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Ali so tam angeli?

Ali spi zakopan v prah in pepel eterični ogenj?
Oni živijo! Resnično živijo na zemlji

neprižgano, nerazumljeno življenje.

Edward Young

V letu 2004 se spominjamo devetdesete ob-
letnice ustanovitve Mestnega pogrebnega
zavoda in hkrati bližnje stoletnice začetka
pokopavanja na pokopališču pri Sv. Križu. Nič
ne bi moglo bolje zaznamovati obeh za Ljub-
ljano tako pomembnih dogodkov kot knjiga
o centralnem ljubljanskem pokopališču izpod
peresa Milene Piškur. Avtorica se že vrsto let
ukvarja s problematiko ljubljanskih pokopa-
lišč, posebej z vidika pomembnih osebnosti,
ki so v dolgi zgodovini pokopavanja Ljubljan-
čanov in drugih našle na mestnem območju
svoje poslednje počivališče. Tako glavnina pri-
čujoče knjige pripada skrbno izdelanemu
seznamu vidnih osebnosti, pokopanih na ljub-
ljanskih Žalah, kot se je ime prijelo za celotno
pokopališko območje, nujnim podatkom o
njihovem življenju in delu, mestu pokopa
oziroma oznaki, če so pokopani kje drugje, z
opombo, če so njihovi nagrobniki tudi po-
membna umetniška dela ipd. Teh imen je nad
dva tisoč, podatki o njihovih grobovih pa so
nujno dopolnilo znanstvenih leksikalnih
publikacij, ki le v redkih primerih navajajo na-
tančnejše mesto pokopa, kaj šele podatke o
morebitni umetniški obdelavi grobnega
mesta. Avtorica dodaja temu s podatki dovolj
izčrpnemu delu še kratko zgodovino ljub-
ljanskega pokopališča pri Sv. Križu, natančen
opis posameznih delov pokopališča ter sistem
oštevilčenja grobnih polj in posameznih
grobov, po katerem je mogoče na podlagi
oznake tudi najti grob določene osebnosti.
Zgodovinski oris razvoja žalskega pokopališča
je dragocen. Avtorica objavlja vrsto doslej ma-
lo znanih podatkov, med drugim ime avtorja
prvega načrta pokopališča arhitekta Ferdi-
nanda Trumlerja. Ne spušča se v ocene umet-
niških in arhitekturnih pridobitev, ki so le
počasi oblikovale podobo pokopališča, iz
njene pripovedi pa vendarle prihajajo na dan
precej tipične okoliščine, ki so zaznamovale
nastanek skorajda vsake ljubljanske nekoliko
večje ureditve ali gradnje: skromnost, ne-
nehno pomanjkanje denarja za kaj bolj veliko-
poteznega ali umetniško vrednejšega. Tako
posnetki iz prvih let s skromno pokopališko
cerkvijo in pritličnim upravnim poslopjem
ne obetajo kakšnega bleščečega razvoja v
prihodnosti. Zadoščeno je bilo le najnujnej-

Milena Piškur, rojena leta 1939 v Ljubljani,
je diplomirana slavistka. Svojo poklicno pot
je začela kot asistentka Etimološko-ono-
mastične sekcije Inštituta za slovenski jezik
SAZU. Kasneje se je posvetila pedagoškemu
delu na strokovnih šolah in vodenju šolske
knjižnice. Objavila je več člankov in ocen z
jezikoslovnega področja, veliko je tudi lekto-
rirala. Zadnjih deset let se ukvarja s pokopa-
lišči. Prvo delo te vrste je bila knjiga Ljubljan-
sko Navje, ki jo je v soavtorstvu z umetnostno
zgodovinarko Sonjo Žitko izdala leta 1997 pri
založbi DZS. Tokrat se nam predstavlja z
obsežnim vodnikom po centralnem ljubljan-
skem pokopališču Žale, ki smo ga že dolgo
pogrešali.

šim potrebam ali niti tem ne, saj celo za na-
črtovano mrtvašnico še dolgo ni bilo dovolj
denarja. To pa je bila na neki način srečna
okoliščina: ko te začasnosti in zasilnosti ni bilo
mogoče več podaljševati v nedogled, so se
mestne oblasti lahko obrnile na arhitekta
Jožeta Plečnika, ki je s svojo zamislijo poslovit-
venih objektov v zelenju vrta Vseh svetih dal
ljubljanskemu pokopališču povsem izjemen
umetniški pečat. To veliko delo pa je dopolnil
s številnimi odličnimi nagrobniki na samem
pokopališču. V tem seveda že dolgo ni bil sam.
Na pokopališču pri Sv. Križu so se od samega
začetka množila številna izvrstna dela sloven-
skih arhitektov in kiparjev; ne nazadnje je
pokopališče s povečavo proti zahodu z Veli-
kimi Žalami po načrtu arhitekta Marka Mušiča
in sodelavcev doživelo novo presežno arhi-
tekturno stvaritev. Knjiga o pokopanih na ljub-
ljanskih Žalah avtorice Milene Piškur je torej
zvečine delo o velikih imenih slovenskega
modernizma (ne samo v umetnostnem pogle-
du) v dvojnem pomenu: o mestih torej, kjer
se je končala življenjska pot ustvarjalcev, pa
tudi o delih likovnih umetnikov, ki so tam za-
pustili mnogotera in kakovostna pričevanja
svoje umetniške moči.

Peter Krečič
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Ali so tam angeli?
Ali spi zakopan v prah in pepel eterični ogenj?

Oni živijo! Resnično živijo na zemlji
neprižgano, nerazumljeno življenje.

Edward Young

Vsem našim rajnim
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Novo ljubljansko pokopališče pri Sv. Križu

Veliki ljubljanski potres je l. 1895 temeljito spremenil podobo našega
glavnega mesta. Ob naporih za njegovo čimprejšnjo obnovo je začasno
stopil v ozadje takrat že zelo pereči problem prenapolnjenega mestnega
pokopališča, ki se tudi ni moglo več širiti, saj je bilo že tako preblizu naselja.
Pri Sv. Krištofu so že 120 let pokopavali prebivalce Ljubljane, Šiške,
Tomačevega, Hrastja, Jarš, Vodmata, Sela in Most. Prostor je bil že najmanj
14-krat prekopan in mestni fizik dr. Ivan Kopřiva, ki je v imenu mestnega
zdravstvenega sveta izvajal higienski nadzor na pokopališču, je l. 1897
ponovno opozarjal na nevzdržne razmere. Pokopališče je bilo last
ljubljanskih župnij, upravljal pa ga je eden od kanonikov, ki ga je imenovala
škofija. Takratni upravitelj Josip Erker je odlašal s pripravami za ureditev
novega pokopališča, saj pokopališki sklad, ki ga je imel na skrbi, še zdaleč
ni imel dovolj sredstev za tako velik podvig, tveganju pa se ni želel
prepuščati.

Zaradi vse večjih problemov je spomladi 1901 mestni zdravstveni svet
pozval J. Erkerja, naj takoj začne iskati prostor za novo pokopališče, ki
mora biti odprto l. 1903. Župan Ivan Hribar ga je bil pripravljen zgraditi
tudi na stroške Mestne občine ljubljanske (MOL), če bi se upravitelj zahtevi
upiral, vendar se to ni zgodilo. Pokopališka uprava se je začela pogajati za
nakup primernih zemljišč v Štepanji vasi, vendar je morala zaradi
nasprotovanja  enega od lastnikov odstopiti od načrta. Šele spomladi 1904
se je J. Erkerju posrečilo na Ljubljanskem polju pridobiti nekaj več kot
117.000 m2 zemljišča, na katerem naj bi že do maja 1905 uredili novo
pokopališče. Vest o tem so prinesli časopisi, ki so opozorili, da bo staro
pokopališče takrat zaprto, omenjen pa je bil tudi rok za sprejemanje pritožb,
ki seveda niso izostale. Prav kmalu pa se je pokazalo, da bo načrt lahko
uresničen šele leto kasneje.

Enako kot staro je bilo tudi novo pokopališče konfesionalno, katoliško,
zato je moralo biti urejeno po takratnih cerkvenih predpisih. Mestna
uprava, ki je bila bolj naklonjena komunalnemu pokopališču, je vztrajala,
da se prostori za pokopavanje drugovercev, brezvercev in samomorilcev
v ničemer ne smejo razlikovati od drugih, tako da je bil nazadnje glede
tega dosežen kompromis. Mesto si je izgovorilo tudi nekaj prostora za
pokop zaslužnih pokojnikov.

Izdelavo načrtov za novo pokopališče so zaupali stavbnemu mojstru
arh. Ferdinandu Trumlerju, Dunajčanu po rodu, ki je prišel v Ljubljano v
času živahne gradbene dejavnosti. Vodil je gradnjo Škofovih zavodov v
Št.Vidu in je tu deloval le nekaj let. Po njegovi zamisli je bilo narejeno ne
le sámo pokopališče, ampak tudi zgradbe ob njem – kapela sv. Križa in
upravno poslopje s spremljajočimi objekti, vse v psevdoromanskem slogu.

ZGODOVINA POKOPALIŠČA
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Pri načrtovanju kapele je kot predstavnik škofije sodeloval duhovnik in
umetnostni zgodovinar Josip Dostal, izvajalci del pa so bili večinoma
ljubljanski mojstri ali podjetniki, med njimi kamnosek Feliks Toman,
podobar Aleksander Götzl, zvonar Maks Samassa in trgovec Franc
Kollmann, ki je dobavil potrebno steklo.

Pokopališče je dobilo ime po kapeli sv. Križa. Blagoslovljeno je bilo 2.
maja 1906, prve pokojnike pa je uradno sprejelo na praznik sv. Križa, 3.
maja istega leta. Tega dne so kot prvega prepeljali od Sv. Krištofa na novo
pokopališče nekdanjega šempetrskega župnika Martina Malenška, ki mu
je v naslednjih treh desetletjih sledilo še mnogo drugih. Isti dan so opravili
še dva pogreba.

Junija 1906 je bil imenovan za novega upravitelja pokopališča kanonik
Ivan Sušnik, ki se je moral spopasti z najrazličnejšimi problemi. Pokopališče
še ni imelo svoje mrtvašnice. Prostor zanjo je bil rezerviran desno od
kapele, a ker še ni bilo razčiščeno, kdo jo je dolžan zgraditi, so sklenili še
naprej uporabljati oddaljeno staro mrtvašnico pri Sv. Krištofu. Organizirano
so začeli nastopati tudi lastniki grobnic, ki jih je bilo pri Sv. Krištofu okoli
180. Ker na novem pokopališču v začetku ni bilo na razpolago dovolj
grobnic, pri Sv. Krištofu pa jih je bilo še precej neizkoriščenih, so dosegli
dovoljenje za pokopavanje v njih do konca l. 1919. Tem lažje, ker se je

Kolovozna pot med hmeljniki k pokopališki cerkvi sv. Križa ok. leta 1906
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uprava pokopališča otepala s finančnimi težavami. Ne samo, da je bil
porabljen ves denar pokopališkega sklada v znesku 47.000 K, najet je bil
tudi kredit, ki je v začetku l. 1907 znašal 157.388 K. Grobnice ob zidu je
zato uprava zidala le postopoma in tudi na takojšnje zidanje arkad,
predvidenih v načrtu, ni bilo misliti. Uprava je bila zato tudi prisiljena
dopuščati zainteresiranim zidanje grobnic v njihovi lastni režiji.

Pokopališki upravitelj je hotel najprej rešiti vprašanje mrtvašnice.
Občina Ježica, pod katero je novo pokopališče spadalo, je februarja 1908
izdala gradbeno dovoljenje za zidavo takega objekta na pokopališkem
oddelku 39. MOL, ki je poleg higienskega izvajala na pokopališču tudi
gradbeni nadzor, pa je presodila, da je predvidena mrtvašnica premajhna
in glede na to, da je bil zanjo že od vsega začetka rezerviran prostor blizu
kapele, tudi na nepravem mestu, preveč oddaljena od komunikacij in vode.
Vložila je priziv in dosegla, da je bila gradnja mrtvašnice za dolgo odložena.

Zaradi novega pokopališča, ki je ležalo 4 km iz mesta, je bilo treba kmalu
povečati število podjetij, ki so se ukvarjala s prevažanjem pokojnikov in
drugimi pogrebnimi storitvami. V Ljubljani jih je l. 1913 delovalo 12, nekaj
v okviru župnij. Ker je avstrijski obrtni red iz l. 1907 dajal pri dodelitvi
koncesij prednost občinam, kar so nekatera mesta v Avstriji že izkoristila, je

Pokopališka cerkev sv. Križa s prvotnimi vhodi, upravnim poslopjem in delom zidu ok.
leta 1908
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tudi MOL zaprosila deželno vlado za dodelitev koncesije. Z odkupom dveh
najsolidnejših ljubljanskih pogrebnih zavodov, Doberletovega in Turkovega,
je bil ustanovljen Mestni pogrebni zavod (MPZ), ki je začel obratovati 1.
avgusta 1914. S postopnimi odkupi ostalih zasebnih podjetij si je razmeroma
hitro ustvaril monopolni položaj v Ljubljani, precej več težav pa je imel, da
je opremo, raztreseno na različnih lokacijah, spravil pod lastno streho.

Po začetnih težavah je novo pokopališče sčasoma začelo dobivati podobo
urejenega pokopališkega prostora, na kar je poleg drugega vplivala tudi
ustrezna zazelenitev. Polnilo se je razmeroma hitro. Precej obzidnih
prostorov, namenjenih za družinske grobnice in grobišča, je bilo oddanih
že do začetka 1. svet. vojne. Zanje so se potegovali najprej tisti, ki so imeli
grobnice pri Sv. Krištofu že napolnjene in so si želeli čimprej zagotoviti
primeren prostor na novem  pokopališču. Vojna je selitve s starega na novo
pokopališče začasno ustavila, odpirati pa je začela nove in nove oddelke za
vojake avstro-ogrske armade ter vojne ujetnike različnih narodnosti in ver,
ki so umirali v ljubljanski vojaški bolnici. Pri Sv. Križu so jih pokopali ok.
6100, od tega več kot 1000 italijanskih ujetnikov. Vojake evangeličanske,
muslimanske in židovske vere so med 1. svet. vojno pokopavali na evan-
geličanskem pokopališču pri Sv. Krištofu, saj pri Sv. Križu še niso imeli
ločenega oddelka za muslimane in žide. Uredili so ga šele potem, ko je l.
1922 izšel zakon o ureditvi vojaških pokopališč, na vojaškem delu evan-
geličanskega pokopališča pa je tedaj tudi že zmanjkovalo prostora. Junija
1923 so prepeljali v Ljubljano še trupla judenburških žrtev in preporodovca
I. Endlicherja ter vojnim žrtvam postavili nagrobni spomenik, kip Kranjskega
Janeza. K Sv. Križu so bile prepeljane tudi žrtve s Suhega bajerja. Na dokončno
ureditev vojaškega pokopališča pa je bilo treba še počakati.

Leta 1920 naj bi nehali pokopavati v grobnice pri Sv. Krištofu, vendar
je 45 lastnikov pod določenimi pogoji doseglo novo podaljšanje, tokrat
nepreklicno do l. 1926. Med vzroki za to, da si še niso uredili grobnic pri
Sv. Križu, so navajali izredno draginjo, pomanjkanje primernega
gradbenega materiala in tudi prostora. Zadnjemu je pokopališka uprava
ugovarjala, češ da namenoma ni oddajala prostorov ob desnem južnem
zidu, ker je računala na poznejše interesente.

Prva širitev pokopališča

Zaradi vse večjega pomanjkanja prostora je pokopališka uprava l. 1927
dokupila še 70.000 m2 zemljišča severno od obstoječega pokopališča. Dve
leti kasneje so na desnem delu pridobljenega zemljišča začeli pripravljati
vse potrebno za skupno grobišče italijanskih vojakov, pokopanih na raznih
oddelkih starega dela. Prvi pogrebi so bili na novem delu opravljeni maja
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1931, in sicer na odd. 42, do koder je tedaj segalo povečano pokopališče.
Italijansko vojaško pokopališče so dokončno uredili in slovesno blagoslovili
novembra istega leta.

Ob zidu novega dela je bilo sedaj  tudi dovolj prostora za nove grobnice
in družinska grobišča. Zaradi pripravljanja terena za široko Linhartovo ce-
sto se je opuščeno pokopališče pri Sv. Krištofu začelo naglo prazniti.
Časopisi so l. 1933 in 1934 pozivali najemnike grobov, naj odstranijo
nagrobnike. Kdor je le mogel, je poskrbel tudi za pokojnike in jih dal
prepeljati k Sv. Križu.

Na začetku 30-ih let je bilo urejeno tudi civilno židovsko pokopališče,
ki je – skrbno ograjeno – ležalo ob Tomačevski cesti, od koder  je imelo
tudi vhod. Locirano je bilo že zunaj povečanega pokopališkega prostora,
nekoliko više od današnjega grobišča talcev.

Nov prostor za pokopališče bi si morali poiskati tudi evangeličani, a so
zaradi majhnega števila pokopov pri oblasteh dosegli, da so lahko še naprej
uporabljali svoje staro pokopališče pri Sv. Krištofu. Ležalo je na robu
opuščenega pokopališkega prostora in na njegovem civilnem delu je bilo
prostora še za več deset let. Novim načrtom se je moralo umakniti šele
sredi petdesetih let, ko so večino ekshumiranih ostankov s tega pokopališča
prepeljali na Žale.

Opuščeno pokopališče Sv. Krištofa sredi 30-ih let
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A
abs. absolvent
AFŽ Antifašistična fronta žensk
AG Akademija za glasbo
agr. agronomija, agronomski
AGRFT Akademija za gledališče, radio,

film in televizijo
AIU Akademija za igralsko umetnost
akad. akademik
ALU Akademija za likovno umetnost
AMZS Avto-moto zveza Slovenije
ANUBiH Akademija nauka i umjetnosti

Bosne i Hercegovine
APZ Akademski pevski zbor
ar(c)h. arhitekt
art. artilerijski
ASCE Association of Significant Ceme-

teries in Europe, Zveza pomem-
bnih evropskih pokopališč

AUU Akademija za upodabljajočo
umetnost

AZU Akademija znanosti in umet-
nosti (pozneje SAZU)

B
bogosl. bogoslovni
BTF Biotehniška fakulteta

C
c. cesta
CHZ Centralni higienski zavod
CK Centralni komite
c. kr. cesarsko-kraljevski
CM Congregatio Missionis: Lazari-

stae, Misijonska družba, lazaristi
CMD Cirilmetodijsko društvo katoli-

ških duhovnikov LRS
CTK Centralna tehniška knjižnica
CZ Cankarjeva založba

Č
ČP Časopisno podjetje

D
DAS Državni arhiv Slovenije
DD Dramatično društvo

DE Delavska enotnost
DGUS Društvo glasbenih umetnikov

Slovenije
dipl. diplomirani
dir. direktor(ica)
DiS Dom in svet
DJ Družba Jezusova, jezuiti
doc. docent
dr. doktor(ica)
dr. h. c. doctor honoris causa, častni

doktor
dr. iu(r). doctor iuris, doktor prava
dr. ph. doctor philosophiae, doktor

filozofije
dr. sc(i). doctor scientiae, doktor zna-

nosti
DSLU Društvo slovenskih likovnih

umetnikov
DZS Državna založba Slovenije
džpol. družbenopolitični

E
EF Ekonomska fakulteta
elektrostroj. elektrostrojni
elektroteh. elektrotehnika, elektroteh-

nični
ES Enciklopedija Slovenije
EU Evropska unija

F
FAGG Fakulteta za arhitekturo, grad-

beništvo in geodezijo
FAGV Fakulteta za agronomijo, goz-

darstvo in veterinarstvo
FAO Food and Agriculture Organi-

zation, Organizacija za prehra-
no in kmetijstvo

farm. farmacija, farmacevtski
FDV Fakulteta za družbene vede
FE Fakulteta za elektrotehniko
FF Filozofska fakulteta
filat. filatelističen
FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko

tehnologijo
FLRJ Federativna ljudska republika

Jugoslavija
FMF Fakulteta za matematiko in

fiziko

KRATICE  IN OKRAJŠAVE
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FNT Fakulteta za naravoslovje in teh-
nologijo

frc. francoski
FS Fakulteta za strojništvo
FSPN Fakulteta za sociologijo, politi-

čne vede in novinarstvo
FŠ Fakulteta za šport

G
G grobnica
geb. geboren, rojen
geod. geodezija, geodetski
geogr. geografski
geol. geologija, geološki
gimn. gimnazijski
glasb. glasbeni
gled. gledališki
GM Glasbena matica
GO Glavni odbor
gozd. gozdarski
gradb. gradbeni
GRS Gorska reševalna služba
GŠ NOV Glavni štab narodnoosvobo-
in POS dilne vojske in partizanskih

odredov Slovenije
GTŠ Gradbena tehniška šola
GZJ Gospodarska zbornica

Jugoslavije
GZS Gospodarska zbornica Slovenije

H
HAZU Hrvatska akademija znanosti i

umjetnosti
hon. honorarni
hrv. hrvaški

I
idr. in drugo
IJS Institut Jožef Stefan
IK Izvršni komite
ing. inženir
INV Inštitut za narodnostna vpra-

šanja
inž. inženir
IO Izvršni odbor
ipd. in podobno
IS Izvršni svet
it. italijanski
itd. in tako dalje
IZDG Inštitut za zgodovino delavske-

ga gibanja
izr. izredni

J
JA Jugoslovanska armada
JAZU Jugoslavenska akademija zna-

nosti i umjetnosti, Zagreb
JDS Jugoslovanska demokratska

stranka
JDŽ Jugoslovanske državne železni-

ce
JLA Jugoslovanska ljudska armada
JSDS Jugoslovanska socialnodemo-

kratska stranka
JSZ Jugoslovanska strokovna zveza
jugosl. jugoslovanski
JVM Jugoslovanska vojna mornarica

K
kamn. kamnoseški
KC Klinični center
kem. kemija, kemijski, kemični
knjiž. književnost, književni
KNOJ Korpus narodne obrambe Jugo-

slavije
KPJ Komunistična partija Jugosla-

vije
KPS Komunistična partija Slovenije
KUD Kulturno-umetniško društvo

L
l. leto
lik. likovni
lit. literarni
ljublj. ljubljanski
LMS Ljudska mladina Slovenije
LP Ljudska pravica
LR(S) Ljudska republika (Slovenija)
LS Ljudska skupščina
LUZ Ljubljanski urbanistični zavod
LZ Ljubljanski zvon

M
m. mati
mag. magister
MAL Mestni arhiv Ljubljana (pozneje

ZAL)
MD Mohorjeva družba
mdr. med drugim
med. medicina, medicinski
MF Medicinska fakulteta
MG Moderna galerija
MGL Mestno gledališče ljubljansko
MK Mladinska knjiga
ml. mlajši
MLO Mestni ljudski odbor
MOL Mestna občina ljubljanska
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mons. monsignor, častni naziv za du-
hovnike

MPZ Mestni pogrebni zavod
mr. ph. magister farmacije
msgr. monsignor, glej mons.
mu. dr. medicinae universae doctor,

doktor vsega zdravstva

N
NB Narodna banka
nem. nemški
NG Narodna galerija
NKOJ Nacionalni komite osvoboditve

Jugoslavije
NLB Nova Ljubljanska banka
NMF Naravoslovno-matematična fa-

kulteta
NNS Narodna napredna stranka
NOB Narodnoosvobodilna borba
npr. na primer
NUK Narodna in univerzitetna knji-

žnica

O
odd. oddelek
OF Osvobodilna fronta
OFM Ordo fratrum minorum, Red

manjših bratov, frančiškani
ok. okoli, okrog
OLO Okrajni ljudski odbor
OO Okrožni odbor
OSU Ordo s. Ursulae, Red sv. Uršule,

uršulinke
oz. oziroma
OZN Organizacija združenih naro-

dov
OZNA Oddelek za zaščito naroda

P
p. pater, oče
PA Pedagoška akademija
part. partizanski
PEF Pedagoška fakulteta
PF Pravna fakulteta
PK Pokrajinski komite
pl. plemeniti
PNOO Pokrajinski narodnoosvobodil-

ni odbor
PNOS Pokrajinski narodnoosvobodil-

ni svet
pol. politični
pom. pomočnik
pr. i. pravo ime
pred. predavatelj
predm. predmetni

preds. predsednik
prim. primarij
prof. profesor
PS 1941 partizanska spomenica 1941
PSBL Primorski slovenski biografski

leksikon
PTT Pošta, telegraf, telefon
PV Planinski vestnik
PZJ Planinska zveza Jugoslavije
PZS Planinska zveza Slovenije

R
RAF Royal Air Force, Kraljevske zra-

čne sile, britansko vojno letal-
stvo

red. redni
rep. republiški
RK Republiška konferenca
RKC Rimskokatoliška cerkev
RKJ Rdeči križ Jugoslavije
RKS Rdeči križ Slovenije
RO Republiški odbor
roj. rojen(a)
rud. rudarski
RS Republika Slovenija
RTV Radio-televizija

S
s. sestra
salez. salezijanci
SANU Srpska akademija nauka i umet-

nosti
SAZU Slovenska akademija znanosti

in umetnosti (prvotno AZU)
SBL Slovenski biografski leksikon
SDB Salesiani di don Bosco, Don

Boskovi salezijanci
SDG Slovensko dramsko gledališče
SDK Služba družbenega knjigovodstva
SDZ Slovenska demokratična zveza
SF Slovenska filharmonija
SFRJ Socialistična federativna repub-

lika Jugoslavija
SIM Slovenska izseljenska matica
SKZ Slovenski knjižni zavod
SLG Slovensko ljudsko gledališče
SLO Splošni ljudski odpor
slov. slovenski
SLS Slovenska ljudska stranka
SM Slovenska matica
SN Slovenski narod (časopis)
SNG Slovensko narodno gledališče
SNOO Slovenski narodnoosvobodilni

odbor
SNOS Slovenski narodnoosvobodilni

svet
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SNPJ Slovenska narodna podporna
jednota

sod. sodelavec, sodelavka
SPD Slovensko planinsko društvo
SPŽZ Slovenska protifašistična žen-

ska zveza
SRS Socialistična republika Sloveni-

ja
sršol. srednješolski
SSKJ Slovar slovenskega knjižnega

jezika
st. starejši
STO Svobodno tržaško ozemlje
stol. stoletje
stroj. strojništvo, strojni
strok. strokovni
sv. sveti
svet. svetovni
SZ Sovjetska zveza
SZDL Socialistična zveza delovnega

ljudstva

Š
ŠAL Škofijski arhiv Ljubljana
ŠK Športni klub
št. številka

T
TAM Tovarna avtomobilov Maribor
t. e. tehnična enota
tekst. tekstilstvo, tekstilen
TEOF Teološka fakulteta
TF Tehniška fakulteta
t. i. tako imenovani
TIGR Trst, Istra, Gorica, Reka (tajna

protifašistična organizacija)
TO Teritorialna obramba
TOI trgovina, obrt in industrija
TSŠ Tehniška srednja šola
TT Tedenska tribuna
TVŠ Tehniška visoka šola

U
UDBA Uprava državne bezbednosti,

Uprava državne varnosti
UKC Univerzitetni klinični center
ul. ulica
um. umetnostni
UNICEF Mednarodni sklad ZN za pomoč

otrokom
univ. univerzitetni
UO Upravni odbor

V
v. von
v. d. vršilec dolžnosti
VDV Vojska državne varnosti
VEKŠ Visoka ekonomsko-komerci-

alna šola
vet. veterinarski
viš. višji
VMA Vojnomedicinska akademija
vog. kap. vogalna kapela
VOS Varnostno-obveščevalna služba
VPŠ Višja pedagoška šola
VS Varnostni svet
vseučil. vseučiliški, univerzitetni
VŠOD Visoka šola za organizacijo dela
VŠTK Višja šola za telesno kulturo
VTŠ Višja tehniška šola
VUŠ Višja upravna šola
VVA Višja vojaška akademija

W
WHO World Health Organisation, Sve-

tovna zdravstvena organizacija

Z
ZAL Zgodovinski arhiv Ljubljana
ZB Zveza borcev
ZDA Združene države Amerike
zgod. zgodovina, zgodovinski
ZIS Zvezni izvršni svet
ZKJ Zveza komunistov Jugoslavije
ZKO Zveza kulturnih organizacij
ZKS Zveza komunistov Slovenije
ZN Združeni narodi
ZRC Znanstveno raziskovalni center
ZSJ Zveza sindikatov Jugoslavije
ZSS Zveza sindikatov Slovenije
ZTKO Zveza telesnokulturnih organi-

zacij
ZZB NOV Zveza združenj borcev narodno-

osvobodilne vojske

Ž
Žid. pok. Židovsko pokopališče
ŽSK Železničarski sportni klub
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– Arhiv SBL. – Inštitut za biografiko in bibliografiko ZRC SAZU.
– Arhivsko gradivo. – DAS, AS 33 – Deželna vlada v Ljubljani, konvoluti, t. e. 245, 444.
– Arhivsko gradivo. – ŠAL/Zap., t. e. 101; ŠAL /Župnijski arhivi, Ljubljana – Sv. Peter, t. e. 10,

61.
– Arhivsko gradivo. – ZAL, LJU 630 – Komunalno podjetje Žale, Ljubljana, t. e. 1–322

(izbor); ZAL, LJU Reg. I, t. e. 1423, 1424, 1710, 1711, 1889, 1980, 2052, 2053, 2109.
– Glasbena matica. Zapisniki odborovih sej: od 14. julija 1921 do 24. januarja 1936; od 3.

februarja 1936 do 20. marca 1941. – NUK, Glasbena zbirka. [Tipkopis, vezano, 2 knjigi.]
– Grobna knjiga 1. 1. 1929–31. 3. 1943; 1. 4. 1943–19. 12. 1955. – ZAL, LJU 630 – Komunalno

podjetje Žale, Ljubljana, t. e. 310, 311.
– Indeksi pokopanih 1915–1992. – ZAL, LJU 630 – Komunalno podjetje Žale, Ljubljana, t.

e. 301–304.
– Indeksi pokopanih 1993–2004. – Arhiv Uprave Žal.
– Napisi na nagrobnih obeležjih pokopališča Žale v Ljubljani.
– Reichl, Rudolf: Die Geschichte des evangelischen Friedhofes in Ljubljana (Eine

Aktensammlung). – Ljubljana 1934. [Kopija tipkopisa iz zapuščine dr. Ivana Logarja,
Ljubljana.]

– Statistični podatki Uprave Žal.
– Vojaška kostnica na pokopališču pri Sv. Križu v Ljubljani. Seznam pokopanih.– Arhiv

Uprave Žal. [Fotokopija tipkopisa, vezano.]
– Zasebna evidenca grobov znanih osebnosti, pokopanih na Žalah. – Zapuščina dr. Ivana

Logarja, rokopisni zapiski.

– Bajt, Drago: Slovenski kdo je kdo. 1. izd. – Ljubljana, Nova revija 1999.
– Bajuk, Marko: Vodnik po ljubljanskih pokopališčih. – V Ljubljani, Jugoslovanska knjigarna

1930.
– Bajuk, M[arko]: Vodnik po ljubljanskih pokopališčih. II. zv. – V Ljubljani, Merkur 1937.
– Dular, Jože: Pomembni Belokranjci. – [Metlika], Belokranjsko muzejsko društvo 1988.
– Enciklopedija Jugoslavije, knj. 4. Slov. izdaja. – Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod

»Miroslav Krleža« 1989.
– Enciklopedija Slovenije 1–16. – Ljubljana, Mladinska knjiga 1987–2002.
– Glasbeniki. Ur. Meta Sluga. – Ljubljana, Cankarjeva založba 1988. (Leksikoni Cankarjeve

založbe.)
– Kdo je kdo za Slovence. Ur. Ivan Kreft. – Ljubljana, FAGO 1991.
– Kdo je kdo za Slovence. Ur. Ivan Kreft, Anamarija Slabe, Darja Tabernik. – Ljubljana,

FAGO 1993.
– Kolar, Bogdan: Njih spomin ostaja. Rajni salezijanci v prvih sto letih salezijanskega dela

med Slovenci. – Ljubljana, Salve 2002. (Salezijanska duhovna knjižnica; 41.)
– Kovačič, Metka: Znani Laščani. – Laško, Občinska matična knjižnica 1994.
– Križnar, Franc & Tihomir Pinter: Sto slovenskih glasbenikov. – Ljubljana, Prešernova

družba 2002. (Koledarska zbirka.)
– Marušič, Branko: Sto slovenskih politikov. – Ljubljana, Prešernova družba 2002.

(Koledarska zbirka.)
– Menaše, Luc: Svetovni biografski leksikon. – Ljubljana, Mihelač 1994.
– Moravec, Dušan & Vasja Predan: Sto slovenskih dramskih umetnikov. – Ljubljana,

Prešernova družba 2001. (Sto slovenskih; 22.)
– Pavlič, Slavica: Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem. – Ljubljana, Prešernova

družba 2000. (Koledarska zbirka.)
– Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon. – Ljubljana, Založba ZRC SAZU

2000. (Življenja in dela: biografske in bibliografske študije; 1.)

VIRI IN LITERATURA

Arhivsko in knjižno gradivo
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– Primorski slovenski biografski leksikon I–IV. – Gorica, Goriška Mohorjeva družba 1974–
1994.

– Sitar, Sandi: Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov. – V Ljubljani,
Prešernova družba 1987.

– Slovenska književnost. Ur. Janko Kos, Ksenija Dolinar, Andrej Blatnik. – Ljubljana,
Cankarjeva založba 1996. (Leksikoni Cankarjeve založbe.)

– Slovenski biografski leksikon I–IV. – Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 1925–1991.

– Slovenski gledališki leksikon I–III. Ur. Smiljan Samec. – Ljubljana, Mestno gledališče
ljubljansko 1972. (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega; 56, 57, 58.)

– Šijanec, Fran: Sodobna slovenska likovna umetnost. – Maribor, Obzorja 1961.
– Tristo let ljubljanskih uršulink. Ur. Marija Jasna Kogoj. – Ljubljana, Družina 2002.

– Avguštin, Cene: Kiparka Liza Hribar. – Razprave iz evropske umetnosti (Ljubljana),
1999, str. 325–331.

– Bačer, Karel: Gradivo za dolenjski biografski leksikon. – Dolenjski razgledi. Priloga
Dolenjskega lista. (Novo mesto), 1980–1987; Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena
vprašanja (Novo mesto), 1993–2002.

– Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. – (Ljubljana), Univerza
v Ljubljani 1957; 1969.

– Dobrovoljc, France: Cankarjev album. – Maribor, Obzorja 1972.
– France Prešeren, poet in umetnik. Priredil dr. Avgust Žigon. – V Celovcu, Družba sv.

Mohorja 1914.
– Göstl, Pavel: Srečanja s stavbarji. – Radovljica, Didakta 1996.
– Hribar, Angelika: Gozdarski direktor posestva Snežnik Jožef Obereigner in njegova

rodbina. – Kronika (Ljubljana), št. 48, 2000, str. 42–55.
– Izbor biografij arhitektov. – Arhitektov bilten (Ljubljana), št. 117/118, okt. 1993, str. 41–

43.
– Jakopič, Rihard: Umetnostni salon A. Kos. – Umetnost (Ljubljana), 4, 1939/40, št. 2, str.

126–127.
– Kačičnik Gabrič, Alenka: Henrik Schollmayer Lichtenberg. – Kronika (Ljubljana), št. 48,

2000, str. 57–63.
– Kobilica, Katarina & Andrej Studen: Volja do dela je bogastvo. Mikrozgodovinska študija

o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku (1885–1953) in njegovi družini. –
Ljubljana, Nova revija 1999. (Korenine.)

– Kostnapfel, Janko: Osvetljena stran meseca. – Ljubljana, Unigraf 1999.
– Kostnapfel, Janko: Ljudje. – Ljubljana, Unigraf 2004.
– Kristan, Tine: Kje so grobovi žrtev dachavskih procesov? – Nedeljski dnevnik (Ljubljana),

2. maja 1993, str. 4; Grobar skrivnosti ni odnesel v grob. – Ned
– eljski dnevnik (Ljubljana), 9. maja 1993, str. 4.
– Plečnikova šola v Ljubljani. Katalog razstave. Tekst Marko Pozzetto. – Ljubljana,

Arhitekturni muzej 1996.
– Prešernov album. Uredil in opombe napisal France Kidrič. – Ljubljana, DZS 1980.
– Starič, Ludvik: Leteči Kranjec. – Ljubljana, DZS 1964.
– Šircelj, Jože: Viktorja Zupančiča sedemnajst patentov doma in na tujem. – Tovariš

(Ljubljana), št. 45, 1970, str. 22–25.
– Valenčič, Vlado: Gradbeni razvoj Ljubljane od dograditve južne železnice do potresa

1895. – Kronika (Ljubljana), 1961, str. 141.
– Valenčič, Vlado: Ljubljansko stavbarstvo od srede 19. do začetka 20. stoletja. – Kronika

(Ljubljana), 1969, str. 79–83; 1970, str. 137–138.
– Vovk, Anton: V spomin in opomin. – Ljubljana, Družina 2003.
– Podatki o pokojnikih iz osmrtnic, nekrologov, zapisov ob jubilejih, intervjujev,

predstavitev ipd., objavljenih v časopisih Delo, Družina, Laibacher Zeitung, Ljubljanski
dnevnik, Nedeljski dnevnik, Slovenec, Slovenski narod, Slovenski poročevalec, Tovariš,
v Mohorjevem koledarju, Delovem Slovenskem almanahu idr.

–    Čopič, Špelca: Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja. –
Ljubljana, Moderna galerija 2000. (M’ars; 5.)
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– Čopič, Špelca & Damjan Prelovšek & Sonja Žitko: Ljubljansko kiparstvo na prostem. –
Ljubljana, DZS 1991.

– Hrausky, Andrej & Janez Koželj & Damjan Prelovšek: Plečnikova Ljubljana. Vodnik po
arhitekturi. – Ljubljana, Dessa 1996.

– Jakob Savinšek, 1922–1961. Retrospektivna razstava. – Ljubljana, Moderna galerija 1994,
str. 153. [Katalog.]

– Košir, Fedor: Ob knjigi, o kenotafu. »… razloži mene in mojo stvar vsem, ki je ne vedo.«  –
Naši razgledi (Ljubljana), 39, 1990, št. 11, str. 320–321.

–    Kožuh, Milena: Nagrobniki na Žalah. – Trideseta leta 20. stoletja v slovenski likovni
      umetnosti (Ljubljana), 2002, str. 148–276.
– [Prispevki o Žalah.] – Arhitektov bilten (Ljubljana), št. 43, april 1979; št. 56/57, december

1981; št. 73/74, maj 1985.
– Stojan Batič. Pregledna razstava. – Ljubljana, Mestna galerija 1995. [Katalog.]
– Šumi, Nace: Nove Žale. Monografija o razširjenem delu ljubljanskega pokopališča.

[Arhitekt Marko Mušič.] – Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 1990.
– Tihi pomniki minljivega časa. – Ljubljana, Forma 7 1999.
– Tobias, Franc: Mesta pokojnih. – Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo 1998.
– Velepič, Ciril: Smerdu. [Posmrtna retrospektivna razstava.] – V Ljubljani, Moderna galerija

1971. [Katalog.]
– Zum Baue des neuen Friedhofes. – Laibacher Zeitung (Laibach), 125. Jg., Nr. 99, 1906, S.

312.
– Žargi, Matija: Kovina. – Gradovi minevajo, fabrike nastajajo. Industrijsko oblikovanje v

19. stoletju na Slovenskem (Ljubljana), 1991, str. 94–95. [Katalog.]
– Žitko, Sonja: Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem. – Ljubljana, Slovenska

matica 1989.
– Podatki o nagrobnikih, ki so jih posredovali sorodniki pokojnikov oz. najemniki grobov.
– Poročila o novih kiparskih delih, nagrobnikih in spomenikih, tudi o zidavi kostnice,

Plečnikovih mrliških vežic idr., s fotografijami ali brez njih, v revijah Ilustracija, Mladika,
Ilustrirani Slovenec, Tovariš ter v časopisih Jutro, Slovenec, Slovenski narod idr.

Slikovno gradivo

– Pokopališka cerkev sv. Križa ok. leta 1906 (str. 8). – Grafični kabinet Narodnega muzeja
Slovenije, črno–bela fotografija neznanega avtorja, reprodukcija Tomaž Lauko.

– Pokopališka cerkev sv. Križa z upravnim poslopjem, delom zidu in prvotnimi vhodi ok.
leta 1908 (str. 9). – Grafični kabinet Narodnega muzeja Slovenije, črno–bela fotografija
neznanega avtorja, reprodukcija Tomaž Lauko.

– Opuščeno pokopališče Sv. Krištofa (str. 11). – Fototeka NUK, Ljubljana, črno–bela
fotografija neznanega avtorja iz 30–ih let.

– Načrt pokopališča Sv. Križa, Ljubljana ok. leta 1931 (str. 12). – Zgodovinski arhiv Ljubljana.
– Mrtvašnica pri Sv. Krištofu (str. 13). – Fototeka NUK, Ljubljana, črno–bela fotografija

neznanega avtorja iz 30–ih let.
– Plečnikove Žale na dan slovesne blagoslovitve 7. julija 1940 (str. 14). – Fototeka ZAL,

črno–bela fotografija neznanega avtorja.
– Načrt pokopališča Žale (str. 22). – Uprava Javnega podjetja Žale, Ljubljana.
– Združeni pevski zbori na glavnem križišču pokopališča Sv. Križa 1. nov. 1931 (str. 25). –

Fototeka Muzeja novejše zgodovine, črno–bela fotografija neznanega avtorja.

Avtor vsega drugega slikovnega gradiva, posnetega julija 2004, je Marjan Smerke.
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Za pomoč pri iskanju podatkov in za informacije se zahvaljujemo
Upravi Žal, direktorju OE Pokopališka dejavnost Robertu

Martinčiču, Zali Petelin in Vlasti Primc; Martinu Grumu z Inštituta
za biografiko in bibliografiko ZRC SAZU; dr. Ani Lavrič in dr. Blažu

Resmanu z Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta;
Angeliki Hribar, s. Jasni Kogoj OSU, prof. Antonu Koširju SDB,

Anamariji Valantič in dr. Sonji Žitko, ki je posredovala podatke
o nekaterih nagrobnikih.

ZAHVALA
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LJUBLJANSKE
ŽALE

V O D N I K  P O  P O K O P A L I Š Č U

Ali so tam angeli?

Ali spi zakopan v prah in pepel eterični ogenj?
Oni živijo! Resnično živijo na zemlji

neprižgano, nerazumljeno življenje.

Edward Young

V letu 2004 se spominjamo devetdesete ob-
letnice ustanovitve Mestnega pogrebnega
zavoda in hkrati bližnje stoletnice začetka
pokopavanja na pokopališču pri Sv. Križu. Nič
ne bi moglo bolje zaznamovati obeh za Ljub-
ljano tako pomembnih dogodkov kot knjiga
o centralnem ljubljanskem pokopališču izpod
peresa Milene Piškur. Avtorica se že vrsto let
ukvarja s problematiko ljubljanskih pokopa-
lišč, posebej z vidika pomembnih osebnosti,
ki so v dolgi zgodovini pokopavanja Ljubljan-
čanov in drugih našle na mestnem območju
svoje poslednje počivališče. Tako glavnina pri-
čujoče knjige pripada skrbno izdelanemu
seznamu vidnih osebnosti, pokopanih na ljub-
ljanskih Žalah, kot se je ime prijelo za celotno
pokopališko območje, nujnim podatkom o
njihovem življenju in delu, mestu pokopa
oziroma oznaki, če so pokopani kje drugje, z
opombo, če so njihovi nagrobniki tudi po-
membna umetniška dela ipd. Teh imen je nad
dva tisoč, podatki o njihovih grobovih pa so
nujno dopolnilo znanstvenih leksikalnih
publikacij, ki le v redkih primerih navajajo na-
tančnejše mesto pokopa, kaj šele podatke o
morebitni umetniški obdelavi grobnega
mesta. Avtorica dodaja temu s podatki dovolj
izčrpnemu delu še kratko zgodovino ljub-
ljanskega pokopališča pri Sv. Križu, natančen
opis posameznih delov pokopališča ter sistem
oštevilčenja grobnih polj in posameznih
grobov, po katerem je mogoče na podlagi
oznake tudi najti grob določene osebnosti.
Zgodovinski oris razvoja žalskega pokopališča
je dragocen. Avtorica objavlja vrsto doslej ma-
lo znanih podatkov, med drugim ime avtorja
prvega načrta pokopališča arhitekta Ferdi-
nanda Trumlerja. Ne spušča se v ocene umet-
niških in arhitekturnih pridobitev, ki so le
počasi oblikovale podobo pokopališča, iz
njene pripovedi pa vendarle prihajajo na dan
precej tipične okoliščine, ki so zaznamovale
nastanek skorajda vsake ljubljanske nekoliko
večje ureditve ali gradnje: skromnost, ne-
nehno pomanjkanje denarja za kaj bolj veliko-
poteznega ali umetniško vrednejšega. Tako
posnetki iz prvih let s skromno pokopališko
cerkvijo in pritličnim upravnim poslopjem
ne obetajo kakšnega bleščečega razvoja v
prihodnosti. Zadoščeno je bilo le najnujnej-

Milena Piškur, rojena leta 1939 v Ljubljani,
je diplomirana slavistka. Svojo poklicno pot
je začela kot asistentka Etimološko-ono-
mastične sekcije Inštituta za slovenski jezik
SAZU. Kasneje se je posvetila pedagoškemu
delu na strokovnih šolah in vodenju šolske
knjižnice. Objavila je več člankov in ocen z
jezikoslovnega področja, veliko je tudi lekto-
rirala. Zadnjih deset let se ukvarja s pokopa-
lišči. Prvo delo te vrste je bila knjiga Ljubljan-
sko Navje, ki jo je v soavtorstvu z umetnostno
zgodovinarko Sonjo Žitko izdala leta 1997 pri
založbi DZS. Tokrat se nam predstavlja z
obsežnim vodnikom po centralnem ljubljan-
skem pokopališču Žale, ki smo ga že dolgo
pogrešali.

šim potrebam ali niti tem ne, saj celo za na-
črtovano mrtvašnico še dolgo ni bilo dovolj
denarja. To pa je bila na neki način srečna
okoliščina: ko te začasnosti in zasilnosti ni bilo
mogoče več podaljševati v nedogled, so se
mestne oblasti lahko obrnile na arhitekta
Jožeta Plečnika, ki je s svojo zamislijo poslovit-
venih objektov v zelenju vrta Vseh svetih dal
ljubljanskemu pokopališču povsem izjemen
umetniški pečat. To veliko delo pa je dopolnil
s številnimi odličnimi nagrobniki na samem
pokopališču. V tem seveda že dolgo ni bil sam.
Na pokopališču pri Sv. Križu so se od samega
začetka množila številna izvrstna dela sloven-
skih arhitektov in kiparjev; ne nazadnje je
pokopališče s povečavo proti zahodu z Veli-
kimi Žalami po načrtu arhitekta Marka Mušiča
in sodelavcev doživelo novo presežno arhi-
tekturno stvaritev. Knjiga o pokopanih na ljub-
ljanskih Žalah avtorice Milene Piškur je torej
zvečine delo o velikih imenih slovenskega
modernizma (ne samo v umetnostnem pogle-
du) v dvojnem pomenu: o mestih torej, kjer
se je končala življenjska pot ustvarjalcev, pa
tudi o delih likovnih umetnikov, ki so tam za-
pustili mnogotera in kakovostna pričevanja
svoje umetniške moči.

Peter Krečič
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