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» Spoštovani Filip, že pet let se srečujeva skoraj vsak dan. Zjutraj  
pred mašo najprej pozdravim Jezusa v tabernaklju – v isti šturski
cerkvi in pred istim tabernakljem, kjer si ga pozdravljal ti pred 
stotimi leti. Potem vstopim v zakristijo, da se pripravim na mašo. 
Tam me na steni pozdravi, tvoja meter visoka, portretna fotografija.  
Sediš na stolu z naslonjalom in si z desno roko podpiraš obraz;  
le rahlo, toliko, da daješ vtis razmišljujočega človeka. Leva roka  
počiva na kolenu. Potem mi stopi pred oči tvoja zadnja fotografija, 
posneta konec decembraleta 1945, nekaj dni pred smrtjo. Izgledaš 
starejši. Tako si bil ubog, da si bil oblečen v obleko pokojnega  
davškega cerkovnika. Leta, zlasti pa napori in preizkušnje,  
so ti izklesali obraz.

A kmalu nato si bil umorjen, zagrebli so te na skrivnem mestu. 
Pokrili so te z ukazanim molkom; lahko so se širile le laži o tvojem 
delu in izginotju. Vendar si na zadnji fotografiji upravičeno mirno 
zrl v daljavo. Preveč dobrega si napisal, zlasti pa si naredil preveč 
plemenitega, da bi te lahko katerikoli zločinski režim izbrisal  
z odra zgodovine.«

Tako začenja Ivan Albreht obširen življenjepis Filipa Terčelja (1892–1946),  
duhovnika, vzgojitelja in poeta liturgije. Terčeljev lik je še danes zavit  
v kopreno skrivnosti, ki je predvsem posledica prikrivanja njegove mučeniške 
smrti v začetku leta 1946. Zaradi vztrajnega narodotvornega delovanja so ga 
preganjali vsi totalitarni režimi 20. stoletja – fašizem, nacizem in komunizem. 
Od leta 2010 v škofiji Koper teče postopek za njegovo beatifikacijo. 

Knjigi so dodane številne fotografije, popis Terčeljevega literarnega  
dela in seznam Terčeljevih bogoslužnih pesmi.

IVAN ALBREHT (1945) je duhovnik, nekdanji 
vzgojitelj in profesor v vipavski škofijski gimnaziji,  
in od l. 2012 duhovni pomočnik v Šturjah.  
V samozaložbi je izdal Osnutek zgodovine ajdovske 
župnije in cerkve (1999), Župnija Dornberk  
v stis kalnici zgodovine (2013) in Mozaik  
krščanstva ob Mrzli reki (2016).22,90 EUR
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Spoštovani Filip, že pet let se srečujeva skoraj vsak dan. Zjutraj pred 
mašo najprej pozdravim Jezusa v tabernaklju – v isti šturski cerkvi in pred 
istim tabernakljem, kot si ga pozdravljal ti sto let nazaj. Potem vstopim 
v zakristijo, da se pripravim na mašo. Tam me na steni pozdravi tvoja 
meter visoka portretna fotografija. Sediš na stolu z naslonjalom in si z 
desno roko podpiraš obraz; le rahlo, toliko da daješ vtis razmišljujočega 
človeka. Leva roka počiva na kolenu. 

Vedno me pritegne tvoj obraz, tvoj pogled, ki gleda vame, a ob
enem še nekam višje, dlje v skrivnostne širjave. Mlad si še, nekaj let po 
novi maši. Življenjski napori ti še niso pustili sledi na obrazu. Mirno in 
odločno zreš v svojega gledalca. Daješ vtis, da veš, kaj hočeš in se ne bojiš 
naporov, ki te čakajo.

Potem mi stopi pred oči tvoja zadnja fotografija, posneta konec de
cembra leta 1945, nekaj dni pred smrtjo. Videti si starejši. Tako si bil ubog, 
da si bil oblečen v obleko pokojnega davškega cerkovnika. Leta, zlasti pa 
napori in preizkušnje so ti izklesali obraz. Postal si resnični izobraženec. 
Obraz je dokončno oblikovan, izrezan. Čeprav si prišel iz komunističnega 
zapora šele pred nekaj meseci in živel kot brezdomec, zreš še vedno nekam 
v daljavo, mirno, odločno. Nisi vrgel puške v koruzo, še vedno imaš načrte 
in voljo, da jih uresničiš. 

A kmalu nato si bil umorjen, zagrebli so te na skrivnem mestu. 
Pokrili so te z ukazanim molkom; lahko so se širile le laži o tvojem delu 
in izginotju. Vendar si na zadnji fotografiji upravičeno mirno zrl v daljavo. 
Preveč dobrega si napisal, zlasti pa si naredil preveč plemenitega, da bi te 
lahko kateri koli zločinski režim izbrisal z odra zgodovine.
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Uvodni pogovor s Filipom Terčeljem 

Delal si za Delodajalca, ki zmore poraze in neuspehe uporabiti kot 
vogelne kamne pri doseganju svojih načrtov. Gospodar, ki si mu služil, te 
je odrešil s svojim »porazom« na križu in ti si šel po njegovi poti. Prišel 
si do cilja, ki si ga vse življenje gledal v daljavi.

Vedno sta me zanimali tvoje življenje in delo. Ko sem pisal knjigo Mozaik 
krščanstva ob Mrzli reki, ki orisuje preteklost ajdovske in šturske župnije, 
sem se velikokrat srečal s tvojim delovanjem, pesmimi in drugimi spisi. 
Žal je večina ljudi, ki te je poznala, že pokojnih. Zato sem kar odlašal  
s pisanjem o tvojem življenju in delu. 

Potem me je v nekem trenutku prešinilo. Mnogo tega, česar ni 
mogoče najti v arhivih in je šlo v grob s spomini tvojih sodobnikov, je 
pravzaprav zapisano v tvojih pismih, ki so, žal, tudi mnoga izginila; v črti
cah, člankih, predavanjih, pesmih, kratki in daljši prozi, v povesti Vozniki 
itd. V tistem trenutku sem odkril ključ, ki mi je odprl nove vidike tvojega 
življenja, čustvovanja in mišljenja. Dojel sem, da marsikaj zapisanega ni 
sad tvoje domišljije, ampak je nekakšna rentgenska slika tvoje notranjosti, 
tvojega duhovnega življenja in okolja, v katerem si deloval.

Ker sem v skoraj štirih desetletjih bivanja ob Hublju spoznal mno
go poti in steza, po katerih si hodil; senožeti in pašnike, kjer si kot otrok 
pasel, razglede, ki so se odstirali pred tvojim domom, je naenkrat tvoje 
pisanje zasijalo v drugačni luči. 

Ti nisi pisal iz knjig in leksikonov. Pisal si iz sebe, iz narave, v kateri 
si živel, iz spominov na svojo družino in iz tega, kar so tvoje zvedave oči 
opazile v družinah šturske in ajdovske župnije. V raznih okoljih, kjer si 
živel, si opazil vso dobroto ljudi, pa tudi vsakovrstne napake običajnih 
smrtnikov.

Zato bova zdaj začela pogovor. Odgovore na vprašanja, ki se mi 
porajajo ob raziskovanju tvojega življenja, bom iskal v tvojih spisih. Tam 
mi boš odgovarjal. Naloga ne bo lahka, ogromno si pisal, še več si se 
udejstvoval, poučeval, predaval, pridigal, spovedoval, vodil duhovne vaje 
in razne druge tečaje, prepeval, pomagal ljudem na obrobju, svaril mo
gočnike tega sveta … 

Upam, da mi bo uspelo vsaj nekoliko prodreti v skrivnost tvoje 
osebnosti, ki se je kalila v nesebičnem žrtvovanju za ljudi, v povezanosti 
z Bogom in v trpljenju, ki bi se mu lahko izognil, če bi se obračal po 
vetru. 
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Želim raziskati, kaj ti je dajalo moč, da si kot hrast na siloviti burji 
zgodovinskih viharjev ostal pokončen, zvest Bogu in vedno pripravljen 
za pomoč bližnjim. Rad bi ugotovil, ali si zaslužiš, da te imamo tudi za 
mučenca in svetniško osebnost. 
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Levo Ajdovščina, desno Šturje približno leta 1900,  
Grivče so levo nad šturskim zvonikom.
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Kje so Šturje?

Če želimo nekoliko globlje razumeti Terčeljevo življenje, čustvova
nje in delovanje, moramo vsaj nekoliko spoznati čas in okolje, v katerih je 
Filip odraščal. Prvih trinajst let otroštva sta ga najbolj oblikovali družina 
in župnija. V mnogih Terčeljevih spisih zaznavam močne odmeve vtisov, 
ki jih je kot otrok sprejemal v svojem širšem in ožjem domačem okolju.

Kje so Šturje?

V letu 1892, ko je bil rojen Filip Terčelj, bi bilo to vprašanje nepotrebno. 
V kranjski deželi in v ljubljanski škofiji je večina vedela, da so Šturje vas, 
ki leži ob mejni reki Hubelj1 v zgornji Vipavski dolini. Vedeli so, da je 
takoj onstran Hublja sosednja župnija Ajdovščina, ki pa spada v goriško 
nadškofijo. Šturje so bile zadnja župnija na Kranjskem in Ajdovščina prva 
na Goriškem. 

Šturje so od leta 1830 spadale pod ljubljansko škofijo, Ajdovščina pa 
pod goriško nadškofijo. Šturje so pripadale vipavski, Ajdovščina pa črniški 
dekaniji. Metropolit je bival v Gorici. Šturska župnija je v tistem času 
imela nekaj čez tisoč prebivalcev, Ajdovščina pa nekoliko manj. Zračna 
razdalja med župnijskima cerkvama je 550 metrov.

Filip Terčelj in krajevno ime Šturje imata nekaj skupnega. Komuni
stična oblast je po drugi svetovni vojni Filipu Terčelju vzela življenje, Štur
jam pa ime (kulturnozgodovinski umor). Motil jih je svetnik in mučenec 
sv. Jurij, po katerem so pred sedmimi stoletji (1320) kraj poimenovali. 

1 Fluvius frigidus – Rimljani so jo imenovali Mrzla reka.
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Otroštvo v Šturjah (1892–1905) 

Terčeljeva rojstna hiša v Grivčah

Osemdesetletni oče Filipa Terčelja.

Mihael Arko, duhovnik, ki je Filipa krstil. 

Lipčev oče Filip Terčelj v srednjih letih.
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Razgled izpred Terčeljeve rojstne hiše

Leta 1953 je oblast Šturje preprosto ukinila in jih pridružila Aj
dovščini. Le v cerkvenih dokumentih se je ohranilo ime Šturje. Posmeh 
zgodovine je v tem, da ima danes šturska župnija približno 5000 prebi
valcev, ajdovska pa nekaj čez 2000. Na šturski strani so danes predvsem 
stanovanjske hiše in bloki, na ajdovski – desnem bregu Hublja – pa je več 
industrijskih obratov, trgovin in uradov. 

Ajdovščina je danes sedež občine in upravne enote. Središče mesta 
je Lavričev trg, na šturski strani pa Cankarjev trg. Meja med štursko in 
ajdovsko župnijo je vsa stoletja tekla po reki Hubelj. Pravzaprav je to edina 
stalnica, ki se v vseh stoletjih ni spremenila. 

V času Terčeljevega rojstva ob koncu devetnajstega stoletja sta 
Šturje in Ajdovščina postali župniji. Prej so v obeh cerkvah vsa stoletja 
delovali le vikarji – duhovniki namestniki, ki so bili podrejeni župniku 
vipavske pražupnije. Tako Šturje kot Ajdovščina sta bili v Terčeljevem 
otroštvu samostojni občini. Terčeljev oče Filip, ki se je sicer preživljal 
s kmetovanjem in prevozništvom, je bil večkrat tudi v občinski upravi. 

Razgled izpred Terčeljeve rojstne hiše

Šturska župnija ima več zaselkov: Trnje, Pale, Žapuže, Kožmani, Fužine 
in med najmanjšimi so Grivče. Ob koncu devetnajstega stoletja je bilo 
tam šest hiš. Danes so Grivče samostojna vas z nekaj čez šestdesetimi 
prebivalci in lastnimi hišnimi številkami. V času Filipovega otroštva je 
imela njegova rojstna hiša številko Šturje 90, danes Grivče 5 in 6.

Nadmorska višina v Šturjah in Ajdovščini je približno 100 metrov, 
grivške hiše pa so približno 80 do 100 metrov višje na strmem pobočju 
Gore. 

Filip je bil obdarjen s čudovitimi razgledi. Deset minut stran je 
lahko v dolini občudoval razgibano strugo Hublja. Kadar so mu oči drsele 
po hubeljski strugi, je po dveh kilometrih lahko videl reko Vipavo, po 
kateri nosi ime celotna dolina. Na jugu se nad reko Vipavo dviga nizko 
gričevje TržaškoKomenskega krasa, ki se onstran spušča proti morju. S te 
strani in od spodnje Vipavske doline navzgor prihajajo blagi vplivi morja. 

Onstran Hublja, proti zahodu, je lahko opazoval strme previsne 
skalne stene Gradišča (Školja), ki je visok le 230 metrov, a je gledano z 
grivške strani skoraj nepristopen. Grivče in Gradišče si preko Mrzle reke 
– Hublja – zreta iz oči v oči. Na Školju je bilo najstarejše naselje že v 
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Otroštvo v Šturjah (1892–1905) 

bronasti dobi. Če je Filipa zanimalo, kaj delajo pastirji na Školju, je do 
tja potreboval dvajset minut.

Filip je imel popoln pregled nad celotno ajdovsko župnijo. Tam 
je v rimskih časih stala močna utrdba – Castra s šestnajstimi stolpi. Še 
danes so vidni mogočni ostanki rimskih zidov, ki so zaznamovali kraj 
do današnjih dni. 

Kadar je šel k maši v ajdovsko cerkev, so njegove mlade noge po
trebovale četrt ure, v štursko cerkev pa je prišel pet minut prej. Poleg 
ajdovskega zvonika se je njegov pogled prav gotovo ustavil na velikanskih 
stavbah ajdovske predilnice in barvarnice tik ob Hublju. Ko sem prebiral 
Terčeljeve spise, sem mnogokrat naletel na motiv te tovarne, zlasti pa na 
stotine ljudi, ki so bili v njej zaposleni in pičlo plačani.

Tik pod Grivčami stoji šturska cerkev in okrog nje se drenjajo hiše. 
Štursko cerkev krog in krog neprekinjeno obdajo hiše in celoten pogled 
daje vtis protiturškega tabora. Šturska cerkev še danes kakor koklja čuva 
piščančke – hiše, ki se stiskajo k njej.

Nad Grivčami se na severozahodu dvigajo Čaven (1200 m) in Veliki 
Golaki (1495 m). Bolj proti vzhodu pa Sinji vrh (1002 m), Kovk in drugi 
vrhovi. Za njimi je vas Kovk, ki je do leta 1965 spadala pod štursko župnijo. 

Prav skozi Grivče vodi več poti, po katerih so verniki s Kovka ho
dili k maši v štursko cerkev. Pot je zelo strma, premagati je treba 700 do 
800 metrov višinske razlike. Za pot nazaj, v hrib, so ljudje potrebovali uro 
in pol do dve uri. Z živo in trpežno vero »Gorjanov« se je Filip srečeval 
vsak dan že od malega in opazoval, kako so ljudje hodili v cerkev molit 
mimo njegove rojstne hiše.

Še bolj pa je Terčelja zaznamovala burja, ki divja po strmih pobo
čjih teh hribov in se skuša prebiti do morja. Burja ima v Terčeljevih pe
smih in drugih spisih večplasten pomen in jo neštetokrat omenja. Pisatelj 
Alojz Rebula, ki je postavil Filipu Terčelju čudovit literarni spomenik v 
romanu Nokturno za Primorsko, je dal glavnemu junaku, ki pooseblja 
Terčelja, priimek Burnik. Upravičeno!

Del tega razgleda izpred rojstne hiše in občutja ob njem je Terčelj 
opisal v znani pesmi Vipavska, ki jo je objavil v Našem čolniču leta 1925.2

2 Filip Terčelj, Naš čolnič (NČ) 3 (1925), str. 189.
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Razgled izpred Terčeljeve rojstne hiše

Vipavska

Divja burja, sonce žgoče, 
vinski grički, zgodnji ptički 
in nad vsemi skalni Nanos,  
kakor skrbni oče.

Le poglejte vinske griče! 
Cerkvice na njih so v krogu. 
Bele cerkvice – ovčice 
čuva Mati v Logu.

Kaj zato, če burja tuli 
in če močne hraste trese! 
Nas Vipavcev iz doline 
burja ne odnese!

To Vipavska je dolina, 
zemski raj in cvetno morje, 
sadni vrt, ki ga spomladi 
bela vila orje.

To dolino ogradil 
so očaki tisočletni: 
Stari Nanos, sivi Čaven, 
Javornik priletni.

Tu ostanemo, kjer zrasli 
smo v viharju in vročini, 
dokler Bog nas ne pokliče 
k večni domovini!
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Otroštvo v Šturjah (1892–1905) 

Pri Markovih v Grivčah so dobili 
prvorojenca

Hiši, kjer se je rodil Terčelj, se je reklo pri Markovih v Grivčah. Kar trije 
nekdanji gospodarji so se namreč imenovali Marko. Nato je sledila troji
ca Filipov.3 Tako je bilo ime praočetu, očetu in sedaj je enako ime dobil 
prvorojenec Filip Terčelj, rojen na svečnico, 2. februarja 1892. Največkrat 
so ga po domače klicali Lipče.

Še isti dan ga je krstil šturski duhovnik Mihael Arko,4 ki pa tedaj 
še ni bil župnik, ampak le vikar. Šturski župnik je postal šele dve leti 
pozneje, kar bom opisal v nadaljevanju. Za krstna botra sta mu bila za
konca Anton in Marija Rustja iz Skrilj, sorodnika Lipčeve mame, ki je 
tudi izvirala iz Skrilj. 

Otrokovi starši, Filip Terčelj5 iz Grivč in Marija Rustja iz Skrilj, so 
se poročili dobro leto pred rojstvom prvorojenca. Filipu je sledilo še šest 
bratov in sester. Naslednja je bila Viktorija (r. 1894), ki se je poročila na 
Moravsko blizu Brna. Leta 1896 je bila rojena Marija, ki ji je bilo usojeno 
živeti le štirinajst let. Sledila sta brata Franc (1898) in Anton (1901), ki sta 
ostala doma, si ustvarila družini in si domačijo razdelila. Ana se je rodila 
leta 1904, a je umrla kot petmesečni otrok. Zadnja sestra je bila Amalija 
(1906).

Ker je bil Lipče krščen še isti dan, predpostavljam, da je bil rojen v 
jutranjih urah na svečnico in krščen pozno popoldne ali zvečer. Preden so 
po rojstvu uredili vse potrebno in fantka uredili toliko, da je brez škode 
prestal pot od hiše do cerkve skozi mrzel zimski dan, je preteklo nekaj ur. 

3 Filippos pomeni v grščini ljubitelj konj.
4 Mihael Arko se je rodil 19. 9. 1857 v Zapotoku v župniji Sodražica. Bogoslovje je študiral v Lju

bljani in bil tam posvečen v duhovnika 19. 9. 1880. Najprej je bil imenovan za kaplana v Škofji 
Loki in nato v Hrenovicah pri Postojni. Kurat v Šturjah je postal leta 1888. Že v tem času se je 
zelo zanimal za petje in glasbo. Bil je znan glasbenik cecilijanec. Petja in igranja na klavir se je 
učil pod vodstvom skladatelja Antona Foersterja. Tečaj za pevovodje je opravil na dunajskem 
konservatoriju. Komponiral ni, organiziral pa je pevske zbore povsod, kjer je služboval. Sodeloval 
je pri Cerkvenem glasbeniku, glasilu Cecilijanskega društva. Bil je preizkuševalec cerkvenih 
orgel. Pisal je članke v ljubljanske in goriške časopise. 

  Sodeloval je pri raznih katoliških organizacijah. Iz Šturij je odšel za župnika in dekana v Idri
jo. Leta 1901 je bil izvoljen za deželnega poslanca, zanj so glasovali celo socialni demokrati, ker 
se je zelo zavzemal za pravice delavcev. Napisal je tudi Zgodovino Idrije. Knjiga je pomembna, 
ker je bila napisana na podlagi raziskovanja arhivov rudnika, ki danes ne obstajajo več. 

5 Filip Terčelj (1867−1965) in Marija Rustja (1869−1917).
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Ali naj gredo Šturci v pravoslavje

Na podnožju šturskega krstnega kamna, pri katerem je bil Lipče 
krščen, je vklesan majhen relief ptiča pelikana, ki krmi svoje mladiče. Mor
da je odrasli Filip prav ob svojem krstnem kamnu dobil zamisel za psevdo
nim Pelikan, s katerim se je večkrat podpisal pod svoje bogoslužne pesmi.

V tistem času so bile maše samo zjutraj, ker je moral biti duhovnik 
tešč od polnoči do maše. Duhovnik je lahko maševal le enkrat na dan. 
Krščevali pa so vse dni v tednu in ob vseh urah, saj je bila umrljivost 
dojenčkov še precejšnja. Pri krstu so bili le duhovnik, cerkovnik in botri. 
Krst je bil v šturski cerkvi pri krstnem kamnu, ki je bil takrat zadaj v 
cerkvi pri glavnih vratih v levem kotu. 

Istega leta je bil tri mesece pozneje, kilometer stran, rojen in krščen 
v Ajdovščini Danilo Lokar, pozneje po poklicu zdravnik. Po upokojitvi 
je postal znan slovenski pisatelj. Resno je začel pisati šele v letih, ko je bil 
njegov rojak Lipče že skoraj deset let med pokojnimi.

Ali naj gredo Šturci v pravoslavje

Za lažje razumevanje, v kakšne cerkvene razmere se je rodil Lipče, si neko
liko oglejmo dogajanje v Šturjah prav v letu njegovega rojstva. V dogodke 
je bil precej vpleten Terčeljev oče, saj je bil dejaven v šturski občinski in 
cerkveni upravi.

Vsaka kaplanija se je morala močno in dolgo truditi, da je postala 
samostojna župnija, čeprav je imela svojega kaplana, ki je živel med njimi 
in jih duhovno oskrboval. Prizadevanja so včasih trajala desetletja. Hišni 
gospodarji so morali podpisati, da bodo župnika vzdrževali; občina se 
je morala prav tako pisno obvezati, da bo župnijo materialno podpirala.

Iz Vipavske doline je poznan primer Podrage, ki si je dolgo časa 
prizadevala, da bi se osamosvojila od šembijske fare (Podnanos). Vse za
man. Leta 1889 je Podražanom prekipelo in so sporočili na ljubljansko 
škofijo, da so prestopili v pravoslavje, da se bodo lahko na ta način osa
mosvojili. Tedaj so se v Ljubljani zganili in kmalu so Podražani dobili 
status samostojne župnije.

Tudi v Šturjah se je zapletalo. Že februarja 1889 je ministrstvo za 
bogočastje na Dunaju dalo soglasje, da postanejo Šturje samostojna žu
pnija, neodvisna od Vipave. Leta 1892 se je šturska občina obvezala, da 
bo vzdrževala duhovnika in skrbela za cerkev in župnišče. Kljub temu se 
ni zgodilo nič. Ljudje so negodovali. 
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Otroštvo v Šturjah (1892–1905) 

Šturski duhovnik Mihael Arko je v dopisu na ljubljansko škofijo 
odločno opozoril: »[T]reba je bilo v tem času le spretnega agitatorja, pa 
bi se zgodilo kakor v Podragi.«6 Namig je zalegel. 

Opozorilo je Arko napisal avgusta 1893, dokument o ustanovitvi 
samostojne šturske župnije je sledil 20. 9. 1893 in oktobra istega leta je 
Arko zaprosil ljubljanskega škofa, naj ga imenuje za župnika novoustano
vljene župnije. Januarja 1894 je uradno postal prvi šturski župnik.

Tri mame

Oče in mati sta običajno osebi, ki otroka najbolj oblikujeta za vse življenje. 
Na gre le za gensko zasnovo, predvsem gre za življenjski stil, ki ga nova 
družina živi, za vrednote, ki jih poosebljata in živita oče in mati, in za 
njun medsebojni odnos.

Lipčeva mati Marija je bila stara triindvajset let, ko je rodila prvo
rojenca. Od matere je Filip prejel veliko zaupanje v Boga in vero, ki se je 
kazala predvsem v dejanjih ter v vdanem prenašanju trpljenja in preizku
šenj, ki jih je sprejemala kot sestavni del življenja. 

Oče Filip je bil edinček, zato je hotel, da je bilo v družini po nje
govem. Prilagajati se je morala predvsem mati, da je bil v hiši ljubi mir. 

Od matere se je Lipče naučil ljubezni do revežev in skrb za ljudi na 
obrobju družbe. Terčeljeva družina v obdobju pred prvo svetovno vojno ni 
živela v pomanjkanju. Kmetija je bila tako velika, da so imeli tudi hlapca 
ali deklo. Poleg kmetije so se ukvarjali s prevozništvom, zato je mama 
lahko pomagala revežem. 

Nečakinja Joža je o njej pripovedovala: »Kaj jo je najbolj odliko-
valo? Usmiljena radodarnost. V vasi niso bili vsi premožni, bila je mala 
vas. Ko so prišle v hišo ženske, je mama vedela, zakaj. Nazaj ni šla nobena 
praznih rok, pod predpasnikom je nesla. Mama pa je rekla, zdaj vem, da v 
vasi danes ne bo šel nihče lačen spat. Tako vidimo, da je Filip svojo osnovno 
lastnost dobrodelnosti dobil doma v družini.«7 Mama je umrla leta 1917, 
stara oseminštirideset let; v letu Lipčeve nove maše. 

Leta 1922 je Lipče dobil drugo mamo – mačeho Anico Brecelj iz 
znane Brecljeve družine v bližnjih Žapužah. Oče se je poročil drugič, 

6 Iz dokumenta v Nadškofijskem arhivu Ljubljana, fasc. Šturje.
7 Zbornik Terčeljevih dni 2010 v Ajdovščini, uredila Marija Pegan, samozaložba, Ljubljana 2010, 

str. 70 − pričevanje Jože Širca Bratina, Terčeljeve nečakinje. 
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Tri mame

zapustil je svojo domačijo in otroke v Grivčah in leta 1922 kupil hišo tik 
ob šturski cerkvi. Lipče je imel odslej dva doma in dve mami. 

Kadar koli je prihajal nazaj v Šturje, se je ustavil pri cerkvi na drugi 
domačiji očeta in mačehe ter v Grivčah, kje so bivali njegova brata in drugi 
sorodniki. Kadar je pisal svojim najbližjim sorodnikom, je oboje naslavljal 
Preljubi moji domači ali pa Dragi moji. 

Med »zgornjimi« in »spodnjimi« Terčelji ni bilo večjih prepirov, 
a odnosi so bili hladni. Mačeha je bila iz drugačnega testa kot prva žena 
in oče Filip ni imel več prve besede. Odtlej je moral on ubogati. Mačeha 
Anica je bila že prej poročena v Grivčah z Antonom Novakom in bila 
bližnja soseda Markovih. A njen prvi mož je med prvo svetovno vojno 
izginil nekje na Balkanu. Zato je preteklo nekaj let, da je Anica dobila 
mrliški list za prvega moža in se leta 1922 v drugo poročila.

Ob vsej minljivosti človeškega življenja in muhavosti medčloveških 
odnosov se je Filip kot duhovnik najbolj oklenil tretje matere – Marije. 
Njej je namenil veliko svojega literarnega ustvarjanja. Približno trideset 
njegovih Marijinih pesmi lahko prepevamo, saj so jih uglasbili najvidnejši 
glasbeniki njegove dobe: Vinko Vodopivec, Stanko Premrl, Matija Tomc, 
Franc Kimovec, Alojzij Mav, Anton Jobst, Emil Komel, Martin Železnik, 
Josip Klemenčič in še drugi. Različna imena ji je dajal, na prvem mestu 
daleč najbolj prevladuje Marija kot mati, naša duhovna mati, tolažnica, 
nebeška gospa, najlepši cvet, naša Kraljica …

V šmarnicah iz leta 1928 Marija, naše življenje je v uvodu Terčelj 
zapisal posvetilo: »Šmarnice, ki jih je nabral nebeški Materi v čast in dobri 
zemski materi v spomin.« Na strani 75 takole zapiše: »Ni je na tem svetu 
lepše besede, kot je beseda ‘Mati’. Nihče drugi ne zna in te ne more ljubiti 
tako kot tvoja mati … Kako globok in tolažilen je za nas vse nauk, da imamo 
v nebesih predobro Mater, ki nas z materinsko ljubeznijo celo naše življenje 
čuva. Ta dobra mati mora biti zgled tudi vsem zemskim materam, pred-
vsem zgled prave materinske ljubezni v družini … S tem tihim, a ljubezni 
polnim delom je dala prelep zgled vsem materam. Ne s krikom, prepirom 
in razburjenjem, temveč z mirno, dejansko ljubeznijo naj dajejo možu in 
otrokom pravi mir in pravo srečo.«8 

8 Filip Terčelj, Marija, naše življenje, Gorica 1928, str. 75.
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Otroštvo v Šturjah (1892–1905) 

Glej o Marija9

Glej, o Marija,   
k tebi se dviga  
tisoč obupanih rok.  
Usmili se, Mati,  
solze obriši   
svojih trpečih otrok.

Ti si trpela,  
sveta mučenka,  
tebi je znana bridkost. 
Pošlji nam žarek  
v žalostna srca,  
vrni nam, vrni radost. 

Dva očeta

Kaj je Lipče prejel od rodnega očeta? Trdno zdravje in vzdržljivo telesno 
konstitucijo. Njegov oče je kljub dvema svetovnima vojnama in raznim 
drugim preizkušnjam dočakal osemindevetdeset let. Umorjenega sina je 
preživel za skoraj dvajset let. 

Ko je bil star štiriinpetdeset let, se je oktobra 1922 še drugič poročil 
in imel v drugem zakonu hčerko Marinko (1923) in sina Stanislava (1925), 
ki pa je umrl kot dojenček. Ko to pišem, je Marinka še živa. Že peto leto 
jo vsakih štirinajst dni obiščem v domu ostarelih in obhajam. Lahko še 
skupaj moliva, spomini na preteklost pa so popolnoma ugasnili.

Vedno sem se spraševal, kako je Lipče v desetletju po prvi svetovni 
vojni zmogel skoraj nečloveške napore. Potoval je iz župnije v župnijo, iz 
društva v društvo, in to v časih, ko so bila prevozna sredstva zelo skro
mna. V marsikatero hribovsko vas se je iz doline moral povzpeti peš in 
tam maševati, pridigati, predavati, organizirati in svetovati pozno v noč. 
Kdaj je pisal in se pripravljal? Ponoči! In je zdržal.

9 Filip Terčelj, Glej o Marija, v Vinko Vodopivec, Zdrava Marija (ZM), Goriška Mohorjeva družba 
(GMD) 1933, str. 64−65.
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