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Milan Debeljak

Duhovniku Ivanu Pečniku

Je kdo bolj poklican izreči besede
kot tisti, ki večnost preliva na svet,
in kdo nam naslika čas stiske in zmede 
kot on, ki na silo v njun čas je ujet!

Kdo ve kakor on, ki jih ljubi, iskati 
veselje, dobroto in vero v ljudeh
in kdo bolj ponižno presoja o bratih 
kot on, ki pozna njih uboštvo in greh! 

Le kdo se pošali bolj vedro, igrivo
kot pevec, od spevov Duha razigran,
in kdo se zablodam posmehne bolj živo
kot prerok, postavljen pravičnosti v bran! 

Ne pije vsak človek Duha iz globine. 
Duhovnik Ga pije. In izgovori 
besedo ljubezni bolj polno miline, 
resnico bolj jasno od drugih ljudi.

Zato se spominjaj! Odstri nam življenje 
zavzeto in vedro, z ljubeznijo vso! 
Naslikaj nam srečo, pogum in trpljenje, 
kot sam si jih videl in kakršni so! 
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Marija Stanonik

Uredniška kronologija

Uvod 
Splošen vtis je, da so kronike zelo neosebne in stvarno nizanje podatkov. Toda kdor ima opravka 
z njimi, hitro zazna, kako zelo so prepredene z osebnostjo njihovih ustvarjalcev.1 Leta 2009 je bila 
na Ledinah slavnostno pospremljena v svet Ledinska kronika; ali Zgodovinske črtice, kakor je svoje 
pisanje iz konca 19. in v začetku 20. stoletja poimenoval njihov avtor, nekdanji ledinski župnik 
Janez Jelenec.2 V njej je veliko prostora namenil tudi sosednjim Žirem, zato je prav tako v nekda-
njem farnem središču doživela lep sprejem.
Ko je po kratkem kaplanskem stažu postal župnik v Žireh Ivan Pečnik, se je prav tako odločil 
nadaljevati župnijsko kroniko. »Po takratnih arhivskih listinah, ki so bile ob požaru vse uničene, 
je izbrskal marsikatero zanimivost in dokaz. Ko je to dokončal, je zvesto zapisoval dogodke ob 
svojem duhovnem delovanju v župniji.«3

Ivan Pečnik (*Bodovlje pri Škofji Loki, 3. 5. 1900 – †Trnovo, Ljubljana, 27. 7. 1988,  pokopan na 
Žalah v Ljubljani) je bil posvečen v mašnika 5. 4. 1925. Njegovo prvo službeno mesto je bilo v Šmi-
helu pri Novem mestu. Za kaplana je prišel v Žiri v avgustu leta 1932. Naslednje leto je bil nekaj 
mesecev upravitelj župnije, julija 1933 pa je postal žirovski župnik. 
Osebne vtise in druge zapiske o delu in srečevanju z ljudmi je začel zapisovati že kot kaplan v Šmi-
helu; najprej na liste, nato v »en zvezek«. Iz vsega tega je »knjigo napravil šele v Žireh.« Tudi ko so 
bile hude razmere, je vseeno pisal.4 Še 24. 10. 1941 je zapisal v kroniko: »Dopoldne pišem pisma in 
kroniko.«5 (tu in v nadaljevanju podčrtala ms). Koliko mu je pomenila, se vidi iz zapisa, prav tako 
v njegovi Kroniki: »Kovček obleke in perila in moja kronika, to je vse.«6 
Podrobneje nam Pečnikovo življenjsko pot odstira prav njegova pričujoča osebna kronika. 
Kot izobraženec je bil v Žireh prva žrtev okupatorjevega nasilja. Nemški okupator ga je odpeljal iz 
Žirov že 27. maja 1941:7 najprej v zapore v Škofjo Loko in nato v Šentvid nad Ljubljano, od koder 
je bil pregnan v tedanjo véliko (Pavelićevo) Hrvaško, v resnici v Srbijo v Sremske Karlovce. Vendar 
je od tam že septembra istega leta pobegnil nazaj v Slovenijo. 
Tako sta se mu verza:  Ogenj požira domove,
    narod pa tirajo v okove,
28. 10. 1941 na Logu (Brezovica pri Ljubljani) lahko izvila iz lastne izkušnje – in ne le ob novicah, 
kakor je razbrati iz konteksta, kakor je zapisano: »dobimo poročila, kaj se dogaja okrog Krškega in 
Brežic, kjer Slovence izseljujejo. Takih strašnih preizkušenj narod še nikdar ni doživel. Ogenj požira 
domove, narod pa tirajo v okove. Osemnajst občin se izprazni v nekaj dneh. Tudi Gorenjsko že čaka 

1 Prim. poročilo: Jerebova [Janez Jereb] kronika župnije Škocijan pri Turjaku, Družina 57, 24. 2. 2008, 15.   
2 Janez Jelenec, Ledinska kronika, Zgodovinske črtice ledinske župnije, uredila Marija Stanonik, Ledinie 2009, 518 

strani.
3 Alfonz Zajec. [Pripis k pretipkanim Pečnikovim rokopisom.]
4 Zapiski avtorice, verjetno na podlagi osebnega pogovora v Duhovniškem domu na Lepem potu v Ljubljani. Žal 

poleg njih ni datuma.
5 Ivan Pečnik, Kronika, 286.
6 Ivan Pečnik, Kronika, 456, 487
7 Alfonz Zajec navaja datum: 22. 5. 1941.
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zelo verjetno ista usoda. Kaj bo z Žirmi in Škofjo Loko?« 8 Kot izgnanec je Žiri še doživljal za »svoje«, 
saj jih v skrbi za slovenski narod daje na prvo mesto in na drugo Škofjo Loko v širšem pomenu, 
od koder je bil doma.

Kronike takšne in drugačne
Patru Francu Svoljšaku, DJ, gre zasluga, da sem si pridobila zaupanje nekdanjega žirovskega žu-
pnika Ivana Pečnika, ki sem ga po dolgem iskanju našla v Duhovniškem domu v Trnovem v Lju-
bljani. Marsikaj sem ga izpraševala o njegovem žirovskem obdobju, vendar ni bil prav zgovoren. 
Le zakaj, saj je svoje delo in tudi njegovih predhodnikov, kolikor je bilo mogoče, skrbno popisal 
v Žirovski [župnijski] kroniki, ki je bila lep čas veljala za izgubljeno. Poleg nje je pisal še kaj, tudi 
svojo, lastno, župnikovo Kroniko!

1. Župnikova kronika
Nemalo sem bila začudena, ko mi je ob enem mojih zadnjih obiskov pri njem zaupal edino, kar 
je še hranil od svojega (duhovnega!) premoženja: lastno, osebno »Kroniko«, ki je zmes rodbinske 
zgodovine, župnikovih dnevniških zapiskov, potopisov in osebnih premišljevanj. Na začetku je 
opremljena z ravno toliko odličnimi portretnimi fotografijami, da nam je žal za tistimi, ki jih je na 
nekaterih mestih nekdo odstranil. Poznejše so bolj priložnostne. Verjetno je na njihovo kakovost 
vplivala tudi vrsta aparata. Ponekod popotniške fotografije zamenjujejo razglednice. Do danes 
ostaja prikrito, kaj je Ivan Pečnik sem in tja stenografiral.
Ivan Pečnik je svojo unikatno rokopisno »knjigo« hranil v leseni, po meri narejeni škatli (predvi-
devam, da iz češpljevega lesa) z ustrezno ključavnico. Toda ključka ni bilo več zraven. 
Nekaj let sem hranila dragoceni dar. Toda polagoma se me je začelo ob njem polaščati nelagodje 
in občutek krivde. Začela sem tuhtati, da je to sebično. Bolje je, da pride v javno evidenco. Kroni-
ko sem odstopila Nadškofijskemu arhivu v Ljubljani, s pogojem, da jo lahko dobim na posodo za 
strokovno obdelavo.9 Preden sem se odločila za to, se je vodstvo arhiva zamenjalo in iz te moke ni 
bilo nič. To je zelo zapletlo in podražilo postopek pripravljanja kronike za objavo. 
Na srečo je bil cenjen žirovski fotograf Franc Temelj pripravljen fotografirati celotno kroniko, ven-
dar so bili posnetki tako temni, da se jih ni dalo uporabiti za digitalizacijo. Treba je bilo napraviti 
posnetke, ki jih je Alfonz Zajec pretipkal v računalnik. 
Račune za do te faze opravljeno delo je poravnal mali nečak Ivana Pečnika Vladimir Pečnik, ki 
sem ga bila nagovorila in navdušila, da bi stričevo osebno kroniko objavili. Tako sem želela opra-
vičiti zaupanje, ki mi ga je izkazal nekdanji žirovski župnik. 
Župnikova (ne župnijska!) kronika se začne z lepo čitljivo pisavo o otroštvu, šolanju, kaplanski 
službi v Šmihelu pri Novem mestu, pastorali v Žireh, izgnanstvu iz Žirov in začetkih II. svetovne 
vojne, nadaljuje o doživljanju ječe v Šentvidu, s komentarji o faranih v Zaplani in na Vrhniki, na 
Muljavi na Dolenjskem in obsega nad 500 strani.
Alfonz Zajec je besedilo prepisal v računalnik že leta 2003 in mi poslal diskete z besedilom spo-
mladi leta 2009. Jožica Koder je bila naprošena za jezikovni pregled župnikove Kronike. Požrtvo-
valno se je lotila dela in odpirala so se prva vprašanja o redakciji besedila. Za vnašanje njenih 

8 Marija Stanonik, Narodnoosvobodilno pesništvo na Žirovskem 1941–45, Žirovski občasnik 6, št. 9/10, Ljubljana 
1985, 39.

9 Nadškofijski arhiv: Akcesijska[= Prevzemna knjiga] 1972-1995; prim. vpis pod zap. št. 18; 10. 11. 1992
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lektorskih popravkov v računalnik je bil spet naprošen Alfonz Zajec, vendar je kmalu ugotovil, da 
je to zanj prenaporno in spomladi 2011 gradivo vrnil v nadaljnjo obdelavo.10 Tako je težo tega dela 
prevzela nase Jožica Virnik. Kaj vse je zajelo, piše sama.    

2. Metamorfoze
Za spomin na véliko Pečnikovo zaupanje sem ohranila škatlo in dve mapi z na gosto popisanimi 
listi z drobno, danes še komaj čitljivo pisavo s svinčnikom. Že vnaprej je bilo jasno, da bo njihovo 
branje prava muka. Nekaj let je preteklo, preden sem se jih lotila. Presenečena sem hitro ugotovila, 
da gre v prvi mapi za literarizirano kroniko z naslovom Metamorfoze o zidanju sedanje žirovske 
župnijske cerkve. 
Dolgo sem premlevala, kako jo napraviti dostopnega današnjemu rodu Žirovcev, saj mi službene 
obveznosti niso omogočale, da bi se bila dela lotila sama.
Pisanje s svinčnikom kolikor mogoče na drobno se je ohranilo na polah (2 x A4 format) iz rjave-
ga trdega papirja. Na nekaterih mestih je za pisanje na hrbtni strani dvojezičnih obrazcev modre 
barve uporabljen tintni svinčnik.11 Avtor sam je strani sproti številčil v zgornjem levem ali desnem 
kotu od 1 do 52. Dodatno je to storila z rdečim barvnikom na nalepkah, da je bolj vidno, žirovska 
absolventka teologije I. M. Žal se kljub večkratnemu spodbujanju ni mogla odločiti, da bi Pečni-
kove  Metamorfoze vzela za témo diplomske naloge.12 Tudi, ne pa samo zato! se je nadaljnji proces 
za objavo Pečnikovega pisanja zelo zavlekel.    
Končno sem se spet z velikim zaupanjem obrnila na Alfonza Zajca, ali bi jo bil pripravljen pre-
tipkati. Računala sem na njegovo »žirovsko zavednost« in malce tudi radovednost. Ne nazadnje 
pa tudi na spoštovanje do njegovega nekdanjega žirovskega župnika in kateheta v času njegovega 
odraščanja. K sreči je bila tisto leto dolga in huda zima: zato je bilo dovolj časa za garaško delo. Za 
branje je bilo hudo, ker so popisani na roke na že takrat porumenele liste na obeh straneh, še huje 
pa je, kadar so napisani na hrbtni strani modro obarvanih obrazcev za vpis novorojenčkov v ma-
tične knjige. Ti formularji so ostali iz italijanske okupacije. To samo dokazuje takratno vsesplošno 
pomanjkanje vsega materiala.
Prava težava je nastopila pri branju rokopisa z navadnim, izjemoma tudi tintnim, svinčnikom. 
»Lepa pisava je, pa tako drobno pisana, da bi prej prisodil rokopis ženski roki. Vrstice so tako 
zbite, da ima vsaka stran po več kot 40 vrstic. Posamezne besede so prečrtane in nad njo na novo 
napisane. Stavki, ki so napisani po robovih, so tu in tam težko določljivi, kam jih vriniti. Prepiso-
valcu ne ostane drugega, kot da skuša vriniti tudi te stavke v celotno zgodbo po lastni presoji.«13

Pretipkana verzija tega besedila je nanesla sedeminšestdeset gosto tipkanih strani. Računalniški 
iztis (razmik 1) znaša 41 gosto natisnjenih strani oz. (razmik 1,5) 60 strani. Tako so bili lektorski 
popravki Jožice Koder bolj pregledni.  
Prvotno je bilo zamišljeno, da bo ta literarizirana kronika o véliki politiki, ki je na začetku 20. sto-

10 Kakor se je on zahvalil za zaupanje, se tudi jaz za njegovo veliko opravljeno delo.
11 Obrazci z dvojezičnimi rubrikami o rojstvu moških in ženskih oseb v Ljubljanski pokrajini / Provincia di Lubiana.
12 Irena Modrijan, pismo: Žiri, 27. 9. 2003: »Spoštovana ga. Marija, Zelo dobro se sedaj zavedam, da sem storila napako, 

ko sem toliko časa imela gradivo o Ivanu Pečniku. Verjemite mi, da sem imela resne namene nekaj ustvariti s pomočjo 
gradiva, vendar mi na žalost ni uspelo. Zato Vam ga vračam in se opravičujem. Hranila sem ga na varnem mestu.

 Kar se pa tiče gradiva o vrhovski župniji, je moje delo v teku, vseeno ga bom vrnila v župnišče in ga hodila pregledovat 
kar tja. Ta tema mi bolj ustreza in imam namen v najkrajšem času narediti diplomsko nalogo. 

 Gradivo o Pečniku vračam kar Vam, ker se ga od Vas dobila Še enkrat se opravičujem in Vas prav lepo pozdravljam.«
13 Pripombe Alfonza Zajca.
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letja razburkala dotlej mirno vaško življenje na koncu Poljanske doline z »znamenitimi« žirovski-
mi »klerikalci« – ki niso bili za zidavo nove cerkve! – in žirovskimi »liberalci«, ki so si za to na vse 
kriplje prizadevali, izšla v družbi s Pečnikovim pisanjem, ki se hrani v drugi mapi iz Pečnikove 
zapuščine. Toda v Zaplani se nekako niso mogli ogreti za skupen izid,14 tudi tedanji skrbnik novo 
nastajajočega doma slovenskega Bratstva bolnikov in invalidov na Zaplani je odsvetoval njeno 
objavo.15

Ko je zdajšnji žirovski župnik Igor Jereb dobil v roke omenjene Metamorfoze, se je odločil, da 
ob praznovanju 100-letnice posvetitve nove žirovske župnijske cerkve namesto prave župnijske 
kronike ponudi žirovskim vernikom in vsem žirovskim krajanom njeno okrajšano literarizirano 
verzijo.16 

3. Osnutki za pisanje 
V mapi Zaplana je ohranjenih nekaj orumenelih listov s Pečnikovimi zapiski: nekateri so prav-
zaprav že nečitljivi,17 na drugih so izpiski iz dnevnega časopisja, mogoče zaznamki za Pečnikovo 
kroniko, izpisi pregovorov ali aforizmov najbrž iz kake knjige, na drugem mestu spet podobni 
zaznamki, vmes pa: »V Žireh je dosti močvirij«, [naprej ni čitljivo] (400), morda študijski izpiski 
ob branju kake knjige o Svetem pismu, zapiski z duhovnih vaj leta 1970. 

14 Ana Novak, pismo: brez datuma: »Spoštovana gospa Stanonik, končno vračam drugi del zapisa. Opravičujem se, ker v 
tem dolgem času nisem naredila nič od dogovorjenega. Namreč naenkrat se je ves zasukalo, preselila sem se v Postojno, 
konec leta pričakujem naraščaj. Pa še začetna navdušenost, da bi zapise spravili v pravo knjigo, je kar izginila. Upam, 
da ne boste zamerili preveč. Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.«

15 Rafko Jurjevčič, pismo: Vrhnika, 29. 10. 2004: »Pretekli teden sem prejel tekst, za katerega ste želela, da ga preberem in 
Vam sporočim svoje mnenje.

 Gospod Ivan Pečnik je bil nekaj let župnik na Zaplani. Od tam je bil prestavljen na Vrhniko, kjer sem ga jaz tudi 
spoznal. Kot zaplaninski župnik je svoje župljane prav gotovo dobro poznal. Upam si celo trditi da vse. V teh zapisih pa 
g. Pečnik opisuje le peščico domačij oz. ljudi in njihovih značajev.

 Takoj moram poudariti, da stvari, tako kot so zapisane, popolnoma držijo. So torej resnične.
 Pomisleki pa se mi porajajo ob dejstvu, da so vsi opisani ljudje predstavljeni predvsem v njihovem klavrnem stanju. 

V tekstu pogrešam tudi drugo, pozitivno plat življenja istih ljudi. Je res ni bilo? nadalje je potrebno vedeti, da nekateri 
izmed opisanih ljudji še živijo. Ti in pa sorodniki že pokojnih v tekstu opisanih, bi se ob morebitnem branju teh zapiskov 
slabo počutili. Tudi odnos do sedanjega duhovnika, ki skrbi za župnijo ter odnos do cerkve in vsega, kar se v župniji 
dobrega dogaja, bi se prav gotovo spremenil. Pa ne na boljše! Zato priporočam, da se ti zapiski ohranijo in se morda  
objavijo kdaj kasneje. Morda čez deset let. Prepričan sem, da bodo takratni Zaplaninci takšno branje sprejemali z večjo 
mero humorja, predvsem pa veliko manj boleče, kot bi to bilo sedaj.   

 Razumljivo pa je, da bo pred objavo potrebno popraviti nekatera hišna imena ter pridevnike npr. Brčon, Zaplanci, 
zaplanski itd. v Prčon, Zaplaninci, zaplaninski…

 Spoštovana gospa profesor! Zahvaljujem se Vam za Vaše zaupanje. Branje teksta je bilo zelo zanimivo opravilo in 
upam, da skušate razumeti moje mnenje. Z zamikom let bo pričujoče branje samo pridobilo na pozitivnem sprejemu 
pri bralcih. Tudi pri Zaplanincih. 

 Lepo Vas pozdravljam in Vam voščim lepe praznične dni.«
16 Prim. Ivan (Janez) Nep. Pečnik o Vidmarjevi eri v Žireh ali peripetije okrog nove cerkve, Bogastvo in beda ljudi ali 

božji otroci  v Žireh, Žiri 2012, 5–67. 
17 Pisano na zadnjo stran obrazca modre barve, ¾ velikosti A4 format: Naslov je nečitljiv. Berljive so le še letnice, sicer 

pisane navpično: 1946, 1946, 1946, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950. V besedilu so vmes kljukice;  morda za znak, da je 
to prepisano v knjigo / kroniko. Nekaj je napisano tudi na obrazcu samem spredaj.
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Največ pozornosti pa so vredne nekakšne skice za pisanje. Primeri:   

1. Izpiski iz povojne kronike. / Planinska kronika desetih let.
Leto 1945 nam je prineslo ne le konec / zaključka vojnih grozot, [nečitljivo]… ko so se dolga 
leta stopnjevala v trpljenju in pomanjkanju, grozotah in [nečitljivo], temveč nas je obogatilo tudi 
z največjimi [nečitljivo], ki se ga je vzradostil razumevajoč posameznik ter je največji blagodat 
skupnosti oz. naroda.  – to je svoboda. V pričujoči kroniki ne nameravam popisovati dogodkov, 
ki so se razvijali neposredno pod vplivom tako važnega dejstva, saj se je o tem veliko pisalo ter je 
dnevno časopisje obširno poročalo. Vendar se zdi, da so podana poročila le splošna ali se nanašajo 
na mestne [?] in delavske kraje.
Kako pa so se revolucijonarni [pognalki?] teh velikih dogodkov odražali na deželi. Tako pri dru-
žinah večino v hribovskih krajih  [nečitljivo] v novonastalih odnosih pri slojih bolj oddaljenega 
podeželja, saj pove [nečitljivo] nepristransko po pravici in resnici.     
Sledi seznam oz. zaporedje triinštiridesetih zgodbenih motivov, ki so na koncu označeni s števil-
kami, kot da gre za kazalo. Vendar ni jasno, ali res gre zanj, torej pregled o tem, kar je že narejeno, 
ali za načrt kompozicije.18 Vse kaže, da gre za nedokončano zgodbo o Br-onih. Podoben ali enak 
seznam je napisan tudi na hrbtni strani modre kuverte.19  

2. Ivanka Br.
Izkoristila je premoženje svojih oblik, trgovine, špekulacije, nemoralo.  321.
Samohvala: jaz. Vsaka žaba se najbolje počuti v svoji luži. Ljubila najbolj svojo lažnivost oz. do-
mišljijo. (prva, druga, tretja beseda prečrtani). Biti nezanimiv je žalostno. Ženska mora častiti, da 
ljubi, na možu mora videti odločnost. Žena skriva v sebi veliko nasprotnih elementov. Eno govori, 
a drugo misli. 386. Cupido potuje v človeka [nečitljivo]. 387. najbolj nevarna spremljevalka je 
domišljija, zato raje bodi sam. (prečrtano). Ženske imajo veliko orožij za osvajanje. Koketnost 
[naprej nečitljivo]. 
Dvainštirideseti snubec (230). Snubci sploh (118).
Na dnu tega lista je napisano: Br. Zadnji umre ponos, do zadnjega dviga kremplje (358).20

3. PR: Maja pogrebi. Smrt in pogreb – ukradeno življenje
PA: Cvetna nedelja: popoldne – z banderi iz cerkve – dogodek pri cerkvi – v župo.
Doma – Jurij – Jurjeva Tona – Marjeta M. – Vida – procesija – Mic. M.[???.] pokop otroka – zakol 
teleta. Štrajk v umobolnici – smrti [nečitljivo] da 0.  – skrb za mater. 
KO: pije – hodi k [nečitljivo?] – ga skrijejo Prčoni. 

18 Porjavel list A4, pisava s svinčnikom: Na desni strani lista so 1., 2., 3. in 4. točka. Na koncu je besedna zveza: Smrkavi 
otroci. 

19 Na modri kuverti zadaj, Župni urad sv. Pavla na Vrhniki. Župnemu uradu Zaplana, p. Vrhnika: 
 Sledi nekakšno kompozicijsko kazalo: 
 Opis B na 1-2
 Od začetka do 1945 2-3
 Novi odbor 3-7
 Novi 
 Gesla naprej niso čitljiva, mogoče gre za kazalo že napisanega, do 122 strani.
20 Napisano na koncu na zadnjo stran obrazca modre barve, ¾ velikosti A4 format.

knjiga pecnik.indd   11 23.5.2014   23:07:17



12

se ženi – zaspi (?), snubljenje. – 21

Ali niso ti primeri nekakšne Pečnikove študije in premisleki za naslednje njegovo pisanje. Zakaj ni 
dokončano? Je zmanjkalo papirja? Ideje? Snovi? Časa? Veselja? Še naslov je nekako zasilen.

4. Br-oni
Drugo delo z naslovom Br–oni je na prvih dvajsetih straneh pisano na zadnjo stran obrazcev o 
rojstvih, v italijanščini in slovenščini – za ženske osebe (deklice) so rubrike izpisane z rdečo barvo, 
za moške (dečke) pa s črno barvo – nato pa na rjav malo tanjši papir kot pri Metamorfozah. In 
neverjetno drobno, prav tako s svinčnikom. Vsega skupaj je sto štirideset strani rokopisa. 
Za prepis in ureditev gradiva, morda v okviru študijskih obveznosti, sem zaman skušala pridobiti 
absolventko sociologije A. N. iz Zaplane.22  
Alfonzu Zajcu iskrena zahvala, da ga je napravil dostopnega širši javnosti. 
Tudi ta rokopis se težko bere. Prepisovanje je potekalo enako kot pri zgodbi o zidanju žirovske 
cerkve. V pretipkani obliki je 176 strani besedila in v računalniškem iztisu 101 stran (z razmikom 
1) in v drugi verziji 112 strani,23 ob večjem razmiku (1,5) pa 150 strani. To verzijo je dobila v roke 
Jožica Koder za lektoriranje in njene popravke je vnesla v računalnik Jožica Virnik. Obema se za 
požrtvovalno sodelovanje iskreno zahvaljujem.  
Jožica Virnik je storila tudi korak naprej in se spoprijela z nalogami, ki sodijo v redakcijo besedil. 
Kaj vse to zajema, nam predstavlja njen članek.

Vsem sodelavcem in sodelavkam pri pripravi Pečnikovega Zbranega dela za javnost se iskreno 
zahvaljujem: Dvema žirovskima župljanoma: Francu Temelju za prefotografiranje celotne župni-
kove Kronike v Nadškofijskem arhivu, da se je Alfonz Zajec lahko lotil težaškega prepisovanja 
najprej na papir in nato v računalnik. Dvema slavistkama, Jožici Koder in Jožici Virnik, ki se je 
nepričakovano spustila še v redakcijo. Pri tem nam je bil s korekturami latinskih citatov in z nji-
hovo razlago v odločilno pomoč prelat arhidiakon Anton Slabe. Čeprav je bilo vse to opravljeno 
za »božji lon«, brez finančnih sredstev ne gre. Že od začetka projekta je jamčil zanje †Vladimir 
Pečnik. Čeprav Župnikova kronika z literariziranima dodatkoma po vseh vmesnih krčih prihaja 
na dan z velikanskim zaostankom – po več kot desetletni pripravi! – , se njegova obljuba uresni-
čuje stoodstotno, za kar prav tako velja iskrena zahvala vsem odgovornim v Oazi miru, posebno 
Milanu in Veroniki Debeljak. 
Darinki Zdolšek (por. Demšar) z Vrhnike oziroma iz Žirov, Tonetu Kavčiču iz Male Ligojne in 
Alfonzu Zajcu se zahvaljujem tudi za spomine na njihovega župnika, enako †Stanislavu Isteniču 
iz Kranja. Zelo mi je žal, da izida te knjige ni dočakal, saj se ga je zelo veselil.  

21 Pisano na zadnjo stran obrazca modre barve, ¾ velikosti A4 format.
22 »Končno vračam drugi del zapisov. Opravičujem se, ker v tem dolgem času nisem naredila nič od dogovorjenega. 

Namreč naenkrat se mi je vse zasukalo, preselila sem se v Postojno, konec leta pričakujem naraščaj. Pa še začetna 
navdušenost, da bi zapise spravili v pravo knjigo, je kar izginilo. Upam, da ne boste zamerili preveč.

 Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.«
 Datuma [žal] ni.
23 Verjetno gre prvič pri preštevanju strani za pomoto.
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Kljub vsemu upam, da vse preveva zadoščenje, da smo oteli pozabe eno od življenjskih zgodb 
(navadnega!?) slovenskega duhovnika, večinoma podeželskega župnika.  
Nič od tega, kar je sezidal, ni ostalo za njim. Ostalo pa je, kar je zapisal. 
Bogu hvala!
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Alfonz Zajec

Težave pri prepisovanju Pečnikovih besedil

Rokopis je težko berljiv in se lahko tudi nehote napačno prebere in dá stavku drug pomen. Vse je 
pisano z navadnim svinčnikom. Lepa pisava je, pa tako drobno pisana, da bi prej prisodil rokopis 
ženski roki. Vrstice so tako zbite, da ima vsaka stran po več kot 40 vrstic. Posamezne besede so 
prečrtane in nad vrstico nove napisane. Stavki, ki so napisani na robovih, so tu in tam težko dolo-
čljivi, kam jih vriniti. Prepisovalcu ne ostane drugega, kot da skuša vriniti tudi te stavke v celotno 
zgodbo po lastni presoji. 
Najprej so prišli na vrsto spomini iz Žirov. Teh je kar 52 strani. Za branje je hudo, ker so bili pisani 
že na takrat porumenele liste na obeh straneh, še huje pa, kadar so napisani na modrih formu-
larjih na hrbtni strani. Ti formularji so ostali še iz italijanske okupacije, na primer Sporočilo o 
rojstvu moške osebe občini takratne Province di Lubiana. To samo dokazuje takratno vsesplošno 
pomanjkanje vsega materiala. Od najmanjše stvari naprej.
Gospod Pečnik je po drugi svetovni vojni prevzel župnijo Zaplana pri Vrhniki. Župnija je štela ko-
maj 350 prebivalcev. To je več kot desetkrat manj od žirovske fare, kjer bil do [II. svetovne] vojne. 
Tukaj je napisal žirovske zgodbe po spominu pričevalcev in jim dal glavni naslov Metamorfoze. 
Razumljivo je, da je to literarni pristop, ki v glavnem izpričuje dogodke okrog zidanja cerkve. Pi-
snih virov ni imel na razpolago, zato so nekateri dogodki tudi lahko časovno premaknjeni.
Povsem drugače je z zapisi zaplanskih dogodkov. Zapisani so po zgodovinskih virih, nekaj je za-
pisanih po pripovedovanju, nekaj, glavni del, pa jim je bil priča pisec sam. Predvsem pri spre-
membah, ki so se dogajale takoj po vojni ob uvajanju novega [družbenega] sistema. Zato so zgo-
dovinsko trdni in uporabni za zgodovinarje. Tudi po količini je gradiva domala trikrat več od 
žirovskih zgodb. Zaplanci so lahko upravičeno ponosni, da imajo tako bogat pisni vir o času, ki je 
danes že preteklost. Nekateri domačini so tako natančno opisani, da se utegnejo prepoznati. Pa to 
nič ne de, tako je res bilo.
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Jožica Virnik

O redakciji besedil gospoda Ivana Pečnika 
za objavo

Pri pripravi besedil za objavo sem imela na voljo pretipkani besedili Kronike in Metamorfoz ter že 
izdano knjigo Bogastvo in beda ljudi ali božji otroci v Žireh. Besedila so bila tudi pretežno lektori-
rana.
Odločiti se je bilo treba, kako bi se čimbolj ohranila avtentičnost besedil, da pa bi bila hkrati  ber-
ljiva tudi za sodobnega bralca. Zdelo se je primerno kar najbolj ohraniti piščevo besedje, torej tudi 
tiste izraze, ki jih Slovar slovenskega knjižnega jezika označuje za starinske, zastarele itn. Niso po-
sebej označene kot zaznamovane. Z enojnimi narekovaji so označene le »popačenke« (v glavnem 
iz nemščine).
Prav zaradi prizadevanja po avtentičnosti in ohranitvi arhaičnosti jezika so ostala nekatera avtor-
jeva ponavljanja besed, njegov posebni, stilno zaznamovani besedni red, značilni eliptični stavki 
(zlasti pogosto je izpuščen pomožni glagol pri pretekliku, mogoče čisto iz praktičnega vzroka: hi-
trejšega pisanja), besedne zveze, posebno tiste s predlogi in deležja, kar danes zveni nerodno ali se 
celo ne sklada z obstoječimi jezikovnimi pravili. Popravljeno je le tisto, kar bi se zdelo sodobnemu 
bralcu premoteče.
Posebej zahtevno je bilo delo s Kroniko. V njej je bilo v tipkopisu veliko oklepajev, ki so nakazo-
vali, da prepisovalec besede ali skupine besed ni uspel prebrati. Zato sem celotno natipkano be-
sedilo primerjala od strani do strani z rokopisnim izvirnikom in marsikdaj dopolnila, kar sem še 
lahko prebrala in razvozlala. Pisava gospoda Ivana Pečnika je sicer lična, a ne vedno tudi razločna 
in čitljiva. Za to je najbrž kriva hitrost zapisovanja, na nekaterih mestih pa je čas naredil svoje in 
je pisanje zbledelo. Tako so v tej izdaji, žal, morali ostati oklepaji z oznako ‘nečitljivo’ ali besede, 
označene z zvezdico, ki pomeni, da zapis ni popolnoma zanesljiv.
Precej nezanesljiva so bila v tipkanem prepisu zlasti imena in priimki književnikov, katerih dela je 
gospod Pečnik prebiral in iz njih izpisoval misli. Večino avtorjev se je dalo s pomočjo spleta najti 
in zapise preveriti ter jih popraviti.
Posegi v jezik in stil pa so  zaradi dokumentarnosti Kronike malenkostni.    
Zaradi hitrice je avtor praviloma zapisoval datume le z dnevi in meseci, zato so zaradi lažje časov-
ne orientacije dodane letnice.
Za lažje razumevanje besedil so na nekaterih mestih dodane ustrezne opombe. 
Tiste s cerkvenega področja in prevode iz latinščine, nemščine in italijanščine je prispeval prelat 
arhidiakon Anton Slabe. Zaradi priročnosti pri branju so ti prevodi dodani v oglatih oklepajih – 
poleg prevedenih besed, besednih zvez ali povedi. 
Spoštovani bralci, verjemite, da je bilo v pripravo besedil vloženega ogromno truda in prizadeva-
nja, da bi vam kar se da ustrezno predstavili to posebno in nadvse privlačno zapuščino gospoda 
Ivana Pečnika, zato vas prosimo za prizanesljivost, če so morebiti še ostale kakšne pomanjkljivosti. 
Res smo se trudili, da bi jih bilo čim manj!
Želimo vam prijetno in poučno potovanje skozi življenje v tistih, ne tako oddaljenih, a vendar zelo 
drugačnih, s posebnimi okoliščinami zaznamovanih časih in skozi življenje, delo, prizadevanje, 
čustvovanje, razmišljanje povprečnega slovenskega duhovnika, pa vendar nadpovprečno bistro-
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umnega, stvarnega, družbenokritičnega, duhovitega in razgledanega človeka, kot je gospod Ivan 
Pečnik gotovo bil in kot kakršnega ga boste ob prebiranju njegove Kronike in literarnih poskusov 
gotovo spoznali.  

SEZNAM UPORABLJENIH KRAJŠAV

SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika

Knjiž. – knjižno
Pog. – pogovorno
Nižje pog. – nižje pogovorno
Nar. – narečno
Star. – starinsko
Zastar. – zastarelo
Ekspr. – ekspresivno
Nav. ekspr. – navadno ekspresivno
Slabš. – slabšalno
Šalj. – šaljivo
Rel. – religija
Jur.– pravo
Med. – medicina
Bot. – botanika
Etn. – etnologija
Voj. – vojska
Gozd. – gozdarstvo

Znak * ob besedi pomeni, da zapis ni popolnoma zanesljiv. 
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