
Jurčič nam daje misliti tudi za praznike in novo leto 

“Sijajnih pripovednikov, kakršen je Josip Jurčič, ne znáčijo samo sijajna 

pripovedna dela, temveč tudi sijajne (do)misli(ce) /…/.” Tako je zapisala dr. 

Urška Perenič v svoji zanimivi poučni knjigi Josip Jurčič - pripovednik svojega 

in našega časa, ki je izšla letos ob jubilejnem Jurčičevem letu.  

Jurčičeva dela so v resnici bogata z življenjskimi modrostmi in premisleki o 

umetnosti, domoljubju ipd. V zadnjem poglavju svoje knjige Pereničeva navaja 

različne Jurčičeve misli, med drugim tudi sledečo: 

“Ženska mora imeti glavo v srcu, moški srce v glavi.” (Beležnica, št. 6., 1868) 

To lahko vzamemo kot povabilo, da v novem letu naredimo korak naprej pri 

sprejemanju drug drugega in poglobimo naše odnose ... 

Letos (2021) je izšla tudi knjiga Človeško srce je kakor nebo: misli Josipa Jurčiča 

iz njegovih leposlovnih in drugih spisov (urednica Marjeta Zorec), v katerih je 

zbranih veliko domislic velikega Muljavca. Tudi knjižničarji smo iz Jurčičevega 

zbranega dela naredili jagodni izbor pisateljevih misli. Nekateri od vas ste gotovo 

že dobili katero, zavito v darilni ovoj. 

Marsikatera Jurčičeva domislica se zelo prilega tudi za božično-novoletni 

praznični čas. Navajamo jih le nekaj. Naj vam polepšajo praznike. 

Tudi leto 2021 je bilo za marsikoga leto preizkušnje, iz katere pa lahko pride tudi 

veliko dobrega. O tem Jurčič za novo leto 1880 pravi tole:  

 

»Dobrega nam je prineslo tisto, 

 kar dajo človeku prebita nesreča, 

 prestana težava in premagani trud.« 

(Josip Jurčič: Ob novem letu 1880) 

   

Za praznike smo se skorajda odvadili pisati voščilnice, saj jih sedaj nadomeščajo 

elektronska besedila. Morda pa nas tale Jurčičev namig spodbudi, da se lotimo 

pisanja za praznike na roke ter smo pri tem čim bolj ustvarjalni:  

 

»Primi za peró, 

 piši dobro, piši bolje.« 

(Josip Jurčič: Ob novem letu 1880) 



 

Ozrimo se sedaj še v prihajajoče leto, ki ga bomo najbolje pričakali z upanjem na 

vse dobro. Jurčič nas takole opogumlja: 
 

 “Upanje živí človeka, če ga že vse drugo zapusti.” 

(Josip Jurčič: Deseti brat) 

 

Pa veliko dobrih misli (tudi iz knjig) v teh praznikih in v novem letu:) 

 

Roman Rozina, Knjižnica Ivančna Gorica 

 

 


