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Planinski vestnik izdaja Planinska zveza Slovenije, 1000 Ljubljana, Dvoržakova ulica 9, p. p. 215. Revi
ja izhaja vsak mesec. Ureja uredniški odbor: Marjan Raztresen (glavni in odgovorni urednik),
Janez Bizjak, Sonja Dolinšek, Mitja Košir, Edo Kozorog, Silvo Kristan, France Malešič, Dragica
Manfreda, Marlen Premšak, Tone Strojin, Tone Škarja in Franček Vogelnik. Prispevke pošiljajte na
naslov Planinske zveze Slovenije. Rokopisov in slik ne vračamo. Tekoči račun pri Agenciji RS za plačil
ni promet 50101-678-47046, devizni račun pri Ljubljanski banki - Gospodarski banki d. d. Ljubljana
50100-620-133-900-27620 - šifra valute - 3053/8. Naročnina za leto 1999 znaša 3850 tolarjev in je
plačljiva najpozneje do konca marca 1999, posamezna številka stane 400 tolarjev. Letna naročnina za
tujino znaša 30 ameriških dolarjev. Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spre
membi naslova vselej navedite tudi stari naslov, in sicer s tiskanimi črkami. Upoštevamo samo pisne
odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto. Tisk Tiskarna JOŽE MOŠKRIČ d. d. v Ljubljani.
Glasilo spada med proizvode informativnega značaja iz 13. točke tarifne številke 3 Zakona o prometnem
davku (Ur. list RS, št. 4/92) in Mnenja Ministrstva za informiranje Republike Slovenije, št. 23/117-92 z
dne 24. 2. 1992, za katere se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 5 %.
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JAN TRENTAN-HAVLIČEK - POZABLJENI SLIKAR JULIJSKIH ALP IN KRASA

UMETNINE POZABLJENEGA MOJSTRA
TONE VVRABER
Tako je to: raziskuješ snežniško rastlinstvo in prideš do
razvaline nekdanje planinske koče. Ko ti pride v roke
njena slika izpred sto in več let in na njej odkriješ ime
slikarja, ki jo je narisal, se zaveš, da si to ime nekoč že
prebral. Polagoma, po mnogoterem in včasih skoraj
napetem raziskovanju, se pred teboj razgrne pozablje
na dejavnost pozabljenega slikarja. Verjamem, da je
oboje, kljub še vedno močno nepopolnim ugotovitvam,
vredno predstavitve v glasilu slovenskega planinstva.
1. SLIKAR SNEŽNIŠKE KOČE
Na vzhodni strani Snežnika je na višini okrog 1480 m
n.m. velika jasa. Nanjo privede steza, ki se z vrha
Snežnika čez Grčovsko in Holarinsko sedlo spušča
proti Novi Kračini, a te skalne vzpetine ne doseže, saj
se tik pred njo obrne proti cesti, ki vodi od Gašperjevega hriba v Leskovo dolino. Na zahodni strani jase je
precej globoka vrtača, katere dno leži 1460 metrov vi
soko. Porasla je z visokimi steblikami, na njenem se
vernem obrobju, še preden to preide v sklenjeno
bukovje, je nekaj samotarskih smrek. Še vedno na jasi,
med smrekami in gozdom, lahko opaziš kamne, ki še
dajejo slutiti tloris nekdanje stavbe. Ta je vredna pozor
nosti, saj je bila prva planinska koča, ki jo je zgradilo
kako planinsko društvo na ozemlju Slovenije. O tem
sem prvič bral v poglavju Snežnik in planinstvo Draga
Karolina, ki je izšlo v zborniku Snežnik (PD Ilirska
Bistrica, 1977). Pisec je ta podatek povzel iz knjige
Rudolfa Badjure Ljudska geografija (1953: 14).
Snežniško kočo je zgradila Primorska podružnica
Nemško-avstrijskega planinskega društva in jo odprla
19. julija 1874 (Pazze 1893:16,18-22). O delovanju te
podružnice na slovenskih tleh je zelo poučeno pisal
nekdanji urednik Planinskega vestnika dr. Arnošt Brilej (1952: 229), a vira za svoje pisanje ni navedel.
Njegov zapis je dosti pozneje, a z netočnim citatom
tega vira, v našem Vestniku povzel zaslužni bistriški
planinec Drago Karolin (1991: 478-479), ki je v svojem
članku uporabil tudi pravkar navedeno Pazzejevo delo,
iz njega tudi prerisal Snežniško kočo, ni pa navedel
uporabljenega vira. Spet v Vestniku je prav tako za
služni bistriški planinec Vojko Čeligoj (1995: 505-506)
pisal o isti koči in tudi objavil fotografijo kamnite groblje,
ki je od nje ostala. V zborniku Ilirske teme je izšel čla
nek obeh (D. Karolin in V. Čeligoj 1994: 73-80), ki ob
sega ponatis Karolinovega članka iz Vestnika in Čeligojev zapis o pesniku Zlatoroga Rudolfu Baumbachu,
ki je za odprtje Snežniške koče napisal priložnostno
deklamacijo v verzih. Ta je bila objavljena v Pazzejevi
Kroniki.
V. Čeligoj mi je poleti 1997 izročil kseroksno kopijo
slike Snežniške koče, vendar brez podatka o pub98 likaciji, v kateri je izšla. Ker pa sem vedel, kdo je kočo

Trentan-Havličkova slika Koče na Kranjskem Snežniku, objavljena
1893. v Pazzejevi Kroniki Primorske podružnice Nemško-avstrij
skega planinskega društva. Okolica koče je v primerjavi s sedanjos
tjo manj porasla, vrhovi v ozadju, ki zakrivajo sam vrh Snežnika, pa
so narisani skoraj malo preveč visokogorsko. Najvišji je Kindlerjev
vrh (1680 m), v katerega severnem grebenu je značilno oblikovan in
dobro prepoznaven skalni stolp.

zgradil, sem vzel v roke dragoceno slovensko gorniško
bibliografijo, v kateri je Jože Munda prispeval poglavje
o planinski literaturi (1965:11-106), in v njej hitro odkril
Kroniko Primorske podružnice Nemško-avstrijskega
planinskega društva za obdobje 1873-1892 (Pazze
1893). Knjigo, za katero sem si predstavljal, da bo čisto
»zaprašena«, sem dobil na Inštitutu za raziskovanje
krasa v Postojni. Naši speleologi jo uporabljajo v takšni
meri, da so naredili še njeno kopijo. V letu 1873 rojena
podružnica je namreč leta 1883 ustanovila odsek za
raziskovanje jam, s čimer se je težišče njenega delo
vanja s planinskega preneslo na jamarsko področje, in
se v nadaljnjem uveljavila zlasti pri raziskovanju in
odpiranju Škocjanskih jam. Po pričakovanju sem v Kro
niki med stranema 18 in 19 našel prilogo s sliko »Koče
na Kranjskem Snežniku«. V levem spodnjem kotu je
razločen podpis risarja: Trentan-Havliček. Ker me
vse, kar je v zvezi s Snežnikom, v zadnjih letih še pose
bej zanima, sem hotel o risarju s tem priimkom izvedeti
še kaj več.
2. SLIKAR MOTIVOV IZ TRENTE
V tej želji sem - zares ob pravem času - spet enkrat
vzel v roke drobno knjigo // giardino tra i monti (Juliana), ki je izšla v Trstu leta 1977. V njej je Rinaldo
Derossi v italijanskem prevodu objavil nekaj v izvirniku
nemško napisanih tekstov Alberta Bois de Chesna ter
jih pospremil z uvodnim poglavjem o življenju in delu
tega ustanovitelja (1926) in prvega lastnika alpskega
botaničnega vrta Juliana v Trenti. Poleg nekaterih dru
gih (rastlinskih) barvnih slik so v njej objavljene tudi tri
reprodukcije z motivi iz Trente: Stari mlin pri Sv. Mariji v
Trenti (str. 45), Pokrajina v Zgornji Trenti (str. 49), Pri
izviru Soče (str. 73), kot slikar pa je naveden J. Havliček. Na prvi sliki, ki ni datirana, ni mlin, temveč
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zaselek Pri Cerkvi s Špikovo domačijo, z Ozebnikom, s
Čistim vrhom in z ostenjem Lop, in - kar daje tej sliki
posebno dokumentarno vrednost - ostankom plavža
nekdanje fužine. Cerkev še nima zidanega zvonika, ki
je bil zgrajen leta 1907. Na drugi sliki (iz leta 1881) je v
ospredju iz kamnov zložena ovčja staja, za njo dolina
Zadnjice s skoraj povsem neporaslim prisojno svetlim
vznožjem Pihavca na levi in osojno temnim Ozebnikom
na desni, v ozadju pa se mogočno dviga Triglav s
svojim zahodnim ostenjem. Na sliki, datirani z letnico
1886, se mlada Soča preliva čez skalovje pod njenim
izvirom; okoliška pobočja so mnogo bolj gola od
današnjih.
3. ŠE DRUGI PODATKI O HAVLIČKU
V Pazzejevi publikaciji je poleg risbe s Snežniško kočo
natisnjenih še 10 Havličkovih risb, ki se, razen ene, vse
nanašajo na Škocjanske jame: Škocjan na Krasu (pri
loga med str. 74 in 75), Baumbachova koča v Trenti
(priloga med str. 76 in 77), Pogled s Štefanijinega
razgledišča (najprej, še v cesarsko-kraljevih časih,
imenovano Razgledišče prestolonaslednice Štefanije,
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pozneje, ko so bile Škocjanske jame del laške države,
Razgledišče Jolande Savojske, str. 205), Tommasinijev most v Veliki Dolini (str. 215), Štefanijino
razgledišče iz Velike Doline (str. 237), Mariničeva
dvorana iz Male Doline (str. 238), Tominčeva jama (str.
279), pogled iz Mariničeve dvorane v Malo Dolino (str.
318), Hankejeva plošča v Schmidlovi jami (str. 345) in
Vhod v Naravni rov (neoštevilčena str. 352).
Ena od teh slik, Pogled iz Mariničeve dvorane v Malo
Dolino, je bila kot pokaz (poster) velikosti 40 x 60 cm
reproducirana potem, ko so bile leta 1986 Škocjanske
jame vpisane v svetovno dediščino.
Pazzejeva Kronika prinaša še nekaj podatkov, ki se
nanašajo na Havlička. Na str. 148 beremo, da je Pri
morska podružnica v času od 24. do 26. 1. 1884 v
pritlični dvorani palače Borze v Trstu pripravila razsta
vo akvarelnih študij akademskega slikarja Jana Hav
lička, na str. 175 pa, da se je to zgodilo na pobudo
dr. J. Kugvja, ki je poskrbel še za fotografije iz Julijskih
Alp in Dolomitov. Havliček je razstavil slike iz Trente, s
Triglava in z Mangarta ter skice iz okolice Trsta. Avtor
fotografij ni naveden. Na str. 161 pa je sporočeno, daje

skoletne odprave na osemtisočak Daulagiri pred
stavljali svojo uspešno ekspedicijo.
Vsa druga številna predavanja in okrogle mize v
mnogo manjših Štihovi dvorani in Klubu Lili Novy so
bila menda zanimiva le za redke alpiniste in tiste, ki
se v svojem poklicu skorajda že morajo vsaj teo
retično ukvarjati s to dejavnostjo. Tako so alpinisti
spet izključno sami sebi dopovedovali, kaj je plezan
je in kaj je tveganje v tem športu (če to sploh je
Vse pozornosti je vredna odločitev vodstva Cankar šport), kakšna sta psihologija in filozofija človeka iz
jevega doma, da je alpinizem takšna dejavnost, o gorske navpičnice, kako nas v tem udejstvovanju
kateri naj se ne govori samo ali predvsem v gorniških vidijo v tujini in zakaj pred slovenskimi plezalci sne
krogih, ampak jo je treba z njegovimi številnimi majo kapo, kaj pravzaprav alpinistom pomeni alpini
pojavnimi oblikami predstaviti in približati tudi dru zem in zakaj se ukvarjajo z njim, ko je pod tem son
gim. To dejavnost, s katero smo Slovenci v vseh po cem še toliko drugih torišč dela. Drug drugemu so
gledih v svetovnem kakovostnem vrhu, je treba alpinisti spet dopovedovali, kar so si povedali že
najprej podrobno predstaviti matici, se pravi sloven kdove kolikokrat in kar je vsem že dolgo popolnoma
jasno.
skemu narodu.
Vsaj še enkrat bi alpinizem in njegovi znani akterji še
Cankarjev dom se je tako proti koncu letošnjega ja
lahko zablesteli v Cankarjevem domu - ko so
nuarja odločil za Alpinistični maraton, za vrsto
razglašali najuspešnejše s tega področja v lanskem
vsakršnih prireditev pod svojo kulturno streho, ki bi
letu. Vendar se je spet tako izcimilo, da so bili prisot
ta fenomen podalpske države približal najširšemu
ni skoraj izključno alpinisti, namesto predstave in
krogu državljanov.
pompa pa je bilo mogoče poslušati komentarje o
Pa je šel z izjemo dveh, treh viškov skoraj neopazno tem, kdo bi priznanje nemara še bolj zaslužil.
mimo tistih, ki jim je bil predvsem namenjen. Vsaj
Vsaj nekaj pa je vendarle šlo iz planinskih okvirov dvakrat je bila Linhartova dvorana osrednjega slo planinska literatura. Medtem ko sta njega dni takšno
venskega kulturnega hrama polna: ko so predpre- branje v razmeroma zelo skromnem številu naslovov
mierno prikazovali celovečerni dokumentarni film izdajali v glavnem dve založbi, zdaj skorajda ni za
Matjaža Fistravca Tretji zemeljski pol in ko je Viki ložnika, ki kaj da nase in ki doslej ne bi izdal katere
Grošelj s sliko in besedo predstavljal osemtisočak od gorniških knjig. Zakaj se ne bi med Slovence
Manaslu, goro smrti, zmagoslavja in spominov, in enako razpršile še druge gorniške dejavnosti?
nemara še tretjič, ko so predvsem mladi člani lanMarjan Raztresen

ZAPRTI V LASTNE
KROGE
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Pri Cerkvi v Trenti s Špikovo
domačijo. Havličkov (nepod
pisani in nedatirani) akvarel,
verjetno iz 80. let 19. stoletja,
kaže cerkev brez današnjega
stolpa, zgrajenega leta 1907, a
tudi še brez takšnega, kot ga
kaže nedatirana fotografija,
objavljena v Čopovi fotomonografiji o Trenti in Soči. Nari
san je še plavž, ki so ga, naj
brž kmalu po nastanku slike,
podrli in iz njega zložili zid na
levem bregu Soče. Letnico
zvonika in tisto o plavžu sem
napisal po spominu, ki ga
imam iz svojega trentarskega
obdobja (1960-1968), a ga žal
ne morem dokumentirati. V
ozadju Ozebnik, Lope in Čisti
vrh. (Slika je vzeta iz knjige II
giardino tra i monti (Juliana),
A. Bois de Chesne, 1977.)

bil 17. 10. 1884 sestanek podružnice, ki se ga je ude
ležil tudi »slikar Trente« Havliček in pokazal nekaj
letošnjih študij iz Trente, od katerih sta posebej ugajali
pastelni sliki Jalovca in Razorja.
Končno sem v Mullerjevem vodniku za Škocjanske
jame (1887) naletel na še starejšo objavo Havličkovih
slik, in sicer (1) dvostransko panoramsko sliko z
Razgledišča nad Veliko Dolino, (2) Oblasserjevo
razgledišče pod naravnim obokom med Malo in Veliko
Dolino, (3) vhod v Naravni rov ter (4) Mariničevo dvora
no od zunaj, naslovni ovitek pa krasi slika (5) Mullerjeve dvorane. Slike 1, 3, 4 in 5 so bile ponovno objav
ljene v Pazzejevi Kroniki (1893).
Vse to, predvsem pa omenjene slike, ki so vse pod
pisane, trdno potrjujejo dejstvo, da je pred 100 in več leti
v zahodnoslovenskih krajih risal in slikal Jan Havliček.
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Kdo je bil to? O njem molčita oba avtorja, ki sta izčrpno
pisala o slikarjih gorskega sveta v Sloveniji, namreč
Rajko Ložar v obsežnem članku Slovenske planine v
risbi in sliki (1936) in France Zupan v še temeljiteje
zastavljenem poglavju V podobi, ki je del jubilejne Slo
venske planinske bibliografije Gore v besedi, podobi in
glasbi (1965), in v zgoščeni obravnavi iste tematike v
poglavju Podoba knjige Slovenske gore (1982). Nje
govega imena ni najti v Slovenskem biografskem lek
sikonu, Primorskem slovenskem biografskem lek
sikonu in Enciklopediji Slovenije. Ne omenja ga
dr. Vladimir Murko v svojem temeljitem članku Čehi in
naše planine (1953). Tudi prvo iskanje v leksikonu Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der Anti
ke bis zur Gegenvvart ni bilo uspešno. V njem je sicer
naveden dunajski krajinar Havliček, vendar Vincenz,
ne pa Jan. S pismom in nekaj literaturnimi citati, ki bi
morda lahko vodili naprej, sem se obrnil na svojo hčer
Ireno na Dunaju, ta pa je z njim seznanila svojo
dunajsko »mamo« prof. biol. Gerlindo Fischer.
V septembru 1998 sem od gose Fischer z Dunaja dobil

spodbudno pismo. V že omenjenem leksikonu je Hav
liček naveden, vendar kot Trentan-Havliček, krajinski
slikar na Dunaju. Rojen je bil 24. 2. 1856 v Brnu. Naj
prej je deloval v litografski ustanovi C. Grefeja, kjer je
po priznanih mojstrih izdelal številne alpske panorame
in vedute. Nato se je dve leti izpopolnjeval pri
Hlavačku. Za knezoškofa Ganglbauerja je naslikal ve
liko oljno sliko Jamski svet Škocjanskih jam, za pres
tolonaslednika Rudolfa Divaško jamo (ki se je v tistih
časih imenovala Jama prestolonaslednika Rudolfa, Žiberna 1981: 138), po naročilu nadvojvode Franca Fer
dinanda pa akvarelne Poglede s kvarnerske obale
(Vollmer 1939: 378). V leksikonu Das geistige Wien pa
je pod imenom Trentan, Jan (Havliček) navedeno, da
je to slikar, rojen 1856 v Brnu, ki je vstopil v Grefejevo
litografsko ustanovo in se med svojim delovanjem v
njej posvetil slikarstvu ter naredil, da bi se izobrazil,
večletna študijska potovanja, predvsem v Primorju in
Italiji. Njegove slike iz Trente so naletele na prijazen
sprejem, posebej v planinskih krogih Dunaja in Trsta.
Deluje tudi kot učitelj in ga je kot takšnega 1891 na devinski grad poklicala princesa Hohenlohe (Eisenberg
1893).
4. VEDNOST O HAVLIČKU SE ZAOKROŽA
Ko sem poleti 1998 o Havličku pisal prijatelju Vojku
Čeligoju v Ilirsko Bistrico, mi je ta sporočil, da je slika iz
Škocjanskih jam s Havličkovim podpisom objavljena
tudi v monografiji o Reki/Timavu. Dejansko je v tem
razkošno opremljenem delu več italijanskih in sloven
skih avtorjev, ki je izšlo tudi v slovenskem prevodu (G.
Cuscito & al., 1990), na str. 34 objavljena slika Stari
most pod škocjansko cerkvijo, postavljen pri vhodu v
Malo Dolino, ki nosi v spodnjem levem kotu (nekoliko
odrezani) podpis Trentan-Havliček. Gre za že ome
njeno sliko, ki je bila natisnjena v Pazzejevi Kroniki na
str. 318, ne da bi to bilo v bibliografsko sicer dobro do-

