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Kukuruc: Lepo, da se srečamo tukaj v kul‐
turni dvorani v Radovljici, ki je poleg
knjižnice, trga in šole poimenovana po vas.
Ste se tukaj rodili?

Tako je. Sicer pa me je življenjska pot kar kmalu
popeljala v druge kraje. Šolal sem se v Ljubljani
in na Dunaju in se nato zaposlil kot arhivar pri
škofu, kasneje kot knjižni revizor, šolski komisar
in nazadnje kot tajnik kranjskega dežel‐
nega glavarstva.

Curukuk: Katera naloga
vam je bila najbolj všeč?

Vse naloge sem opravljal
predano, ponosen pa sem,
da sem kot šolski komisar
ljubljanskega okrožja v
treh le$h povečal število
podeželskih osnovnih šol z
devet na osemnajst.

Kukuruc: So vas kaj zani‐
male tudi knjige?

Ne le knjige, temveč tudi stavbe,
kjer so bile shranjene. Na mojo
pobudo je bila ustanovljena Li‐
cejska knjižnica v Ljubljani, ki je
predhodnica današnje Narodne
in univerzitetne knjižnice.

Curukuk: O vas govorijo kot o
osrednji osebi slovenskega
preporoda. Kaj to pomeni?

Bil sem prvi meščan v slovenski
kulturi in pionir na vseh treh po‐
dročjih svojega delovanja.

Kukuruc: Katera so bila ta tri
področja?

To so drama$ka, gledališče in zgodovina. Napi‐
sal sem š$ri gledališke igre: dve tragediji v
nemščini in dve komediji v slovenščini.

Curukuk: Kako to, da ste iz nemškega jezika
prešli na ustvarjanje v slovenskem jeziku?

To je bil vpliv slovenskih razsvetljencev, po‐
sebno Žige Zoisa. Prevedel in priredil sem ko‐

medijo nemškega drama$ka Richterja in jo
naslovil „Županova Micka“. To je prva

slovenska komedija. Po vzoru „Fi‐
garove svatbe“ pa je nastalo še

malo daljše delo, ki sem ga
poimenoval  „Ta veseli dan
ali Ma$ček se ženi“. 

Kukuruc: Po vseh teh za‐
slugah so vas prav gotovo
vsi imeli v veliki čas$ …

Ne bi rekel. Zaradi mojega
dela „Poskus zgodovine

Kranjske in ostalih dežel
južnih Slovanov Avstrije“, ki sem

ga napisal v nemščini, so oblas$
ob moji smr$ prepovedale vsako
javno žalovanje; ni$ nagrobnika
nisem dobil. Moje imetje so pro‐
dali na dražbi.

Kaj pa vaša družina?
Moja žena in hčerki so se prese‐
lile na Dunaj. Bil sem svobodo‐
mislec in človek, ki je hotel stvari
preobrni$ na bolje. Vedno sem
iskal resnico. To, da sem povedal,
da smo Slovenci narod, mi je
povzročilo mnogo težav.

v pogovoru s slovenskim drama$kom in zgodovinarjem
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(Vir: Jubilejna monografija ob 250‐letnici rojstva, Ivo Sve$na et al.)
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