
]osip Iurcid
Literarni zgodovinarji o knjiiev-
nih ustvarjalcih premi5ljujejo in
jih berejo mimo obletnic, laiina
javnost pa viasih potrebuje malo
rspodbude<. Leto5nje leto je Jur-
fifevo, saj bomo 3. maja potasti-
li 140. obletnico njegove smrti.
Josip Juriif, slovenski pisatelj in
fasnikar, pripovednik z izjemnim
opusom, je bil nadarjen fabu-
list ter avtor prvega slovenskega
romanai prvega zgodovinskega
romana in prve slovenske zgo-
dovinske tragedije. Bil je ena
osrednjih kulturnih pa tudi poli-
titnih osebnosti druge polovice
19. stoletja in ie tedaj ga je skr-
bela slovenska razcepljenost.

ANJA INTIHAR

Na literarni parnas je vstopil pri
komaj 17 letih. Leta 1861je namred
Slovenski glasnik objavil njego-
vo Pripovedko o beli kaii. Tri leta
pozneje je s povestjo lurij Kozjalg
slovenski janiiar kandidiral na raz-
pisu Mohorjeve druZbe in zanjo
prejel prvo nagrado v vrednosti
100 goldinarjev. Povpreden sloven-
ski Solar danes zelo verjetno pozna
njegdvo Kozlovsko sodbo v Viinji
Gori, Ze omenjenega |urija Koz-
jaka, zgodovinsko povest Domen,
morda 5e kmedko povest Sosedou
sin, najbolje panajbrZ Desetega bra-
fo, ki velja za prvi slovenski roman
(izdal ga je pri vsega 22 letih). Prav
zato, ker so nekatera Jurdideva dela
obvezno Solsko dtivo, ima pisatelj
z{aj pogosto zgolj otro5ke bralce,
odrasli pa nanj pozabljamo. Morda
so lahko obletnice dobra iztodnica,
da se spomnimo na po krivici za-
postavljene in pozabljene avtode
ter se vpra5amo o aktualnosti nji-
hovih del.

Navduien nad dedovimi
pripovedmi
Literarna zgodovinarka Urika
Perenid o ]urdidu pravi, da je ak-
tualen t<iliko, kolikor ga takega
naredijo bralci. "Mi kot sodobni
bralci stopamo v dialog z literar-
nim besedilom iz preteklosti in ga
spreminjamo, prav tako pa besedi-
lo spreminja in preoblikuje naSe
obzorje, ko nam posreduje izku-
stva o dasormo, prostorsko, kul-
turno oddaljenih svetovih. Vedno
obstaja moZnost posodabljanja
oziroma aktualizacije in razlidnega
podoZivljanja literature v razlitnih
obdobjih, saj ima vsako neko sebi
lastno senzibilnost. Potemtakem
obstaja tudi moZnost posodablja-
nja in (po)doZivljanja ]urdideve
literafure.o V sodobnem tasu ]ur-
dida (pa tudi dela drugih avtorjev)
beremo tako, kot da bi dejansko
naslavUal otroke oziroma mladino,
ki ga v Soli verjetno najbolj pogo-
sto jemljejo v roke. Pozabljamo pa,
kakor pojasnjuje Ur5ka Perenit, da
ga je trebabrati in razumeti v duhu
dasa, v katerem so njegova dela
nastala, opremljenega s sodasnimi
socialnimi, politidnimi in drugimi
konotacijami. Pismenost takratne-
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ga prebivalstva, na primer, je bila
znatno slab5a, a to 5e ne pomeni,
da je furtid zanemarjal izobraZene-
ga bralca, ravno nasprotno.

Dolenjski pisatelj, ki je svo-
je prvo literarno delo objavil pri
rosnih 17 letih, je bil sin revnih
kmedkih stariev, ki ga je ded po
mamini strani Ze v otroitvu nav-
du5il s pripovedovanjem zgodb, v
katerih ni manjkalo narodne mo-
tivike. Vnuku je buril domi5ljijo s
pripovedkami o kmedkem Zivljen-
ju ter pravljicami o tihotapcih in
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rokovnjadih, darovnicah, sti5kih
menihih. |osip je to s pridom izko-
ristil, v svojih delih zajel prigode in
realnost kmetov, a kmedkega sve-
ta ni idealiziral. Blizu so mu bile
tudi tematike vojaikih beguncev,
turikih vpadov, kmetkih uporov
in pokristjanjevanja - zanimal se
je za va5ko, ljudsko izrotilo in dp-
mado tradicijo, a tudi za realno,
zgodovinsko snov svoje oZje domo-
vine. Literarni zgodovinar MatjaZ
Kmecl pi5e, da je Jurdid slovenski
pripovedni prozi postavil temelje,

in deprav je Ze pred njim obstajala
tradicija kratkega pripovedni5tva,
jo je naredil drugadno, sodobno v
svojem dasu.

Njegovo najbolj prevajano delo
je Kozlovska sodba v ViSnji Gori,
prevedena v dvanajst evropskih je-
zikov. Ponatiskovali so jo kot ilus-
trirano slikanico, zato nanjo danes
najbri gledamo kot na otro5ko
pravljico. A v resnici gre za vrhun-
sko satiro, s katero si je pisatelj upal
dregniti v slovensko podeZelje. ,ee
Ze govorimo o |urdidevem humor-

ju in satiri, potem je treba omeniti
tttdi Vrban Smukwo itnitev, v ka-
teri se ri5ejo povezave z znatajsko
pripovedjo, kakr5no so v slovensko
literarno zakladnico pred njim pri-
spevali vajevci in ima v sredi5du
robatega antijunaka, prek katerega
pripovedovalec na tragikomidni
nadin usmerja krititno ost zoper
druZbqo pravi literarna zgodovi-
narka in doda, da je treba izposta-
viti vsaj 5e lele tjo peienko, Spomine
na deda in Pipo tobaka. Jurdid je v
svojih delih tako sledil Levstiko-
vemu priporotilu, da ,,bi narodu
ustregli pisatelji, ki bi znali resnico
zavijati v prijetne Sale (humorno),
po drugi strani pa humor stopnjuje
v ostro satiro in druZbeno kritikon.

Vpliv Levstika
in prepoznanje sodobnikov
Fran Levstik je bil sicer ena od
osebnosti, ki so imele na Muljav-
ca in njegovo pisateljevanje velik
vpliv. V Pofoua nju iz Litije do eatuia
je (po Ivanu Grafenauerju) namr€d
uvidel, kako je ,treba pisati v do-
madi besedi, domadih mislih, na
podlagi domadega iivljenjao, da bi
,Slovenec videl Slovenca v knjigi,
kakor vidi svoj obraz v ogledalu".
Mladi Josip je torej uresnideval
Levstikov literarni program, a je
bil, tako Ur5ka Perenid, hkrati sa-
monikel in je naSel svoj izvirni in
avtentitni izraz, ki so ga prepoznali
tudi sodobniki. ,,]urdit je v oi;rednji
skupini literatov, klasikov sloven-
skega realizma, nalel potrditev; k
temu sta gotovo prispevala poreklo
in nazorska usmerjenost. Vedetno
ga je razcepljenost skrbela, vendar
premalo poudarjamo tudi to, da so
predstavniki obeh taborov veliko
sodelovali (lepi primeri so narodne
ditalnice, Sokol, Dramatidno dru-

Stvo, Slovenska matica), medtem
ko so bile razprtije bolj povezane
s svobodomiselno politidno usme-
ritvijo mladih (na primer glede de-
cembrske ustave). |urtid je bil brez
dvoma svobodomislec in mlado-
slovenski liberalec, ki mu je 5lo za
slovenske narodne interese,n doda-
ja literarna zgodovinarka.

Ivan Grafenauer je o ]urdidu pi-
sal, da njegovo ime pomeni prvi
razcvet slovenske novele, prve
dase slovenskega romana, zatetek
na5e tragedije; glede poljudne iz-
bire snovi iz narodnega Zivljenja in
preteklosti, glede slikanja zdaj Ze
skoraj izginulih otakov in poseb-
neZev ga pad 5e nihte ni prekosil.
Prepridan je bil tudi (in mnogi bi
se z njim 5e danes strinjali), da delo
Juriida kot dasnikarja in urednika
5e zmeraj ni ocenjeno tako, kot bi
si zasluiil. Umrl je pri komaj 37le-
tih, potem ko je zbolel za tuber-
kulozo. Za seboj je pustil izjemno
bogat opus, ki je 5e danes sodoben,
de znamo kot k takemu pristopiti.
Kako vJurditevem letu torej pribli-
Zati pripovedovalca Sir5i javnostil
Zagotovo se ga bodo spomnili v do-
madi obdini, kjer vsako leto (ko ni
epidemije koronavirusa) izpeljejo
]urdidev pohod. A letos bo epide-
mija narekovala programski ritem.
Koordinacijski odbor za Jurdidevo
leto v Ivandni Gorici je napovedal
raznolike vsebine, primerno do-
stopne za razliCne ciljne publike.
]urditevo leto so razdelili na dve
podrodji, pisateljevo literarno za-
pu5dino ter njegovo uredniSko in
novidarsko delo. Napovedujejo
strokovni simpozij, predavanja,
dogodke na ]urdidevi domadiji ter
v Solah in knjiZriicah, manjkalo ne
bo niti razstav, natedajev in uprizo-
ritev.

Juriiievo leto Pisatelja zdai pozna otroiko obiinstvo, pri odraslih ie pombljen - Ob t4o. obletnki njegwe smrti napwedujejo razliine dogodke
. Bilje domoljub in svobo-

domislec, ki se ni strinjal
s kterikatizmom.

. Dafl, ko je postal urednik
Stovenskega naroda,
29. maj, je obtinski praz-
nik lvandne Corice.
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. Juriifeva domatija je

eden redkih mu7ejev na
prostem pri nas. w&
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