tako Štiri pare kratkočasnih Novih
pesmi kot svoje nabožne pesmi pisal v bohoričici. Ta se od gajice, ki jo uporabljamo še danes, najbolj očitno razlikuje po
pisavi sičnikov (c, z, s) in šumnikov (č, ž,
š), ki jih zapisuje takole:

gajica
črka

bohoričica
mala črka

Glede na to, da so Knoblove nabožne pesmi kasnejšega nastanka in da je v svoji knjižnici
imel tudi izvod Kopitarjeve Slovnice, bi pričakovali, da bodo nabožne pesmi izkazovale več z
vidika knjižnosti novejših pojavov. Poglejmo, če so naša pričakovanja potrjena.
Skoraj vsak fonem135 ima v Knoblovih pesmih svoj zapis, kar omogoča precej gladko branje, le fonem j Knobl v Pesmih zapisuje na tri različne načine (kot i, j in y, slednje za zapis
[ji]), v nabožnih pesmih pa, morda prav pod vplivom Kopitarjeve Slovnice, le še kot j, fonema v in u pa tako v posvetnih kot v nabožnih na dva (u je lahko zapisan tako z u kot z v, pa
tudi v je lahko zapisan tako z v kot z u, vendar slednje le, ko gre za dvoustnični v [ṷ]). Tako
v nabožnih kot v posvetnih pesmih se Knobl drži zapisovanja polglasnika [ə], ki ga zapisuje
z e ali i, v posvetnih in nabožnih opazimo tudi vokalizacijo136 polglasnika v u, samo v posvetnih pesmih pa tudi narečno vokalizacijo v a. Za lažjo predstavo naj to ponazorim s tabelo:

velika črka

c

z

Z

č

zh

Zh

s

f

S

š

fh

Sh

z

s

S

ž

sh

Sh

fonem

Knobl se take pisave zelo dosledno drži, le
štirikrat se v Pesmih na mestu, kjer je v današnji knjižni slovenščini ž, pojavi sklop
ſh, pa še to takrat, ko se ž bere kot š, ker
se pojavi v izglasju132 oz. v nezvenečem133
okolju: Moſh, teſhke, tepeſh in teſhku134, enkrat namesto č zapiše š (nesreſha shenſka),
enkrat se namesto z pojavi s (ſa doſti) in po
enkrat z v izglasju (obraſ) in nezvenečem okolju (reſpral) zapiše s s. Glede na dolžino teksta je to izredno majhno število napak. Tako
v nabožnih kot v posvetnih pesmih se Knobl drži tudi pisanja apostrofa pri enočrkovnih predlogih (npr. k’ vſaki), kar je bilo prav
tako eno od pravil zapisovanja bohoričice.

j
v
[ṷ]
u
[ə]

Štiri pare kratkočasnih novih pesmi

Zahvala za letno & Na prošno nedelo

i (Gleimo, neimam, sdei)
j (pojde, Jutri, dajal)
y [ji] (ym, slipary, Trety)

j (ſvoje, drevje, jih, sdaj)

v (vsdigne, vſelei, ravnu, povſod)
u (sdraulivzam)
u (sapuſtil, gviſhnu, duſho)
v (vkrade, vovk, vzhil)

v (salivajo, vezhne, ſvoje)
u (opraule)
u (smankuje, saſlushil)
v (vſmilena, Vbogi, vboshiz, vshijemo)
e (Per, terte, ſmerti, ſkerbnu)

e (obernem, pivzhek, perdza,
pervizh)
i (ſim, kratik, ogin, angelčike)

i (vboshiz)

Poleg omenjene vokalizacije je razlik v vokalizmu med Knoblovimi posvetnimi in nabožnimi pesmimi še kar nekaj. Irena Krapš (2001) je v svojem diplomskem delu nadrobno opisala
jezikovne značilnosti Knoblove pesniške zbirke, sama pa na tem mestu povzemam le z vidika sodobnega knjižnega jezika najzanimivejša odstopanja in dodajam primerjavo s kasnejšimi nabožnimi pesmimi. Govor vasi, v kateri se je Knobl rodil in odraščal, sodi k notranjskemu narečju, Pesmi pa so bile natisnjene na območju gorenjščine, »v času, ko so jezikovne inovacije tega narečja že prodrle v knjižni jezik«138
137

Pomensko razločevalen glas. Slovenščina ima 29 fonemov, 21 soglasnikov (b, c, č, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, š, t, v, z, ž in dž) in 8 samoglasnikov (a, ozki e, široki e, i, ozki o, široki o, u in polglasnik ə).
Vokalizacija je pojav, kjer se glas, v tem primeru polglasnik, vokalizira, kar pomeni, da postane samoglasnik ali s tujko vokal.
Nauk o razvoju samoglasnikov. V tem primeru govorimo o tem, v katere slovenske (narečne) samoglasnike so se razvili praslovanski
samoglasniki.
138
Ritonja, Primerjava prevodov Svete Genovefe, str. 12.
135

Izglasje je zadnji glas ali del besede.
Torej med nezvenečimi soglasniki (ta suhi škafec pušča).
Ritonja sicer pravi, da se pojavi le dvakrat, zgreši namreč besedici »tepeš« in »tešku«. V: Nejka Ritonja, Primerjava prevodov Svete Genovefe iz let 1800,
1857 in 1884, Ljubljana: diplomsko delo, 2013, str. 13
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Slika 50: Šestinpetdeseta in sedeminpetdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Tako je opazno, da se v posvetnih pesmih pojavlja tako (gorenjski oz. knjižni)
monoftong139 e, oz. v primeru zanikanih
oblik glagolov biti in imeti monoftong i,
kot narečni diftong140 e:i za praslovanski
naglašeni in po analogiji z naglašenim nekajkrat tudi za nenaglašeni jat (ĕ), v nabožnih pesmih pa narečna različica – razen
v besedici leto – ni več ohranjena, ampak
Knobl zapisuje samo še e. Pri tem je zanimivo, da v Pesmih diftong vedno zapiše s črkama ei, nikoli z ej, medtem ko je v
nabožnih pesmih na tem mestu že vidna
sprememba črkopisa in je fonem j tudi
na tem mestu zapisan s črko j. Praslovanski nenaglašeni jat ima pri Knoblu tri reflekse141: i (pri pregibanju pridevnikov in
zaimkov morda pod vplivom njegovega
notranjskega narečja ali po knjižni tradiciji 16. stoletja142), v posvetnih pesmih
tudi e in ej, slednje verjetno po analogiji
z naglašenim jatom. Glas e pred r je zelo
ozek, pri Knoblu tako ponekod preide v
i. V posvetnih pesmih Knobl ozki e (ne le
pred glasom r) mestoma označi s kljukico (ę), v nabožnih pa kljukice ne upora-

blja več, ozkost pa, kadar jo označi, označi z ostrivcem (é). Cirkumflektirani143 o je
v knjižni slovenščini prešel v o, v notranjščini pa v u oz. ou v južni notranjščini. In
vse te tri reflekse najdemo tudi v Knoblovih posvetnih pesmih, v nabožnih pa spet
opazimo sodobnejšo normo, saj se narečni ou ne pojavi več, u pa samo še izjemoma. Opazna razlika med Knoblovimi starejšimi in novejšo pesmijo je v primeru izglasnega -o. V posvetnih pesmih in v nabožni Zahvali, ki je starejšega datuma, je
izglasni -o dosledno prešel v -u, v pesmi
Na prošno nedelo z letnico 1830 pa se v
petih primerih -o spremeni v -u le enkrat.
Končnici -ov in -ev pa tako v posvetnih
kot v nabožnih preideta v -u (berizhu, zeganu; domu). Tudi na tem mestu za ponazoritev prav pride tabela:

fonem

Štiri pare kratkočasnih novih pesmi

Zahvala za letno & Na prošno nedelo

e pred r >

vokalizacija v u (vunder, vun,
vunkei)
narečna vokalizacija v a (priſhal,
teſan, Rekal)
diftong e:i (nameiſhanu, veidit,
leitmi, nei, neiſo, neiſim, Neimam)
monoftong e (imela, peſmi, lętmi)
monoftong i (nimam)
i (drugiga, dobriga, vſim, ſliparje,
godil, veidil)
e (Medved, zhem, dekle)
diftong e:i (deileshen, deileshni)
i (Hzhire, kir, vſaktir)
e (Zerkve, Vſaktęri)

cirkumflektirani
o>

o (Karkoli, pomozh)
u (ſturi, kulk, Kdur, vuſk)
ou (nouſ)

o (nadloga)
u (ſturit)

-o >

u (kdu, dragu, shlahtnu)

u (ſkerbnu, poſebnu, tu, zhudnu; Npn:
ſrezhnu)
o (Npn: tabo, tako, ſlabo, redko)

[ə] >
naglašeni ĕ >

nenaglašeni ĕ >

vokalizacija v u (vunder)
diftong e:i (lejt, lejtu)
monoftong e (greh, greſhnik)
monoftong i (nima)
i (tvojiga)

i (pogmiraſh, Tirjajo)
e (Nekter, Maloktéri)

Tako v posvetnih kot v nabožnih pesmih prihaja do redukcij144 naglašenega in nenaglašenega i (veternzo;
proſmo) in tudi drugih samoglasnikov (ſtrit za storit, ſhkodje za škoduje, mormo za moramo), pri čemer
je redukcij opazno več v posvetnih pesmih. V zapisu nekdanjih zlogotvornih l in r ni razlik med posvetnimi in nabožnimi, zapisuje jih kot l, redko ov/u oz. er (polne, ſovzami, mogu, ſmert).
Se pa v posvetnih pesmih pojavljajo nekateri narečni pojavi, ki jih v nabožnih pesmih ni več, na glasoslovni ravni so to ukanje145(krumpir, vkrog), akanje (ſlavu za slovo, altar za oltar, lohka za lahko), prehod
u v i (kmali, jinak, jinake), mlajša narečna oblika -ej za knjižni -aj (v posvetnih niha med obema oblikama, večkrat sicer zapiše nekei, tukei, sdei, zapiše pa tudi kai, medtem ko v nabožnih pesmih dosledno

Enoglasnik, največkrat je to en posamezen samoglasnik.
Dvoglasnik, zveza dveh različnih samoglasnikov.
Refleks je »glas kot pojavna oblika določenega drugega, razvojno predhodnega glasu« (SSKJ).
Irena Krapš, Jezikovne značilnosti Staničeve pesniške zbirke Pesme za Kmete in mlade ljudi in Knoblove zbirke Štiri pare kratkočasnih novih pesmi, Ljubljana:
diplomsko delo, 2001, str. 36.
143
Cirkumfleks je vrsta naglasa v praslovanščini, cirkumflektirani o je o s takim naglasom.
139
140
141
142

Opustitev, če pride do redukcije nekega glasu, to pomeni, da tega glasu ne izgovorimo.
V oklepajih za pojavom navajam primere iz posvetnih pesmih.

144
145
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piše le še knjižni daj, kaj, zdaj), prekozložna
asimilacija (ſhliſhal, ſhuſhi, shvrshejo), prehod deležnika na -l v -u (mogu, ſhpegou), na
oblikoslovni ravni pa ni več zapostavljanja
pridevnika (hvala velika, klobuk moj), predvsem pa v nabožnih pesmih Knobl opusti rabo določnih in nedoločnih členov (ta
goſtazh, ta pervi, ta sboshani, ta puſtni aſ; en
nov goſtazh, en poſhten mosh, en bokal), kot
je to v slovnici normiral Kopitar. Na obeh
ravneh torej opažamo umik narečnih značilnosti in čedalje večji vpliv knjižne norme.
Ni pa Knoblov jezik zanimiv le zaradi opaznega razvoja načina zapisa in upadanja mešanja narečnih in knjižnih prvin, ampak tudi
zaradi samega besedišča. Ko smo pripravljali seznam besed, ki so sodobnemu bralcu najbrž nerazumljive,146 smo dobili seznam dobrih sto besed (112), od katerih jih polovica
(55) ima razlago v SSKJ. Pri tem so samo štiri od teh besed take, ki so se znašle na seznamu zaradi drugačnega zapisa (ajduk, lulka,
grebelca, grašina namesto hajduk, ljuljka,
grebljica, graščina) in le ena (rogač) zaradi
evfemistične rabe, vse ostale besede pa imajo nek kvalifikator, ki kaže, da so že za časa
delanja SSKJ, pred več kot pol stoletja, veljale za manj razumljive. Največkrat se namreč
pojavljajo kvalifikatorji nekdaj, zastarelo, sta-

rinsko, redko, nižje pogovorno, neknjižno pogovorno
in narečno.147
Od preostalih besed sta posebej zanimivi
dve, ki sta se izrazno sicer ohranili, ni pa se
ohranil nek njun specifičen pomen, to sta lopar v pomenu (odrske) deske in vlivati v pomenu nezmerno piti. Vse ostale besede se v
sodobnem knjižnem jeziku niso ohranile niti
korensko.
Ni nenavadno, da je v nabožnih pesmih takega arhaičnega, narečnega in danes (že zaradi takratne zaznamovanosti) neohranjenega besedišča bistveno manj. To lahko pripišemo tako dejstvu, da sta obravnavani nabožni pesmi bistveno krajši od posvetnih, kot
dejstvu, da sta bili pisani v različne namene,
ki narekujejo različno izbiro besed. Gspan v
Cvetniku ugiba, da »z izposojenkami prenatrpani jezik [...] razodeva avtorjevo naglico ali
nepremišljenost«,148 sama pa menim, da je
Knobl jasno izrazil namen pesniške zbirke,
ki je zabava, saj ni po naključju pesmi imenoval kratkočasnih. In začinjeno izrazje je,
poleg izbire tematike, eden ključnih elementov za zabavanje takratne »ciljne publike«.
Parodičnih pesmih o prdcu se pač ne da pisati v vzvišenem jeziku.

gostač
flisik
trošta

frli

erperge

barnblagu

jezar

šac

žlake

frbežnu
fratala

Pri tem se zavedam, da je tako početje precej subjektivno. Gotovo se je na našem seznamu znašla kakšna, ki je bralcu že poznana, morda pa celo
ni vključena kakšna, ki bi jo kdo drug vključil. Vseeno lahko povlečemo nekaj zaključkov o starinskih, narečnih in korensko in pomensko neohranjenih besedah.
147
Poleg teh pa, vendar razen kvalifikatorja ekspresivno, samo enkrat ali dvakrat še: ekspresivno, agrnomija, narečno gorenjsko, narečno zahodno, v kmečkem okolju
in religija.
148
Gspan, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva, str. 399.
146

Knobl je uporabljal besede, ki so danes manj razumljive. V ponatisu pesniške zbirke Štiri pare kratkočasnih
Novih pesmi najdete seznam okoli sto besed, ob katerih se pojavljajo kvalifikatorji nekdaj, zastarelo, starinsko,
redko, nižje pogovorno, neknjižno pogovorno in narečno.
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Če se nam je Knobl s svojimi kratkočasnimi pesmimi pokazal kot »burkež in veseljak,«149 nas lahko druga plat njegovega
pesništva močno preseneti. Manj znano
je namreč, da je Knobl avtor več kot dvajsetih cerkvenih pesmi, ki jih je tudi uglasbil.
O nabožnem pesništvu Pavla Knobla lahko danes napišemo le to, kar je v svojem
članku zapisal Jereb. Kot smo že omenili, je Jereb večino gradiva za predavanje v slovanski čitalnici v Trstu, 23. aprila 1892, iz katerega je nato nastal članek
za Ljubljanski zvon, črpal prav iz zbranega
gradiva Lovra Žvaba. Žvab je o Knoblu
veliko izvedel od svojega sorodnika, nekdanjega tomajskega župnega upravitelja Antona Hrovatina, ki je bil Knoblov
sodelavec. Ko je ob enem od obiskov
Hrovatin vprašal Žvaba, kaj ima v delu,
mu je ta odgovoril: »V mestni knjižnici
(najverjetneje v Trstu, op. a.) sem danes

SKLADATELJ IN PISEC
CERKVENIH PESMI

iskal sledu o Pavlu Knoblji.« »Tako! No,
Knoblja sem jaz dobro poznal, saj sem
ga pokopal kot bivši župni upravitelj v
Tomaji,«150 mu je odgovoril Hrovatin.
Jereba je Knoblova tomajska ostalina izredno razveselila prav zaradi odkritja
cerkvenih pesmi in latinske maše (Missa
simplex), ki so bile del Knoblovega rokopisa. Latinska maša je bila zapisana
na štirih straneh, na navadnem notnem
papirju, pesmi pa so bile zapisane na sedemnajstih listih različnega papirja, ki so bili
sešiti v snopič. Razen ene pesmi, ki je zapisana pozneje, so vse pisane s Knoblovo
roko, »zakaj pisava je istovetna z ono v vložnem zapisniku«.151 Jereb se vpraša, »ali
so vse te pesmi tudi Knobljeve,«152 zato jih
je primerjal z deli Redeskinija153 in prišel
do naslednje ugotovitve: »Da, tudi Knobelj
je sam koval pesmi, katere so mnogo boljše od nekaterih Redeskinijevih.

Svetina, Naš ded – burkež in veseljak, str. 10.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 561.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 724
Maksimilijan Redeskini (1740–1814), slovenski rimskokatoliški duhovnik, nabožni pisatelj, prevajalec in glasbenik, je med drugim leta
1775 (pri A. Raabu, Lj.) v sodelovanju s škofom K. Herbersteinom zbral in deloma sam spesnil zbirko cerkvenih pesmi Osem inu šestdeset
sveteh pesm, katire so na prošnjo inu poželenje več brumneh duš skerbnu skup zbrane, pobulšane inu pogmirane, leta 1776 Viže teh odspredaj postavlenih pesm
(pri T. Trattnerju, Dunaj), prvo slov. knjižico, v kateri so bile note tiskane z okroglimi (Breitkopfovimi) tipi, seveda še vedno s c-ključem.
Več: Slovenska biografija na spletu http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi495438/ [ogled 13. 9. 2015]. Jereb je primerjal rokopis
Redeskinijevih zbirk iz leta 1775 in 1800. Več: Jereb, Pavel Knobelj, str.724.
149
150

151, 152
153
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Možno je sicer, da jih je prepisal, vender
kakor se je izrekla o njem verodostojna priča, pokojni Anton Hrovatin, verjetno je,
da so njegove.«154 Hrovatin je Knobla imel
tudi za odličnega orglarja. Jereb nadalje
zapiše, da je znano, da je slovensko ljudstvo rado imelo petje, kot ga ima tudi danes, in da so petje hoteli imeti tudi pri
službi božji, »pesmij za cerkev, pa je bilo
prav malo številno«, zato so si »orgljavci
in pevci pomagali, kolikor so najbolj znali«.155 Iz navedenega lahko sklepamo, da
je Knobl cerkvene pesmi pisal in skladal
iz potrebe, saj je kot učitelj in s tem tudi
kot cerkovnik-orglar moral sodelovati pri
bogoslužju.
Jereb o odkritju zapiše naslednje: »Da se
čitatelji sami uverijo in primerjajo, postavim sem naslove vseh pesmij, dve v popolnoma neizpremenjenem prepisu, jedno,
in sicer prvo, tudi z notami.«156

154
155
156

Notni zapis Zahvale za letno je edini notni zapis katere od Knoblovih pesmi. Objavil ga je Jereb
v svojem članku leta 1892.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 724 – 725.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 724.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 725.
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Zahvala za letno157
1.
Dobrotliv nebeški Oče!
per tebi je vse mogoče,
vse stvari skerbnu rediš,
posebnu za nas skerbiš.
Zbor
Bod' zahvalen trojni Bog,
Oče, Sin nu sveti Duh,
Oča naš!
za vse gnade, k' nam jih daš.
2.
Daš nam pamet, moč in
zdravje,
de vsak svoje del' opraule;
žegnaš nam žitnu pole,
drevje, terte, de rode. 3.
V' čas pokaže tu in unu,
de bo rodovitu, polnu,
al pregreha vse vmori,
de se grešnik pokori. –

Zahvala za letno je edina Knoblova pesem, katere notni zapis nam je danes znan.
Janez Močnik jo je pred dvajsetimi leti
priredil za Komorni pevski zbor Gallus
iz Kranja, ki jo je tudi izvedel. »Priredba je v maniri Knoblovega časa in ker je
avtor sam označil dvodelnost s solo-chor,
sem to delitev spoštoval: prvi del se lahko
poje solo sopran z orglami ali soli, drugi del pa tutti. Lahko pa celo pesem poje
zbor s primerno dinamično diferenciacijo.«158 Druge priredbe in izvedbe nam
niso znane.

4.
Vunder čudnu vse regiraš,
tukaj vzameš, tam pogmiraš;
če nas danas pokoriš,
jutri že nas preskerbiš. –
5.
Če nam suša, moča žuga,
ali bolezni nadloga;
in te zgrevan' prosimo,
gnade domu nosimo.-

Jereb je iz Knoblovega rokopisa razbral
naslove 22 cerkvenih pesmi, in sicer : 1.
Zahvala za letno, z napevom; 2. Sveti
Ožbald, kralj angleški, brez napeva; 3. Na
dan sv. Ožbalda, brez napeva; 4. Sveti
Jožef, brez napeva; 5. Svečenca, brez napeva; 6. Na prošno nedelo 1830, brez
napeva; 7. Sv. Peter v ketinah, z napevom;
8. Sveti Lovrenc, z napevom; Naslova 9.
pesmi se ni dalo razbrati, po Jerebovih
besedah, se iz ostankov, ostalo je le zadnjih
7 odstavkov, ni dalo niti ločiti, kateremu
svetniku je namenjena, brez napeva; 10.
Sveti Tiln, z napevom; 11. Sveti Mihael,

6.
Če smo v' grehe zakovani,
k' tebi s' grevanmi sovzami
zdihnemo, nam odpustiš,
in oblubiš paradiž.
7.
Žegnej Oča! kar prejmemo
s' tvojih rok, de v' mir vžijemo,
daj nam tukaj brumni bit,
enkrat k' teb' v nebesa pridt. –

158

Za originalni zapis v bohoričici gl. Jereb, Pavel Knobelj, str. 725–726.

157

z napevom; 12. Sveti Jakob, z napevom;
13. Na dan sv. Jakoba apostola, brez napeva; 14. Veliki Šmaren, brez napeva; 15.
O sveti Just! (druga), brez napeva; 16.
Sveti Justus, brez napeva; 17. Sveti Anton abbas, z napevom; 18. Sveti Lenart
(druga), z napevom; 19. Od svetiga Leonarda, brez napeva; 20. Prošnja za dobro
letno, z napevom; 21. Sveti Križ, z napevom; 22. Prerok Elias, z napevom.
Jereb, ki je menil, da bi Knoblove pesmi
utegnile biti zanimive za glasbenike, je
Vekoslova Furlanija, o katerem nimamo podatkov, lahko pa sklepamo, da se
je spoznal na glasbo in skladatelje svojega časa, prosil za oceno Knoblovih cerkvenih pesmi, tudi zato, da potrdi svojo
tezo o Knoblovem avtorstvu. Furlanij zapiše, da so vse Knoblove pesmi uglašene
po istem sistemu, na en glas. Ker pa je
bilo takrat v modi med skladatelji skladati »umetno, to je dvoglasno, triglasno, ali
četveroglasno, bil bi jih Knobelj prepisal,
ako bi ne bile popolnoma njegova svojina, kakor je tudi prepisal umetno uglašeno latinsko mašo »missa simplex«.159

Janez Močnik: Pavel Knobel/Janez Močnik: ZAHVALA. V: Naši zbori: zbirka zborovskih skladb, 1994, št. 5, str. 132.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 726.

159
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Na prošno nedelo 1830163
Furlanij jasno pove, da so cerkvene pesmi
Knoblovo avtorsko delo, latinska maša pa ne,
na žalost pa ne pove, kdo naj bi bil pravi avtor latinske maše, ki jo je Knobl najverjetneje prepisal za potrebe bogoslužja. Furlanij je
oceno o Knoblovih pesniških in skladateljskih sposobnostih podal na primerjavi ene
cerkvene in ene posvetne pesmi in ugotovil
»Pri obeh je nekaj jednakega, kar je Knobelj
posebno ljubil, namreč 'solo' in tutti'.«160 Omenjena posvetna pesem naj bi bila tudi »izvestno uglašena po Knoblji samem«,161 a Furlanij ne pove, katero posvetno je poleg nabožne
Zahvala za letno izbral za primerjavo.
Jereb na koncu članka opomni na šesto pesem iz korpusa nabožnih, Na prošno nedelo, in zapiše: »Da se naš pokojni kraški učitelj
vsaj nekoliko opere pred sodnim stolom naših književnikov, bodi tukaj ponatisnjena njega poslednja pesem iz leta 1830.«162

1.
O prelub nebeški Oče!
na kolenih pred tabo
glej otroke klečejoče,
z nadlogam' obdan' tako;
de od žalost serce poka,
solze jih zalivajo,
ta zdihuje, drugi joka,
eden druzga milvajo.

4.
Vse leto, Oče nebeški!
smo si z' grehi zaslužil';
perzanes slabost človeški,
sej ne bomo več grešil';
daj nam tu sedanje lejtu
sveti žegen na pole,
gmiraj slabo, redko žetu,
dopolni naše žele.

2.
Živeža povsod zmanjkuje,
vbogi so od vrat do vrat;
mati vsmilena zdihuje,
ker jim nima kaj dajat;
nekter vbožic komaj lazi,
zob ne more več zakrit,
bere se mu na obrazi,
de mu je za konc sturit.

5.
Oče, vsmil' se čez nas, vsmili,
prosmo te v' ponižnosti,
ne zapusti nas v' ti sili;
oče večne milosti!
V' tvojiga Sina imenu
vupamo požegnan' bit,
tukaj srečnu žveti, inu
po smerti v' nebesa pridt.

3.
Sosed se soseda vštraši,
v poti srečat se boje,
znanci, žlahta, clo ti naši;
tirjajo svoje dolge;
sledni jiše, vsakmu manka,
malokteri dabi kaj;
ni bla še nadloga taka
dosti lejt, kakeršna zdaj.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 726.
Jereb, Pavel Knobelj, str. 727.
Za originalni zapis v bohoričici gl. Jereb, Pavel Knobelj, str. 727.

Glede na Jerebov zapis lahko
sklepamo, da se je Knobl v drugi
polovici svojega življenja bolj kot
posvetnim posvetil pisanju nabožnih pesmi. Kje so danes rokopisi Knoblovih pesmi, notni zapisi in ostalo gradivo, ki je ostalo
za Knoblom in ga je zbral Žvab?
Po Žvabovi zapuščini smo povprašali tudi Ivana Vogriča, ki je
življenje Žvaba dobro preučil,
saj je leta 2012 objavil knjigo
Lovro Žvab, Levstikov prijatelj. V elektronskem pismu je zapisal: » Ne
vem, kje naj bi bilo gradivo, ki ga
je zbral o Knoblu, saj že več let
ugibamo, kje je končala njegova
(Žvabova, op. a.) zapuščina, predvsem zelo bogata knjižnica. Vemo,
da je del njegovih knjig prešlo
po njegovi smrti v licejsko knjižnico (predhodnico današnjega
NUK-a). Vemo tudi, da je narodno blago, ki ga je zbiral za Karla

Štreklja v SAZU-ju, o ostalem
gradivu pa ni ne duha ne sluha. Od pripovedovanja sorodnikov je še med prvo svetovno
vojno bilo v njegovi rodni hiši
v Dutovljah del njegovih knjig,
ki so jih prebirali tam nastanjeni vojaki (Dutovlje so bile pomembna zaledna točka, saj je
tam delovala vojaška bolnica).
Pri tem bi opozoril, da so sorodniki v rodni domačiji dobro seznanjeni o njegovem življenjepisu.«164
Knoblovo cerkveno pesništvo in
njegovo skladanje nam v večini ostaja skrivnost. Kot nam bo
zavedno ostal neznan tudi njegov pravi izgled. Knoblovemu
osebnemu življenju, značaju in
rodbinskih vezeh se posvečamo
v naslednjih poglavjih.

160, 161
162
163

164

Iz elektronskega pisma Ivana Vogriča Dragani Čolić, 10. avgust 2015.
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Slika 56: Oseminšestdeseta in devetinšestdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Verjetno so marsikoga zbodli v oči različni zapisi Pavlovega priimka. V Jerebovem
članku zasledimo, da se je v uradnih dokumentih podpisoval kot Paul Knobl, Jereb
pa ga neumorno naslavlja kot Knobelj.
V hrenoviški krstni knjigi je zabeležen kot
Paulus Knobell, v tomajski poročni knjigi kot tudi v knjigi mrtvih Paulus Knobl,
v knjigi oklicev, gre za cerkveno knjigo, v
kateri so zabeležene tri napovedi poroke
pri bogoslužjih pred samo poroko, pa
najdemo zapis Knobel. Ker se je sam
podpisoval kot Knobl, kar je razvidno iz
izvoda pesniške zbirke Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi, ki jo hranijo v Knjižnici
Narodnega muzeja Slovenije, in iz korespondence, ki smo jo odkrili v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, smo se avtorji zbornika odločili slediti Pavlu, zato
v vseh naših zapisih nastopa kot Knobl.

Andrej Smerdu

KNOBLOV ROD

A kateri priimek je pravi, je Pavel Knobl,
Knobel, Knobelj ali morebiti Konobel?
V preteklosti se je rado zgodilo, da je župnik ali uradnik pri zapisovanju priimkov
v listine izpustil kakšno črko, zato pri raziskovanju družinskega porekla nemalokrat
nastane zmeda. V nadaljevanju zato skušamo slediti priimku Knobl skozi rodove in odkrivamo družinsko zgodbo Pavla
Knobla.
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Slika 57: Sedemdeseta in enainsedemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Urban KNOBL
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Slava, str. 186.
Slava, str. 188, 10.kitica.
Slava, str. 190, 3. kitica.
Slava, str. 190, 5. kitica.
Slava, str. 191, 7. kitica.
43
Slava, str. 191–192,
10. kitica.
Janez Nepomuk
KNOBL
44
Slava, str. 193, 15. kitica.
1802? 45Slava, str. 194, 5. kitica.
38
39

Alfonz Gspan: Cvetnik slovenske vezane besede. Ljubljana: Slovenska matica, 1978-1979, str. 399.
Blaž Ogorevc: Od perdza. V: Mladina, 31. 7. 2002, http://www.mladina.si/92393/od-perdza/. Ogled 3. 9.2015.
Pavel Knobl: Shtiri pare kratko-zhasnih novih pesmi, od Paula Knobelna skovane, inu Krainzam sa spomin dane. Kranj 1801; primerjaj
prepis celotne
Knoblove
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Antonija
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37
Slava,4.
str.9.
186.
35

Alojzija KNOBL

+24. 7. 1794 Postojna 95

Marija KNOBL
+ 9. 5. 1807

+ 21. 6. 1865 Trst
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Slika 58: Dvainsedemdeseta in triinsedemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Pri odkrivanju družinskih korenin navadno
želimo čim bolj spoznati od kod so predniki
prišli, kako so živeli in kaj so v svojem vsakdanu počeli. Približati si želimo razmere, ki
so vplivale na preživetje posameznika in njegove družine ter zaznamovale njihov značaj.
Kot smo že omenili, smo pri raziskovanju
rodu Pavla Knobla naleteli na različne oblike zapisa priimka, kar seveda ni nič nenavadnega, saj je bila ta precej odvisna od zapisovalca ali takratnih pravil in navad pisanja,
ki so se, kot ugotavlja ustanovitelj in predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter
Hawlina, poenotile šele v drugi polovici 19.
stoletju.165 Tako lahko v starih zapisih zasledimo pri istem rodu priimka Knobl še priimke Knobll, Kanobel, Kanobil, danes pa je
na celotnem območju Slovenije ohranjena
samo še oblika Konobelj.166 V preteklih tristo letih najdemo Knoble v različnih vaseh
spodnje Pivke, najbolj pa se pojavljajo v Slavinjah, Hruševju, Studencu in Orehku.

Pomen priimka je deloma nakazala že Tanja
Žigon v svoji razpravi, lahko pa ga skušamo
opredeliti tudi z drugimi pomenskimi razlagami. Ena se nam ponuja iz korena besede nobel, ki ga ponekod povezujejo s plemstvom. Kernel ga tako na primer v svoji knjigi označi kot velikaša167, nasprotno pa je na
rodoslovnih spletnih straneh zaslediti razlago o nekom, ki služi plemiču.168
Posebno mesto gre Orehku zaradi svojega
gradu, ki tam stoji že od 16. stoletja dalje.
Precej so ga zaznamovali plemiči iz rodbine
Rossetti, ki imajo v cerkvi sv. Florijana tudi
svojo grobnico. V preteklosti so graščaki vabili nove priseljence iz okolice na svoja zemljišča in precej vplivali na razvoj kraja.169
Mogoče so bili med njimi tudi predniki Pavla
Knobla, saj so bili podložniki orehovškega
gradu. Čeprav je imel Orehek izrazit kmečki značaj, lahko zasledimo v vasi tudi nekaj
obrtnikov.

Izsek iz Jožefinskega vojaškega zemljevida (1763–1787), na katerem je razvidna pokrajinska podoba in cestne povezave
Orehka z okolico v času Knoblovega otroštva in mladosti.

165
Več: Peter Hawlina, Slovensko rodoslovno društvo [online]. Dostopno na: http://rodoslovje.si/index.php/sl/
domov/12-metodologija/63-rodoslovni-standardi [ogled 2.10. 2015].
166
Statistični urad republike Slovenije navaja 26 oseb s priimkom Konobelj na dan 1.1.2015. Večina teh oseb živi na
območju Primorsko-notranjske regije.
167
Leon Kernel: Od kod si? Kako se pišeš? Slavina: Kulturno društvo Kernel, 2006, str. 154.
168
Več o priimku Knobel [online]. Dostopno na: http://www.ancestry.com/name-origin?surname=knobel [ogled
1.10. 2015].
169
V Zgodovini hrenoviške župnije je Rupnik zapisal, da ljudsko izročilo pravi o neki vasi med Slavinjami in Razdrtim katere prebivalci so se preselili čez hrib v Orehek. Deli zemlje v Hribih in Beševcah naj bi bili še vedno v lasti Orehovcev.
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Slika 59: Štiriinsedemdeseta in petinsedemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

41

Med trdnejšimi zgradbami v Orehku so bile
prav gotovo cerkve in grad, obdan s štirimi
stolpi. Poleg večje cerkve sv. Florijana je bila
v vasi še cerkev sv. Lovrenca okrog katere se
še danes razteza pokopališče. V sedemnajstem stoletju je na polju v bližini vasi stala
tudi cerkev sv. Nikolaja.

Ne glede na to, da vas ne leži neposredno ob
glavnih deželnih cestah, se je razvijalo tudi
prevozništvo. Ceste do Orehka so bile, kot
večina v 18. stoletju, ozke, zvožene in blatne
ter kot take težko prehodne. Kljub temu so
si mnogi iskali zaslužek s prodajo sena v Trst.
Okolica vasi je bila sicer rodovitna, saj je bila
polovica kmetijskih zemljišč namenjena poljedelstvu, približno polovico pa so predstavljale pašne površine. Gozdov je bilo izredno
malo.170 Je pa že Valvasor v svoji Slavi pisal,
da ima Orehek »izvrstne njive in pšenice ni
treba gnojiti«. Toda to ni bilo dovolj za preživetje. Vemo, da je v naslednjih desetletjih
po tem zapisu lakota močno ogrožala prebivalstvo takratne Kranjske, kateri se ni mogel
izogniti niti Orehek. Zato je bil ukaz cesarice
Marije Terezije o obveznem sajenju »podzemeljskih jabolk« (krompirja), izdan dve leti
po Knoblovem rojstvu, nadvse dobrodošel.
Vas je bila nekoliko manjša kot danes, saj je
imela približno 60 hiš.171 Orehovci so imeli svoja bivališča zidana iz materiala, ki je bil
pri roki. Večinoma so bile hiši napravljene iz
kamna in krite s slamo. Bilo je tudi nekaj lesenih stavb, predvsem gospodarskih poslopij
namenjenih spravilu vozov, kmečkega orodja in pridelkov.

Skica župnije Hrenovice iz leta 1693, na kateri so označene vse tri orehovške cerkve. 172

Tudi na cerkveni razvoj so imeli Rossettijevi
močan vpliv. V cerkvenem oziru je Orehek
namreč spadal pod župnijo Hrenovice, kjer
so opravljali zakramente vse do leta 1791.
Plemiška rodbina Rossettijev je že v 17. stoletju skrbela za svojega grajskega duhovnika, ki
pa ni imel pooblastil za vsa duhovna opravila med vaščani.173 Te duhovnike so predlagali kar orehovški graščaki sami, ki so jim v letu
1776 po posebni listini zagotovili tudi svojo
hišo sredi vasi. Svoj krstni kamen in svoje krstne knjige je dobil Orehek 17. julija 1791,
mrliška knjiga pa se je ločeno od Hrenovic
vodila od leta 1799. Ravno tako so poročno
knjigo vodili od leta 1799, a so vse poroke vpisane tudi v poročni knjigi župnije Hrenovice.
Leta 1846 so v požaru, ki je zajel Orehek,
vključno s kaplanovo hišo, zgorele te najstarejše
orehovške matične knjige. Knjige so zajemale
tridesetletno obdobje v začetku 19. stoletja.
Nekaterih podatkov povezanih z družino Pavla
Knobla zaradi izgubljenih knjig nismo mogli dobiti.

172
Daniela Durissini: Diario di un viaggiatore del 1600 in Istria e Carniola. Edizioni della Laguna, 1998, str. 148.
173
Pičenski škof Janez Marko baron Rossetti je v svoji oporoki 31. oktobra
1691 zapustil premoženje svojim sorodnikom v Orehku, kjer so morali
letno opraviti določeno število maš in zagotoviti dohodke kaplanu.

170
Postojinsko okrajno glavarstvo, str. 42.
171
Status animarum župnije Hrenovice, ki je nastal okrog leta 1807, vključuje
43 hiš, kjer je pripisano, da niso vse zabeležili. Iz Franciscejskega katastra za
Orehek iz leta 1823 je razvidno, da je bilo v vasi 63 hiš.
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Slika 60: Šestinsedemdeseta in sedeminsedemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Duhovniki na vasi niso predstavljali samo osebe, ki
deli zakramente ampak tudi izobraženega človeka,
ki je poleg moralnih naukov širil osnovna znanja
med vaškimi otroci in mladino. Še posebej tam, kjer
niso imeli šole. V Orehku so v obdobju Knoblovega
odraščanja in bivanja delovli kaplani: Martin Hrovatin (1741-1772), Jožef Valič (1773-1778), Jožef
Beniger (tudi Wenigar) (1779-1794), Anton Fajdiga
(1794-1801) in Matija Brezec (1801-1802).

Na mapi Franciscejskega katastra za Orehek
iz leta 1822 je središču
vasi nasproti kaplanije
in cerkve sv. Florijana s
staro parcelno številko
46 označena hiša, kjer
so živeli
Knoblovi. Vir: Arhiv
Republike Slovenije.

V eni izmed orehovških rodbin Knoblov je ugledal luč sveta Pavel Knobl. 24. januarja 1765 ga je v Hrenovicah krstil hrenoviški kaplan Tomaž Osana174. Rojstna hiša v matičnih knjigah ni označena, glede
na poznejše zapise Pavlovih sorojencev, pa lahko sklepamo, da se je rodil v Štancarjevi oz. Ovčarjevi
hiši, ki danes ne stoji več.175
Zapis krsta Pavla Knobla v matični knjigi župnije Hrenovic.

Status animarum župnije Hrenovice, kjer je kot lastnik hiše Orehek 31 zapisan Pavel Knobel
s svojo družino. Žal ni pripisanih datumov rojstev Knoblovih otrok, kar nakazuje, da se niso
rodili v Orehku. Pri družini Konobel je pripis, da se je odselila.

Rupnik v Zgodovine hrenoviške župnije piše, da je bil Tomaž Osana doma iz Razdrtega, kjer je v cerkvi sv.
Trojice tudi pokopan.
175
V matičnih knjigah zasledimo pri Knoblovih hišno številko 32, kasneje preštevilčeno v 31. Ob novem
številčenju vasi je hiša dobila številko 43.
174
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Slika 61: Oseminsedemdeseta in devetinsedemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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Kot prvorojenec je razveselil očeta Jožefa in
mater Katarino r. Klemen, ki je prihajala iz
Šmihela pod Nanosom. Po Pavlu se jima je
rodilo več otrok, ki jih je bilo potrebno preživeti na manjši kmetiji.176 Družina je bila številčna, razmere za preživetje v drugi polovici 18. stoletja pa težke. Tako ni nič nenavadnega, da je bila umrljivost, posebno pri
otrocih, v tistem času precej visoka. Raziskava je pokazala, da je večina Pavlovih sorojencev umrla že v otroških letih. Tudi po
dva v enem letu. Zaradi teh razmer so morali Knoblovi pokopavati v dveh grobovih. En
grob je bil na pokopališču v Šmihelu, drugi
pri sv. Lovrencu v Orehku. Pavlu Knoblu v
otroštvu torej ni bilo prizaneseno z bolečino
ob izgubi najbližjih. Kar sedem sorojencev
je izgubil v svojih najnežnejših letih.
Pavel si je za svojo življenjsko sopotnico izbral dve leti mlajšo Katarino, doma iz ene od
sosednjih hiš. Pavlovčiči naj bi do italijanske
okupacije živeli v Zavrovi hiši. Poročna knjiga beleži, da sta se 21. 4. 1788 poročila Pavel Konobel in Katarina Pavlovčič iz Oreh-

ka. Obred je vodil orehovški kaplan Jožef
Wenigar.177 Ni povsem jasno, kje sta preživela prva leta skupnega življenja. Vemo, da
ju je leta 1792 pot peljala v Postojno, kjer je
Pavel služboval kot učitelj v postojnski šoli in
orglar v cerkvi sv. Štefana. V času Knoblovega bivanja v Postojni zasledimo tudi njune prve otroke. Na dan 4. 9. 1792 se mu rodi
hči Marija Antonija, ki čez dve leti zaradi
bolezni umre. Proti koncu svojega službovanja v Postojni, 2. 2. 1795, pa je dobil sina
Friderika. Živeli so v hiši številka 95, za katero ne moremo potrditi, kje je stala. Sklepamo, da na današnji Tržaški cesti. Knoblovi
kmalu zapustijo Postojno in odidejo v Kranj.
Deloma nam je znano, kje je Knobl v naslednjih letih deloval, kjub temu pa nam njegova življenjska pot ostaja nekoliko zavita v
tančico skrivnosti, kar je posledica nedostopnih ali izgubljenih virov. Dosedanje raziskave potrjujejo domnevo, da so se Knoblovi
tudi vračali v Orehek. Pavlovi starši so umrli proti koncu 18. stoletja. Lastnik kmetije je
postal Pavel, ki pa je ni dolgo užival. Hišo je
najprej dal v najem, nato pa prodal.

V hiši je nekaj časa živela Knoblova sestra Marija, s svojo družino.178
Za enkrat nam ostaja nepojasnjen kraj
in datum rojstva ostalih Knoblovih
otrok. V popisu župljanov iz začetka 19.
stoletja, ki ga hranijo v Hrenovicah,
so poleg Friderika zapisani še Ignacij,
Jožefa, Alojzija in Marija. Pri Mariji je
zabeležen tudi datum smrti, 9. 5. 1807.
Tega leta so torej Knoblovi zagotovo bili v Orehku, sicer tega zapisa
tam ne bi bilo. Zanimivo, da Jereb
v svojem delu pravi, da je imel Pavel
sina Janeza Nepomuka, ne omenja pa
ostalih otrok. Ravno tako Janeza ni
mogoče zaslediti v hrenoviških knjigah.
Postavlja se vprašanje, ali je znameniti tržaški učitelj, ki je v 63. letu starosti

21. junija 1865 umrl v Trstu179 sploh
Knoblov sin? Glede na starost ob smrti, bi se moral roditi leta 1802, a Janeza
oziroma Ivana Nepomuka ne najdemo
niti v kranjski matični knjigi iz tistega
časa, kar bi bilo logično, saj je Pavel
Knobl takrat služboval v Kranju. Družina se je namreč veliko selila, iz Kranja
v Lož, Višnjo goro, Ribnico in najbrž še
v kakšen drug kraj. Zato nam del o rojstvu in nadaljnji življenjski poti Knoblovih otrok ostaja nepojasnjen. Kot
nam je tudi neznano, kdaj in kje je preminula žena Katarina. Na stara leta pa
Pavel ni hotel biti sam, zato se je 20.
6. 1827 drugič poročil z Marijo Vovk,
petindvajsetletno hčerjo višnjegorskega
čevljarja, s katero sta živela v Tomaju.

Vpis poroke Pavla Knobla in Marije Vovk
v poročni knjigi (št. 137 (1790-1874), str.
14.), ki jo hrani župnija Tomaj.

176
V statusu animarum za župnijo Hrenovice iz leta 1807 je pripisano, da so Knoblovi imeli kmetijo veliko
četrt zemlje, ki je v Orehku spadala med manjše.
177
Wenigar, ki izhaja iz Il. Bistrice, je dve leti za Knoblom prišel v Postojno, kjer je bil imenovan za prvega
postojnskega župnika.

178
Status animarum za hišo Orehek 31 v župnijskem arhivu v Hrenovicah izkazuje, da je bila na stanovanju družina Maver (Pavlova sestra) in družina Dolenc. Kot lastnik je naveden tudi Pavel Konobel, s svojo družino. Na koncu je pripisan novi lastnik Andrej Stadler. To ime zasledimo tudi med
lastniki v spisih Franciscejskega katastra za Orehek iz leta 1823. Na katastrskih mapah so vrisane spremembe in prezidave hiše, ki so potekale, ko
Knoblov ni bilo več v Orehku.
179
Jereb, Pavel Knobelj, str. 561.
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Slika 62: Osemdeseta in enainosemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Stanovala sta v Mikljevi oz. Markotovi hiši, ki je bila takrat kaplanova hiša namenjena drugemu
tomajskemu kaplanu.180 Dolgo pa nista uživala skupnega življenja. Pavel je bolehal za astmo in
zaradi njenih posledic zapustil svojo mlado ženo in ta svet.

PAVLOVA PODOBA IN ZNAČAJ
Vpis smrti Pavla Knobla v tomajski mrliški knjigi. Umrl je 22. 10. 1830.

Čeprav ostaja nekaj poglavij v življenju družine Pavla Knobla neraziskanih, nam do sedaj zbrani podatki deloma že nakazujejo okoliščine v katerih je živel. Mogoče bomo s prihodnjimi raziskavami dodali še kakšen kamenček v mozaik k bolj jasni podobi tega obdobja. Zagotovo bi bilo zanimivo vedeti,
če je na ozemlju Slovenije, še kakšen Knoblov potomec ali sorodnik. Domnevno so v daljnih sorodstvenih povezavah z njim skoraj vsi današnji Konoblji na Postojnskem.
Vendar Pavel ne pripada zgolj svoji družini in sorodstvu. Čeprav je izhajal iz preprostega kmečkega
okolja je s svojo zapuščino, kot smo pokazali v tem zborniku, postal pomemben del slovenske zgodovine ter tako pripada vsem nam.

Albin Kjuder, Kronika Tomaja, zvezek IV, str. (901-1200). Tu str. 937.
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Slika 63: Dvainosemdeseta in triinosemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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O Knoblovem zasebnem življenju in njegovem videzu iz Jerebovega članka, kot edinega obširnejšega vira informacij, izvemo zelo
malo. Jereb zapiše »bil je majhen, suh, ni izgovarjal čisto in je nekoliko pogrkoval«.181
Zato je na podlagi drobcev iz članka in s pomočjo domišljije ob 250-letnici Knoblovega
rojstva in za potrebe projekta Od Pavla Knobla skovano nastal Knoblov portret. Knoblovi podobi, ki sta svoje mesto našli v pričujočem zborniku, sta delo akademskega slikarja Darka Slavca, ki je tako kot Knobl, rojen v Orehku. Zaradi Slavčevega portreta si
lahko prvega pesnika med pesniki predstavljamo še bolj živo.
Kar vemo o Knoblovem značaju, izberemo
iz Jerebovega članka in korespondence s šolskimi oblastmi. Ta nam med drugim pove,
da je bil Knobl v službi »zelo priden, zvest,
zmeren, spodoben« in da »Sam sebi pravi otrok podeželja«.182 V pismu škofovskemu konzistoriju, ki je nastalo v Tomaju, 14.
septembra 1828, kot odgovor na opomin
okrajnega šolskega nadzorstva v Sežani, ki
ga je Knobl mesec dni prej prejel zaradi
»številnih malomarnosti v službi«,183 srečamo
Knobla kot učitelja, ki samozavestno in argumentirano piše v nemščini in je predan

Darko Slavec: Hommage a Pavel Knobl, 2015, olje na platno,
50 x 70 cm, zaporedna št. v arhivski knjigi 881

svojemu poklicu. V bran svoje učiteljske
časti med drugim spretno zapiše »Poleg
tega pri nas vsak dan z zvonjenjem kličemo
v šolo uro pred začetkom pouka, da tako
otroke iz oddaljenih zaselkov opozorimo
na začetek pouka, medtem podpisani v šolo
vedno pride vsaj pol ure, večinoma pa uro
pred začetkom pouka. In ob vsem tem povsod poznajo njegov sloves preudarnega in
neutrudnega učitelja.«184 Da je bil Knobl
kot učitelj zelo cenjen nam izdajo tudi nedavno odkriti dokumenti v Nadškofijskem arhivu. V pismu naslovljenem na c. kr. Gubernijo,
27. septembra 1817, v katerem je podpisan
ljubljanski škof Anton Kavčič, med drugim
izvemo, da si je Knobl za svojo prizadevnost in
spretnost na trivialnih šolah prislužil priznanje visokega ilirskega gubernija iz Ljubljane
in da ima zasluge pri razvoju šolstva v ljubljanski nadškofiji.185
Knoblu je poučevanje veliko pomenilo, zato
ne čudi, da se mu je po dobrih šestih leti,
potem ko je zaradi starosti in slabega zdravstvenega stanja v Ribnici leta 1821 dal odpoved186, vrnil. Kje je bil med letoma 1821
in 1827, ko je nastopil službo v Tomaju, nismo uspeli odkriti. Mogoče se je vrnil v rojstni Orehek in tam pisal pesmi.

Jereb, Pavel Knobelj, str. 561.
V originalu je zapis v nemščini. V: Jereb, Pavel Knobelj, str. 557.
V originalu je zapis v nemščini. V: Jereb, Pavel Knobelj, str. 558–560.
V originalu je zapis v nemščini. V: Jereb, Pavel Knobelj, str. 559.
Več v pismu naslovljenem na c. kr. Gubernijo z dne 27.9. 1817. Pismo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, serija Šolstvo, signatura: ŠAL
19/1/1-3, fascikel 48, dekanija Ribnica.
186
Več v Knoblovem pismu dekanu z dne 20. 3. 1821. Pismo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, serija Šolstvo, signatura: ŠAL 19/1/1-3,
fascikel 48, dekanija Ribnica.
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Slika 64: Štiriinosemdeseta in petinosemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Knoblu namreč izbiranje besed in kovanje verzov res ni povzročalo težav: »Hitro
je naredil pesem pri kosilu, pametno ali
tudi smešno«,187 kar nakazuje tudi na to,
da je bil Knobl bister, iznajdljiv in pesniško
nadarjen. Poleg besed je gojil tudi ljubezen do skladanja in igranja glasbe, Anton
Hrovatin ga je imel za »imenitnega orglarja.«188 Njegov korpus nabožnih pesmi,
ki jih je tudi uglasbil, pa nam da vedeti,
da mu je bila tudi glasba zelo blizu.
Kljub mnogim zadolžitvam in različnim –
danes bi jim rekli – hobijem pa je Knobla,
tako kot glavno akterko njegove pesmi Jamranje enga zastarenga in zarjavega dekliča, mučila ljubezen. Iz Jerebovega članka in tomajske poročne knjige ter knjige
oklicev izvemo, da se je 62-letni Pavel 20.
julija 1827, dober mesec po svojem prihodu v Tomaj, drugič poročil, in sicer s
25-letno Marijo Vovk, »Že to nam kaže,
da je bil Knobelj čil in čvrst človek, ki si
je na zimo svojega žitja nakopal na glavo

težke zakonske skrbi. Prav to nam daje
misliti, da je bilo v njega značaji nekaj
tiste mladeniške poetiške nadahnjenosti, katere je toliko redko dobiti pri postaranih ljudeh.«189 Pavel Knobl je bil
iskriv človek, ki je življenje zajemal z
veliko žlico.
»Kako je živel Knobelj s svojo lepšo zakonsko polovico, o tem viri molče in
to nas tudi ne zanimlje. Govore pa, da
Knobelj ni živel dolgo v drugem zakonu.«190 Kaj več o zasebnem življenju
»ludi magister et organist«191 (učitelja in
organista) danes težko izvemo. Kot smo
že zapisali, je Knobl svojo poklicno in
življenjsko pot sklenil v Tomaju, 22.
oktobra 1830. Danes boste Knoblov
grob na tomajskem pokopališču iskali
zaman.

Napoved poroke Pavla Knobla in Marije Vovk v knjigi oklicev. Knjiga oklicev, št. 106, str. 47, hrani župnija Tomaj.

Jereb, Pavel Knoblj, str. 561.
Knjiga umrlih, št. 139 (1790 – 1840), str. 48, župnija Tomaj.

187, 188, 189, 190
191
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Slika 65: Šestinosemdeseta in sedeminosemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
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S Knoblom sem se prvič srečal zelo bežno čisto na začetku svojega študija, ko
ga je pokojni profesor, slovenski literarni zgodovinar, verzolog in prevajalec
Tone Pretnar v prvem letniku študija
omenil kot zamolčanega avtorja prav
tako zamolčane prve slovenske posvetne pesniške zbirke Štiri pare kratkočasnih
Novih pesmi. Še bolj pa mi je v spominu
ostalo njegovo negodovanje nekaj let
kasneje ob vključitvi Knoblove pesmi
Od prdca v antologijo slovenske pornografske poezije,192 češ da vsak prdec
pa že ne more biti pornografija. Čeprav ne vemo, po kakšnem ključu sta
urednika zbrala pesmi za pornografsko antologijo, pa se najbrž z lahkoto
strinjamo s Pretnarjevim negodovanjem: prdci preprosto niso pornografija.
A umestitev v antologijo, ki je v prvem
natisu izšla v 2.000 izvodih in bila
razprodana, je vendarle pripomogla,
da je za Knobla zvedel marsikdo, ki sicer ne bi, spoznal pa predvsem eno pesem. Njegova pesem Od Prdca je tako
izmed vseh v zbirki postala v devedesetih na Slovenskem poznana zavoljo njene »pornografskosti«. Kot vidimo, je še

dr. Vojko Gorjanc

SKLEP ALI KNOBLOV
PREPOROD

leta 1990 Knobl pristal med pornografijo, zato se ne smemo čuditi, da je bila
skoraj dvesto let pred tem problematična vsebina njegovih pesmi, predvsem
vsebina in manj Knoblova včasih bolj
okorna verzifikacija. Čeprav se lahko
hitro strinjamo, da Knobl ni pisal visoke poezije, pa je bil po vsej verjetnosti glavni razlog, da je ostal na obrobju
oziroma še več - da je bil potisnjen v
ozadje, predvsem moralistični. Tako je
ironično pesnik, ki je tudi sam v nekaterih svojih pesmih moralističen, postal
žrtev podobnih moralističnih presoj.
Knoblova pesniška zbirka nagovarja
takratnega bralca, ki ga je imel Knobl
jasno pred seboj, bralca, pravzaprav
poslušalca, kajti bralcev je bilo v tem
času kaj malo,193 ki mu je dal tisto, kar
je ta želel. S svojimi pesmimi je znal nagovoriti preprostega človeka, podobno
kot je znal izbrati in v slovenščini ubesediti historijo o Genovefi. Lahko upravičeno sklepamo, da je bil v svojem času
preprosto popularen.

Fuk je Kranjcem v kratek čas. Antologija slovenske pornografske poezije. Zbrala, uredila in spremno študijo napisala Marjan Dolgan in Miran
Hladnik. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije, 1990.
O tem, koliko je bilo v tem času pismenega prebivalstva, gl. prispevek Tanje Žigon, Knobl in njegov čas.
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Slika 66: Oseminosemdeseta in devetinosemdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

Za to, da postaneš popularen, pa tako takrat kot tudi danes ni treba, da si vrhunski verzifikator, še rima je lahko samo na
pol. A v času, ko je to počel Knobl, so bile
okoliščine seveda popolnoma drugačne;
zavedati se je treba, da je oral ledino, da
je ustvarjal iz nič oziroma ob skoraj zanemarljivi prosvetni pesniški tradiciji. Prav
s tega vidika pa je njegovo delo izjemno
dragoceno. Ni bilo usmerjeno v kultiviranje jezika, a to tudi ni bil njegov namen, je
pa pri ocenjevanju njegove vloge v razvoju slovenskega kulturnega prostora bilo za
marsikoga tudi to moteče, tudi zato, in seveda zaradi zgražanja in sramu nad vsebino, je bil večino časa zamočlan, o njem
in njegovem delu pa je bilo do danes najti
predvsem fragmentarne zapise.
Čas, ko je bil rojen Pavel Knobl, v slovenskem prostoru zaznamuje tudi poskus standardizacije različnih pokrajinskih variant
slovenskega jezika, razlogi pa so bili tako
jezikovnopolitični kot družbeni, v veliki
meri pa tudi povsem pragmatični. S tem,
ko se je cesarska oblast naslanjala na dežele in prenašala uradovanje na deželno raven, je bila odprta pot večji vlogi pokrajinskih variant slovenskega jezika, z uvedbo obveznega šolanja je bilo treba na začetnih stopnjah šolanja (kot prehod k šolanju
v nemškem jeziku) uporabiti jezik, ki so ga

otroci poznali, kar je bila prej pokrajinska
varianta kot neka skupna podoba slovenskega knjižnega jezika, čisto pragmatično
pa so razmišljali tudi sami pisci, ki so imeli pred seboj »preprostega bralca, ki so ga
ne nazadnje tudi iz gospodarskih razlogov
želeli izobraziti, so hoteli pritegniti z domačo in ne s 'tujo' jezikovno podobo. V jezik so zato sprejemali nekatere narečne posebnosti, ki so iz prejšnjega enotnega jezika razvili knjižni jezik Slovencev na Kranjskem (kranjski jezik), nastali pa sta še štajerska in koroška različica, medtem ko se je
prekmurski knjižni jezik razvijal zunaj teh
tokov.«194 V tem kontekstu lahko opazujemo tudi takratne jezikovne opise. Slovenski prostor je eden od tistih jezikovnih prostorov, ki bi mu lahko rekli slovničarski, saj
so bile slovnice bolj kot slovarji, kar je značilno za nekatere druge kulturno-jezikovne prostore, temeljni gradniki standardizacije knjižnega jezika; nekaj zaradi različnih idej o standardizaciji jezika na podlagi različnih pokarjinskih variant, nekaj zaradi pragmatičnih razlogov, ko je bilo treba zaradi tega, ker se je jezik začel uporabljati v šolah, nekako vendarle zapisati temeljna slovnična pravila, nekaj zaradi preprostega dejstva, da je kratek slovnični opis
vendarle lažje in hitreje narediti kot sestaviti slovar … Pa vendar sta razvoj in razširitev jezika pogojena predvsem z njegovo

rabo, čim širšo rabo v različnih okoliščinah
za različne namene. In v tem kontekstu so
Knoblova besedila pomembna v razvoju
slovenskega knjižnega jezika, tiste variante, ki je sicer z različnimi odkloni vendarle nadaljevala in utrjevala tradicijo osrednje knjižnojezikovne norme, začete s protestantsko tradicijo v 16. stoletju.
Slovenščina sodi med tiste jezike, kjer v razvoju knjižnega jezika lahko govorimo o
evolucijskem razvoju. Čeprav z mnogo poskusi po različni standardizaciji v celotni
zgodovini ni prihajalo do velikih revolucionarnih sprememb, poskusov standardizacije na podlagi povsem novih izhodišč, kot
so bila začrtana sredi 16. stoletja. Tudi če
se vam bo na prvi pogled zdelo, da je Knoblov jezik zelo drugačen, boste ob drugem
ali tretjem branju ugotovili, da temu ni
tako. To, kar najhitreje opazimo, je spremenjen črkopis. Bohoričica, v kateri je pisal Knobl, je skoraj nespremenjena ostala
v veljavi od druge polovice 16. do druge
polovice 19. stoletja, približno tristo let po
uvedbi jo je nadomestila gajica, pri kateri v temeljnih pravopisnih rešitvah do danes ni prišlo do radikalnih sprememb. Slovenci smo tudi glede jezika izrazito kozervativni. Seveda je tudi besedišče drugačno,
nekatere besede razumemo težje, a v sobesedilu večinoma hitro prepoznamo pomen.
A to je logičen razvoj jezika, če pomislimo
samo na spremembe, ki se zgodijo že v eni

ali dveh generacijah, je jasno, da bo besedišče z začetka 19. stoletja drugačno, da
bomo rabili nekoliko več napora, ko ga
bomo brali. A napor je vredno vložiti, saj
se nam ob prebiranju Knoblovih pesmih
razkriva sicer nekoliko ideološko razdvojen, a zdi se, da tudi ob nekaterih zelo konzervativnih idejah, vendarle navdušen razsvetljenski pesnik.
Knobl je na pobudo Krajevne skupnosti in
ŠKD Orehek ter z organizacijskim in raziskovalnim elanom Dragane Čolić, ki ji je
uspelo iz arhivov izbrskati toliko podatkov o Knoblu, kot prej nihče drug, predstavljen kar se le da celovito in v novi luči.
Pred nami se je zdaj razgrnilo njegovo življenje in delo, kot ga do sedaj še nismo
poznali. Veseli me, da je Orehovcem uspelo k sodelovanju pritegniti vrsto avtorjev,
umetnikov, ustvarjalcev in raziskovalcev,
tako da imamo pred seboj ponovno izdajo
njegovih pesmi, jezikovno analizo, umestitev v čas … in tudi njegovo podobo. Pred
nami se razkriva življenje in delo do sedaj
prezrtega ustvarjalca, bistrega in pronicljivega človeka, ki mu je slovenska literarna
zgodovina odrekla mesto, kakršno bi mu
upravičeno pripadalo. Pavel Knobl je tako
pred nami, prerojen in pripravljen, da ga
spoznamo v drugačnem kontekstu in ga takega prenesemo tudi naslednjim rodovom.

194
Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni spisi I, ur. Kozma Ahačič, Ljubljana,
Založba ZRC, ZRC SAZU in Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2011, 121.
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Prešernu ljub bil je nek poet,
ki s hudomušnostjo je zrl ta svet,
kakor igralec, ki zrcali se skozi gledališče,
in dušo svojo skozi duše išče,
skrivni mojster alkimije
razpira valovom notranjim plesišče.
A, ko burja v vrtincu snežnega plesa,
okrog vogalov hiš divje je zavijala,
glej ljubko dete se v Orehku je rodilo,
ga mlada mati Katarina je tam povijala.
Vrh Varde se v krono zvezd je dvigoval,
ko zvedav fantič se naokrog je razgledoval, njegá bistremu očesu ni ušlo prav
nič,
zato na širno pot se kmalu je podal.

Ana Horvat

PAVLU KNOBLU
SKOVANA PESEM

Lahkotno po deželi Kranjski potuje,
v Postojni in Kranju poučuje,
mu orgle in kor cerkveni so duhovni
svet,
a krčme in društveni krogi čarni magnet.
Ustavi se njemu v Višnji Gori pogled
na brhki čevljarjevi hčeri Mariji,
bila v čipkah poročne noči kakor višnjev
je cvet, nje ustnice pa kakor vino sladko
in med.

Kakor komet pojavi se prva pesmarica,
nova zvezda zasije Kranjcem - repatica,
veselje in smeh žanje v društvenih
krogih,
a mrke poglede nevoščljivcev togih.
Neumorno pa Knobl pesmice kuje,
cerkvene skladbe v nebesa dviguje,
ga zvoki orgel nosijo vse dalj in dalj,
angeli na krilih sanj – v vesolja Zvezdni
raj.
Ogenj v novem kraju prižge vseléj,
mladino poučuje, duha vsem odpira,
ko tančica skrivnosti se Ribnici odstira,
na novo se pot proti Tomaju poda.
Bolečina pa vse huje v prsih skeli,
reka življenja se v večni izteka tolmun,
roka tresoča tipkam orgel komaj sledi,
a v duši jih boža do angelskih strun.
Le blagoslov še sinu Ivanu da,
naroči mu naj vedno srce odprto ima,
Ivan še zadnji prestreže očetov nasmeh,
ko angel nebeški pride po njega iz zvezd.
Utrne takrat se zvezda nad Ljubljano,
Prešeren v svoji duši Knobla začuti,
zaobljubi Slovencem se s pesmijo pravo,
blagoslavlja nesmrtno z Zdravljico jih v
slavo.

Pesem je nastala ob 250-letnici rojstva slovenskega pesnika Pavla Knobla.
V Orehku pri Postojni, 8. vinotoka 2015.
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1765-2015

PAVEL KNOBL

24. 10. 2015
6258 PRESTRANEK

Projekt Od Pavla Knobla skovano so z oblikovanjem in izdajo priložnostnega
žiga ter ovitka prvega dne podprli v Filatelističnem društvu Postojnska jama.
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Od Pavla Knobla skovano ni le naslov zbornika, ki ste ga prebrali, temveč večdnevnega in multimedijskega
projekta, ki je nastal ob 250-letnici rojstva
rojaka Pavla Knobla. Poleg zbornika zajema postavitev stalne razstave v Orehku,
ponatis pesniške zbirke Štiri pare kratkočasnih
Novih pesmi in različne spremljevalne dogodke, vse z namenom, da se o Pavlu Knoblu
spregovori kot o pomembnem možu, ki
si je na začetku 19. stoletja drznil pisati v
svojem, slovenskem jeziku. Kljub temu da
mu zgodovina očita mnoge pomanjkljivosti, je Knoblovo delo pomembna zabeležka o jeziku in slovenski družbi s prehoda iz
18. v 19. stoletje.

O PROJEKTU

Hvala čisto vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali.
V veliko čast mi je, da sem lahko z vami
sodelovala in da smo s skupnimi močmi
skovali projekt, ki si ga naš zamolčani rojak zasluži.
Dragana Čolić
vodja projekta

Projekt je nastal na pobudo Krajevne
skupnosti Orehek, v sodelovanju s Športno kulturnim društvom Orehek, ob izjemni pomoči vseh strokovnih in drugih sodelavcev, brez katerih bi tako obsežen projekt težko uspel.
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Slika 70: Šestindevetdeseta in sedemindevetdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu
Zadnje strani, na sliki 71, so bile namenjene sponzorjem in pokroviteljem, ki so omogočili nastanek
in izdajo zbornika. Tudi tu smo upoštevali vodilne linije, s katerimo smo poudarili pomembnost
navedenih sponzorjev in pokroviteljev. S sivimi okvirji smo razbili belino in ločili elemente strani
na dva dela.

Projekt so omogočili:
Pokrovitelji:

OSREDNJI POKROVITELJ

•
•
•
•
•

Optika Nadoh, Postojna
Adriatic Slovenica, d.d.
JSKD, Območna izpostava Postojna
Zavarovalnica Triglav, d.d.
PET PAK, d.o.o, Ilirska Bistrica

Partnerji projekta:

Barvni Logotip

VISTI
ŽERJA
video produkcija
Filatelistično društvo Postojnska jama
Monokromatski Logotip

99

98

Slika 71: Osemindevetdeseta in devetindevetdeseta stran zbornika o Pavlu Knoblu

47

Strani na slikah 72–75 so namenjene literaturi ter kazalu in so enostavne, brez dodatnih poudarkov.
Vodilne linije prekinejo navajanje literature in poudarijo kazalo na sliki 74. Zbornik se zaključi z
vodoravno rdečo vodilno linijo pod besedilom na zadnji strani, prikazani na sliki 75.
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Pred samim tiskom je bil potreben še dodaten pregled možnih napak, pravilnega deljenja besed,
pravilnega vrstnega reda strani in ostalih malenkosti. Na sliki 76 je prikzan končni zbornik, ki je
uspešno zaključil celotno zgodbo.

Slika 76: Zbornik o Pavlu Knoblu
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5 ZAKLJUČEK
Izdelali smo zbornik in ugotovili, da je samo oblikovanje in načrtovanje celotnega zbornika precej
obsežen in zahteven projekt. Pristop k oblikovanju zbornika je bil zanimiv, predvsem pa težaven
zaradi rokov, ki so bili zastavljeni za samo oblikovanje. Težave so se pojavile, ker je bilo potrebno
čakati na besedilo zbornika, ki pa je bilo odvisno od različnih ljudi. Pri oblikovanju tako obsežnega
dela je bilo potrebno paziti na veliko podrobnosti, od usklajevanja informacij z udeleženci, do
oblikovanja in postavljanja ter povezovanja posameznih elementov na strani. Periodičnost
načrtovanja, ki smo jo nakazali v teoretičnem delu se v eksperimentalnem delu malo poruši, saj je
bilo pri oblikovanju potrebno veliko fleksibilnosti, saj so informacije in besedilo prihajali sproti in
nismo imeli vsega besedila naenkrat pred seboj. Potrebno je bilo razmišljati v naprej in načrtovati
oblikovanje na podlagi besedila, ki smo ga imeli, ter predvidevati, koliko besedila bomo še dobili in
kako bomo to vključevali v nadaljnje oblikovanje. Dandanes naročniki nočejo razumeti, da ni tako
zelo enostavno oblikovati dobre knjige v rokih, ki bi jih oni želeli določiti. Vse je žal podrejeno
denarju in času, tako smo tudi oblikovalci podvrženi rokom, ki nas večkrat prisilijo v delo v nočnih
urah in podaljševanje zaradi dokončanja projekta.
Berljivost besedila smo glede na smernice, postavljene v teoretičnem delu izpeljali dobro in besedilo
predstavili na lahkoten in pregleden način. Odločili smo se za pisave, ki se večinoma uporabljajo
pri oblikovanju knjig in jih dobro umestili ter uporabili pri samem oblikovanju zbornika. Besedilo
je bilo kljub uporabi klasične pisave baskerville lahkotno, čitljivo in pregledno, saj smo ga razdelili
tudi z uporabo dveh stolpcev. Kljub množici informacij smo skozi vodilne linije, ki smo jih določili
na samem začetku, dobro povezovali besedilo z ostalimi elementi skozi sam zbornik. Besedilo smo
uspešno umestili v enostavno kompozicijo, popestreno z rdečo in črno barvo, tako da je celotno
delo dobro berljivo in pregledno ter kljub množici podatkov še vedno privlačno in zanimivo.
Ilustracije in fotografije popestrijo veliko količino teksta in vodijo bralca skozi celotno zgodbo.
Težavnost izredno kratkega roka je predstavljala dodaten izziv, ki pa smo ga uspešno premagali tudi
s pomočjo fleksibilnosti tiskarne, kjer smo zbornik tiskali. Naročnik je bil zadovoljen z rezultatom,
saj smo uspeli na sodoben način predstaviti delček zgodovine pomembnega pesnika, katerega je
zgodovina odrinila v ozadje. Zagotovo je to pomemben delček mozaika, ki bo služil za spomin in
pričal o pozabljenem rojaku.
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