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Zahvaljujem se 
sorodnikom 
Jakoba Špicarja, 
še posebej 
njegovi vnukinji 
Mirjani Vevar, 
da so mi dovolili 
objavo igre                
»Radovljiška 
revolucija«.

Reliefni grb 
s kolesom, 
portal ž. c. 
sv. Petra 
v Radovljici. 
Foto: Jure 
Sinobad.

Hvala tudi Stanetu Adamu,
prof. Mariji Janežič

in Goranu Lavrenčaku. 



Jakob Špicar – mojster slovenske
ljudske dramatike in gledališča 

28. februarja lani je preteklo natanko 100 let od krstne 
uprizoritve “Miklove Zale” v dramatizaciji Jakoba Špicarja, 

17. februarja letos pa 40 let od smrti tega velikana 
slovenske ljudske dramatike in gledališča. 

Natanko pred 60 leti, 10. decembra 1950, je Jakob Špicar 
napisal zadnje stavke zgodovinske ljudske igre “Radovljiška 
revolucija”, ki je v rokopisu polnih šest desetletij čakala, da 

ugleda luč sveta.  

Prezrte obletnice in vztrajno nagovarjanje kolega Staneta 
Adama, predvsem pa veliko spoštovanje do izjemno bogatega 
opusa in neizčrpne ustvarjalne moči Jakoba Špicarja so me 

spodbudili, da sem se odločil o njem napisati prispevek v 
letošnjih Linhartovih listih in poskrbeti, da “Radovljiška 
revolucija” v svoji izvirni obliki dobi zasluženo mesto v 

zgodovini slovenske dramatike.



Jakob Špicar se je rodil 27. oktobra 1884 v 
Skočidolu v Zgornjem Rožu kmetu Janezu 
in Marjeti, roj. Trunk. 
Ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju, 
gimnazijo pa v Celovcu in Beljaku (1898-
1902). 
Na Koroškem kot zaveden Slovenec ni uspel 
dobiti primerne službe, zato je leta 1905 
prišel v Ljubljano, kjer se je zaposlil v 
odvetniški pisarni, vendar je tam ostal le 
dva meseca.
Ponovno je odšel domov, kjer je s pomočjo 
narodnega delavca in zanesenjaka Antona 
Gabrona ustanovil izobraževalno društvo 
“Sloga” v Podravljah. Društvo je imelo svoj 
tamburaški zbor in igralsko skupino, za 
katero je Špicar ustvaril svoji prvi 
enodejanki “Eno uro sodnik” in “Zmagali 
smo”.
Svoje prvo dramsko delo naj bi sicer napisal 
že v Marijanišču, ko je bil star le 12 let.

Jaka Špicar v mladih letih.
Obj. v: Železar, št. 46/47, 

25. 11. 1982, str. 14.



Doma na Koroškem je skušal najti službo, vendar se kot zaveden Slovenec 
tudi tokrat ni uspel zaposliti. Ponovno se je odpravil čez Karavanke in se kot 

praktikant zaposlil v posojilnici, ki je leta 1906 pričela z delovanjem v 
Radovljici. Posojilnica je imela svojo podružnico na Jesenicah in tja so še 

istega leta premestili tudi Jakoba Špicarja, ki so mu zaupali njeno vodenje.

Skočidol (Gottestal) na avstrijskem Koroškem.  
Vir: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/



Posojilnica v Radovljici, pred 1. svetovno vojno. 
Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Posojilnica v snegu, pred 2. svetovno vojno. 
Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Dramatizacija “Miklove Zale”

Na Jesenicah je takrat deloval sokolski 
oder, ki ga je leta 1905 ustanovil 

prof. dr. Janko Pretnar. 
Špicar se je takoj pridružil jeseniškim 

gledališkim navdušencem in na njegovo 
pobudo je sokolski oder kmalu prerasel v 
samostojno Gledališko društvo Jesenice. 

Ves čas obstoja društva je bil njegov 
predsednik in vodja gledaliških predstav, 

12. avgusta 1912 so ga imenovali za 
častnega člana. 

Jaka Špicar se je dobro spominjal, kako 
je naneslo, da se je lotil dramatizacije 

povesti dr. Jakoba Sketa, ki je prvič izšla 
pri celovški Mohorjevi družbi prav v letu 

Špicarjevega rojstva. 

dr. Jakob Sket 
(1852-1912)

Obj. v: Wikipedija.



»Nekega dne v letu 1906 nas je sedelo nekaj takih skupaj, ki smo 
se ukvarjali z amaterskimi igrami. Uprizarjali smo Govekarjeve 

dramatizacije in ostalo, kar nam je bilo na voljo. Ne vem več, kdo je 
bil, ki je sprožil, naj se lotim dramatizacije ZALE. Ta misel mi ni 

dala miru in stalno sem razmišljal o njej. Po predhodnem dogovoru 
mi je dr. Sket dovolil dramatizacijo. Spravil sem se takoj na delo in 

napisal igro v petih dejanjih z upoštevanjem koroških narodnih 
običajev, posebej pri ženitovanju. Na Jesenicah sem imel primerno 
število dobrih igralcev in tako je doživela tukaj na Gorenjskem 28. 

februarja 1909 krstno uprizoritev moja dramatizacija MIKLOVE 
ZALE. Dvorana je bila nabito polna. Pripeljali so se tudi rojaki 

onstran Karavank. Režijo je vodil Danilo – Anton Cerar, garderobo 
nam je posodilo slovensko gledališče iz Ljubljane. Po prvih 

uspešnih ponovitvah Zale na Jesenicah, Škofji Loki, Deželnem 
gledališču v Ljubljani, sledi prva koroška uprizoritev. (1911 v 

Celovcu) Miklova Zala se seli in potuje po odrih vseh petih celin,   
to je povsod tam, kjer domujejo naši rojaki in izseljenci.«



Fotografija domnevne prve uprizoritve “Miklove Zale” na 
Jesenicah, 1909. Omenjeno fotografijo je uredništvu 

Biltena KKZ posredovala Špicarjeva vnukinja Mirjana Vevar.



Koroški rojak in pisatelj Prežihov Voranc je v spremni besedi prve 
povojne izdaje “Miklove Zale”, ki jo je leta 1946 v Ljubljani izdal 

Klub koroških Slovencev, napisal:

Kako prav je imel Slavko Tarman, ko se je pred nekaj manj kot tremi 
desetletji vprašal: »Ali se danes sploh zavedamo, kaj nam je ustvaril 

mojster s svojo Miklovo Zalo za ohranitev slovenstva na tujih celinah?«



Srečna leta v Radovljici

Svojo življenjsko sopotnico Marico Heber, p. d. 
Šuštarčevo, roj. 21. 4. 1894, si je Jaka Špicar izbral   

v sosednjih Dolah v Zgornjem Rožu. 

Poročila sta se leta 1909 in v zakonu, v katerem sta 
skupaj preživela dobrih 60 let, sta se jima rodila 

sinova Mirjan (roj. 19. 9. 1911) in Bojan (roj. 8. 1. 
1914). Špicarjevi so kar 35 let živeli v Radovljici. 
Stanovali so v prostorih Posojilnice, v secesijski 

stavbi “Čebelica”, kjer so danes uradi Upravne enote 
Radovljica. 

Marica Špicarjeva se je spominjala srečnih let, ki so 
jih preživeli v Radovljici: »V Radovljici smo potem 

živeli petintrideset let. To je eden najlepših 
krajev na Gorenjskem. Če ne bi bilo vojne, 

je ne bi nikoli zapustili.«



Drevored ob današnji Gorenjski cesti, pred 1. svetovno vojno. 
Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Linhartov trg, ok. 1910. Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Radovljica, razglednica, ok. 1910. Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Pogled po Gorenjski cesti proti Stolu, ok. 1930. 
Zasebna zbirka , Radovljica, preslikava DAR.



V času bivanja v Radovljici (1906-1941) je Jakob Špicar
napisal večino svojih dramskih del, 50 ali 51 od skupno 

83 samostojnih ljudskih iger, dram, dramatizacij, 
mitično-alegoričnih ter mladinskih in otroških iger.

Najbolj znane igre in dramatizacije iz Špicarjevega 
radovljiškega obdobja so: “Miklova Zala” (1907), “Kralj 
Matjaž” (1909), “Ljubo doma” (1912), “Miklavžev dar” 

(1915), “Pogumni Tonček” (1918), “K luči!” (1921) 
“Domovina” (1923), “Triglav” (1923), “Zlato tele” (1926), 

“Martin Napuhek” (1929), “Martin Krpan” (1930), “V 
Korotan” (1931), “Drabosenjak” (1934), “Obsedeni Lojzek” 

(1935), “Magister Johanes in njegova vera” (1935), “Praznik 
dela” (1938), “Trije kralji” (1938) in “Naš vir” (1940). 

Leta 1935 je napisal radijsko igro “Osojski spokornik”, za 
katero je prejel 2. nagrado na natečaju za najboljšo slušno 
igro. Igra je bila izvedena na Radiu Ljubljana (1936) in na 

Radiu Celovec (1946).



Slavko Tarman, 
Jakob Špicar –
najplodovitejši 

mojster slovenske 
ljudske 

dramatike, 
v: Železar, 
št. 46/47, 

25. 11. 1982, 
str. 15 in 16.



Leta 1919 so radovljiški Sokoli ustanovili gledališki 
odsek svojega društva. Vodenje radovljiškega 
sokolskega gledališča je ok. 1920 prevzel Jaka 

Špicar, ki so mu pri delu zelo koristile izkušnje, 
pridobljene pri vodenju gledališkega društva na 
Jesenicah. Pogoji za delo so bili sprva zelo slabi. 

Oder jim je izdelal eden od domačih mizarjev, 
postavili pa so ga kar v skladišču trgovca Homana. 

Kulise, kostume in reklamne plakate so si sprva 
izdelovali sami. Pri gledališkem delu je bila Špicarju
v veliko oporo njegova soproga Marica, ki je uspešno 

odigrala vrsto vlog  v njegovih igrah. 

Pomembna pridobitev za radovljiške kulturnike je 
bila dograditev Sokolskega doma v Radovljici, ki so 

ga slovesno odprli 2. oktobra 1921.

Zlata leta radovljiškega gledališča



Svečanost ob gradnji Sokolskega doma, 1921. 
Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Sokolski dom v času gradnje, 1921. Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Sokolski in gasilski dom, po 1921. Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.
.



Dvorana v Sokolskem domu, po 1921. 
Obj. v: Spomenica Sokolskega društva v Radovljici, 1933. 



»Ta oder se je razvil v osrednjo kulturno 
institucijo. Z ženo Marico sva mu ostala 

zvesta dve desetletji. Omeniti velja, da smo 
v tem zlatem obdobju igralstva delali vse 

zastonj. Vsi smo delali iz ljubezni do 
igranja. V desetih letih se je zbrala v 
blagajni vsota, s katero je sokolsko 

društvo poplačalo dolgove gradnje in 
opreme doma. Moje napredno delovanje 

je bilo trn v peti za obstoječi režim.«

Jakob Špicar, Biografija, napisana za Društvo 
slovenskih književnikov v Ljubljani, 1953.



Fran Govekar, Gruntarji, Gledališče Sokolskega društva v Radovljici,
ok. 1930, režija Jakob Špicar. Stojijo od leve proti desni: Slavica Kralj –

Marinček, Julka Peskar, Zora Vengar – Čebulj, Matija Marinček, Vera Vengar, 
deček Jaka Štular, Anton Kobenter, Marica Špicar in Danimir Čebulj.  

Dokumentacija pok. Milene Vengar Sartori. Foto: Slavko Vengar.



Jakob in Marica Špicar sta po vojni ostala v 
Ljubljani, vendar sta se ves čas rada vračala 
v Radovljico. Posebej slovesno je bilo v petek, 
21. marca 1952, ko so igralci Dramatskega 

odseka SKUD A. T. Linhart iz Radovljice 
izvedli premierno uprizoritev Sketove 

“Miklove Zale” v priredbi Jakoba Špicarja. 
Radovljiški ljubitelji gledališča so Špicarja 
povabili na premiero v nekdanji Sokolski 
dom. Vabilu se je z veseljem odzval in si 

predstavo ogledal skupaj z ženo Marico. Igro 
je režirala njegova naslednica na radovljiških 

odrskih deskah Alojzija Horvat. 
Vloge si je razdelilo 32 domačih igralcev, kot 

svatje, ujeti kristjani, haremske dame in 
turški vojaki so nastopili še mnogi statisti. 

Predstava je požela velik uspeh, ponovili so jo 
še trikrat, enkrat v soboto, 22. marca, in 

dvakrat v nedeljo, 23. marca 1952. 



Jakob Špicar (stoji tretji z leve) kot častni gost med radovljiškimi 
igralci na premieri »Miklove Zale«, 21. marca 1952. Levo od Špicarja 

stojita Jaka Sartori in Helena Vurnik, desno pa Saša Kenda, 
Bojan Horvat in Miran Kenda. Fotoarhiv Bojana Horvata.



Misel na Radovljico, v kateri je ustvaril večino od svojih 
83-ih dramskih del, je Špicarja spremljala tudi v času, 
ko sta z ženo že stalno prebivala v Ljubljani. Leta 1950 

je napisal zgodovinsko igro, ki ji je dal naslov 
“Radovljiška revolucija”.

“Radovljiška revolucija”

To Špica PoV ni motilo; čeprav je MV-II ostajal pri LibMešu, pisal SD (analogne 
Knafličevemu Kmečkemu teatru), Izborna sezija, se je PoV približal Ptji oz. 
Mrku, glej dramo Radovljiška revolucija; zdi se boljša od Kreftove V ječi
življenja, manj operno patetična, bolj Ideolanalitična v duhu Nasta SMeša, 
obravnava čas 1848. Prav neverjetno: MrkZnik Kreft je bil v Ječi dlje od Realz 
slikanja Dbe kot PVLibec-JNclst Špic. 

Taras Kermauner, Slovenski narod se poraja, str. 146.
Vir: http://www.kermauner.org/knjige/ (16. 11. 2010)



JAKOB ŠPICAR (1884 – 1970): “živ, neugnan vrelec ljudske 
dramatike”, razstava v Koroški osrednji knjižnici 

dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. 
Na otvoritvi razstave, 28. 11. 2006, so s svojimi strokovnimi prispevki 

sodelovali: mag. Štefan Vevar (Gledališki muzej Slovenije), mag. Martina 
Piko Rustia (Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca), 
Nužej Tolmajer (predsednik Narodopisnega društva Urban Jarnik) in 
dr. Reginald Vospernik (profesor in ravnatelj v pokoju). Razstavo in 

priložnostno zloženko je pripravila bibliotekarka Simona Šuler Pandev.

Vir : http://www.slovenia.info

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem



Rokopisno gradivo Jakoba 
Špicarja je prišlo v Koroško 
osrednjo knjižnico po zaslugi 
gospe Mirjane Vevarjeve iz 
Mežice. Mirjana Vevar, roj. 
Špicar, vnukinja Jakoba in 
Marice Špicar, je svoja otroška 
leta preživela pri starih starših 
v Radovljici. Po dedovi smrti je 
skrbela za njegovo literarno 
zapuščino in jo v 70-ih letih 
20. stoletja zaupala v varstvo 
Koroški osrednji knjižnici. Med 
gradivom, ki so ga prevzeli, 
popisali in shranili strokovni 
delavci knjižnice, je z 
zaporedno številko 90 označen 
sveženj, v katerem je shranjen 
rokopis Špicarjeve ljudske igre 
“Radovljiška revolucija”.

Foto: Jure Sinobad



Naslovnica Špicarjevega rokopisa 
“Radovljiška revolucija” s 
seznamom literature, ki jo je 
uporabil pri pisanju igre. Igra se 
dogaja v letih 1847-49 v Predtrgu 
ter v Prešernovi kavarni in čitalnici 
v Radovljici. Špicar je igro napisal z 
navadnim grafitnim svinčnikom na 
pole papirja z visokim karo 
vzorcem. Na naslovni strani je pod 
naslovom igre napis »Ljudska igra   
v štirih dejanjih (6 slikah)«, desno 
zgoraj pa opomba »Vse pravice
pridržane.« Avtor je na naslovnici 
navedel tudi literaturo, ki jo je 
uporabljal pri pisanju igre. Na 
seznamu so dela Josipa Mala, 
Josipa Stareta, Janeza Parapata, 
Ivana Laha, Ivana Macuna, 
Dragotina Lončarja in Blaža 
Singerja ter poezija Franceta 
Prešerna in Lovra Tomana.

Foto: Jure Sinobad



Nastopajo: Ignacij Guzelj (okrajni sodnik), 
Košir (aktuar), Wagner (kanclist), Josip 
Žurga (konceptni praktikant), Simon Vovk 
(radovljiški dekan in najljubši sošolec 
pesnika Franceta Prešerna), Silvester Keše 
(kooperator), Singer (uradnik), Lectar 
(svečar in medičar, župan), Irhar 
(Bezulnek), Necov Miha (postopač), Barba 
(njegova žena), Prešeren (kavarnar), 
Polona (njegova žena), Metka (njuna hči), 
trgovec (Herman), usnjar (Ledrar), 
klobučar (Kofčar), komisar, občinski birič 
(Kovačev Štefek) in vajenec. V skupini 
Pretržanov so: rihtar Gracelj, Job (njegov 
rejenec), Oparnik (kmet), Oparnikovi 
hčerki Franca in Minca, Tripot (kmet), 
Mina (branjevka Roženkrancla) in Vahtar 
(graščinski valpet). V tretji skupini 
nastopajo: Cajhen z Lancovega, potovka iz 
Krope, Lovro Toman (študent iz Kamne 
Gorice), Florjan Velikonja (popotnik), 
vojak, dekle, štirje državni biriči, kmetje 
(Matežic, Sander, Rijavec in Galešnek), 
meščani, otroci in svatje.

Foto: Jure Sinobad



Rokopis igre je dobro ohranjen, a ker je bil napisan z navadnim grafitnim 
svinčnikom na pole karo papirja, je ponekod slabše čitljiv. Celoten rokopis je bilo 
treba preslikati z digitalnim fotoaparatom, nato pa vsak posnetek posebej obdelati     

z računalniškim programom. Grafično obdelane in prečiščene slike se je dalo 
natisniti in tako smo prišli do popolnoma berljivih kopij. Foto: Jure Sinobad



Iz datumov, ki jih je Špicar 
s knjigovodsko 
natančnostjo notiral skozi 
ves rokopis, lahko 
razberemo, da je igro 
“Radovljiška revolucija” 
pisal od 12. novembra do 
10. decembra 1950. Prvo 
dejanje je dokončal 16. 
novembra. Z delom je 
nadaljeval 21. novembra, 
na Miklavževo pa je že začel 
s pisanjem tretjega dejanja. 
Zadnji del igre je Špicar 
napisal v pičlih dveh 
dnevih. Drugega prizora 
tretjega dejanja se je lotil  
9. decembra, naslednji dan 
pa je že pisal zadnje stavke 
četrtega dejanja.



Slavko Tarman je v svojem seznamu Špicarjevih del zapisal,    
da je bila igra uprizorjena. 

Drugačnega mnenja je Špicarjeva vnukinja Mirjana Vevar, ki pravi, da 
“Radovljiška revolucija” vsaj do leta 1954 zagotovo ni bila uprizorjena. 
Pri tem se opira na podatke iz svoje kopije tipkopisa “Moja dramska 

dela”, v katerem je njen ded popisal vsa dramska dela, ki jih je 
ustvaril  v letih 1905-1953. V popisu, ki ga v izvirniku hranijo v 
Slovenskem gledališkem muzeju v Ljubljani (mapa št. 129), piše: 

»1950. Radovljiška revolucija. Zgodovinska igra iz leta 1848,
napisana za Radovljico, ki je pa še niso igrali.«



Prvo dejanje “Radovljiške revolucije” se godi jeseni 1847. Igra se 
prične na dvorišču pred Oparnikovo hišo v Predtrgu, kjer stari 

Oparnik kuha žganje iz krompirja. Sadja tisto leto ni bilo dovolj niti 
za žganjekuho, zato Pretržani tarnajo nad slabo letino in 

negotovimi časi, ki prihajajo v deželo. Družbi se pridruži vozar 
Cajhen z Lancovega. Prinaša vznemirljive novice iz Ljubljane, s 
seboj pa pripelje tudi popotnika Florjana Velikonjo. Velikonja je 

zanimiv lik, revolucionar, ki se čuti poklicanega, da spremeni svet. 
Njegov prihod vnese nemir v Predtrg in predstavlja prvo znamenje 

prihajajočih družbenih sprememb. 



Drugi del prvega dejanja se odvija v čitalnici, ki je imela svoje 
prostore v sobi nad Prešernovo kavarno v Radovljici. V čitalnici, ki jo 

vodi okrajni sodnik Ignacij Guzelj, se zbirajo radovljiški uradniki, 
tam berejo časopise in razpravljajo o razmerah doma in po svetu. 

Vsi se zavzemajo za spremembe v družbi. Nekateri so zmerni (Košir: 
»Zmiraj boljši evolucija, kakor revolucija.«), drugi, bolj radikalni 

pa  menijo, da je evolucija polževa pot (Žurga). V čitalnico             
“po službeni dolžnosti” zahaja tudi policijski ovaduh Singer, ki 
oblastem naznani Florjana Velikonjo. Tik preden državni biriči 

vstopijo v čitalnico, uspe Prešernova hči Metka Velikonjo skriti v 
hišno skrivališče. Besnega policijskega komisarja in njegove biriče 

dodatno razjezijo še izzivalni odgovori članov čitalnice, zato vse 
prisotne uradnike odpeljejo na zaslišanje. 



Drugo dejanje se vrši marca 1848, sprva v prostorih čitalnice, nato 
pa v Prešernovi kavarni. Okrajni sodnik Guzelj prinese vesti o 

revolucionarnem vrenju v Franciji, na Dunaju in v Ljubljani. Razvname 
se burna razprava, katere vrhunec je ugotovitev, ki jo izreče aktuar 
Košir: »Revolucija požre po navadi najdragocenejše vrednote.«

Sodnik Ignacij Guzelj opozori na neosveščenost kmetov in delavcev in 
predlaga rešitev: »Ljudstvo mora začeti ceniti tudi duševno stran 
človeka, ne le gmotno.« Člani čitalnice se nato odločijo, da bodo 

preverili, kako so novice o revoluciji vplivale na radovljiške meščane, 
zato se preselijo v Prešernovo kavarno. 



Meščani nad revolucijo nikakor niso navdušeni. Primerjajo jo z velikim 
petkom, saj grozi, da jim bodo prevrnili vse mitnice in mostove. 

Naenkrat se zunaj zasliši hrup. Na ulici se pojavi mestni postopač Necov 
Miha z vilami v rokah in vpije: “Revolucija, revolucija!” Za njim stopa 
gruča otrok in ponavlja njegove klice. Sprva zaskrbljeni meščani Miho 
hitro odslovijo, a se povorka kmalu vrne. Tokrat v njej niso le Miha in 

otroci, ampak tudi oboroženi Pretržani, ki s seboj vodijo zvezanega 
graščinskega valpta Vahtarja. Razjarjene kmete skuša pomiriti okrajni 
sodnik Guzelj, a brez uspeha. Nato posreduje radovljiški dekan Simon 

Vovk in kmetom ukaže, naj odvržejo orožje, sicer jim ne bo podelil 
velikonočne odveze. Grožnja zaleže in kmetje odložijo orožje. Obotavlja 

se le še Necov Miha, ki pa ga z brezovo metlo prepriča njegova žena 
Barba. Sledi iskriva izmenjava mnenj med dekanom Vovkom in 

sodnikom Guzeljem. V kavarno nato vstopi dunajski študent Lovro 
Toman in prisotnim spregovori o zadnjih dogodkih v Ljubljani, kjer 
imajo glavno besedo še vedno nemškutarji. Igra doseže vrhunec, ko 

Toman v Prešernovi kavarni razvije slovensko trobojnico. 



Tretje dejanje se godi med 8. in 15. septembrom 1848 v Prešernovi 
kavarni. Kavarnar Prešeren in njegova žena Polona razpravljata, kako bi 

hčerko Metko zavarovala pred snubci in jo na koncu pošljeta k teti v 
Ljubljano. V kavarni medtem izobesijo napis »Zahtevamo Zjedinjeno 

Slovenijo.« Člani čitalnice pripravijo zborovanje, ki se ga poleg 
meščanov udeležijo tudi kmetje iz Predtrga in Lancovega. Na zborovanju 
se v vsej tragiki pokaže usodna razklanost tedanje slovenske družbe. Ko 

kmetje izvejo, da je dunajski parlament sprejel zemljiško odvezo, 
zapustijo zborovanje. Člani radovljiške čitalnice nato predlagajo akcijo 
za Zedinjeno Slovenijo, a naletijo na neodobravanje meščanov, ki prav 

tako odidejo z zborovanja. Uradniki in intelektualci ostanejo sami. Svoje 
razočaranje blažijo z vinom in Prešernovo “Zdravljico”, Lovro Toman pa 

doživeto odrecitira eno od svojih pesmi.



Portret Lovra Tomana (1827-1870). 
Vir: Wikipedija.

Lovro Toman, Moje pesmi, 
v: Glasi domorodni, 1849. 



Zadnje dejanje “Radovljiške revolucije” se godi 8. marca 1849 v 
Prešernovi kavarni. Prestol na Dunaju je zasedel mladi cesar 

Franc Jožef, uvedli so oktroirano ustavo in pričelo se je obdobje 
Bachovega absolutizma. V Radovljici so oblasti ukinile čitalnico in 
premestile vse uradnike, ki so zahajali vanjo. Kavarnar Prešeren je 
moral sneti napis v podporo Zedinjeni Sloveniji in zapečatiti sobo, 
v kateri je bila čitalnica. Okrajni sodnik Guzelj je svojo premestitev 

komentiral z ugotovitvijo, ki danes velja še bolj kot takrat: »In 
kdor se nesebično in pošteno poteguje za pravico in resnico, 
je nevaren element, ki ga je treba preganjati in iztrebiti iz 

družbe petoliznikov in koristolovcev.«



Špicarjeva “Radovljiška revolucija” (2010) v družbi 
“Linhartovih komedij iz Zoisove knjižnice” (2006), 

10. 12. 2010. Foto: Jure Sinobad.



Hrbet knjige, zahvala in prva stran prepisa.



Konec prepisa in prva stran slovarčka.



Spremna beseda, stran 2 in 3.



Igra, vredna uprizoritve

Jakob Špicar je z “Radovljiško revolucijo” ustvaril živahno, 
na čase tudi šegavo igro, ki je tako avtentično radovljiška,  

da si že zaradi tega zasluži postavitev na odrske deske.         
Z domišljenimi prizori in iskrivimi dialogi, napisanimi v 

klenem gorenjskem narečju, je Špicar odlično orisal razmere, 
ki so med revolucijo 1848-49 vladale v kmečkem Predtrgu    
in meščanski Radovljici. Z uporabo humornih vložkov se je 
izognil pretirani patetičnosti in se hkrati izkazal s trezno 
presojo družbenih razmer v dobi porajanja slovenskega 

meščanstva. Kljub posameznim zgodovinskim 
nedoslednostim in odsotnosti nekaterih ključnih 
osebnosti  tedanjega dogajanja ostaja Špicarjeva 

“Radovljiška revolucija” zaenkrat najboljša gledališka 
slika revolucionarnega vrenja 1848-49 na Slovenskem.



Marko Pernhart, Radovljica, ok. 1864, olje na platnu. 
Obj. v: A. Rohsmann, Markus Pernhart, Celovec 1992.



Špicarjeva “Radovljiška revolucija” 
v luči zgodovinskih dogodkov

Jakob Špicar ni poznal najnovejših ugotovitev zgodovinske 
stroke o dogajanju v Radovljici v času revolucije 1848-49. 
Opiral se je na dela starejših avtorjev, ki jih je korektno 

navedel na naslovnici rokopisa “Radovljiške revolucije”, zelo 
verjetno pa je v igro vtkal tudi nekaj ljudskega izročila. 
Le-to je bilo v času Špicarjevega delovanja v Radovljici, 
v prvi polovici 20. stoletja še dokaj sveže. Špicar je igro 

napisal v enem zamahu, ni je korigiral, niti dal lektorirati, 
prav tako ni podrobneje preverjal zgodovinskih dejstev in 

upošteval kronološkega sosledja dogodkov. 

Vse našteto je botrovalo nekaterim napakam, ki jih lahko 
opravičimo z umetniško svobodo, katere Špicarju kot 

zrelemu avtorju nikakor ne smemo odrekati. 



Sodnik Ignacij Guzelj se pojavi 
že v prvem dejanju igre, ki se 
godi jeseni 1847, čeprav je 
Stane Granda ugotovil, da je 
prišel za okrajnega sodnika v 
Radovljico šele 11. aprila 
1848. Pred tem je bil zaposlen 
kot uradnik v Novem mestu, 
kjer je 6. januarja 1848 
sodeloval pri prvi postavitvi 
Linhartovega “Matička” na 
odrske deske. Eden večjih 
grehov, ki so jih pripisovali 
sodniku Guzelju, je bil, da naj 
bi s figo prevrtal tista mesta v 
časopisih, kjer se je omenjalo 
ime cesarja Ferdinanda. 
Čeprav je o dogodku pisal tudi 
zgodovinar Josip Mal, Špicar 
tega prizora ni uvrstil v svojo 
igro. 

Ilustracija Rudija Skočirja iz knjige: 
S. Granda, Hočemo Slovenijo, 1999.



Gostilno in kavarno v 
Radovljici je imel Franc 
Just Prešeren verjetno v 
najemu, saj iz dostopne 
zemljiškoknjižne 
dokumentacije ni mogoče 
razbrati, da bi bil lastnik 
katerekoli stavbe v 
radovljiškem mestu. 
Stane Granda je ugotovil, 
da je bila od marca 1847 
najemnica Prešernove 
kavarne v Radovljici 
Marija pl. Schossulan, 
žena pisarniškega 
asistenta v celovški 
kameralni upravi, ki se 
z možem ni najbolje 
razumela. Stavba v Mestu št. 46, kjer je v letih 1848-49 

najverjetneje delovala Prešernova kavarna, 
v nadstropju pa čitalnica. Razglednica iz 1905, 

izrez. Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Takole je radovljiške 
dogodke v letu 1848 
popisal Josip Mal
v svoji Zgodovini 
slovenskega naroda. 

Znamenito radovljiško čitalnico sta v svojih delih od starejših 
slovenskih zgodovinarjev omenjala Josip Apih in Josip Mal. 



Eno prvih bralnih društev v Sloveniji

Prešernova kavarna je najverjetneje imela svoje prostore v pritličju 
hiše v Mestu št. 46, ki je bila v obdobju 1846-61 v lasti premožne 
radovljiške družine Hudovernik. Člani radovljiške čitalnice so v 

prvem nadstropju iste (Hudovernikove) stavbe najeli posebno sobo, 
v kateri je v letih 1848-49 delovala radovljiška čitalnica, ki jo 

imamo lahko tudi za prvo bralno društvo v Radovljici. Od leta 
1863 je bil lastnik nekdanje Prešernove kavarne radovljiški 

gostilničar Franc Kunstelj. Le-ta je jeseni 1873 postal lastnik 
zemljišča, na katerem je zgradil predhodnico današnje gostilne 
“Kunstelj”, vendar je kavarno v Mestu št. 46 obdržal v svoji lasti 

vse do 10. julija 1887, ko jo je za 5.000 gld. prodal radovljiškemu 
trgovcu Otu Homanu. Na povezavo med Prešernovo kavarno in 

Kunstljevo gostilno kaže lesena plošča z napisom “Prešernov hram 
1873”, ki stoji nad vhodom v lepo obokani kletni prostor v današnji 
gostilni “Kunstelj”. Lesena napisna plošča je posnetek izvirne, na 
kateri je bil napis “Prešernov hram” brez letnice in je bila tam že 

od začetka obratovanja gostilne.



Izpiska iz stare radovljiške zemljiške knjige potrjujeta, da so bili 
Jernej Hudovernik (1846-61) in nato člani družine Kunstelj (od 1868) 
lastniki nepremičnine v Mestu št. 46. Vir: Arhiv Republike Slovenije, 
Stadt Gült Radmannsdorf, II. knjiga, Post. No. 134, fol. 1162-1167.

Foto: J. Sinobad.



Obnovljena lesena napisna plošča nad vhodom v kletni 
prostor v današnji gostilni Kunstelj. Foto: Ivan Pipan.



Stane Granda ugotavlja, da je bilo delovanje čitalnice v Radovljici 
v letih 1848-49 omejeno v smislu družabnega središča (kazine), 
ne pa poznejših slovenskih čitalnic iz druge polovice 19. stoletja. 

V čitalnico, ki je bila nedvomno središče kulturnega in političnega 
življenja radovljiških uradnikov, meščanov in uglednih okoličanov, 
je pristopilo 33 članov, med katerimi so bili najbolj dejavni  državni 

uradniki ter nekateri radovljiški meščani (grof Vincencij Thurn-
Valsassina, posestnika in trgovca Franc Serafin in Jernej 

Hudovernik, trgovec Friderik Homan) in nekateri duhovniki. 

Zanimivo je, da ima od duhovnikov osrednjo vlogo v “Radovljiški 
revoluciji” dekan Simon Vovk (verjetno zato, ker je bil najljubši 

sošolec pesnika Franceta Prešerna), pogrešamo pa Lovra Pintarja, 
čeprav je bil eden najbolj vnetih članov radovljiške čitalnice. 



Članek, objavljen v časopisu 
Slovenija, 13. 10. 1848.

Lovro Pintar (1814-1875)
Obj. v: Dom in svet, 1899, št. 1. 



Eden impresivnejših likov v “Radovljiški revoluciji” je konceptni 
praktikant Josip Žurga. Pri njegovi upodobitvi se je Špicar dosledno 
držal zgodovinskih predlog, saj je uradnik Žurga slovel kot najbolj 
zagrizen od vseh radovljiških narodnjakov. Zanj so pravili, da je bil 

leta 1848 “ves divji za slovensko stranko”. Kot zunanji znak 
pripadnosti slovenski narodni stranki je nosil živordečo čepico in 

poseben suknjič iz debelega temnorjavega sukna. 

Zlom revolucionarnega gibanja na Dunaju je pomenil tudi konec 
delovanja radovljiške čitalnice. Okrajnega sodnika Ignacija Guzelja 
so sredi februarja 1849 prestavili na Vrhniko, iz Radovljice pa so 

morali oditi tudi uradniki Janez Košir, Franc Wagner in Jožef Žurga. 
Z njihovim odhodom je prenehalo tudi delovanje čitalnice. Njeni 

člani so tik pred uvedbo represivnih ukrepov storili pietetno dejanje, 
ki ga je moč razumeti tudi kot njihovo zadnjo politično akcijo. 

Uradniki Ignacij Guzelj, Moriz del Negro, Franc Wagner in Jožef 
Žurga, trgovec Friderik Homan in posestnik Franc Just Prešeren so 

odšli v Kranj, kjer so se 10. februarja 1849 udeležili pogreba 
pesnika Franceta Prešerna. Ob slovesu od umrlega rojaka se je še 

posebej izkazal Franc Just Prešeren, ki je poravnal pogrebne stroške 
in prispeval 30 gld. za pesnikov nagrobni spomenik. 



Wagnerjeva litografija Radovljice, kakršna je bila sredi 19. stoletja 
videti iz Predtrga. Vir: Radovljiški zbornik 1995.



Največ umetniške svobode si je Jakob Špicar vzel prav pri liku 
kavarnarja Prešerna, ki mu v “Radovljiški revoluciji” stojita ob 

strani žena Polona in hčerka Metka. 

Gostilničar in posestnik Franc Just Prešeren (roj. 27. 8. 1808 
v Zabreznici št. 6, p. d. pri Španu – u. 7. 2. 1864 v Želečah št. 8) 
se je 27. novembra 1843 na Bledu poročil s 15 let mlajšo hčerko 
grajskega oskrbnika Amalijo Mertlič. V zakonu se jima ni rodila 
hčerka, pač pa sin Gabrijel Franc Evgen Prešeren (1844-1872), 

poznejši vojaški zdravnik in navdušen narodnjak, ki je služil Josipu 
Jurčiču kot literarni model za doktorja Zobra. Franc Just Prešeren 
je prve tri gimnazijske razrede (1821-23) končal v Ljubljani, nato pa 
se je zelo uspešno posvetil gostilničarski obrti in veliko potoval po 

Poljski, Rusiji, Italiji in Švici. Iz Ljubljane se je preselil na Bled, kjer 
je 29. oktobra 1835 kupil hišo in gostilno v Mlinem št. 45. 

V njegovem gostišču na Mlinem ga je obiskoval pesnik France 
Prešeren, ki je »ta bogatega Prešerna« imenoval »stric«, čeravno si 

nista bila v neposrednem sorodstvu. 



L. Benesch: Naslednica hiše Franca 
Justa Prešerna v Mlinem št. 45. 
Obj. v: F. Kidrič, Prešernov album, 1949.

Nagrobnik pesnika Franceta Prešerna 
v Kranju, fotografija iz 1852.

Obj. v: F. Kidrič, Prešernov album, 1949.



Avtentična prizorišča v Predtrgu in Radovljici

Jakob Špicar je svojo igro gradil na avtentičnih prizoriščih v 
meščanski Radovljici in kmečkem Predtrgu, ki ju je dodobra 

spoznal v 35-ih letih svojega bivanja v Radovljici.

Oparnikovo hišo, na katere dvorišču se prične prvo dejanje 
“Radovljiške revolucije”, še danes najdemo v Predtrgu. 

V hiši, ki je v 19. stoletju nosila številko 24, je bil leta 1826 
gospodar Tomaž Vogelnik. Njegov sosed je bil Franc Waland –

Tripot (tudi Triplat, Predtrg št. 23), dve hiši naprej je gospodaril 
Bertold Dovžan – Matežic (Predtrg št. 21), desno ob cesti proti 
Ljubljani je stala Galešnekova hiša (Anton Dežman, Predtrg št. 

13), takoj za ovinkom pa velika Erjavčeva kmetija (Jožef Pretner, 
Predtrg št. 1). Od Radovljičanov v Špicarjevi igri nastopajo: Necov 
Miha (Miha Krolnik, Mesto št. 41), Bezulnek (Anton Mali, Mesto 

št. 30) in Ledrar (Mihael Mali, Predmesto št. 15). 



Pretržani pred Oparnikovo hišo (danes Ljubljanska cesta 17), 
fotografija iz 1909. Obj. v: Radovljiško izročilo, KS Radovljica 

in Muzeji radovljiške občine, Radovljica 1999, str. 18.



Zgoraj: Konjeniki na Tripotovem dvorišču, ok. 1940.

Levo: Mladi, pražnje oblečeni Tripot pred hlevom.

Fotografiji iz zasebne zbirke, Radovljica, 
preslikavi DAR.



Prijetne urice v Tripotovi hiši, okoli 1940. 
Zasebna zbirka, Radovljica, preslikava DAR.



Od Radovljičanov v 
Špicarjevi igri 

nastopajo: Necov 
Miha (Miha Krolnik, 

Mesto št. 41), 
Bezulnek (Anton 

Mali, Mesto št. 30) in 
Ledrar (Mihael Mali, 

Predmesto št. 15).

Zgodovinsko 
preverljiva lika sta 
tudi vozar Cajhen 

z Lancovega in 
potovka iz Krope. Potovka Micka 

Bertoncelj iz
Krope. Obj. v: 
Jutro, št. 118, 
23. maj 1931, 
str. 5.



Jakob Špicar kot mladinski dramatik

Špicarjeva dramska besedila za mladino presegajo 
kakovost vrste sorodnih gledaliških del iz obdobja 
pred 2. svetovno vojno. Med njimi je najbolj znana 

petdejanka “Pogumni Tonček”, ki je bila prvič 
uprizorjena 15. 12. 1918 v Slovenskem narodnem 

gledališču, v tiskani obliki pa je izšla šele leta 1959. 
Avtor je v besedilu nadgradil pravljično motiviko s 

socialno tematiko in idejo o enakosti vseh ljudi, ki se 
najbolj neposredno pokaže v zaključnem prizoru, ko 
berač zahteva, naj se v princeskino krono vtisnejo 

besede »Vsem ljudem enako pravico!«

Umetniško učinkovitost Špicarjevih mladinskih iger 
dopolnjuje njegov nezgrešljivi humor, s katerim se je 
uspešno odmaknil od vzgojne mladinske dramatike.



Takole je Špicarjevo mladinsko dramatiko ocenil dr. Igor 
Saksida v svojem delu Slovenska mladinska dramatika, 

Obzorja, Maribor 1998, str. 127.



Zbiralca ljudskega blaga

Jaka in Marica Špicar sta bila odlična sodelavca in poznavalca 
ljudskega izročila. Skupaj sta zbirala kolednice in ljudske 
pesmi in zapisovala koroške sistematično zapisovala stare 

folklorne elemente, navade in običaje. Špicar je zbrano ljudsko 
blago spretno vkomponiral v svoje gledališke igre in nam na ta 

način ohranil že skoraj pozabljene in izumrle slovenske 
ljudske šege, navade in starožitne običaje. Elemente iz ljudske 
zakladnice je še posebej rad vpletal v svoje radijske igre, ki jih 

je s tem iztrgal pozabi in približal najširšemu krogu ljudi.

Zakonca Špicar sta ob prazničnih priložnostih s ponosom 
nosila izvirno ziljsko nošo, ki jo je po njuni smrti podedovala 
vnukinja Mirjana. Gospa Mirjana Vevar je 18. junija 2008 v 
Kulturnem domu v Pliberku Slovenskemu narodopisnemu 

inštitutu Urban Jarnik izročila v varstvo in hrambo komplet 
ziljske ženske noše in en komplet ziljske moške noše iz 

zapuščine Jakoba in Marice Špicar.



Marica in Jakob Špicar 
v ziljskih nošah, 1932.

Fotografija iz zbirke M. Vevar.

Na Zilji še danes pri 
žegnu, štehvanju in 
prvem reju oblečejo 

večinoma podedovane 
noše, na katere so zelo 

ponosni in jih hranijo kot 
družinske zaklade. 

Podedovana noša je tako
nekaj izjemnega, 

dragocenega, kar ni moč 
kupiti, zato je Slovenski 

narodopisni inštitut 
Urban Jarnik z donacijo 

Mirjane Vevar pridobil 
izjemno dragocenost.



»Gledališče za ljudstvo«

Skoraj štiri desetletja je Jaka Špicar uspešno vodil sokolski oder v 
Radovljici in na Jesenicah. Stari Radovljičani in Jeseničani se še 
danes z nostalgijo spominjajo časov, ko je po Špicarjevi zaslugi 
cvetela gledališka dejavnost na Zgornjem Gorenjskem. Špicar ni 

uprizarjal samo ljudskih iger, temveč je rad segal tudi po 
zahtevnejših besedilih. Prevedel in priredil je več nemških iger, 
tako tudi Schillerjeve “Razbojnike”, ki so jih z velikim uspehom 

uprizarjali na Jesenicah.

V dramsko obliko je prelil mnoga klasična dela slovenske 
književnosti, poleg Sketove “Miklove Zale” tudi Aškerčev      

“Knežji kamen”, Levstikovega “Martina Krpana”, Jurčičevega 
“Doktorja Zobra” in še bi lahko naštevali. Špicar se ni zadovoljil  

samo z vlogo režiserja in dramaturga, temveč je pisal tudi   
izvirna dramska dela, primerna za takratni oder. 

Bil je izjemno plodovit pisatelj, saj obsega njegov opus 
nad 100 besedil, če upoštevamo še radijske igre, 

ki jih je večinoma pisal  v povojnih letih. 



Ob stoletnici Špicarjevega rojstva je prof. Marija Janežič 
v prispevku “Drobec koroške zemlje”, ki je bil objavljen 

v Koroškem koledarju 1984, zapisala: 

Besede, ki jim tudi po poltretjem desetletju ni kaj dodati.



Špicarjeva vrnitev v Radovljico

Jaka Špicar je svoj življenjski krog 
sklenil 17. februarja 1970 v 

Ljubljani. Tri desetletja in pol, ki jih 
je preživel v Radovljici, veljajo za 
najbolj plodno obdobje njegovega 

ustvarjanja. Gorenjcem je dal 
ogromno in če ne bi bilo vojne, bi z 
ženo zagotovo ostala v Radovljici. 

Zgodovinar in dramatik Anton Tomaž 
Linhart je nedvomno najbolj znan 
Radovljičan, čeprav je v svojem 

rojstnem mestu preživel le otroška 
leta. Jaka Špicar ni bil rojen v 

Radovljici, bil pa je Radovljičan po 
srcu, delih in zaslugah. Posebej za 
Radovljico je napisal zgodovinsko 
igro o Radovljici in Radovljičanih 
v burnih časih pomladi narodov 

1848-49. 

Jaka Špicar v poznejših letih. 
Fotografija iz zbirke M. Vevar.



Upam in verjamem, da bo 
knjižna izdaja “Radovljiške 

revolucije” pomenila nov 
začetek v našem odnosu do 

človeka, ki si je s svojim 
delom zaslužil, da ga 

počastimo tudi v kakšni 
žlahtnejši obliki. V mislih 

imam vsaj spominsko 
obeležje, morda pa celo 

“Špicarjev festival 
slovenskega ljudskega 

odra v Radovljici”, kajti 
Špicar je bil in ostaja 

“špica”.

Jure Sinobad, Osnutek 
Špicarjevega spominskega 

obeležja v Radovljici.



Jaka Špicar, kot so 
ga poznali številni 
Radovljičani. 
Na 40. rojstni dan, 
27. oktobra 1924, 
ga je takole 
fotografiral znani 
radovljiški fotograf 
Slavko Vengar. 
Fotografija iz 
zbirke M. Vevar, 
izrez.
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