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NASLOV 

Ljubljančanke, ki so orale ledino 

IZVLEČEK 

Vključenost žensk v javnem življenju je nekaj, kar se danes razumeva kot nekaj povsem 

normalnega. Zapisovalci zgodovine, tudi našega glavnega mesta, večinoma spregledajo 

delež, ki ga pri razvoju družbe prispevajo ženske, čeprav se pogosto omenja, da je položaj 

ženske merilo celotne kulture družbe. Po francoski revoluciji leta 1789 in še bolj v začetku 

19. stoletja so se po Evropi razmahnila številna gibanja, ki so spodbujala vključevanje 

žensk v javno življenje. Še posebej intenziven razmah gibanja se pri nas opazi po marčni 

revoluciji, ko se je začela intenzivno graditi narodna zavest. Tudi v Ljubljani se je vedno 

bolj začela izražati želja po enakopravnosti Slovencev, v katero so se na svoj način 

vključile tudi ženske. Dejanje je bilo za ženske odločilnega pomena, saj se je delovanje 

žensk premaknilo izza domačega ognjišča v javno sfero. Prehod je bil postopen, a vztrajen. 

Odvisen je bil od ožjega okolja, v katerem so ženske odraščale (vpliv očeta, izobraženost 

matere), od razumevanja okolja, v katerem so delovale, od naklonjenosti moških ob njih in 

predvsem od njihove vztrajnosti in iznajdljivosti. Sprva se je delovanje čutilo na kulturnem 

bogatenju družbe, sčasoma pa je njihov glas postajal močnejši, dosegle so ustanavljanje 

številnih društev, ki so pripeljala do uveljavljanja njihove osebne politične volje. Zaradi 

nenačrtovanih razmer v družbi, začetka velike vojne, je bila Ljubljančankam dana 

možnost, da zaradi pomanjkanja moških popolnoma samostojno organizirajo življenje v 

javnosti. Pregled življenjskih zgodb posameznih Ljubljančank v času od marčne revolucije 

do konca prve svetovne vojne nam pravzaprav prikazuje pot boja za pravice žensk od 

začetka, tj. od praktično stanja nič, do popolnega obvladovanja sfere javnega življenja ob 

koncu prve svetovne vojne. 

KLJUČNE BESEDE  

Ženska zgodovina, žensko gibanje, žensko vprašanje, vloga žensk, zgodovina 

pozabljene/neme polovice, Ljubljana, prebivalke in oblikovanje življenja v mestu, čas med 

letoma 1848 in 1918 
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TITLE 

Women of Ljubljana: new ground broken 

ABSTRACT 

Today, the participation of women in public life is considered to be completely usual. 

However, the history recorders, also those of our capital city, tend to overlook the 

contribution of women to the development of society, even though they often mention that 

the position of women in society is an indicator of the entire culture of society.  

Numerous movements encouraging the participation of women in public life had been in 

full swing across Europe after the French Revolution in 1789 and even more so at the 

beginning of the 19th Century. In Slovenia, an especially intensive expansion of the 

movement is noticed after the March Revolution, when the national awareness started to 

grow intensively. The desire of Slovenians for the equality among the nations, in which 

also women were involved in their own way, had been expressed more and more loudly 

also in Ljubljana. The actions that happened after the March Revolution were decisive for 

women, because it meant that their activism moved from behind the walls of home into the 

public sphere. However gradual, the transition was persistent. It depended on the close 

family environment, in which the women grew up (influence of father, education of 

mother), on the understanding by the milieu, in which they were active, on the positive 

attitude of men companions and, foremost, on their own persistence and inventiveness.  

At first their activism had been felt in the cultural enrichment of society, eventually, 

however, their voice became louder. They had achieved establishment of numerous 

associations, which led to the assertion of their personal political will. Due to unforeseen 

circumstances in society, i.e. the start of Great War causing the absence of men, the 

women of Ljubljana were given an opportunity to organise public life completely on their 

own.  

The overview of the life stories of individual women of Ljubljana in the period from the 

March Revolution until the end of World War I shows a path of championing for women's 

rights from their non-existence to the complete control of public life at the end of World 

War I. 





VII 

KEY WORDS  

History of women, women's movement, women's question, role of women, history of 

forgotten/silent half, history of Ljubljana, women citizens and formation of life in the city, 

period during 1848 and 1918 





IX 

KAZALO 

1 UVOD ..................................................................................................................... 1 

2 POJAVNOST ŽENSK V JAVNEM ŽIVLJENJU ................................................. 3 

3 IZOBRAŽEVANJE ................................................................................................ 6 

3.1 Babiška šola v liceju ............................................................................................ 7 

3.2 Uveljavljeni poklic: učiteljica ............................................................................. 8 

3.3 Ženska samostana v Ljubljani ........................................................................... 8 

3.3.1 Samostan klaris ........................................................................................... 8 

3.3.2 Uršulinski samostan .................................................................................... 9 

3.4 Mestna višja šola za dekleta .............................................................................. 10 

3.5 Drugo izobraževanje ......................................................................................... 11 

3.6 Vpisi na univerze ............................................................................................... 11 

4 VSTOPANJE V JAVNO ŽIVLJENJE ................................................................. 13 

4.1 Ustvarjanje literarnih del ................................................................................. 13 

4.2 Čitalniško življenje ............................................................................................ 13 

4.3 Društvena dejavnost .......................................................................................... 14 

4.3.1 Društvo slovenskih učiteljic ..................................................................... 14 

4.3.2 Gospejino društvo krščanske ljubezni ...................................................... 15 

4.3.3 Katoliško društvo za delavke .................................................................... 15 

4.3.4 Splošno žensko društvo ............................................................................ 16 

4.3.5 Žensko telovadno društvo ......................................................................... 17 



X 

4.3.6 Društvo Mladika ........................................................................................ 19 

4.4 Izdajanje časopisov ............................................................................................ 19 

4.5 Javno-politično udejstvovanje Ljubljančank .................................................. 20 

5 GOSPODARSTVO ............................................................................................... 25 

5.1 Podjetnice ............................................................................................................ 26 

5.2 Delavke ................................................................................................................ 27 

5.3 Uradnice .............................................................................................................. 30 

5.4 Gospodinje, solatarice, služkinje, perice .......................................................... 31 

6 USTVARJALKE - AKTERKE ............................................................................. 34 

6.1 Magdalena Pleiweiss .......................................................................................... 34 

6.2 Luiza Pesjak ........................................................................................................ 34 

6.3 Kornelija Schollmayer ....................................................................................... 37 

6.4 Marija Murnik Horak ....................................................................................... 38 

6.5 Hedwig Radics - Kaltenbrunner ....................................................................... 40 

6.6 Roza Souvan ........................................................................................................ 42 

6.7 Marija Wessner .................................................................................................. 42 

6.8 Terezina Jenko, Eleonora Jenko Groyer in Ana Jenko .................................. 44 

6.9 Eleonora Jenko Groyer ...................................................................................... 45 

6.10 Josipina Vidmar ................................................................................................. 46 

6.11 Ivana Kobilca ...................................................................................................... 47 

6.12 Franja Tavčar ..................................................................................................... 51 



XI 

6.13 Zofija Borštnik Zvonarjeva .............................................................................. 54 

6.14 Vita Zupančič ..................................................................................................... 56 

6.15 Cilka Krek .......................................................................................................... 57 

6.16 Josipina Schumi in Evgenija Šumi Hribar ...................................................... 60 

6.17 Avgusta Danilova ............................................................................................... 61 

6.18 Elvira Dolinar .................................................................................................... 63 

6.19 Minka Govekar .................................................................................................. 65 

6.20 Ivanka Anžič Klemenčič ................................................................................... 67 

6.21 Ivanka Kremžar - M. Elizabeta........................................................................ 69 

6.22 Zofka Kvedrova ................................................................................................. 71 

6.23 Marija Mehle...................................................................................................... 74 

6.24 Marija Wirgler Jezernik ................................................................................... 75 

7 ZAKLJUČEK ........................................................................................................ 77 

8 LITERATURA ...................................................................................................... 79 



XII 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Ljubljanske telovadke, razglednica, poslana l. 1903 ......................................... 18 

Slika 2: III. slovenski vsesokolski zlet v Ljubljani l. 1913 (1913) .................................. 19 

Slika 3: Volitve v dekliškem liceju leta 1991 ................................................................. 21 

Slika 4: Luiza Pesjak ....................................................................................................... 35 

Slika 5: Marija Murnik Horak ......................................................................................... 39 

Slika 6: Marija Wessner .................................................................................................. 43 

Slika 7: Terezina Jenko ................................................................................................... 44 

Slika 8: Eleonora Jenko Groyer ...................................................................................... 45 

Slika 9: Josipina Vidmar ................................................................................................. 47 

Slika 10: Ivana Kobilca (prva z desne) z Roso Pfäffinger (levo) ter kolegicami, 

München leta 1888 .......................................................................................................... 48 

Slika 11: Franja Tavčar ................................................................................................... 51 

Slika 12: Zofija Borštner Zvonarjeva .............................................................................. 55 

Slika 13: Vita Zupančič ................................................................................................... 57 

Slika 14: Cilka Krek ........................................................................................................ 58 

Slika 15: Josipina in Franc Šumi okrog leta 1885 ........................................................... 60 

Slika 16: Evgenija z družino leta 1919 ............................................................................ 61 

Slika 17: Avgusta Danilova, Kunc, Viktor (189?) .......................................................... 62 

Slika 18: Elvira Dolinar ................................................................................................... 64 

Slika 19: Minka Govekar ................................................................................................ 66 

Slika 20: Ivanka Anžič Klemenčič .................................................................................. 68 



XIII 

Slika 21: Ivanka Kremžar, M. Elizabeta......................................................................... 70 

Slika 22: Zofka Kvedrova............................................................................................... 73 

Slika 23: Marija Mehle ................................................................................................... 74 

Slika 24: Marija Wirgler Jezernik .................................................................................. 76 

 

 





1 

1 UVOD 

Predvidevam, da bo prvo vprašanje, ki se bo bralcu postavilo ob pogledu na naslov dela: 

Zakaj Ljubljančanke, zakaj ženske, zakaj ne Ljubljančani, ki so orali ledino? Kaj nismo vsi 

enaki in enakopravni in se vsi trudimo po svojih močeh za napredek v družbi?  

Pri študiju zgodovine sem zasledila le nekaj omemb oseb ženskega spola, ki jih je 

zgodovinopisje vključilo v zapise in s tem dalo priznanje njihovim zaslugam in 

prizadevanjem pri razvoju, bogatenju družbe. Večkrat se mi je utrnila misel: kaj je bilo v 

večtisočletni zgodovini res samo peščica žensk, ki so zaznamovale razvoj dogodkov? 

Bežen sprehod po našem glavnem mestu nakazuje na to, da tudi tu ni nič drugače. 

Večinoma hodimo po ulicah, mimo hiš in spomenikov, kjer opazimo, da imena govorijo le 

o moških akterjih. Glede na to, da moški predstavljajo približno polovico prebivalstva, 

polovico pa ženske, lahko zaključimo, da je ta drugi del nem, kot da ne živi, da se ne 

izraža, da praktično ne sodeluje v vsakdanjem življenju. Za žensko prisotnost pravijo, da je 

tako kot zrak: je tu, je neviden, a brez njega ni moč živeti. A kaj dela ta nemi del 

prebivalstva? Katere so bile tiste spremembe in kaj se je dogajalo v našem glavnem mestu, 

kdo so bile tiste Ljubljančanke, ki so si usodile prebiti led in ki so začele orati ledino?  

V nalogi, ki je pred nami, bi želela poizvedeti, raziskati, kako je ozaveščanje nemega dela 

naše zgodovine potekalo v našem glavnem mestu in to v času od marčne revolucije do 

konca prve svetovne vojne. V prvem delu bom osvetlila pogoje, ki so omogočali, da so 

Ljubljančanke lahko vstopile v javno življenje, v drugem delu bodo prikazane aktivnosti na 

različnih področjih javnega življenja, ki so ženskam omogočile, da so stopile izza domačih 

zidov, in v tretjem delu navajam kratek pregled življenjskih zgodb posameznic, ki so 

uspele sprožiti snežno kepo, ki se v zadnjih 150 letih počasi kotali in debeli. 

Predvidevam, da so bila prizadevanja Ljubljančank v tradicionalni meščanski družbi 

intenzivna, polna kvalitetnih korakov, a jim zgodovina ni nikoli dajala veliko pomena in so 

vse do danes ostala premalo opažena. 

Morda bo ravno »ozaveščanje« bogastva znanja in truda, ki so ga Ljubljančanke vložile v 

kulturni razvoj mesta in njenih prebivalk, spodbudilo vse nas, da se vsaj nekaterim izmed 

njih zahvalimo in postavimo primerno obeležje. 
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Središčna teza dela je odziv prebivalk mesta na dogodke, ki so se v pomarčnem obdobju, 

leta 1848, odvijali v Evropi in predvsem v slovanskem svetu. Predvidevam, da so se 

spremembe odvijale počasi, saj takratna družba ni sprejemala žensk v javnem življenju. A 

glede na to, da se je Ljubljana v tistem času z železno cesto povezala z glavnim mestom 

Dunajem ter kasneje tudi z oknom v svet - Trstom, ženskih gibanj v Trstu, Dunaju in 

predvsem drugih mestih Evrope ni bilo moč ignorirati in so napredne ideje o položaju 

neme polovice prodirale tudi med ljubljansko meščanstvo.  
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2 POJAVNOST ŽENSK V JAVNEM ŽIVLJENJU 

O življenju žensk so znani zapisi Plutarha, Giovannija Boccaccia, Cristine de Pisan, 

Thomasa Heywooda Marguerite Bernier Briquest, Agnes in Elisabet Strickland, a »ne 

moremo prezreti dejstva, da so prikazi preteklosti žensk nekaterih avtorjev in avtoric 

obviseli med mitom in realnostjo« oziroma »da tudi najbolj dokumentiranim ni uspelo iz 

zgodovine žensk narediti sestavnega dela obče zgodovine«.
1
 Gisela Bock v svojem delu 

Ženske v evropski zgodovini omenja, da je zgodovina, ki ne vključuje ženskega dela 

prebivalstva, pravzaprav polovična, je manj kot polovica zgodovine. Simone de Beauvoir 

je v delu Drugi spol trdila, da ženske pravzaprav nikoli niso bile ločena skupina, tj. tista, ki 

bi se postavila zoper moškega, ali pa tista skupina, ki bi bila v neposrednem, avtonomnem 

razmerju z moškim.
2
 Zakaj je torej tako malo napisanega o ženski vlogi v zgodovini? Zato, 

ker ženska predstavlja tisti nevidni svet, ki tako kot zrak, obstaja, je neopazen, a nujno 

potreben za življenje? Urbanus je leta 1932 zapisal: »Najzanesljivejše merilo srče kulture 

in olik je naše vedenje do ženske. Moški, ki ženske ne spoštuje in ne važuje ter ji ne izkazuje 

časti, katera ji gre, je barbar; narod, kjer se ženska smatra za »manjvredno«, še ni 

prekoračil meje, ki loči neomikanost od kulture.«
3
 Marta Verginella nam v uvodu k 

Ženskim obrobjem poda sledečo razlago: kakšna je bila vloga ženske v družbi, je bilo 

pravzaprav odvisno od »politično-institucionalnih, pravnih in kulturnih okvirov, ki so jih 

postavili moški in z njimi določali njihova ravnanja in mnenja«,
4
 torej je bila »ženska 

predvsem definirana v odnosu do moškega«.
5
 Tudi v slovenski historiografiji ni prav nič 

drugače. »Zgodovina Slovencev je zgodovina moških«,
6
 začne dr. Peter Vodopivec svoj 

prispevek v Zgodovini za vse z naslovom: Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju 

vstopale v javno življenje. V akademsko priznani zgodovini je le malo zapisov o vlogi 

žensk pri zgodovini našega področja. Vodopivec nadalje ugotavlja, da »se je spomin na 

izjemne in vplivnejše »slovenske žene« močenje in vztrajneje ohranjal v ustnem izročilu, 

slovstveni tradiciji in književni ustvarjalnosti kot v zgodovinopisju«.
7
  

                                                 
1
 Verginella, Ženska obrobja, Vstopanje žensk v zgodovino Slovencev, str. 180. 

2
 Isto, str. 7. 

3
 Hudales, Slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije 1848–1948, str. 111. 

4
 Verginella, isto, str. 7. 

5
 Verginella, isto, str. 7. 

6
 Vodopivec, Kako so ženske na Slovenskem v 19.stoletju vstopale v javno življenje, str. 30. 

7
 Vodopivec, Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju vstopale v javno življenje, str. 31. 
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Francoska meščanska revolucija se vedno omenja kot čas, ko so se zgodili veliki premiki v 

družbi. A pri tem pozabimo povedati, da je tako čislana Deklaracija državljanov pozabila 

na pravice velikega dela prebivalstva: žensk in sužnjev. Olympe de Gouges je bila mlada 

vdova, ki bi lahko v družbi javno nastopala le, če bi se ponovno poročila. Ker je bila 

svobodna, brez vseh konzervativnih okopov, ki bi ji lahko preprečevali, da bi se trudila 

tudi za svobodnejše življenje drugih žensk, se je odločila, da nastopi odločneje. Leta 1791 

je zapisala Deklaracijo o pravicah ženske, državljanke in sužnjev in tako jasno prikazala, 

da bodo ljudje svobodni le, če bodo pravice dodeljene vsem in ne le peščici izbrancev. V 

letu 1792 je svoje zahteve po novi politični vlogi žensk zapisala Mary Wollencraft v 

svojem delu Zagovor pravic žensk. Vsa prizadevanja so šla predvsem v smer spremembe 

tradicionalne razporeditve vlog moških in žensk. Dejstvo je, da pravice ženskam nikoli 

niso bile dodeljene kot nekaj samoumevnega, vnaprej, ampak vedno na osnovi številnih 

prizadevanj in dokazovanj samih žensk. Tudi dejstvo, da so med pisateljicami zgodovine 

večinoma le ženske, je zaskrbljujoče, a za nas ženske tudi obvezujoče. Bahovčeva nas v 

spremni besedi k delu Drugi spol vodi k zavezi, da lahko (glede na sedanje stanje) le 

ženske (kot drugi spol in kot potisnjene v sfero zasebnosti) same sebe spoznajo z gojenjem 

avtobiografije, preko vednosti o vrednosti sebe in drugih žensk.
8
  

Leto 1848 je leto, ki postavlja mejnik pri slovenskem nacionalnem vzponu in znatno 

zaznamuje vzpon slovenskega meščanstva. »Slovenski meščani so bili voditelji 

nacionalnega gibanja … mu izoblikovali vodilne identitetne simbole in geopolitično obrnili 

k slovanstvu. Meščani so bili nosilci demokracije, gospodarskega, znanstvenega, 

kulturnega napredka. Njihovo etično-moralno jedro je bilo konservativno krščansko, po 

vzorih zahodnih sosedov so uveljavili meščansko oliko.«
9
 Prva svetovna vojna je 

predstavljala v življenju žensk velik mejnik. V času vojne, v zaledju front, so ženske 

nadomestile velik del izgubljene moške delovne sile, prevzele veliko odgovornosti, ki so 

jih v mirnem obdobju opravljali moški. Nastalo stanje je porušilo tradicionalno ločitev 

spolov, saj so ženske po sili razmer začele na veliko vstopati v javni prostor in tako v njem 

prevzemale družbeno opazne in odgovorne vloge. Po vojni so se ženske sicer morale 

                                                 
8
 Verginella, Ženska obrobja, Vstopanje žensk v zgodovino Slovencev, str. 126. 

9
 Dežman, O rodu in preporodu, Slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije (1848–1941), str. 

5. 
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umakniti, a »prav zaradi vsakovrstnih vsiljenih odgovornosti in vlog je velika vojna bolj 

usodna za ženske kot za moške.«
10

 

 

                                                 
10

 Svoljšak, »Tudi jaz sem pomagala do velike zmage«, Zbornik Ženske skozi zgodovino, str. 153. 
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3 IZOBRAŽEVANJE 

Izobrazba je pri kulturnem in gospodarskem razvoju zelo pomembna. Za slovenski kulturni 

prostor velja, da so pomembnejši status in položaj dosegli ljudje, ki so se lahko pohvalili z 

dobro izobrazbo (uradniki, svobodni poklici, intelektualno zahtevnejše dejavnosti). Enako 

ugotovitev bi lahko pripisali tudi ženskemu delu prebivalstva. Tudi pri vstopanju žensk v 

javnost so bile v ospredju intelektualke. Dvig žensk na socialni lestvici je (tako kot 

moškim) tudi ženskam omogočila le šola - kvalitetna izobrazba. Osnovo za kakršnokoli 

osamosvojitev je, »čeprav sprva večinoma le v skromnem, najosnovnejšem obsegu, lahko 

omogočila šele pridobitev poklica in zaposlitve«.11 

Šolska reforma Marije Terezije je ženskam omogočila najosnovnejša znanja. Višja 

izobrazba je bila večini nedosegljiva, deležne so je bile le redke pripadnice družbene elite. 

Vse do srede 19. stoletja so bile dekliške šole večinoma zasebne: ali so jih ustanavljale 

uršulinke, šolske sestre ali pa bogatejše plemkinje in meščanke. Stopnja nadaljnjega 

izobraževanja je bila pravzaprav odvisna le od domačega okolja in razumevanja oz. 

naprednega razmišljanja staršev: oče, mati. Na izobrazbo deklet, žena je vplivala tudi 

bližina bratov: če jih je dekle imelo in so le-ti obiskovali šole, so si (če so bile dovolj 

znanja željne in če jih domači niso preveč zaposlili z delom doma) svoja obzorja lahko 

širila ob njih. Ambicioznejši starši so svojim hčeram preskrbeli dobrega domačega učitelja, 

in le-ta jim je posredoval znanja v okolju domače hiše. Dober primer izhajanja iz takega 

okolja je bila Luisa Crobath: brat je obiskoval šole in svoje znanje prenašal na sestro, 

domači so ji preskrbeli domačega učitelja, Franceta Prešerna, ki je mlado Luiso popeljal v 

znanja tujih jezikov, geografije, zgodovine in literature. Ravno Luisa je primer ženske, ki 

je vstopala v javno življenje preko pisanja: s pomočjo pisane besede je bilo izražanje 

najlažje in najenostavnejše, pri ustvarjanju so jih večkrat spodbujali mentorji - domači 

učitelji. 

V sredini 19. stoletja so že obstajali privatni zavodi, ki so bili namenjeni le izobraževanju 

žensk (bili so strogo ločeni od moških). Peter Vodopivec navaja besede Franje Robidovec, 

ki so bile objavljene leta 1884 v Ljubljanskem zvonu. Franja je bila sicer zelo 

konzervativna, njeno razumevanje vloge ženske v zakonu je bilo tradicionalno, kljub 

vsemu pa je poudarjala, da »šele izobraženost in delo storita (žensko) resnejšo in 
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 Vodopivec, Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju vstopale v javno življenje, str. 40. 
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samostojnejšo«.
12

 V sredini 19. stoletja je tudi družba dala priznanje pomenu izobraževanja 

žensk: kot matere so bile prve, ki so skrbele za dobro izobrazbo otrok - tudi v materinem 

jeziku. Za moški del prebivalstva je bilo (paradoksalno!) nekaj povsem samoumevnega, da 

so kot Slovenci v deželnem zboru govorili nemško, od žensk pa so pričakovali popolno 

podrejenost uporabi slovenskega jezika oz. še več: one naj bi bile tiste, ki bi skrbele za 

razvoj slovenščine.  

Za slovenski prostor na splošno je značilno, da so ženski učni zavodi, ki so dekletom nudili 

več znanja, da so lahko šla na samostojno delovno pot, v primerjavi z drugimi slovanskimi 

deželami, nastali pozno - šele v zadnjih dvajsetih letih 19. stoletja. Šolska reforma iz leta 

1848 ni dovoljevala izobraževanja deklet na gimnazije in univerze. Edino, kar je bilo 

dostopno dekletom, so bila učiteljišča, ki so se začela ustanavljati po reformi leta 1869. 

Prva slovenska višja dekliška šola je nastala šele po potresu leta 1895: leta 1896 jo je 

ustanovil ljubljanski župan Ivan Hribar. K ustanovitvi šole so številni pozivali že dvajset 

let prej: Radoslav Razlag v sedemdesetih in Pavel Turner v osemdesetih letih 19. stoletja. 

V svojih govorih in pisanjih so podporniki izobraževanja žensk poudarjali predvsem 

narodnostno plat: če so hoteli, da se krepi narodna zavest, so morali poskrbeti za dobro 

izobrazbo mater, ki naj ne bi obiskovale nemških šol. Razlag je tudi poudarjal, da obstajajo 

določeni poklici, ki naj bi jih opravljale ženske: npr. v zdravstvenih težavah se bodo ženske 

zaradi sramežljivosti raje zaupale ženski zdravnici kot moškemu. 

3.1 Babiška šola v liceju 

V tem duhu je delovala tudi babiška šola v liceju (klasični gimnaziji) na današnjem 

Vodnikovem trgu. Tu se je poučevalo le nekaj učnih predmetov in se ni podeljevalo 

akademskih nazivov. Učne smeri izobraževanja so bile tri: filozofija, teologija in mediko-

kirurški študij. V okviru zadnjega so se izobraževale tudi babice. Babiška šola je bila 

ustanovljena leta 1753. Prva porodnišnica v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1789 in je 

stala na mestu današnje Kresije. Leta 1809 se je preselila na trg Ajdovščina, kjer je nekoč 

stala Civilna bolnišnica. Vsakdanji je bil porod »per vias naturales«, porodne klešče se v 

19. stoletju še niso uporabljale. V porodnišnico so večinoma prihajale porodnice, ki niso 

imele možnosti roditi doma: siromašne nosečnice in nezakonske matere. Carskega reza 

zaradi možnih zastrupitev niso izvajali do leta 1890. Umrljivost med porodnicami je bila še 
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 Vodopivec, Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju vstopale v javno življenje, str. 38. 
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vedno velika. Ni sicer veliko podatkov, a kronike pišejo, da so po hodnikih pogosto 

»zvončkljali« duhovniki, ki so prinašali zadnji zakrament (bolniško maziljenje). Sicer pa je 

bila ljubljanska porodnišnica na dobrem glasu, saj je delež živorojenih otrok leta 1890 

dosegel 97 %. 

3.2 Uveljavljeni poklic: učiteljica 

Prvi res pravi uveljavljeni poklic je bil poklic učiteljice. Izobraževanje učiteljic je 

dovoljeval Državni šolski zakon iz leta 1869. Učiteljice so dobivale nižje plačilo (80 % 

plače učitelja). Učitelji so lahko imeli družine, zato so tudi pričakovali višje plače. 

Učiteljice so se namreč morale obvezati celibatu. V primeru poroke so morale opustiti 

javno službo (to določbo so odpravili šele po prvi svetovni vojni).
13

 Leta 1897 je bilo 

ustanovljeno Društvo slovenskih učiteljic. Učiteljice so se organizirale, da bi pridobile ali 

obvarovale nekatere profesionalne pravice, a »so bili njihovi sindikalni cilji ob prelomu 

stoletja sestavni del bojev za politične in državljanske pravice žensk.«
14

 

3.3 Ženska samostana v Ljubljani 

Samostani so na splošno močno vplivali na emancipacijo in samozavest žena. Že pogoji za 

vstop v samostane so bili tako visoki, da si ga ni moglo privoščiti neizobraženo dekle. 

Redovnice so postale ženske iz višjih slojev, plemstva in meščanstva, ki so posedovale 

neko osnovno znanje: splošno pismenost, osnove latinskega jezika, pokazati so morale 

sposobnosti na različnih področjih: lekarniškem, glasbenem, literarno-ustvarjalnem ipd. 

Glede na to, da so »najkasneje od leta 1577 imele opatinje mekinjskega in škofjeloškega 

ter priorinje velesovskega samostana zagotovljen sedež v klopi prelatov kranjskega 

deželnega zbora in pravico po svojem pooblaščencu udeleževati se zasedanj tega zbora«
,15

 

so imeli ženski samostani tudi zelo pomembno politično vlogo in moč. V Ljubljani sta 

delovala dva ženska samostana.  

3.3.1 Samostan klaris 

Samostan klaris je bil ustanovljen kot tretji na področju sedanje Slovenije, in sicer leta 

1658. Deloval je na področju današnje Name. Prva opatinja samostana Marija Lukančič, 
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 Tratnik, Pozabljena polovica, str. 114. 
14

 Milharčič Hladnik, Šolstvo in učiteljice na Slovenskem, str.13 
15

 Hančič, Ženski samostani - najpomembnejša oblika ženske emancipacije v preteklosti, Ženske skozi 

zgodovino, str. 281. 
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pravijo dokumenti, je umrla v sluhu svetosti. Pri ljubljanskih klarisah je deloval vzgojni 

zavod za izobraževanje deklet. Izobraževala so se lahko le dekleta plemiškega rodu, 

sprejete so bile lahko le na osnovi predhodnega posveta in soglasja sester, določena je bila 

šolnina - vzdrževalnina in tudi katera od redovnic je bila določena za poučevanje. 

Zanimivo je, da je bila določena sposobnost in ne starost, kdaj naj gojenka vstopi v 

samostan: »sprejmejo se dekleta v takšnih letih, da se že same oblačijo in si čistijo, da jim 

tako ne bi bile redovnice prisiljene kot služkinje streči in služiti.«
16

 Polovica vzdrževalnine 

je bila plačana ob prvem vstopu, druga pred začetkom naslednjega polletja. Poleg 

krepostnega vedenja so dekleta izobraževali tudi v pismenosti, ročnih delih, glasbi in petju. 

Obstajala je razlika v vzgoji med dekleti, katera so nameravala ostati v samostanu kot 

redovnice, in tistimi, ki so se nameravala vrniti domov in so potrebovala različna znanja: 

kuhanje, vodenje gospodinjstva in predstojništvo nad služkinjami, hlapci in podložniki. Iz 

poznanih zapisov samostan ni imel veliko gojenk, saj je v bližini deloval priljubljeni 

uršulinski samostan. 

3.3.2 Uršulinski samostan 

Pobudo za ustanovitev uršulinskega samostana v Ljubljani sta izpeljala takratni župan 

Janez Jakob Schell pl. Schellenburg in njegova žena Ana Katarina, rojena Hofstätter, ko sta 

se leta 1700 vračala iz svetoletnega romanja v Rim.
17

 Mesto je namreč, po vzoru drugih 

mest v Avstro-Ogrski želelo imeti vzgojno izobraževalni zavod za žensko mladino. 

Uršulinska šola, ki je bila ustanovljena leta 1703, je bila vse do leta 1873 edina javna 

dekliška šola. Posebnost vseh uršulinskih samostanov po svetu je bila, da so delovanje 

samostana prilagodili vzgojno-izobraževalnemu procesu in ne tako kot pri klarisah, ki so 

bile v prvi vrsti kontemplacijski samostan in jim je izobraževanje predstavljalo »postranski 

zaslužek«. Geslo reda sv. Uršule je bilo: »Vse v večjo božjo slavo in v blagor mladine«
.18

 

Specifika samostana je bila kvalitetna uršulinska vzgoja, ki je popolnoma ustrezala ženski 

naravi. Šola ni slovela le po kvalitetnem kadru (v času Ilirskih provinc so dobile uršulinke 

od glavnega inšpektorja javnega pouka izredno pohvalo), ampak tudi po zelo kvalitetnih, 

sodobnih pripomočkih: opremljenosti z učili in knjižnico. Imele so samostanski park 
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 Hančič, Ženski samostani - najpomembnejša oblika ženske emancipacije v preteklosti, Ženske skozi 

zgodovino, str. 284. 
17

 Kogoj, Uršulinke in njihovo poslanstvo, str. 43. 
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 Kogoj, Uršulinke in njihovo poslanstvo, str. 321. 
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(današnji Trg republike) z botaničnim vrtom, telovadnico, ki je služila tudi kot prireditveni 

prostor.  

Samostan je imel notranjo in zunanjo šolo: notranja je bila v nemškem jeziku, zunanja pa v 

domačem, pri nas slovenskem jeziku. V uršulinsko šolo so se vpisovala dekleta (vadnica) v 

starosti od 6. do 15. leta. Glede na razpon starosti so se v razredu lahko znašla zelo različna 

dekleta. V meščansko šolo so se lahko vpisovala dekleta, ki so končala pet-razredno 

ljudsko šolo, na učiteljišče pa le tista, ki so imela končano meščansko šolo. Ljubljana je po 

številu učenk prekašala vse druge samostane v Avstro-Ogrski. Vpisovala so se dekleta iz 

Ljubljane (zunanja šola), v notranjo pa tudi iz drugih krajev današnje Slovenije in tudi 

ostalih delov Avstro-Ogrske. Na zunanji šoli je bil učni jezik vedno slovenščina, na 

notranji nemščina, slovenščina pa je bila obvezni predmet za Slovenke.
19

 Učenke niso bile 

pisane samo po narodnostni sestavi, ampak tudi po socialnem poreklu in veroizpovedi. Do 

leta 1873, ko je na Kranjskem začel veljati osnovnošolski zakon, ki je uvedel obvezno 

osnovno šolo, je bila uršulinska šola praktično edina. Po tem letu je bila ustanovljena prva 

javna mestna šola, vadnica na učiteljišču, in nato leta 1875 še slovenska dekliška ljudska 

šola pri sv. Jakobu, tako da je vpis v uršulinsko šolo počasi začel upadati, a so od leta 1884 

dalje uršulinke imele tudi svoj vrtec, od leta 1889 svojo gospodinjsko šolo in od leta 1894 

prvo slovensko meščansko šolo. Vzgoja v uršulinskih šolah je veljala za zelo kvalitetno, 

zajemala je vsa področja družinskega in družabnega življenja, kar se je odražalo v dekletih, 

ki so jo končala, saj so bila »zrela, razgledana in izobražena … dobro pripravljena na 

življenje.«
20

 Med v tem delu predstavljenimi akterkami ljubljanske zgodovine so 

uršulinsko šolo obiskovale: Ivana Kobilca, Franja Tavčar, Marija Wessner, Vita Zupančič, 

Ivanka Anžič Klemenčič, Zofka Kvedrova, Minka Govekar, Marija Mehle, Ivanka 

Kremžar in Marija Wirgler Jezernik.  

3.4 Mestna višja šola za dekleta 

V Ljubljani je bila na pobudo takratnega župana Ivana Hribarja leta 1896 ustanovljena 

Mestna višja šola za dekleta. Sedež je bil sprva na Gosposki 8. Po tem, ko so zgradili novo 

poslopje po načrtih Maksa Fabianija, se je šola preselila na mesto, kjer je danes sedež 

zunanjega ministrstva, in se preoblikovala v šestletni licej. Od leta 1907 je v stavbi 
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 Isto, str. 322. 
20

 Kogoj, Uršulinke in njihovo poslanstvo, str. 323. 



11 

delovala tudi zasebna mestna dekliška šola društva Mladika. Pred začetkom prve vojne so 

dogradili še sosednjo stavbo dekliškega internata. Po vojni se je šola preimenovala v 

Žensko realno gimnazijo. Pravo revolucijo v poučevanju je uvajala Marija Wirgler, ker je 

želela, da bi bil pouk zanimiv in zabaven za učenke. Kljub neodobravanju kolegov je 

dosegla velike uspehe. Kmalu so jo začele posnemati učiteljice v sosednji osnovni šoli 

Mladika ter mnoge druge po področju današnje Slovenije. 

3.5 Drugo izobraževanje  

Izobražene ženske so v tem času delale le kot varuške, medicinske sestre in učiteljice. 

Nove možnosti zaposlovanja so dobile v modernih uradih s pisalnimi stroji in telefoni. A 

zasluženi denar, lastni dohodek ni pomenil enakopravnosti z moškim. Za žensko poklicno 

izobraževanje je bila pomembna tudi ustanovitev Cesarsko-kraljeve obrtne državne šole na 

Aškerčevi ulici. Zametki obrtnega šolanja so se odvijali v Jelačinovi hiši na Emonski cesti 

2, kjer je imela svoj sedež strokovna šola za umetno vezenje in šivanje čipk ter strokovna 

šola za lesno industrijo, ki je bila ustanovljena leta 1888 v nekdanji Virantovi hiši (del 

Arhiva Slovenije). Obrtno šolo na Aškerčevi sta ustanovila Ivan Hribar ter Ivan Šubic leta 

1911, zgradbo je oblikoval češki arhitekt Vojteh Dvorak. 

3.6 Vpisi na univerze 

Navkljub vsemu se moramo zavedati, da dekletom ni bil omogočen redni zaključek srednje 

šole, kateri bi jim omogočil vpis na univerzo. Nekatere so sicer lahko opravljale zaključni 

izpit, a spričevalo ni bilo označeno kot maturitetno, po uredbi z leta 1896 so jim v 

spričevalo zapisali maturitetni izpit, a niso zapisali, da je to pomenilo tudi zrelostni izpit za 

vpis na univerzo. Čeprav moški svet ni bil ravno navdušen, so se prve na dunajski univerzi 

začele vpisovati leta 1896, prej so lahko študirale le v Švici ali Rusiji. Prva študentka 

računovodstva je bila leta 1904 Julka Arh v Gradcu, Albina Potokar je bila prva, ki je na 

dunajski trgovski akademiji opravila izpit pred izpitno komisijo za trgovske šole, prva 

naravoslovka je bila Marija Wirgler, promovirala je leta 1905 na graški univerzi, prva 

doktorica filozofije je postala leta 1906 Marijana Urbas, prva slovenska zdravnica je bila 

Eleonora Jenko Groyer, ki je diplomirala leta 1907 v St. Peterburgu. Do leta 1918 so 
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diplomirale še: Angela Piskernik, Dora Kokalj in Ana Schiffrer. Položaj se je izboljšal po 

letu 1919, ko je bila ustanovljena Slovenska univerza v Ljubljani.
21

 

Ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja so bile razprave o izobraževanju vse bolj vroče, 

ženske so glasno poudarjale sposobnosti, ki jim omogočajo uspešnost na vseh področjih, in 

tako znatno pripomogle k oblikovanju »nove ženske vloge - vloge intelektualke, ki je 

spodbijala tiste predstave o ženskosti, v katerih ni bilo prostora za kategorijo razuma in z 

njim povezanega abstraktnega in logičnega razmišljanja«.
22
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 Budna Kodrič, Feministične zahteve, Splošno žensko društvo 1901–1945, str. 36. 
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 Mihurko Poniž, Evine hčere, konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848–1902, str. 116. 
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4 VSTOPANJE V JAVNO ŽIVLJENJE 

4.1 Ustvarjanje literarnih del 

V prvi polovici 19. stoletja je še vedno veljalo, da ženske v javnosti ne nastopajo oz. se ne 

izpostavljajo. Literatura je bila pravzaprav tista, ki je ženskam dovoljevala, da so za 

domačimi zidovi na papirju izražale svoja mnenja in misli o življenju, ki jih je obdajalo. 

Svoje zapise niso javno objavljale, bile so napisane za »lastno uporabo«. Slovenska 

zgodovina se z njihovimi pisanji na splošno ni veliko ukvarjala, saj jim nikoli ni bila 

podeljena visoka literarna vrednost, mnoga od njihovih prvih del še danes niso natisnjena. 

Položaj se je bistveno spremenil po revoluciji leta 1848. Slovenci so spoznali, da je skoraj 

polovica prebivalcev javno »nemih«. Ženski del prebivalstva so začeli spodbujati pri 

njihovem ustvarjanju, saj so vedeli, da bo tako glas močnejši. Prve objave sodijo v poezijo  

z domoljubno tematiko.
23

  Tako je nastop oz. objava pesmi Fany Hausmanove v Celjskih 

novicah leta 1848 predstavljal pravo revolucijo. Igor Grdina ugotavlja, da je bilo 

navdušenje obsežno, a ne zato, ker je bila prva pesnica, ampak »da je bila slovenska - to je 

bil poudarek«
24

 in ji je njena vloga pri tem »kazala pot na slovenski Parnas«.
25

 Nekaj let 

za Fany Hausman sta delovali tudi Josipina Turnograjska in Luiza Pesjakova, a njuno 

delovanje ne pomeni prelomnice v odnosu slovenskih moških do ustvarjanja žensk. 

Prelomnico je predstavljalo vseslovensko gibanje in rast slovenskega društvenega 

življenja.
26

 Preboj Ljubljančank je bil uspešen (tako kot v tujini), ko so se začeli 

ustanavljati različni saloni in klubi. 

4.2 Čitalniško življenje 

Okrog leta 1870 se je v avstrijskem delu habsburške monarhije začelo uveljavljati 

meščansko emancipacijsko gibanje. Osnovni cilj krogov, kjer je bila najbolj dejavna 

Bertha von Suttner, je bil višja stopnja izobraženosti žensk.  

Po monarhiji se je razmahnila čitalniška dejavnost, kjer so svoje mišljenje (čeprav še vedno 

znotraj sten) izražale tudi ženske. V ljubljanski čitalnici je leta 1871 Radoslav Razlag 

predaval o »Samostalnosti ženskega spola«. Ker so bili to prvi začetki, ker je bilo to 
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 Mihurko Poniž,Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19.stoletja,Jezik in slovstvo, str.48 
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 Delavec, Vstop žensk v slovensko literaturo 19. stoletja, Ženske skozi zgodovino, str. 103. 
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 Vodopivec, Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju vstopale v javno življenje, str. 34. 
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 Isto, str. 34. 
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obdobje narodne ogroženosti, je nekako samoumevno, da v svojem predavanju ni posegal 

dlje od vloge žene kot narodne buditeljice v društvenem, narodnem in političnem življenju. 

V trenutku, ko je ženska vstopila v javnost, je »postala predmet strankarskega boja in 

dejavnik političnega življenja.«27 

V okviru ljubljanske čitalnice se je gibal krog dam, ki so aktivno sodelovale pri narodno 

naprednih prireditvah in so jih kmalu poimenovali »narodne dame«. Leta 1875 delovanje 

narodnih dam še ni bilo uradno predstavljeno javnosti, a v ozadju se je že marsikaj 

»premikalo«. Ženske niso več bile le neme opazovalke dogajanja, ampak so se aktivno 

vključile v oblikovanje raznih prireditev, predstav, veselic: tako s pripravami pred 

dogodkom, kakor tudi v dogodku samem: s petjem, recitiranjem, glasbenimi točkami, 

igranjem … Prvi vidnejši nastop so dame imele leta 1875 na pogrebu župana Etbina Coste 

(njegova sestra je bila znana aktivistka Kornelija Schollmayer). Prva voditeljica je bila 

Marija Murnik Horak, a delovanje, ki je bilo v prvi vrsti dobrodelnost in narodnost, še ni 

bilo uokvirjeno v obliki društva, saj jim je to zakon iz leta 1867 izrecno prepovedoval. V 

tem času so se nekateri razglašali predvsem za Kranjce. Med njimi je bila znana Josipina 

Hočevar, ki je leta 1882 društvu »Gospejino društvo krščanske ljubezni« podarila hišo na 

Poljanski cesti, kjer so kasneje ustanovili tudi prvi dom za onemogle in ubožne služkinje.
28

 

Meščanske narodne buditeljice si (morda zaradi močnega proti-lobija?) niso prizadevale in 

niso veliko razmišljale o pridobitvi političnih pravic, kakor tudi ne za odpravo prepovedi 

ženskega vključevanja v politična društva. 

4.3 Društvena dejavnost 

Leta 1867 je izšel splošni zakon o društvih in ta je izrecno prepovedoval ustanavljanje 

političnih društev ženskam. Ženske niso smele biti članice takih društev in tudi političnih 

zborovanj se niso smele udeleževati. 

4.3.1 Društvo slovenskih učiteljic 

Pomemben napredek je predstavljala ustanovitev Društva slovenskih učiteljic. Do prehoda 

od ženskega vprašanja k ženskemu gibanju so privedle pravzaprav ženske, ki so si same 

služile kruh, ki so bile finančno samostojne, ki so bile sposobne zbrati sredstva za svoje 

                                                 
27

 Vodopivec, Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju vstopale v javno življenje, str. 43. 
28

 Štebi, Aktivnost slovenske žene, Slovenska žena 1926, str. 164. 



15 

življenje in se na ta način osamosvojiti od moškega zaščitništva: učiteljice, tobačne 

delavke, poštne uslužbenke, telegrafistke/telefonistke. V to jih je pravzaprav vodil 

neenakopraven položaj. Na začetku, ko je bilo učiteljic manj, se o težavah ni govorilo. Z 

vse večjim številom učiteljic so na dan prihajale tudi krivice, ki so jih doživljale: kmalu so 

ugotovile, da so le »cenejši« nadomestek moške delovne sile, da za enako delo dobivajo 

nižje plačilo. Zato ne preseneča, da so bile ravno učiteljice prve, ki so organizirale prvo 

stanovsko in politično organizirano žensko skupino. »V društvu organizirane učiteljice so 

ustvarile nastavke za politično in socialno gibanje, ki je zahtevalo enakopravnost spolov in 

je na začetku dvajsetega stoletja začelo s svojim dolgotrajnim prizadevanjem za pridobitev 

splošne volilne pravice.«
29

 

4.3.2 Gospejino društvo krščanske ljubezni 

Leta 1882 je bilo v kranjskem duhu ustanovljeno »Gospejino društvo krščanske ljubezni«. 

Cilj društva je bilo delo krščanskega usmiljenja. Prva predsednica je bila Antonija Kosler. 

Društvo je bilo lastnik hiše Josefinum na Poljanski cesti, katero je društvu darovala 

Jožefina Hočevar, sicer znana kranjska dobrotnica. Cilj društva je bilo zgolj delo krščanske 

usmiljenosti. V zgradbi so osnovali šolo šivanja, kjer so se lahko izobraževala siromašna 

dekleta. Kasneje so dozidali trakt, dale v najem, najemnine pa porabile za popolno oskrbo 

doma za onemogle in obubožane služkinje.
30

 

4.3.3 Katoliško društvo za delavke 

Na neenakosti in preobremenjenost je opozarjala tudi cerkvena oblast, ki je spodbujala 

ustanovitev Katoliškega društva za delavke. Leta 1884 se je na ustanovnem občnem zboru 

zbralo 500 delavk, predsednik in podpredsednik sta bila moška iz cerkvenih vrst, 

voditeljica pa je bila Marija Krivec. Društvo je ustanovila Cerkev, zato so skrbeli 

predvsem za duhovno življenje delavk: pripravljali so različna predavanja (predavali so 

duhovniki), duhovne vaje, romanja. Imeli so tudi pevski zbor, ki je bil pravzaprav prvi 

ženski pevski zbor, s katerim so članice nastopale na različnih društvenih prireditvah, 

Krščansko žensko zvezo leta 1900 ter kasneje, ko so Kranjski predstavniki SLS leta 1910 

podprli nov občinski red za Ljubljano, ki je davkoplačevalkam in učiteljicam dodelil 

pravico do osebnega glasovanja. Pomembno vlogo pri osnovanju društva je imela Ana 

                                                 
29

 Verginella, Ženska obrobja, Vpis žensk v zgodovino Slovencev, str. 120. 
30

 Štebi, Aktivnost slovenske žene, Slovenska žena 1926, str. 164. 



16 

Bahar, ki je umrla leta 1915 in o kateri je Slovenec takole poročal: »… ki je pred leti orala 

ledino na slovensko krščanskosocialnem delavskem gibanju … dolgoletno odbornico in 

soustanoviteljico ženskega oddelka S.K.S.Z. je spremljala tista Zvezdina zastava, pod 

okriljem katere ni zamudila nobene priredbe in nobenega izleta naše organizacije«.
31

 

Vse bolj so opažale, da ženske, ki so imele vedno večjo in večjo podporo, potrebujejo 

svoje društvo, ki bo zastopalo njihove interese. Do tedaj so imele le učiteljsko društvo, 

sekcijo pri Družbi Cirila in Metoda, raznih dobrodelnih ustanovah, povsem svojega pa ne.  

4.3.4 Splošno žensko društvo 

6. julija leta 1901 so v Ljubljani na Rimski 9 (kasneje št. 12) ustanovili Splošno žensko 

društvo. Pobudnici ustanovitve sta bili Franja Tavčar ter trgovka Josipina Vidmar. Prve 

priprave so se začele že v mesecu aprilu, po potrditvi vlade pa so organizirali ustanovni 

občni zbor. Prva predsednica je bila Franja Tavčar, vsestranska Minka Govekar je 

opravljala tajniška dela. Prvi odbor so sestavljale Ivanka Mayer, Josipina Kajzelj, Antonija 

Kadivec, Josipina Vidmar, Franja Orožen, Marija Kalister, Margareta Zupančič, 

namestnici sta bili Zofija Pegan in Julija Bartel.
32

 Društvo je bilo namenjeno vsem 

Slovenkam, ne glede na status in poklic. Glavni cilj društva je bil dvigniti izobrazbeni nivo 

Slovenk ter spodbuditev šolanja revnih in nadarjenih deklic. Ustanoviteljice so 

opravičevale aktivni nastop v slovenski javnosti na osnovi sledečih kvalitet: »razum, 

napredek, naravno pravo, izpolnitev osebnosti, pozitivni vpliv vzgoje, socialna dobrobit.«
33

 

Društvo je imelo je svojo knjižnico, saj je bil osnovni namen širiti bralno kulturo: branje 

časopisov, knjig … Vzornice so si iskale pri Čehinjah, na Dunaju in v Nemčiji. 

Organizirale so številne tečaje, predavanja, razstave, dobrodelne akcije, shode (za 

pridobitev ženske volilne pravice), za zaščito nezakonskih mater in otrok, ločenk, vdov, 

samskih žensk. Sestajale so se ob nedeljah ob čaju v svojih društvenih prostorih na Rimski 

9. Prvo javno predavanje je imela Zofka Kvedrova z naslovom: Ženska v družini in družbi. 

Vsa predavanja, ki so bila namenjena javnosti, so bila organizirana v prostorih Mestnega 

doma (današnje Lutkovno gledališče), na Magistratu ali pa v kavarnah Emona in Union. 

Aktivne so bile na različnih kulturnih, dobrodelnih in političnih področjih, sodelovale so 

celo pri zbiranju prispevkov za postavitev Prešernovega spomenika leta 1905. Želele so 
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 Slovenec, 10. 4. 1915. 
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 Budna Kodrič, (Slovensko) splošno žensko društvo, str. 76. 
33

 Verginella, Ženska obrobja, Vstopanje žensk v zgodovino Slovencev, str. 123. 
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ustanoviti društvo za postavitev osnovne šole za deklice z internatom Mladika. Prizadevale 

so si izdajati ženski časopis, a so idejo zaradi pomanjkanja sodelovanja žensk opustile. 

Povezane so bile tudi z drugimi ženskimi društvi v državi in zunaj meja, nekaterih 

zborovanj so se tudi same udeležile. Med vojno je delo v društvu zamrlo, delovale so le 

posameznice na humanitarnem področju. Aktivneje so se zopet vključile pri 

deklaracijskem gibanju in pri akciji oživitve Slovenske matice in gledališča. Po vojni se je 

društvo razdelilo na kar nekaj odsekov, dosegalo nekaj vzburljivih sprememb in bilo nato 

po drugi svetovni vojni ukinjeno. 

4.3.5 Žensko telovadno društvo 

V šestdesetih letih 19. stoletja so na različnih področjih vzniknila številna društva, tudi 

športna. Članstvo ženskam sprva ni bilo dovoljeno. Dejstvo je, da so po vzoru antike 

intelektualci zgodaj začeli poudarjati pomen telesne vadbe za splošno zdravje nacije. Etbin 

Costa je kot takratni župan mesta naglaševal, da je telovadba koristna tudi za ženske, saj to 

koristi splošnemu zdravju in posledično narodni regeneraciji. A prav veliko somišljenikov 

ni imel. Večinoma so vsi po vrsti zagovarjali tradicionalno vlogo ženske in s tem 

nesmiselnost kakršnega koli vključevanja le-teh v dejavnosti izven domačega ognjišča. 

Vendar je šel razvoj dalje, industrializacija, javno politično življenje je bilo aktivnejše in 

tako spone, ki so vezale tradicionalizem, vse šibkejše. Tako so južnosokolovci v svojem 

glasilu povabili mlada dekleta, da se jim s 1. oktobrom 1871 priključijo k vadbi trikrat 

tedensko. Prijave so bile številne, težava je bila v kontinuiranosti: takratni voditelj Vesely 

je konec istega leta zapustil Ljubljano, vadba pa je bila, razen v šolah in ob privolitvi 

staršev, za dve desetletji prekinjena. Takrat je delo Ljubljanskega Sokola prevzel Viktor 

Murnik, ki je vzore iskal pri Čehih in Miroslavu Tyršu. Zagovarjal je načelo, da morajo 

ženske pri telovadbi voditi ženske, zato so začeli z izobraževanjem prvih vaditeljic. Tako 

se je sprva organiziral ženski oddelek, od leta 1901 pa je začel delovati samostojno pod 

imenom Prvo žensko telovadno društvo. Ustanovili so ga na Rimski ulici 3, prva 

predsednica je bila Franja Tavčar (tudi Tavčar je bil sokolovec). V treh letih je društvo 

imelo 4 ustanovne članice, 39 podpornih, 9 izvršujočih članic in 65 gojenk.
34
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Slika 1: Ljubljanske telovadke, razglednica, poslana l. 1903 

 

Vir: Škrabec M.: Slovenstvo na razglednicah str. 29 

Organizirali so se v dva oddelka in vadili po trikrat tedensko. V Tivoliju so si telovadke 

uredile igrišče za tenis, kriket in druge igre. Članice so aktivno sodelovale pri vseh 

prireditvah matičnega Sokola in tudi Slovenske Sokolske zveze, saj so želele dejavno 

sodelovati pri izpolnitvi narodnih dolžnosti, kakor so same rade poudarjale. Članstvo je, 

zaradi splošne klime v družbi in tudi zaradi premajhnega poudarka na pomenu telovadbe 

med ženskami nihalo. Leta 1910 so ob 10-letnici društva priredili »telovadno izkušnjo« v 

telovadnici narodnega doma (današnja Narodna galerija). Telovadke so pripravile bogat 

program z izvirnimi vajami, prilagojenimi njihovi telesni konstrukciji, zaradi česar so 

občudovanja vredne še danes, ker je ŽTD »v tem pogledu dejansko opravljalo temeljno in 

vizionarsko delo, zlasti če upoštevamo dejstvo, da se je z ženskim samostojnim delom 

oblikovala tudi specifična ženska telovadba.«
35

 Konec septembra 1912 naj bi poleg 

samostojnega ŽTD delovalo še 30 samostojnih društev, vaditeljic je bilo le 11, zato je kar 

2/3 društvene telovadbe vodilo moških. Ne glede na to, da se je ženska telovadba srečevala 

in bojevala s številnimi stereotipi, je številno sokolic naraščalo. A telovadne tekme, kjer bi 

ženske lahko primerjale svoje moči, še ni bilo. Pričakovanja so bila sicer izražena ob III. 

sokolskem zletu leta 1913, a so jim bile dodeljene le proste vaje. Nekateri so za glavni 

vzrok navajali premalo intenzivno vadbo oz. izurjenost, ki pa je lahko bila posledica 

majhnega števila vaditeljic. Po prvi svetovni vojni so se slovenske sokolice združile s 

hrvaškimi in srbskimi. Sokolice so bile bolj levo orientirane, nekaj telovadbe pa je bilo 

zaznati tudi v okviru katoliškega tabora. Slovenski Orli žensk načeloma niso sprejemali, 
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razen v večjih industrijskih krajih, kjer bi se ženske sicer vključevale v Sokole. Po vojni so 

bili organizirani tudi ženski odseki Orlov, ki pa so bili od moških strogo ločeni.  

Slika 2: III. slovenski vsesokolski zlet v Ljubljani l. 1913 (1913) 

 

Vir: www.dlib.si 

4.3.6 Društvo Mladika 

Ustanovljeno je bilo leta 1906. Namen društva je bil ustanoviti prvo dekliško osnovno 

šolo. Program društva je bil usmerjen v izobraževanje deklic, v ustanavljanje dekliških šol, 

internatov, kulturnega življenja, spodbujanje narodne zavesti ter enakopravnost in zaščita 

socialnih pravic žensk, skrb za revne ljudi, ustanavljanje zavetišč za revne otroke, 

brezposelne, bolne in ostarele služkinje, ustanavljanje kuhinj za revne občane, vzdrževanje 

zavetišč in internatov. Organizirale so kulturne prireditve, predavanja, razstave ročnih del, 

zbiranje prostovoljnih prispevkov. 

4.4 Izdajanje časopisov 

Pomembno vlogo pri osamosvajanju žensk so imeli časopisi. V osemdesetih letih je 

zavedanje, da narod nujno potrebuje izobražene ženske, pripeljalo do številnih člankov v 

ljubljanskem Zvonu in celovškem Kresu, v devetdesetih do uvedbe ženske rubrike v 

Slovanskem svetu. Pomemben korak naprej je bilo leto 1897, ko so v tržaški Edinosti 

začeli izdajati prilogo z žensko vsebino. Priloga Slovenka se je tri leta kasneje razvila v 

prvi slovenski ženski časopis.  

Leta 1888 je v Ljubljani začel izhajati Slovenski svet, list, ki se je odkrito zavzemal za 

pravice žensk do celovite izobrazbe. Urejal ga je Fran Podgornik. V njem so mnoge 

slovenske ustvarjalke našle svoj prostor za objave. List se je leta 1890 do leta 1895 preselil 

v Trst, nato pa do konca leta 1899 na Dunaj. Samostojen vstop v krog slovenskih javnih 
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občil so opravičevali z dejstvom, da narodno življenje nima trdne podlage brez 

samozavestnih žensk ter da mora svobodna ženska svobodno misliti, razumeti ter sama 

razsoditi pota, po katerih bo hodila. Lahko rečemo, da »šele z nastankom ženskega glasila 

in ženskih društev so lahko prizadevanja za širšo emancipacijo »ženstva« resnično prešla 

iz moških v ženske roke, kar je postopoma omogočilo oblikovanje »pravega« ženskega 

gibanja«.36 

4.5 Javno-politično udejstvovanje Ljubljančank 

Danes je javno-politično delovanje žensk nekaj povsem običajnega. A še pred slabimi 

dvesto leti je bila slika povsem drugačna. Avstrijska ustava iz leta 1811 je določala, da je 

mož glava rodbine, žena je bila v odvisnosti do njega. »Dolžnost žene je bila slediti možu v 

njegov dom, prevzeti njegovo ime in se pokoriti njegovi oblasti.«
37

 V prvi polovici 19. 

stoletja prebivalke mesta (meščanke in plemkinje) niso bile zaposlene, za pomoč pri negi 

in vzgoji so imele pomočnice - služkinje. V svojem prostem času so se lahko posvetile 

dobrodelnosti, vzgoji otrok in kratkočasnim opravilom. Mnoge so se ukvarjale s pisanjem, 

slikanjem ali glasbo ter v svojih salonih gostile umetnike in intelektualce. Javno in 

politično udejstvovanje ženskam ni bilo dovoljeno, po moškem prepričanju je bila politika 

ženski naravi tuja. Njihovo mesto je bilo »ob domačem ognjišču«, v skrbi za vzgojo otrok. 

Ivan Vesel je v Olikanem Slovencu leta 1868 zapisal, da se z ženskami preprosto ne 

pogovarja o učenih predmetih, češ da se one zanimajo le za zabavo in veselje. Ko steče 

pogovor o resnih verskih in političnih učenostih, hudomušno omenja, se začenja ženskam 

zehati … saj je le domače veselje tisto, ki veže njihova srca.  

Po marčni revoluciji 1848. leta je bil ženskam dovoljen vstop na javni prostor, a le v 

okrilju naroda. Prostor je bil omejen in skop, a »vrata v javno življenje« so se počasi začela 

odpirati. Sprva so moški krogi ob omembi žensk nastopali strogo zadržano in že kar 

zafrkljivo: od njih so pričakovali, da tudi v visokih krogih govorijo slovensko, pogosto so 

jim za vzgled dajali Rusinje in Čehinje, pozabili pa so na dejstvo, da so le-te že lahko 

študirale v Švici, kar so sami domačim zainteresiranim še nekaj desetletij za tem vztrajno 

onemogočali. 
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V drugi polovici 19. stoletja, ko so bili nastopi žensk v javnosti številčnejši, je nastopila 

prava socialna revolucija. S pojavom žensk v javnosti so se zgodile mnoge spremembe, ki 

seveda niso bile splošno sprejete, a so že nakazovale spremembe v družbeni strukturi. 

Nekateri so se jim močno upirali, tako z javnimi nastopi, kot tudi s članki po časopisju. 

Intenzivnost delovanja se je povečala po ustanavljanju društev: Društvo slovenskih 

učiteljic, Splošno žensko društvo, Krščanska ženska zveza, Veda, Dekliške zveze, Žensko 

telovadno društvo in Ženski odsek Slovenske socialne krščanske zveze. Ženske niso 

sodelovale samo pasivno, ampak so pričele sooblikovati dogodke. Društva kot taka naj ne 

bi delovala v politične namene, a že nazivi društev nam povedo, da temu ni tako. Glavni 

namen društev je bil boj za enake pravice ter izobraževanje v obliki predavanj. 

Zelo pomemben je bil čas po nastopu deželnega zakona iz leta 1910. V tem zakonu je bil 

namreč določen nov volilni red. Do tedaj so lahko volile le davkoplačevalke in še to preko 

posrednikov. Z novim volilnim redom so bile uvedene proporcionalne volitve in tudi prava 

ženska volilna pravica. Le-te niso imele samo davkoplačevalke, ampak tudi nameščene 

učiteljice na javnih ljudskih in meščanskih šolah v občini, učiteljice, ki so poučevale na 

zasebnih šolah, dostopnih tudi javnosti, ter vse stalno ali začasno upokojene učiteljice. Le-

te so lahko glasovale direktno, tj. brez posrednika. Volišča so bila posebna, v volilno 

komisijo pa so bile povabljene tudi ženske volivke. 23. aprila 1911 so prvikrat volili po 

tem sistemu. Volišče za ženske je bilo na Bleiweisovi ulici v poslopju dekliškega liceja. 

Navkljub demonstracijam in obsojanjem se je volitev udeležilo 1348 volivk, večina je 

volila za Slovensko ljudsko stranko, nekoliko manj za Narodno napredno stranko, nato 

Nemško stranko, najmanj glasov volivk pa je dobila Socialno demokratska stranka.
38

 

Slika 3: Volitve v dekliškem liceju leta 1991 
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Vir: Škrabec M.: Slovenstvo v razglednicah 

Med prvo svetovno vojno so se slovenske meščanke odlikovale s številnimi dobrodelnimi 

in humanitarnimi akcijami. Velika vojna ni bila velika le v tem, da je umrlo veliko število 

bojevnikov, velika je bila tudi v tem, da je mobilizirala veliko število ljudi: tako na bojiščih 

kot tudi v zaledju. Je bila vojna, v katero je bilo vključeno tako telo (moški), kakor tudi 

duh (ženska): »Bila se je na dveh frontah, na bojišču, ki je bilo izključno svet moških, in na 

t. i. notranji fronti (home front), ki je bila najbolj podprta z žensko dejavnostjo.«
39

 Tudi v 

Ljubljani slika ni bila nič drugačna. Mesto, opustošeno moških, je kar klicalo po aktivnosti 

žensk. »Na prelomu 1914/1915 se je brezposelnost prevesila v silno pomanjkanje delovne 

sile in ženske so vstopile v tradicionalne moške poklice in državne službe.«
40

 Ne samo da je 

ostalo na njihovih plečih celotno delo v domačem gospodinjstvu, celotna skrb za dom in 

družino, poprijeti so morale tudi za povsem moška dela, saj mlajših moških enostavno ni 

bilo. Njihova naloga je bila, da svojim družinam preskrbijo vsakodnevni kruh, kar pa 

seveda glede na stanje ni bilo enostavno. Dežela je živela v pomanjkanju, za prehrambene 

izdelke so izdajali t. i. krušne karte, kar ni bilo vedno pravično. Tisti, ki so imeli več 

denarja, so si lahko privoščili živila nad maksimalno določenimi cenami, saj je deloval črni 

trg.  

V zadnjem letu vojne je »sistem aprovizacije popolnoma razpadel. Stanje na podeželju je 

bilo izredno slabo. Letine so bile v teh letih vojne slabe, vremenske razmere pa tako 

neugodne, da je bilo stanje že povsem brezupno.«
41

 Stika je bila že tako velika, da so 22. 

aprila Ljubljančanke začele spontano protestirati. Slovenec je naslednji dan poročal: 

»Demonstracije radi pomanjkanja živil. Včeraj zjutraj se je zbralo v aprovizacijskih 

prostorih na Poljanski cesti okoli 200 žensk, ki so povdarjale, da od živil, ki jih daje 

mestna aprovizacija, ne morejo več živeti in da ne morejo prenašati gorja, ko vidijo, da jim 

umirajo otroci od lakote. Ženske so bile že večkrat pri deželni vladi, kjer so jih gospodje 

sicer ljubeznivo sprejeli, a od samih besed ne more nihče živeti. Zahtevale so, naj se jim 

takoj izroči nekaj živil, da bodo imele kaj skuhati. Demonstracije žensk so se vršile tudi na 

mestnem magistratu. Župan dr. I. Tavčar je demonstrantkam dejal, da dobro ve, kako 

neznosne postajajo razmere, toda mestni magistrat ne more ničesar dati, če ničesar ne 

dobi. Pomagati bi mogla samo vlada. Župan je končno nakazal ženskam po 1 ali 2 
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kilograma makaronov, s pripombo, da nima sedaj ničesar več in da mestni magistrat pri 

najboljši volji ne more nič več pomagati.«
42

 Dva dni kasneje, 24. 4., je prišlo do še 

intenzivnejših demonstracij mater z otroki na Kongresnem trgu, poškodovana sta bila tako 

hotel Union, kot kavarna Kazina, kar je kazalo na nepolitično ozadje (nemško : slovensko), 

skladišče hrane pri sv. Jožefu ter še nekatere stavbe. Zaradi resnih razmer, ki so vladale v 

mestu, se je mestna oblast potrudila in dobila nekaj dodatne hrane, kar pomeni, da so bile 

demonstracije učinkovite.  

Vendar pa so se ženske vključevale tudi v širše reševanje vojnih tegob. Leta 1901 

ustanovljeno Žensko splošno društvo je na pobudo Franje Tavčar organiziralo številne 

humanitarne akcije vsem pomoči potrebnim: pripravo in delo v bolnišnicah, zbiranje oblek 

in obutve za vojake, zbiranje volne za vojaške obleke, katere so napletla ljubljanska 

dekleta, zbirali so sadje s podeželja in ga nato v mestih vkuhavali, zbiranje denarja za 

nakup potrebščin, opravljanje dela kot bolniške sestre, skrb za dobro počutje ranjencev 

(branje pisem, knjig), organizacija dobrodelnih prireditev, za oslepele slovenske vojake v 

Gradcu se je naučilo Braillove pisave kakih 160 deklet, zbirala so knjige v Braillovi pisavi 

... Poziv k pomoči so objavljali tudi v dnevnem časopisju: »In zopet se bliža Božič. In zopet 

ga bodo obhajali naši vrli, hrabri vojaki daleč od doma, daleč, daleč - na tujih tleh. Tudi 

mi ga bomo obhajali, a kako drugače, kakor sicer! V eni rodovini ne bo očeta, tam ne bo 

sina, tu ne ženina, tam ne moža. Mnoge, mnoge že pokriva tuja zemlja; našli so junaško 

smrt v boju za milo domovino. In tam na bojišču?! Marsikatera solza se bo utrnila iz očesa 

mladeniča, marsikak vzdih izvil iz prsi bradatega moža. Slehrni se bo ta večer spominjal 

svojcev daleč v domovini. In misli mnogih mater in žena bodo uhajale tja k sinu, k možu, 

kamor sta hitela, da branita svojo domovino. A misli nas vseh se bodo obračale ta večer še 

posebno tja na bojišče, tja k našim vrlim z brezprimerno hrabrostjo in skalnato 

vztrajnostjo se borečim vojakom. Poslati jim hočemo iskrene božične pozdrave. Pa radi bi 

jim tudi izkazali svojo presrčno hvaležnost s kakim zunanjim znakom. Zato se obračamo do 

patriotične radodarnosti vsega slavnega občinstva z iskreno prošnjo, naj blagovoli k temu 

prispevati po svojih močeh - bodisi v cigaretah ali v denarju. Vsak najmanjši dar je 

dobrodošel. Darila naj se blagovolijo poslati na Ljubljanski magistrat, levo, II. nadstropje. 

Za damski odbor: Županja Franja dr. Tavčarjeva«.
43
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Družba sv. Elizabete, ki je bila ustanovljena leta 1917, je skrbela za osirotele otroke in tudi 

sicer za drugače ogroženo mladino. Če tako organiziranih pomoči ne bi bilo, vojna sama ne 

bi mogla trajati tako dolgo. »Prisiljeno« vstopanje žensk v javno življenje je kot posledico 

pustilo tudi vse bolj aktivno politično življenje Ljubljančank. Franja Tavčar, Cilka Krek in 

druge aktivistke so glasno začele podpirati boj za južno slovansko idejo. Franja Tavčar je 

večkrat omenila, da ni hudo, da so njeni sinovi v vojski, težko ji je le, ker so v napačni 

vojski. 

15. decembra 1917 sta Cilka Krek in Franja Tavčar v Slovenskem narodu pozvali 

slovensko žensko prebivalstvo, da podpre izjavo slovenskega ženstva za Majniško 

deklaracijo »Jugoslovanskega kluba« ter s tem zahtevajo združitev slovensko-hrvaško-

srbskega naroda v habsburški monarhiji. Prvi dan je izjavo v Ljubljani in okolici podpisalo 

10.600 žensk, v Trstu so do februarja 1918 zbrali 11.000 podpisov, ko pa je Franja Tavčar 

na cvetno nedeljo 24. marca 1918 predala Majniško deklaracijo Antonu Korošcu, 

predsedniku Jugoslovanskega kluba, je bilo na njem že preko 200.000 ženskih podpisov, 

vezani so bili v 7 knjig. Dobrodelnost je vela iz vseh njihovih dejanj in tudi tokrat so 

deklaracijski simbol - bršljanov list naročile v emajlirani obliki, ga prodale, izkupiček pa 

namenile oslepelim vojakom. 
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5 GOSPODARSTVO 

Višina osebnega in družbenega standarda je v znatni meri pogojena z gospodarskimi 

razmerami in gospodarsko blaginjo, ki vlada na določenem področju. Tako je tudi nivo 

razvoja gospodarstva pri nas vplival na narodno zavest. Kranjska je sicer venomer veljala 

za srce Slovencev (ker je na Kranjskem živela večina), a pljuča (kakor pravi Cankar) je bil 

pravzaprav Trst. Z izgradnjo Južne železnice se je njegova vloga namreč močno razširila, 

gospodarstvo je zacvetelo in »sredi devetdesetih se je odprlo obdobje, v katerem so se 

Slovenci uveljavili ne samo kot ideološko bolj razgibana skupnost, temveč tudi kot osebek, 

ki je bil zaradi svoje gospodarske in kulturne rasti vedno bolj samozavesten.«
44

 Na 

neenakost žensk in moških v slovenski družbi opozarja tudi Sergij Vilfan v delu, ko 

omenja, da ženske niso bile izenačene tako glede javnih pravic, mnogokrat pa tudi ne glede 

zasebnih. Vodstvo gospodarstva je vedno pripadalo moškemu, razen v primeru vdov in 

blagovic.
45

 Le-te so imele po svojem socialnem položaju aktivno in pasivno prvotno 

sposobnost pred okrajnim sodiščem, v imovinskem pravu pa so nastopale samo, če moški 

ni imel enakih pogojev. Ženske so bile tudi izključene iz vseh javnih funkcij, saj niso 

mogle biti članice raznih predsedniških zborov in tudi funkcij posameznega organa niso 

mogle izvrševati. 

Kljub zgoraj navedenemu je bil delež žensk pri ustvarjanju družbenega proizvoda zelo 

pomemben: nosile so bremena gospodinjstev, rojevale, vzgajale otroke, skrbele za ostarele 

in onemogle člane družin, delale na kmetijah, opravljale razna priložnostna dela in kasneje 

bile celo v službah. V letih med 1869 in 1910 je bilo na Kranjskem zaposlenih največ 

žensk. Ob koncu tega obdobja so ženske na Kranjskem predstavljale kar 49 % delež vsega 

zaposlenega prebivalstva. Ženske v mestu oz. primestnem okolju so delale na polju, na 

vrtu, zaposlovale so se v meščanskih hišah kot služkinje in gospodinje, delo so si našle v 

mali obrti, ki se je začela pojavljati z industrializacijo, z razvojem tekstilne industrije, s 

povečanjem števila šivalnih strojev se je večalo število domačih šivilj, v Ljubljani je stanje 

spremenila izgradnja Tobačne tovarne. V elektroindustriji je bila za tekočim trakom 

zaposlena četrtina žensk. Zanimivo je tudi, da je bil leta 1869 (kot osnovnošolski zakon, ki 

je dovoljeval učiteljicam poučevanje dečkov v prvih 4-ih letih) v Avstriji izdan odlok, ki je 

članicam družin podeželskih poštnih uradnikov dovoljeval, da se »vežbajo« v poštni 
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službi. Prej so bile ženske zaposlene bolj kot trgovke, obrtnice (večinoma v ožjem 

družinskem krogu), druge so bile večinoma neizobražene ženske v npr. tobačni tovarni 

(leta 1880 kar 1068 neizobraženih delavk). Izjemo so predstavljale babice, ki so zaradi 

narave dela delovale že od 18. stoletja dalje, medicinske sestre pa od sredine 19. stoletja. 

Ljubljana je prvo poštno uradnico dobila leta 1872.
46

  

5.1 Podjetnice 

Kot podjetnice so imele ženske podrejeno vlogo. V produktivno dejavnost so lahko ženske 

vstopale le, če so ovdovele ali dedovale in so tako nadaljevale z dejavnostjo po moževi 

smrti (kruharice, pekarice), a nikoli niso smele peči belega kruha - to je bilo dovoljeno 

samo pekom obrtnikom.
47

 Ženske se pri podjetništvu običajno omenjajo le kot pomočnice 

(davkoplačevalka irharca, krznarica, svečarica). V storitvenih dejavnostih so delovale kot 

prodajalke: branjevke ali npr. merilke soli. V Ljubljani obstajajo zapisi iz Valvasorjeve 

Slave Vojvodine Kranjske, kjer avtor omenja »merilke soli« v skladišču soli pri Mestni 

hiši. Redki zapisi, kjer zgodovinski viri omenjajo ženske pri opravljanju dela za zaslužek, 

so npr. padarstvo (zdravljenje) in izdelovanje čipk (v Ljubljani na holandski ali beneški 

način).
48

  

Žensko podjetnico v primeru smrti nosilca dejavnosti (moža) pogosto zaznamo tudi pri 

tiskarjih. Takrat je žena prevzela obratovanje moža, a običajno le tako dolgo, dokler se ni 

ponovno poročila. To so tako imenovane »gospodarske poroke«
.49

 Čeprav je bilo običajno, 

da so bile ženske ob poroki mlajše, se je v primerih vdov zgodilo, da so se le-te poročale z 

mlajšimi moškimi (25-letni usnjar s 36-letno vdovo usnjarja, 30-letni sin mlinarja z 48-

letno vdovo gostilničarja).
50

 V Ljubljani na Bregu je znan primer tiskarke Rozalije Eger. 

Rozalija, vdova Janeza Friderika Egerja je sama vodila tiskarno vse do leta 1801, ko jo je 

prodala Joanesu (Janezu) Retzerju. Po njegovi smrti leta 1815 se je njegova vdova Marija 

ponovno poročila, a je po smrti drugega moža sama vodila tiskarno do leta 1827. 25. maja 

leta 1829 se je z njeno dedinjo Frančiško Rether poročil Jožef Blasnik.  
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V novejšem času je meje premikala Evgenija Šumi Hribar. Že njena mati Josipina je bila 

zelo uspešna, a hči je mati še prekašala: bila je mati trinajstih otrok in sama vodila kar dve 

tovarni: Šumi, ki jo poznamo po bombonih in likerjih, in »Prvo kranjsko mehanično 

avtomatsko tvornico pletenja in tkanin«. Kot pišejo avtorji razstave Ženske na poti v 

moderno, je v tovarni delalo sto delavk in delavcev in Evgenija je bila v službi od jutra do 

noči.
51

 Velik del svojega denarja je namenila dobrodelnosti.  

5.2 Delavke 

V Ljubljani je v prvi polovici 19. stoletja delovalo nekaj industrijskih obratov, npr. 

rafinerija sladkorja, strojna parna predilnica, tovarna francoskih glace rokavic. Večina od 

njih je zaposlovala predvsem ženske in otroke. Tako je bilo leta 1846 v predilnici 

zaposlenih 173 žensk, od tega 37 deklic, v starosti od 8 do 16 let, Horakova tovarna 

francoskih glace rokavic pa 50 šivilj na šivalnih strojih. Ob zaposlovanju žensk in otrok so 

se začeli rušiti stari patriarhalni odnosi, sam položaj žensk in otrok pa se je slabšal, saj so 

nastopali kot poceni delovna sila. Z Bachovim absolutizmom se je stanje za slovenski 

kapitalizem poslabšalo, tudi Ljubljana je začela izgubljati na pomenu, ki si ga je sicer 

pridobila z železnico leta 1848. Leta 1858 so zaprli rafinerijo sladkorja - Cukrarno. 

V nekaterih panogah so ženske prevladovale: npr. tekstilni, oblačilni industriji več kot 70 

%, v tobačni 59 %, kemijski in kovinski industriji 20 %, gostinstvo, služnostne dejavnosti 

so bile večinoma ženske. Delavke so bile po prvi kodifikaciji delavske zaščite v 80. letih 

19. stoletja sicer zaščitene pred prekomernim izkoriščanjem, ženske niso smele biti 

zaposlene na nočnih delih, na delih, ki so bili škodljivi zdravju, delno je že bilo zaščiteno 

materinstvo in čas dojenja, podjetja so morala zagotoviti varovanje otrok, če je bilo takih 

mater več, ipd. Dejstvo pa je, da so bile ženske za isto delo manj plačane od moških (cca 

26 %), tudi država je določala minimalne mezde in le-te so bile za ženski del delavstva. 

Tudi izobrazbena struktura žensk je bila nižja od moških, zato tudi pogosto nižje plačilo.
52

 

Zaradi težavnega položaja, v katerem so se znašle delavke, je Janez Evagelist Krek leta 

1894 ustanovil prvo slovensko žensko delavsko društvo: Katoliško društvo za delavke. 

Namen društva je bilo zaščititi žensko pred škodljivimi vplivi moškega okolja. Predsednik 

društva ni bila ženska, ampak šentjakobski župnik Janez Rozman. V njem je bilo največ 
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delavk tobačne tovarne. Ne glede na to, da so prve ženske bile zaposlene večinoma zaradi 

ugodne (manj plačane) delovne sile, se je njim v prid zgodil zgodovinski preobrat: »Ženske 

so namreč izrabile svoj novi položaj in v njem odkrile prednosti, ki jih delodajalci 

zagotovo niso predvideli, denimo zapustitev ognjišča, komuniciranje z drugimi ženskami, 

možnost organiziranja, solidarnost, varnost velike skupine, obveščenost, spontano 

izobraževanje. Ženske so odkrile moč, ki so jim jo hoteli odvzeti … v razmeroma kratkem 

času so si ustvarile prostor, v katerem so se ideje, posebno feministične, najhitreje 

razširjale«.
53

 

V 70. letih 19. stoletja se je stanje za delavke Ljubljane spremenilo, saj so načrtovali 

odprtje tobačne tovarne. Ljubljana je namreč imela pogoje: železniška povezava s Trstom, 

največjim avstrijskim pristaniščem, olajšana je bila dobava tobaka, imela je dovolj poceni 

delovne sile, na voljo so bila poslopja za proizvodnjo, domače tržišče je bilo dovolj veliko.  

Leta 1871 je bila Tobačna tovarna ustanovljena na mestu Cukrarne. Lokacija je bila 

začasna. Takrat je 24 delavk ročno izdelovalo posebno vrsto cigar, viržinke. Zaposlovanje 

je bilo zelo intenzivno, saj je konec leta 1871 v njej delalo že 1059 žensk. Požar, leto 

kasneje, je pospešil selitev tovarne na Tržaško ulico.  

V kroniki tobačne tovarne Viktor Ambrož navaja, da je bilo v letu 1910 v ljubljanski 

tovarni zaposlenih 0,3 % žensk, mlajših od 16 let. V raziskavi o delavkah tobačne tovarne 

v Ljubljani od 1871–1914 ugotavlja dr. Jasna Fisher drugačna dejstva glede zaposlovanja 

otrok. Po njenih ugotovitvah naj bi bilo največ zaposlenih starih od 13–27 let (85,5 %) - 

delo otrok naj bi bilo ukinjeno, a so še vedno delali! Kot rečeno, so bile zaposlene ženske 

nekvalificirane delavke. Število nekvalificiranih delavk v Ljubljani je skokovito naraslo v 

času po letu 1880, ko se je število nekvalificiranih delavk v Ljubljani povečalo za nekaj 

manj kot petkrat, več kot polovica vseh nekvalificiranih delavk pa je delala ravno v tobačni 

tovarni.
54

 

Tobačna je zaposlovala zelo veliko število žensk, saj so le-te odlikovale spretne in 

natančne roke. Žal je obstajala zelo velika razlika med uradniki in delavci: najslabše 
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plačani uradnik je zaslužil dvakrat več kot najbolje plačani delavec.
55

 Delo je bilo naporno 

in izrečene so bile mnoge opazke, kot: »... zgarane delavke … naj se samo enkrat ogleda 

tobačne delavke, ko gredo od dela in videlo se bo, da so vse upadle in slabega 

hranjenja.!«
56

 Zaradi težkih pogojev dela, na katere so številni opozarjali, je bilo na 

pobudo J. E. Kreka in Matije Mraka 16. decembra1894 ustanovljeno posebno društvo, ki je 

združevalo delavke. V letih, ki so sledila, je J. E. Krek spremljal Katoliško društvo za 

delavke - organizacijo tobačnih delavk in bil pogosto gost in govornik na shodih 

ljubljanskega tobačnega delavstva. V ljubljanski tobačni tovarni je bila najmočnejša 

strokovna organizacija Avstrijske krščansko tobačne delavske zveze. 

Največ zaposlenih delavk je živelo ob Tržaški cesti, torej v bližini tovarne, druge tudi ob 

vpadnicah oz. ulicah, ki so imele bolj ali manj predmestni značaj: na Florjanski ulici (danes 

Gornji trg), v Rožni, Hrenovi ulici, Poljanski, Karlovški, sv. Petra cesti, Ulici na grad, 

Hradeckega, Opekarski, Dolenjski, Trnovski ulici, Trnovskem pristanu. 

Glede na to, da je bilo zaposlenih več kot 80 % žensk, je bila socialna politika zelo 

pomembna. Število porodov je bilo visoko. Delavke so imele pravico do najmanj štirih 

tednov porodniškega dopusta, dodaten bolniški dopust so lahko odobrili obratni zdravniki. 

V Ljubljani so v letu 1909 začeli pripravljati »dom za dojenčke«. Zanj naj bi adaptirali 

stanovanje tovarniškega sluge. Ob ustanovitvi zavetišča za otroke so delavke izgubile 

pravico, da prihajajo na delo pol ure kasneje. 

Navkljub težkemu delu in razmeram, v katerih so delavke živele, so bile ljubljanske 

tobačne delavke znane po svoji dobrosrčnosti. Glede na to, da so imele stalni vir zaslužka, 

so se nanje pogosto obračali mnogi, še posebno v času velike vojne. Pomagale niso le z 

denarnimi prispevki, temveč tudi z dodatnim delom: z nadurami so nadomeščale svoje v 

vojno poklicane kolege, opravljale so nadure, za ranjence pa so delale cigarete kar doma v 

nočnih urah in z materialom, ki so ga same kupile. Obiskovale so ranjence v mestu, v delu 

tobačne tovarne so odprle zasilne bolnišnice za ranjene vojake. V tovarni so organizirale 

posebno kuhinjo, za strežbo pa so poskrbele kar delavke same. Leta 1916 so dobile za 

svoja prizadevanja odlikovanje Rdečega križa, ob koncu istega leta so organizirale božični 

večer, organizirale akcijo za nabavo toplih oblačil za vojake na fronti, za kar so odtegovale 
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del svojega tedenskega zaslužka. Delavkam so se preko časopisov zahvaljevali za prikazan 

trud. 

Čeprav so delavke delale v zelo težkih razmerah, so bile zaradi svojega rednega zaslužka v 

mnogo boljšem položaju kot številne druge ženske tistega časa, kar se je pokazalo tudi ob 

spontanih demonstracijah leta 1918. Glede na stradež revnejših slojev Ljubljančanov so 

bile v tem času tobačne delavke s stalnim zaslužkom vsekakor v ugodnejšem položaju.  

5.3 Uradnice 

Poštna dejavnost je bila večinoma v rokah bogatih posestnikov, ki so oskrbovali večje 

število konj in voz za prevoz poštnih pošiljk. Že v 18. stoletju je bilo dovoljeno, da je v 

primeru smrti poštnega mojstra njegovo dejavnost prevzela vdova, hči ali snaha in si 

pridobila naziv poštna mojstrica. Z razvojem tehnologije (telegraf, telefon, pisalni stroj) se 

je dejavnost posodobila, postala je bolj »mehka«, zahtevala je uglajeno vedenje, dobro 

izobrazbo, sposobnost izražanja, kar vse so odlike dame (čeprav v osnovi dama naj ne bi 

delala). »Delodajalci so jih radi zaposlovali, plačevali so jim mnogo manj kot moškim na 

enakih delovnih mestih, … niso se spuščale v prepire, … niso ugovarjale, … so ob težavah 

potrpežljivo molčale, tudi ker so se zavedale, da njihova zaposlitev pomeni preboj 

žensk.«
57

 Razvoj telegrafa je omogočil, da so se za poklic izobrazile tudi druge ženske, ne 

le sorodnice poštnega mojstra. Vse, ki so bile zainteresirane, so morale opraviti tečaj 

telegrafistke, ki ga je organizirala telegrafska direkcija. Prvi tečaj je bil organiziran v aprilu 

leta 1872, prvo telegrafistko Marijo Vrhovec so na javno brzojavnem uradu v Ljubljani 

zaposlili že v juniju 1872. Ker je bil kasneje telegrafski urad združen s pošto, je bila Marija 

razglašena tudi za prvo slovensko poštno uradnico. Kasnejši izum telefona je poklic še bolj 

feminiziral, a predvsem zaradi nižjega plačila žensk. Ženske niso imele posebnih pravic, 

lahko so bile kadarkoli odpuščene, tudi v času bolezni niso bile zaščitene - vse do leta 

1898. Takrat so dosegle, da so po petih letih delovanja dobile stalno zaposlitev in bile 

odpuščene le v izrednih razmerah (smrt, disciplinska odpustitev, samo želja). Že ob koncu 

19. stoletja so imele pravico do pokojnine, če so delale 35 let. Na težavnost dela telefonistk 

so opozarjali tudi v Slovencu, ko so zapisali poročilo angleške zdravstvene komisije, v 

katerem omenjajo: »Od 248 preiskanih in izprašanih telefonistinj jih je 142 izjavilo, da je 
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njihovo zdravje v telefonski službi več ali manj trpelo škode. Kot glavne vzroke navaja, da 

morajo telefonistinje dolgotrajno rabiti vsak dan samo tri čute, namreč vid, sluh in govor. 

Dalje se tudi pozornost telefonistinj neprestano izrablja. K temu pride še potrebna 

koncentracija in razlog, da morajo obračati vsled večkratnih istočasnih klicev pozornosti 

na različne strani. Tudi otežuje zelo dostikrat nespametno postopanje občinstva delo 

telefonistinj. Nadalje tudi otežuje službo poslu Salna in govorilna naprava, ki neprestano 

tiši na glavo oziroma prsa, medtem ko povzroča neprestano skakanje po zgornjih sklepih 

veliko utrujenost. Zaradi tega predlaga komisija, naj se izbira za telefonsko službo le 

izredno krepke ljudi.«
58

 

V uradniške kroge ženskam še ni bilo dovoljeno, se je pa položaj bistveno spremenil v času 

in še posebej po veliki vojni. 

5.4 Gospodinje, solatarice, služkinje, perice 

Splošno gledano so imele ženske v mestih slabšo gospodarsko vlogo kot ženske v kmečkih 

okoljih. Niso imele svojih izvirnih dohodkov. Nekoliko bolje je bilo ženskam obrtnikov in 

podjetnikov, saj so razpolagale z nekoliko višjimi sredstvi, namenjenimi gospodinjstvu, a 

dohodka niso zaslužile same. Žene uradnikov in delavcev so bile običajno gospodinje, torej 

ene od vzdrževanih članov. 

Žensko pridobitno delo, ki se ga pogosto sreča na podeželju, a večinoma v bližini mest, se 

v zgodovinopisju beleži kot oblika protoindustrijske dejavnosti, ki je znatno pripomogla k 

boljšemu materialnemu stanju družin. Zapisi trnovske zgodovine govorijo o ženskah, ki so 

opravljale več dejavnosti: npr. »cigararce ali delavke v tovarni s smodkami;… zaposlene 

kot delavke. Po pripovedovanju so se nekatere med njimi ukvarjale še z pridelavo 

zelenjave.«
59

 Običajno so se z zelenjadarstvom ukvarjale gospodinje. Tako so domačim 

prinesle dodaten zaslužek. Tiste, ki so živele v Trnovem, so se imenovale Trnovčanke, one 

v Krakovem Krakovčanke. Za začetek intenzivnega pridelovanja zelenjave za potrebe trga 

velja 19. stoletje. Domače zelenjadarice se prvikrat omenjajo v Tržnem redu leta 1826. 

Trnovska solata, ljubljanska ledenka ali ajserica je bila znana daleč naokoli in velja (po 

podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije)
60

 za avtohtono solato. V primeru, da žene niso 
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mogle same prodajati solate na trgu (včasih so šle na trg kar z otroki), so jo zanje na trgu 

prodajale branjevke. Prenekatera žena iz primestnega okolja se je ukvarjala s pranjem 

perila pri meščanskih družinah. Delo je bilo naporno, saj so morale perilo pri družini 

prevzeti, ga odpeljati, prekuhavati, spirati v hladnih potokih, a dohodek je bil reden. 

Ker je ženska na ta način znatno pripomogla k preživetju družine, je bil tudi njen položaj 

enakopravnejši: moški so skupno z ženskami vodili in usmerjali domače gospodarstvo. 

Tudi v tem sloju družbe ženske niso bile vključene v javni sferi življenja, a vloga v domači 

sferi je bila znatna. V Ljubljani je bilo vaško okolje blizu centra, zato je bilo žensko 

pridobitno delo zelo pomembno v družinskem proračunu. Točnih podatkov o zaslužkih teh 

vrst ni, v ljudskem izročilu pa obstaja veliko pesmi, kjer ženske izražajo svojo samozavest 

pri preživljanju družine in podpiranju »treh vogalov«. 

Koliko plačane gospodinjske pomoči je v neki družbi, je še danes težko ugotoviti. Delo 

hišnih pomočnic, otroških varušk in negovalk na domu se namreč uvršča na mejo med 

zasebnim in javnim življenjem. Dekleta so prihajala iz kmečkega okolja, v mestu so iskala 

bolje plačano, in zaradi predstav o boljšem življenju, lažje in čistejše delo.
61

 Pri nas je na 

njihovo delo in pomen že zelo zgodaj opozorila Elvira Dolinar Danica, ki je v Slovenki leta 

1889 v članku »Naše gospodinjstvo« zapisala o težkem položaju in vlogi služkinj. Njeni 

članki nam govorijo predvsem o ponižujoči vlogi deklet, ki so bile v podrejenem položaju 

do svojih gospodaric - tudi žensk. Odnose med gospodarjem in služabnikom je urejal že 

Napoleonov civilni zakonik, na takratnem Kranjskem pa avstrijski civilni državljanski 

zakonik iz leta 1811, po katerem je služabnik/-ca ostajal pravno odvisen od družinskega 

poglavarja, ki je moral zanj skrbeti očetovsko. 

Narodni buditelji so opozarjali na težko delo Slovenk. V časopisju so mnogokrat karali 

»nesposobnost mož«, ki so dovolili, da ženska, ki bi naj bila doma in skrbela za svoje 

materinske dolžnosti, za svoj dom mora hoditi v tuje domove, težko delati in nato še 

domov nositi »cule umazanega perila« in to le za bori kruhek! Narodni buditelji so tudi 

trdili, da tako domačinke razprodajajo svojo življenjsko energijo nasprotnikom lastnega 

naroda. Zmagoslava (Marija Skrinjar) je leta 1895 v članku Slovenska žena trdila, da iz 

nobenega naroda ne izhaja toliko služkinj kot iz slovenskega. Ženske iz revnejših kmečkih 

slojev so si pogosto iskale delo v mestu. Ker so bile vešče v domačih, gospodinjskih delih, 
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so zelo hitro našle delo v meščanskih domovih. Njihovo delo je bilo težko, dan skoraj brez 

urnika. Bile so skoraj »brezpravne osebe«, saj se niso smele poročiti in skorajda niso imele 

privatnega življenja. Pravice in dolžnosti so bile ostalina patriarhalnega sveta in v delovnih 

pogodbah so bile dolžnosti služkinj veliko bolj natančno zapisane kot dolžnosti 

delodajalca. Delodajalci so grdo ravnali z njimi in posegali v njihove človekove pravice. 

Če so rodile nezakonskega otroka (včasih celo gospodarjevega), so jih vrgli na cesto in le 

redko poskrbeli zanje. Ivanka Klemenčič Anžič v Slovenki opozarja: »Služkinjam živo 

treba strokovne organizacije, potom katere jim bo edino mogoče voditi odkrit in vspešen 

boj za pravice, ki so si jih na isti način že v precejšni meri priborili drugi delavki sloji … 

Tudi med slovenskimi dekleti je že zdaj mnogo inteligentnih deklet, ki se zavedajo krivic, ki 

se jim gode v službi, ter uvidevajo potrebo strokovne organizacije.«
62

 Tako je, ne glede na 

vse napore, služenje denarja služkinjam nudilo možnost preživetja in avtonomije, 

meščansko okolje in intelekt služkinj pa je nekatere med njimi preobrazil v vzvod 

emancipacije in osamosvojitve. Leta 1882 je bilo v kranjskem duhu ustanovljeno 

»Gospejino društvo krščanske ljubezni«. Društvu je Jožefina Hočevar darovala hišo na 

Poljanski cesti, ki je po njej tudi dobila naziv Josiphinum. V njem so organizirali šolo za 

ljubljanske sirote, da so se lahko naučile šivanja in si tako pridobile možnost malega 

zaslužka. Kasneje so novi prizidani del dali v najem, s pomočjo najemnine pa vzdrževali 

dom za onemogle in obubožane služkinje.
63
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6 USTVARJALKE - AKTERKE 

Ne glede na vse povedano, pa so za premike v zatohli ljubljanski družbi zaslužne 

posameznice. Njihova hrabrost, pogum in samozaupanje so bili tisti, ki so njihove 

življenjske zgodbe oblikovali v revolucionarne zgodbe, v zgodbe, ki so pomagale sprožiti 

snežno kepo, ki se zadnjih 150 let počasi kotali in debeli. 

6.1 Magdalena Pleiweiss 

Rojena je bila kot Knaffel 21. junija 1815 v Rožeku (Rosegg) na Koroškem. Bila je tretja 

žena Valentina Pleiweissa starejšega, ki se je z njo poročil v ljubljanski stolnici 20. 

januarja 1856. Bila je dobra kuharica in je napisala prvo slovensko kuharico (1868, 1905), 

recepte je narekovala Neži Lesarjevi, a Anton Lesar je jezik popravil. Magdalena je 

podpirala dijake. 

Kuhanje je bilo v 19. st. domena žensk, »s sposobnostjo dobre in raznolike kuhe se je 

kazala odličnost hiše, gospodinjstva ter ne nazadnje ugled žene, ki je skrbela za kuho.«
64

 

Tako so gospe (čeprav so večinoma imele zaposlene kuharice) dobivale številne napotke. 

Magdalena Pleiweiss se je odločila, da napiše prvo kuharico. Vsebovala je znanje, ki bi ga 

morala imeti vsaka meščanka: vedenje o kupovanju in shranjevanju živil, poznavanje 

različnih načinov priprave jedi, pogrinjke, postrežba jedi … 

Magdalenino delo je predelala s. Felicita - Terezija Kalinšek. Sestra se je rodila v Podgorju 

pri Kamniku. Ob končanem drugem letniku učiteljišča pri šolskih sestrah v Mariboru in 

večnih zaobljubah je prevzela vodstvo samostanske kuhinje. Potem ko je Kmetijska družba 

za Kranjsko leta 1888 ustanovila gospodinjsko šolo v Ljubljani, so jo povabili. V službi je 

ostala do smrti leta 1937. 

6.2 Luiza Pesjak  

Luiza je bila, po sedaj znanih zapisih, prva Ljubljančanka, ki je uspela predstaviti svoje 

literarno ustvarjanje tudi širši javnosti. Rodila se je na Križevniški ulici številka 5, 12. 

junija 1828, in sicer v znani, bogati in izobraženi meščanski družini. Njen oče je bil 

spoštovan in uspešen ljubljanski odvetnik Blaž Crobath, izobražena mati je bila po rodu 

Poljakinja. 
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Slika 4: Luiza Pesjak 

 

Vir: Knezevič, A., Zaler, J. (188?). www.dlib.si 

Kot hči meščanske družine ni smela biti deležna javno priznane izobrazbe, a je zaradi 

razumevanja domačega okolja prihajala v stik z izobraženci. Bratje so jo seznanjali s 

svojim znanjem, viri največ omenjajo brata Ludvika. Poleg tega je bil oče Crobath, čeprav 

nemškega rodu, velik podpornik slovenskih buditeljev in njihov »ljubljanski salon« je bil 

zbirališče slovenskih in slovanskih intelektualcev. Poleg omenjenega kroga se je Luiza 

udeleževala izobraževanj v t. i. »Frohlichovem« zavodu, kjer se je učila tujih jezikov in 

komunikacije. Ko je v odvetniški pisarni njenega očeta 10 let deloval France Prešeren, je 

imela možnost, da je njeno izobrazbo kot domači učitelj dopolnil tudi Prešeren. Ob njegovi 

podpori je Luiza izpopolnila svoje znanje v latinščini, nemščini, francoščini, angleščini in 

zgodovini. Le-ta je v Luizi kmalu spoznal pesniški talent in ji, kot godovno darilo ali kot 

spodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju, večkrat napisal krajšo pesem. Npr. leta 1844 pesnitev 

»An die junge Dichterin«, katero je prvikrat v slovenščino prevedla Lily Novy. 13. julija 

leta 1848 je Luizi umrl oče, nekaj mesecev kasneje, dne 3. oktobra, se je poročila s 

sosedom (Križevniška ulica 6), bogatim prevozniškim trgovcem Simonom Pessiakom, in 

postala mati petih hčera. Tudi one so imele domače učitelje, Luizino življenje je najbolj 

zaznamoval Anton Lesar. Vse dotlej je Luiza, kot prava ljubljanska meščanka, ustvarjala le 

v nemškem jeziku. Na pobudo Antona Lesarja je v 60. letih 19. stoletja začela ustvarjati 

predvsem v slovenskem jeziku. Prvo domovinsko pesem so objavili leta 1864 v 

Bleiweisovih Novicah. Naslov pesmi je bil: Kar ljubim: »Ljubim Sloven'jo, ji roko podam, 

http://www.dlib.si/
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Bog jo potrdi in živi jo nam!« V tistem času ustvarjalke niso imele veliko možnosti, da bi 

objavljale svoja dela, a ker je bila tematika narodnozavedna, je bila sprejeta, četudi 

napisana s strani ženske roke. Zapis je pomenil začetek Luizinega 30-letnega objavljanja 

njenih del: prevodov, pesmi. V Novicah je z odprtim pismom začela spodbujati vse matere, 

naj otroke izobražujejo v slovenskem jeziku, in priznavala, da je šele potem, ko se je tudi 

sama začela učiti slovenščine, spoznala lepoto tega jezika. Pri delu so jo (kakor tudi njeno 

svakinjo) spodbujali mnogi, predvsem pa domači učitelj Lesar, ki je njeno, kakor tudi 

ustvarjanje njene svakinje, v Novicah št. 194 iz istega leta spodbudil z epigramom 

»Svakinji dve, kar naprej!« Vključitev v slovensko kulturno srenjo je bila zelo očitna in 

dobro sprejeta. Številna nova znanstva, npr. Andrej Einspiler, sosed Jernej Zupanc, 

Koseski idr., so ji vzpodbudila dodatna narodnostno zavedna občutja in sledile so številne 

objave njenih domoljubnih misli: pesmi, aforizmov, povesti … tako v Novicah, kakor tudi 

v SG. Z romantičnimi opisi vaškega-kmečkega življenja, lepot domače zemlje, očetovske 

ljubezni, domovinske ljubezni si je pridobila naklonjenost številnih moških kolegov. 

V 60. letih 19. stoletja je zaživelo delovanje čitalnic. Luiza se je aktivno vključevala v 

njihove aktivnosti. Kot meščanka, ki je dobro obvladala tako nemški kot slovenski jezik, je 

zelo pripomogla k približevanju nemških ustvarjalcev Slovencem, kakor tudi del 

slovenskih ustvarjalcev (Prešerna in Koseskega) nemško govorečim prebivalcem. Kot 

dobra poznavalka dogodkov iz bližnje zgodovine je znala Slovencem približati veličino 

delovanja tako Žige Zoisa, kakor tudi Valentina Vodnika. Za potrebe slovenske čitalnice je 

prevedla številne nemške veseloigre. Kot ženi bogatega trgovca, prevoznika, so ji bila 

nudena številna potovanja, katera je opisovala v Popotnih spominih, ki so izšli leta 1884, 

dve leti kasneje tudi avtobiografski zapis Iz mojega detinstva, v katerem opisuje 

poznanstva s Prešernom, Vrazom in Korytkom - tremi osebnostmi, ki so dobro 

zaznamovale njeno kasnejše delovanje. Literarni kritiki so še kar nekaj let kasneje hvalili 

njeno mladinsko pesniško zbirko Vijolice, ki je bila izdana leta 1889, ker je »v njih mnogo 

ženske nežnosti in otroške prisrčnosti« - torej kvalitete, ki naj bi odlikovale žensko dušo. 

Luiza velja za prvo slovensko dramatičarko: Prešernov Krst pri Savici je želela leta 1866 

prirediti za libretto, Prešernovo tragično življenje prikazati v tragediji Prešeren, uspelo pa ji 

je z librettom Gorenjskega slavčka, ki ga je uglasbil Anton Foerster, ki ga je ob uprizoritvi 

v Deželnem gledališču 27. aprila leta 1872 tudi sam dirigiral. 
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A Luiza Pesjak je želela več. Želela je zapisati bolj osebna, čustvena občutja. Danes Luizi 

Pesjak priznavamo avtorstvo prvega slovenskega ženskega romana. Kot ženski ljubezenski 

roman se označuje pripovedno besedilo, katere glavna vpovedna oseba je ženska junakinja 

- ženska doživlja svojo ljubezensko zgodbo. Kot prvo ustvarjalko ženskega romana 

sprejemajo strokovni krogi nemško pisateljico Eugenio Maritt, ki je prvi roman Goldelse 

napisala leta 1866, Luiza Pesjakova je novelo Rahela - kot predhodnico Beatinega 

dnevnika, napisala že 4 leta kasneje. 

Če primerjamo dogodke, ki so se odvili pri nas, z dogodki drugod po svetu (oz. Evropi), 

vidimo, da je Luiza Pesjak s svojim delom (tako novelo kot romanom) poskrbela, da smo 

se zapisali v same začetke evropskega ženskega romana. Beatin dnevnik bi lahko izšel že 

leta 1882, a ga je, glede na nesprejemljivost tematike (poseganje izven meja krepitve 

narodne zavesti in ukvarjanje s tematiko, ki posega izven meja sprejemljivega: ustvarjanje 

ženskega ideala, h kateremu naj bi stremele meščanke, Pepelkina zgodba s srečnim 

koncem), urednik pri Kresu zavrnil oz. »založil« v predal. Izšel je kasneje, leta 1887.
65

 

Kakorkoli, pomembno je, da je Luiza v skoraj istem času, kot je izšel prvi slovenski roman 

Josipa Jurčiča Deseti brat, napisala prvi ženski roman. Pomembno je tudi, da je Luiza 

Pesjak prva, ki je »uporabila dnevniško obliko romana in tako skupaj s Stritarjevim 

Zorinom poskrbela, da smo Slovenci, sicer s časovnim zamikom, dobili dve temeljni obliki 

takratnega evropskega sentimentalnega romana.«
66

 Pesjakova je vedno več ustvarjala v 

slovenskem jeziku in njena besedila so ji popravljali številni prijatelji: Lesar, Cimperman, 

Levstik, Stritar. 

Po moževi smrti leta 1870 in po zmanjšanju potreb po prevozništvu je Luiza živela bolj 

skromno, a ustvarjalno še vedno bogato. Umrla je 31. marca 1989, pokopana je na 

pokopališču Navje. 

6.3 Kornelija Schollmayer  

Kornelija Schollmayer se je rodila očetu Henirku Costi in materi Jožefi 15. septembra leta 

1834 v Gorici. Bila je sestra Henrika Coste. Kje in kako je potekal njen čas šolanja, se ne 

ve. Leta 1860 se je poročila s Francem Schollmayerjem. Z njim se je preselila v Romunijo, 
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 Delavec, Vstop žensk v slovensko literaturo 19. stoletja, Ženske skozi zgodovino, str. 107. 
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v Slatino, a se je po njegovi smrti leta 1880 vrnila v Ljubljano. Tu je v deklamatorični in 

dramatični šoli in oddelku za petje brezplačno poučevala klavir, petje in deklamiranje. 

Nekaj časa je tudi sama nastopala na različnih čitalniških prireditvah. Deklamirala je 

pesnitve Luize Pesjakove, na klavirju spremljala pevce ipd. Časopisi so jo hvalili kot prvo 

govornico, saj je bil njen talent za deklamiranje in govorništvo izreden. Splošno se je zelo 

rada udeleževala javnega življenja. Na osnovi očetovega dnevnika je pisala o stari 

Ljubljani. Veliko očetove in bratove zapuščine, za katero se niso veliko zanimali, je po 

smrti brata darovala Imperatorski javni knjižnici v Petrovgradu - danes Državna javna 

knjižnica Saltykova-Ščedrina. Ob smrti brata, na katerega je bila zelo navezana, ji je Luiza 

Pesjakova darovala pesem Gospe Korneliji Šolmajerjevi. Umrla je 8. marca 1913 v 

Ljubljani. 

6.4 Marija Murnik Horak 

Za prvoborko za pravice slovenskih žensk velja igralka in recitatorka Marija Murnik 

Horak, ki je organizirala delo žensk na področju dobrodelnosti in narodne zavesti. 

Rodila se je v Ljubljani na Židovski stezi 232, 20. oktobra 1845 v meščansko-obrtniški 

družini. Oče Janez Nepomuk Horak je bil rokavičar, mati Marija (roj. Haar), gospodinja, je 

5 let po Marijinem rojstvu umrla. Družina se je kasneje preselila na Gornji trg, na 

Florijanovo (Florijansko) ulico št. 94. 

Marija je odraščala v gospodarsko naprednem in narodno zavednem okolju. Oče je bil zelo 

aktiven: bil je med ustanovitelji obrtno-podpornega društva, kasneje tudi predsednik, imel 

je pomembne funkcije v mestnem in deželnem zastopstvu, bil med ustanovitelji meščanske 

stranke, eden od bratov je bil profesor zgodovine in geografije v Temišvaru, drugi trgovec 

v Trstu. 
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Slika 5: Marija Murnik Horak 

 

Vir: Pozabljena polovica, str. 52. 

Marija je bila deležna kvalitetne izobrazbe. Obiskovala je industrijsko šolo pri uršulinkah. 

Po šolanju je bila aktivna v društvenem življenju, nastopala kot recitatorka in igralka v 

ljubljanski in tržaški čitalnici. Junija 1870 se je poročila s pravnikom Ivanom Murnikom iz 

Podnarta, sicer sošolcem brata Jožefa. Preselila sta se na Kongresni trg 7, kjer je danes 

sedež Slovenske matice. Ivan Murnik se je aktivno vključil v družabno in politično 

življenje. Delal je pri Lovru Tomanu (vdovec Josipine Urbančič Turnograjske), sodeloval 

v krogu Bleiweisovih staroslovencev, bil tajnik trgovske zbornice, sodeloval pri urejanju 

Novic, bil izvoljen v deželni zbor, ob razcepu leta 1899 se je priključil narodnemu odboru. 

Od poroke dalje sta živela na Kongresnem trgu 7, v zgradbi današnje Slovenske matice. Ob 

zelo aktivnem možu in ker otrok nista imela, se je še intenzivneje posvetila društvenemu 

življenju. Kot recitatorka je sodelovala v čitalniškem življenju, leta 1870 je bila med 

ustanoviteljicami in kasneje tudi družabnica in vodja tečajev Dramatičnega društva, 

pomagala Sokolu, bila je tudi med odbornicami Dijaške in ljudske kuhinje. Družila se je z 

drugimi aktivnimi meščankami, kot npr. Korneliijo Schollmayer, predsednico 

Deklamatičnega in dramatičnega društva in sestro takratnega župana Etbina Coste. 

Pomagala je številnim drugim društvom, tako finančno, kakor tudi podporno, in Marici 

Horak Murnik so bila namenjena številna zahvalna pisma: Katoliško društvo za Kranjsko, 

Klub slovenskih biciklistov, Literarno zabavni klub, Podporno društvo za slovenske 

visokošolce na Dunaju, številni posamezniki … 

Po Razlagovem predavanju v ljubljanski čitalnici leta 1871 si je Marija Horak Murnik 

dovolila spodbuditi žensko gibanje. Javnega samodelovanja žensk sicer ni bilo moč zaznati 

vse do leta 1892, ko je bila ustanovljena družba Cirila in Metoda. Izjema je bil dogodek ob 
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pogrebu Etbina Coste, ko so deputirali narodne dame. Marija Murnik Horak je leta 1892 

vzpodbudila k ustanovitvi ženske podružnice Družbe Cirila in Metoda. Glede na to, da sta 

taki podružnici že obstajali v Trstu in Gorici, z ustanovitvijo ni bilo težav: najprej je 

ustanovila Šenpetrsko podružnico, kasneje tudi mestno. Podružnica je štela 100 članic, vse 

do svoje smrti pa jo je vodila ravno Marija Murnik Horak. Marija je v naš prostor po 

češkem zgledu uvedla narodno nošo, ki je bila nekakšen atribut narodnosti. 

Umrla je 20. marca 1894. Kot prebuditeljica ljubljanskih Slovenk (kakor jo je imenoval 

Josip Vošnjak v svojih spominih), prvoborka ženskih pravic pri nas, je imela 

najveličastnejši pogreb, kar ga je do tedaj imela katera koli Ljubljančanka. Pogreba se je 

udeležila široka množica prebivalcev, predstavnikov različnih društev in domov, ki jih je 

Marija za časa svojega življenja podpirala. Najbolj prepoznaven je bil »sprevod 100 parov 

črno oblečenih narodnih dam«, ki so s svojo markantno prisotnostjo počastile odhod svoje 

cenjene voditeljice in hkrati tudi opozorile na svoje delovanje v domačem mestu. 

Jakob Aleševec je delo in prizadevanja Marije Horak Murnik ovekovečil v epski pesnitvi 

»Velegospej slovenski«.  

6.5 Hedwig Radics - Kaltenbrunner 

Hedwig se je rodila na Dunaju 11. decembra 1845. Bila je hči znanega avstrijskega pesnika 

Karla Adama Kaltenbrunnerja, in sicer iz njegovega drugega zakona. Po smrti svoje prve 

žene se je poročil s hčerko prijatelja pesnika Mathiasa Leopolda Schleiferja - Tereso. 

Hedwig je rasla v intelektualno bogatem okolju, obkrožena je bila s poezijo in literaturo. 

Na Dunaju je spoznala Petra Radicsa in se z njim leta 1869 poročila. Mož je bil dejaven 

časnikar, urejal je časnik za domovinske interese Triglav, se bojeval na bojiščih (bitka pri 

Custozzi), za svoja poročanja je prejel priznanja, se po vojni vrnil na Dunaj in zopet postal 

časnikar. Leta 1870 je postal lastnik Wiener Salonblatt-a, kjer je Hedwig tudi pričela s 

svojo kariero pisanja krajših prispevkov. Po smrti največjega avstrijskega dramatika 

Grillpatzerja so ustanovili društvo, poimenovano po njem, Radics pa je postal prvi 

predsednik. S Hedwig sta bila gonilna sila literarnega združenja, v katerem so se zbirali 

ljudje iz različnih družbenih okolij: visoke aristokracije, uradniki, literati, znanstveniki, 

finančno so jih podpirale sestre Fröhlich. Zaradi negotovega stanja v časnikarstvu v 70-ih 

letih 19. stoletja in zaradi bolehnosti žene, sta se zakonca odločila, da se preselita v 

Ljubljano, kjer je podnebje milejše. Leta 1876 so se Radicsevi s tremi otroki, Erwinom, 
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Marie in Paulo, preselili na Erjavčevo ulico. Urejal je Laibacher Zeitung, a kljub vsemu bil 

brez rednih dohodkov, zato danes velja za prvega samostojnega publicista Kranjske. 

Hedwig je bila tudi v Ljubljani aktivna. Pisala je številne članke, raziskovala, a objavljala 

večinoma pod moževim imenom. Prvikrat je podpisana pod člankom, ki je bil objavljen v 

berlinskem časopisu Unterhaltungsblatt der Deutschen Hausfrauen-Zeitung, leta 1902 se je 

podpisala pod članek o ustanovitvi ljubljanskega uršulinskega samostana z naslovom Ein 

Tiroler als Stifter in Krain - Porträtstudie aus dem 17. Jahrhundert ter samostojni članek o 

gradu in mestu Metliki, a je edini izvod izgubljen. Sicer pa sta zakonca poznana po pisanju 

številnih člankov v avstrijske časopise o življenju cesarice Marije Terezije, ki so izšli na 

obletnico cesaričinega rojstnega dne leta 1888. Hedwig je pisala tudi številne potopise in 

turistične tekste, ki jih je objavljala v avstrijskem časopisju. Bila je članica številnih 

društev v Ljubljani, med drugimi tudi filharmoničnega in študentskega. Za svoje delo je 

dobila tudi priznanje in za darilo bronast pribor za pisanje z vgraviranim posvetilom 

(Laibacher Zeitung, 1902, 725). 

Hedwig je v Ljubljani urejala zapuščino svojega očeta Adama Franca, priznanje njenemu 

trudu je podal sam cesar Franc Jožef I., bavarski vojvoda Maximillian, oče cesarice Sisi, 

»ki je užival, če je bil središče umetniškega omizja«,
67

 jo je obdaroval s srebrno častno 

medaljo na področju znanosti in umetnosti. Hedwig se je poglobila tudi v ustvarjanje 

nemško govorečih avtorjev, ki so na prelomu iz 18. v 19. stoletje delovali na Kranjskem. 

Želela jih je zbrati v leksikonu »Jung Krain«, katerega navdih je dobila pri dunajski 

skupini poetov Jung Wien. V delu je želela predstaviti ustvarjalce s Kranjskega, tudi 

Kočevskega, med njimi tudi delo Luize Pesjakove. Delo ni nikdar izšlo.  

V Ljubljani je poskrbela za izobraževanje: osnovala in urejala je izposojevalno knjižnico, 

ki je delovala od leta 1886 na Gradišču, na današnji Igriški ulici 2 (takrat Ballhausgasse 2). 

Knjižnica je postavljala temelje knjižnici, katero je kasneje urejalo Splošno žensko 

društvo. Dve leti po ustanovitvi je sestavila tudi katalog knjižnice, obsegal je 3586 knjižnih 

naslovov, v njem so bili podani tudi pogoji izposoje. Za današnje čase lahko rečemo, da so 

se obnašali zelo tržno: knjižnica je bila odprta vsak dan, razen ob nedeljah popoldan, 

pošiljali so jih celo po pošti. 
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Tudi sicer je Hedwig delovala na različnih področjih. V Ljubljani je preživela zadnjih 40 

let svojega življenja. V provincialno mesto, kakršna je takrat bila Ljubljana, je s svojo 

učenostjo, razgledanostjo in predvsem iznajdljivostjo prinesla veliko svežine in ženskemu 

krogu prebivalstva zagotovo veliko zagona pri kreativnem oblikovanju vsakdana. Umrla je 

v Ljubljani, 16. novembra leta 1919. 

6.6 Roza Souvan  

Roza Souvan, roj. Fröhlich, je bila Ljubljančanka, o kateri skorajda ni zapisov. Rodila se je 

v Ljubljani 10. novembra revolucionarnega leta 1848. Oče Anton je bil trgovec in 

posestnik, kasneje lastnik hotela Pri zlatem levu. Mati Katarina je bila italijanskih korenin, 

rojena Tribuzzi. Roza je bila igralka in pevka in zapisi poročajo, da je v Ljubljanski 

čitalnici 26. marca 1865 nastopila v šaloigri Svitoslav Zajček v vlogi Ivanke, 2. decembra 

v vlogi Bogomile v Krstu pri Savici in 17. decembra ponovno v komediji Strijček. Kot 

igralka je nastopala še nekaj mesecev v naslednjem letu 1866. Kritiki so jo imeli radi, saj je 

bila razumna, njene igre so bile vedno dovršene. Leta 1868 se je poročila s trgovcem 

Ferdinandom Souvanom in prenehala z igranjem. Trinajst let kasneje se je ločila in se 

preselila na Dunaj. Tu je umrla leta 1919, ker jo je povozil tramvaj.  

6.7 Marija Wessner 

Rodila se je v Ljubljani 6. avgusta 1856 materi gospodinji in očetu železniškemu 

strojevodji. Imela je še dve sestri, Josipino in Ano. Bila je ena prvih, ki so leta 1875 

maturirale na učiteljišču v Ljubljani. Svojo prvo službo je nastopila v Kostanjevici, kjer je 

bila prva učiteljica. Svojega dela ni usmerjala le na poučevanje, ampak na celotno 

vključevanje v skupnosti. Tako je bilo v Krškem, kjer je nadaljevala svoje delo, kakor tudi 

v Ljubljani, kamor se je vrnila leta 1888, ko je nastopila službo na mestni slovenski 

dekliški šoli. Ko je bila leta 1896 ustanovljena višja dekliška šola, namenjena vsem 

meščanskim dekletom iz današnje Slovenije (katere so poprej obiskovale samostanske šole 

ali pa so do takrat hodile v tujino), se je zaposlila tam. Tudi tu je bila zelo aktivna s svojimi 

učenkami in so se vključevale v različne kulturne in dobrodelne prireditve v mestu. Svojo 

izobrazbo je izpopolnjevala tudi v tujini na študijskih potovanjih. Spoznanja, ki jih je leta 

1906 prinesla domov iz podobnih šol v Nemčiji, na Češkem in Avstriji, so bila pobuda, da 

so ustanovila novo društvo, ki je imelo namen izobraževati in skrbeti za nastanitev deklet. 

Leta 1907 so odprli posvetni dekliški internat na Gosposki 8, v prostorih Glasbene matice, 
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kjer je do takrat delovala višja dekliška šola. Internat je vodila Marija Wessner. Leta 1908 

je bila šola preoblikovana v licej, dobila je nove prostore, narejene po načrtu Maksa 

Fabianija na Bleiweisovi cesti, Marija pa je dobila položaj nadzorovalne dame. Društvo 

Mladika je poleg osnovne zgradbe kupilo prostor za gradnjo leta 1912 dokončanega 

internata. Članice društva Mladika so zbirale denar za gradnjo internata Mladika in ga nato 

tudi upravljale. V prostorih Mladike je potekala tudi gospodinjska šola. 

Slika 6: Marija Wessner 

 

Vir: Pozabljena polovica, str. 69 

Z Marijino pobudo je bilo izobraževanje deklet v tej šoli usmerjeno v razvijanje 

sposobnosti deklet in ne tako kot poprej v drugih šolah v vedenje, oblačenje in pripravo na 

zakon. Marija je v članku v Izvestje mestnega dekliškega liceja za leto 1908/1909 posebej 

poudarila, da je izobrazba tista, ki mora pripomoči dekletu do samostojnega, neodvisnega 

življenja, kot žena pa naj pričakuje spoštovanje njene individualnosti. 

V času prve svetovne vojne je bila v zgradbi Mladike vojska, nato pa je društvo upravljalo 

z internatom vse do začetka druge vojne. 

Leta 1919 se je licej preoblikoval v žensko realno gimnazijo, Marija pa je poučevala 

matematiko. Za svoje zasluge je bila odlikovana z zlatim križcem, redom sv. Save. 

Upokojila se je po 45 letih dela, nato pa v visoki starosti umrla 24. decembra leta 1951. 

Hišo z vrtom na Kolodvorski 20, kjer je živela s sestrama, je zapustila mestu za socialne 

namene. Leta 1926 je dr. Ivan Lah omenil, da je gospodična Wessnerjeva stopala na čelu 

mlade ženske učiteljske generacije, ki je leto za letom z novih učiteljišč odhajala na delo 

med vedoželjno mladino.  
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6.8 Terezina Jenko, Eleonora in Ana Jenko 

Terezina Jenko (roj. Lenče) se je rodila leta 1859. Poročena je bila z zdravnikom za očesne 

in nosne bolezni Ljudevitom Jenkom. Bila je pevka in tudi predsednica ženskega zbora pri 

Glasbeni matici. Njeno delo sta odlikovali kultura in dobrodelnost. Oba z možem sta bila 

znana dobrotnika: mož Ljudevit je revne zdravil zastonj, Terezina je bila aktivna v 

prostovoljnih organizacijah, ki so skrbele za revne in bolne: skrbela je za revne dijake, da 

so lahko študirali.  

Slika 7: Terezina Jenko 

 

Vir: Slovensko splošno žensko društvo, str. 396 

Zelo odmevno delo je bil koncert Glasbene matice na Dunaju. Terezina je bila v času po 

potresu vključena v odbor za pomoč prebivalstvu. V tem času so prišli na pomoč 

Dunajčani, ki so preko Volkskűche delili toplo hrano revežem, ki so bili nastanjeni na 

Glincah. Ko se je stanje umirilo, je Glasbena matica odšla na Dunaj in organizirala dva 

zahvalna koncerta. Denar, zbran na koncertu, je bil namenjen dunajskim sirotam. Bil je 

zelo odmeven, kvaliteta in zanos pevcev sta še dolgo odmevala po dunajskem časopisju. 

Z možem Ljudevitom sta bila zavzeta Slovana, Ljudevit je bral izključno ruske časopise, 

organizirala sta ruski krožek v Ljubljani, po letu 1918 je Terezina nosila kruh in cigarete 

srbskim in ruskim ujetnikom, sodelovala sta z državnimi in uradnimi organi pri skrbi za 

ruske emigrante, se zavzemala zanje in jim pomagala preživeti čas pri nas. 

Terezina je imela dve zelo uspešni hčerki Eleonoro in Ano. 



45 

6.9 Eleonora Jenko Groyer 

Rodila se je 15. februarja 1879 v Ljubljani. Zaradi močne slovanske usmerjenosti družine 

oče ni želel, da bi se hči izobraževala v nemško govorečem področju (Švici ali Nemčiji, 

kjer so ženske že lahko študirale), zato je gimnazijska leta preživela v Cetinju v Črni gori, 

nato pa nadaljevala študij medicine v St. Peterburgu. 

Slika 8: Eleonora Jenko Groyer 

 

Vir: Pozabljena polovica, str. 166 

Na medicinski fakulteti je bil prvo leto zelo velik vpis, zato je Eleonora eno leto študirala 

filozofijo, nato se vpisala na medicino na ženski univerzi in leta 1907 prejela doktorski 

naziv. 

Njen preboj v moške zdravniške kroge je bil zelo naporen. V času študija se je že 

izpopolnjevala v ljubljanski deželni bolnišnici, po diplomi delala na Češkem, v Voloskem 

pri Opatiji in se po vojni leta 1915 zaposlila kot zdravnica v Ljubljani. Ker ji niso priznali 

študija v Rusiji, je morala opraviti v Zagrebu dodatne izpite in tako leta 1926 postala 

doktorica medicine. 

V vsem času delovanja je Eleonora veliko pisala v Ženski svet, saj je želela izobraziti žene, 

da ne bi zaradi nevednosti prihajalo do škod. Pisala je od nasvetov za vzgojo otrok v 

razvojni dobi, nujnosti spolne vzgoje, pomembnosti izobraževanja duševno motenih oseb, 

o načinu poučevanja v šoli, ki je pomembno za otrokov razvoj, pisala o koži, njeni negi, 

prehrani, pomembnosti gospodinjskih tečajev, pouku o zdravstvu, poudarjala pomen skrbi 

za telesno kondicijo, strokovno pa so najbolj pomembni njeni prispevki o tuberkulozi. 
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Eleonora je umrla 24. junija 1959. Ne glede na neverjeten napredek medicine v zadnjih 

100 letih je še danes pomembna in njeni članki niso zastareli, saj iz njih veje »zagnanost in 

neutrudnost, pogum in odločna volja boriti se proti nevednosti, vedi in trpljenju ljudi, ki jih 

je srečevala v svojem poklicnem in osebnem življenju.«
68

 

Izmed vseh štirih otrok je edino Eleonora nadaljevala delo doma: Ljudevit je bil zdravnik v 

Srbiji, Miljutin inženir v Plznu, Dunaju in Pragi, Ana je bila kemičarka in doktorica 

filozofije v Pragi - torej prva Slovenka z nazivom doktorica znanosti. Svoje znanje je 

izpopolnjevala pri Marie Curie v Parizu, a večino svojega časa je delovala v Pragi skupaj z 

možem prof. dr. Janom Šterba Böhmom. 

6.10 Josipina Vidmar  

Josipina Vidmar (roj. Jusič) se je rodila 18. marca leta 1860 na Igu. Ob prihodu v 

Ljubljano se je poročila z Josipom Vidmarjem, ki je okrog leta 1884 odprl prvo 

dežnikarsko tovarno. Živeli so skromno na Starem trgu 26: prostor je bil pravzaprav »vse v 

enem«: delavnica, trgovina in zasebni del. Zaradi prostorske stiske so se preselili na 

Zvonarsko 7. Josipina je bila zelo podjetna, spretna šivilja, sejemska prodajalka in 

finančnica domačega podjetja. Hiša na Zvonarski ulici ji ni bila po godu (bila je sosednja 

hiša ljubljanske javne hiše), zato se je zadolžila in kupila hišo na Ciril Metodovem trgu 

številka 19 (Pred škofijo 8).  
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Slika 9: Josipina Vidmar 

 

Vir: Slovensko splošno društvo, str. 132 

Kasneje je kupila poslovne prostore na Čopovi ulici (Prešernova ulica 20), kjer je imela 

dodatno lastno trgovino. Bila je zelo razgledana ženska, na pamet je znala Prešernove 

Poezije, v ljubljanskem gledališču je redno imela abonma, pri nemškem trgovcu 

Schwentnerju je bila naročena na vse literarne novosti. Bila je dobra prijateljica Minke 

Govekar in viri omenjajo, da je bila ravno ona pobudnica ustanovitve Splošnega ženskega 

društva. Po potrditvi ministrstva za notranje zadeve so 5. januarja 1901 s pripravami lahko 

tudi uradno začeli. Osnovni namen društva je bil dvig izobrazbe žensk, žensko volilno 

pravico in samostojno politično voljo. Josipina je imela pri društvu mecensko vlogo, saj ga 

je podpirala predvsem finančno. 

Imela je 11 otrok, sedem jih je odraslo in vsi so bili zelo uspešni: Milan je bil svetovno 

znan elektroinženir in šahovski velemojster, Stane sokolovec in uspešen direktor prve 

tovarne ženskih nogavic in tovarne dežnikov, Josip je bil znan slovenski literat, Ciril 

uspešen založnik, hči Mesta je bila uspešna plesalka, Mila se je poročila in bila mati 

uspešnih profesorjev in pedagogov (Favin) in hči Ivana se je mlada poročila z igralcem 

Milanom Skrbinškom. 

Josipina je umrla 20. maja 1922 na Dunaju za rakom na rodilih. 

6.11 Ivana Kobilca 

Ivana se je rodila na Zvonarski ulici v Ljubljani 20. decembra 1861. Oče Jakov je bil 

obrtnik (krznar, usnjar, dežnikar), mati Marija gospodinja. Živeli so v središču mesta na 

Ključavničarski ulici. Prve šole je Ivana končala pri uršulinkah. Njen oče je bil svetovljan, 
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dober prijatelj Luke Jerana, katerega je pogosto spremljal v Afriko. Tako se je Ivana že 

zgodaj seznanila s svetovljanskimi nazori. Učila se je italijanščine in francoščine, s 16-imi 

leti se seznanila z Dunajem, kjer se je zaljubila v umetnost in sklenila postati slikarka. Prve 

obrise se je učila pri hčeri v Ljubljano priseljenega češkega slikarja Pavla Künla Idi, nato 

pa kmalu nadaljevala študij na Dunaju in Münchnu. Tu je morala zaradi nepopolne 

izobrazbe obiskovati šolo za umetno obrt (in ne akademijo, kot si je sama želela) in kmalu 

uspešno zaključila izobraževanje pri profesorju Aloisu Erdteltu. V obrtni šoli se je 

izpopolnila v ateljejskem slikanju - slikanju portretov meščanskega tipa ter podob 

živopisanega kmečkega življenja. V Münchnu je spoznala slikarki Roso Pfäffinger in 

Kaethe Kollwitz, družila se je tudi s Ferdom Veselom. 

Slika 10: Ivana Kobilca (prva z desne) z Roso Pfäffinger (levo) ter kolegicami, München leta 1888 

 

Vir: Delo, sreda, 9. januarja 2008 

Leta 1888 je imela možnost, da je prvič javno razstavila svoja dela v dunajskem 

Kuenstlerhausu, naslednje leto tudi v Stekleni palači v Münchnu. Zatem sta bili dve njeni 

deli, Poletje in Likarica, sprejeti za razstavo v Parizu, kjer je zaradi pohvalnih kritik tudi 

ostala. Leta 1891 je bila že imenovana celo za članico Société nationale des Beaux Arts v 

Parizu, kar je bilo omogočeno. Življenju v Parizu je sledilo sarajevsko obdobje. Tu je bila 

med avstrijskimi in nemškimi kolegi poznana pod nazivom Alter Ivan (stari Ivan, stara 

sablja). 

Ob koncu 19. stoletja je bilo že kar nekaj slovenskih umetnikov, ki so ustvarjali tako doma 

kot na tujem. V tem času je Ljubljana postajala vse bolj živahno mesto in kmalu so se 

začele pojavljati razprave o javnih razstavah umetnikov. Do tedaj so namreč ustvarjalci 
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imeli možnost, da svoja dela razstavijo le v izložbah trgovin. Uspešni kipar Alojzij Gangl 

se je zavzel ter odločil, da organizira prvo javno razstavo umetniških del. V Slovencu z dne 

9. 1. 1899 vabi v notici pod naslovom »Poziv slikarjem, slikaricam, kiparjem, risarjem in 

arhitektom slovenskim!«
69

 vse umetnike, da se povabilu odzovejo. Povabilo je bilo 

namenjeno resnično vsakemu umetniku (»pa naj živite kjer si bodi«) in tudi tema je bila 

odprta: »Razstaviti se sme vsaki umotvor, samo da je res umotvor, pa naj bodo snov 

posvetna ali religijozna, pa naj pripada dotični umetnik tej ali oni smeri umetniški …«
70

 

Razstava je bila organizirana tako, kot so jo napovedali, v jeseni istega leta. Odvijala se je 

v prvem nadstropju realke na Vegovi ulici. Častni pokrovitelj razstave je bil takratni župan 

Ivan Hribar. Kot umetnica z izkušnjami je razstavljala Ivana Kobilca. Decembra 1889 je 

po 7 letih dela in študija na tujem torej prvič razstavljala doma. 

S pripravljeno razstavo je želela prikazati svoja dotedanja prizadevanja. Na ogled je bilo 34 

del, večinoma portretov v olju in pastelni tehniki, a tudi žanrske podobe in študijske skice. 

Razstavo je obiskalo 695 obiskovalcev. Izkupiček razstave je šel za dijaško kuhinjo 

(omenili smo že, da je bil njen oče prijatelj Luke Jerana, ki je kuhinjo tudi vodil). Odmevi 

so bili zelo pohvalni (čeprav se je Luka Jeran hudoval nad golimi rokami na portretu sestre 

Fani). Dejstvo, da je prvo razstavo pripravila ženska, je Vatroslav Holz v Ljubljanskem 

zvonu pohvalil: »Česar doslej niso zmogli moški to je proizvedla nežna roka mlade 

slikarice.«
71

  

Zanimivo je, da je še posebej omenil slikarke, kar pomeni, da so bile ženske slikarke v 

takratnih krogih že znane in tudi zelo spoštovane. Nekaj let kasneje se je Lampe Evgen 

takole spominjal uspehov prve razstave pri nas: »Koncem I. 1889. je razstavila slovenska 

slikarija Ivana Kobilca mnogo svojih slik v dvorani ljubljanske realke, med njimi tudi »Slo-

vensko citrarico«, katero kaže naša slika. Upamo, da bodemo mogli o tej, kakor o drugih 

njenih slikah, še več izpregovoriti.«
72

 

Ivana Kobilca se je leta 1906 za krajši čas vrnila v Ljubljano, kjer je poučevala v Mladiki. 

A kmalu ji je zopet postalo dolgčas, saj so se ji »večni zvončki in čebulice prav kmalu 
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 Pozabljena polovica, str. 76. 
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 Lampe, Dom in svet, letnik 5, številka 2, 1892. 
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priskutili«
73

 in zaželela si je večjega mesta. Napotila se je v Berlin. Slikala je portrete, 

navdihnjena z Van Goghovimi Cinijami, tudi cvetlična tihožitja. 

Ivana Kobilca je bila osrednja predstavnica realizma v slovenski umetnosti, prva na 

Slovenskem je slikala pastele. Znani so njeni portreti (škof Strossmayer, župan Hribar, 

sarajevski nadškof Josip Stadler), cerkvene freske in oltarne podobe in tihožitja. Z 

alegorično podobo »Slovenija se klanja Ljubljani«, ki jo je naslikala za preurejeno dvorano 

ljubljanskega magistrata, je posegla v novo slikarsko snov. Evgen Lampe v članku Domača 

umetnost piše: »Gdčna I. K o b i l c a  je naslikala za mestno dvorano alegorijo 

» S l o v e n i j a  se k l a n j a  L jubl jani" .  Predmet je jako pripraven za namen, ki ga ima ta 

slika. Saj vidimo tudi po drugih mestih, da s sličnimi alegorijami krase svoje mestne hiše. 

Razveselilo nas je tudi, da moremo med novim slovenskim slikarstvom pozdraviti snov, ka-

tera se po vsebini dviga nad navadno pokrajinsko tvarino, katera je skoro popolnoma 

prevladala in zadušila druge stroke. Alegorija gdčne Kobilce je jako realistično 

zamišljena. Pod košatim drevesom sedi „Ljubljana" kot mlada kraljična na prestolu, in 

poleg nje zapisuje „Povest" njeno zgodbo. Slovenija se klanja svojemu glavnemu mestu v 

podobi zastopnikov svojega prebivalstva, kateri prinašajo Ljubljani sadove svojega truda. 

Značaj ljudstva je skoro vseskozi poljedelski. V ozadju se vidi ljubljanski grad. Slika je 

izdelana z jako svežimi, krepkimi barvami.«74 Druga njena znana dela so: Kofetarica - 

Mamica kavopivka (tako poimenovana s strani Ivane, njej zelo ljuba, je nikoli ni hotela 

prodati), Holandsko dekle, Portret sestre Fani, Poletje, Otroci v naravi. Čeprav je bila 

znana slikarka, je svoje slike večinoma podpisovala z I. Kobilca, da se ne bi opazilo, da je 

ženska. Ob pojavu novega vala mladih kubistov in futuristov je nehala razstavljati.  

V Ljubljano se je za vedno vrnila šele na začetku Velike vojne. Stanovala je pri sestri 

Mariji na Cankarjevem nabrežju, na vratih pa je imela namesto vizitke, šopek rož s 

kobilico na cvetu. Čeprav ji je prijatelj slikar Puvis de Chavannes iz rok prebral, da je 

prenagla in preburna, je svoja leta do smrti leta 1926 živela odmaknjeno od javnega 

življenja, sredi slik. 
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6.12 Franja Tavčar 

Franja se je rodila 8. februarja 1868 s priimkom Košenini na Starem trgu 28 v Ljubljani. 

Oče Gustav je bil nadtelegrafist, mama Frančiška je izhajala iz premožne družine. Franja je 

kmalu postala sirota, saj ji je mama umrla že dva meseca po njenem rojstvu, oče tri leta za 

tem. Za malo Franjo so skrbeli stric Franc Lukman, znan ljubljanski trgovec s čipkami (po 

ljubljansko »špickramar«), neporočen, ter teta Josipina-Ajka Arcetova, poročena z 

Rajkom. Živeli so vsi skupaj s stricem Francem na Poljanski cesti. Rajko Arce je bil mecen 

gledališčnikov, teta Ajka se je redno udeleževala srečanj v ljubljanski čitalnici. V šolo je 

hodila k uršulinkam, kjer se je pod mentorstvom učiteljice Stanislave Skvarča navdušila za 

slovenski jezik. Knjižnica strica Rajka ji je omogočila, da je redno prebirala nemško in 

slovensko literaturo. Franja, kot 6-letni deklič, se je udeležila enega od obdarovanj 

najrevnejših otrok, ki jih je takrat že organizirala Marija Murnik.  

Slika 11: Franja Tavčar 

 

Vir: //www.dlib.si 

Tudi kasneje se je s teto redno udeleževala srečanj v čitalnici, sledila različnim kulturnim 

prireditvam, gledališkim predstavam in se začela navduševati nad slovensko kulturo ter 

slovensko politiko. Kot mlado 19-letno dekle se je 22. 5. 1887 v cerkvi sv. Petra poročila s 

17 let starejšim dr. Ivanom Tavčarjem. V Zapisih lahko razberemo, da je bila Franja 

Košenini ena najbolj zaželenih - bogatih in izobraženih ljubljanskih nevest ter da je Ivan 

Tavčar, ko se je z njo poročil, stopil v visoko družbo. Zakonca Tavčar sta veljala za 

zgleden, izjemen zakonski par svojega časa. Zapisi pravijo, da je bil Tavčar v odnosu do 

svoje žene »galanten in plah«, včasih je porogljiv, a kljub vsemu spoštljiv in svoje žene pri 

njenem javnem delovanju ni oviral. Pri svojem nastopu v Splošnem ženskem društvu je 
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celo nastopil s predavanjem z naslovom o Ženi in javnosti, v katerem je omenil, da je 

postopna kulturna, družabna in politična emancipacija žensk neizbežna.
75

 

Rodila je pet otrok: Ivana, ki je postal odvetnik, bančnega ravnatelja Antona, zdravnika 

Igorja, inženirja Frana ter hčerko Pipo, ki se je kasneje poročila z industrialcem v Zagrebu. 

Franja je zelo zgodaj postala aktivna na vseh področjih. Mariji Murnik, svoji veliki 

vzornici in učiteljici življenja je pomagala in z njo ves čas sodelovala. Po njeni smrti jo je 

tudi nasledila in tako odprto stopila v javni prostor. V domači hiši na Bregu 8 je vsak 

četrtek organizirala literarne večere oz. krožek literatov in prijateljev književnosti. Tu so 

imeli mladi ustvarjalci, kot npr. Ivan Cankar, Dragotin Kette, Josip Murn Aleksandrov in 

Oton Župančič, priložnost, da so predstavili svoje talente. Številni revni dijaki so v njen 

dom hodili na kosila, pomagala jim je tako v gmotnem, kakor tudi moralnem pogledu. Kot 

ljubiteljica slikarstva je domače stene okrasila z delom domačih slikarjev, tudi Ivane 

Kobilica. 

Bila je med ustanoviteljicami ženskega telovadnega društva Atena in prvega ženskega 

sokolskega odseka pri ljubljanskem Sokolu. Leta 1894 je postala predsednica ljubljanske 

ženske podružnice družbe sv. Cirila in Metoda. 

Verjetno tudi zaradi svoje lastne izkušnje je imela zelo dobro razvit socialni čut: skrbela je 

za mlade sirote, skrbela za zaščito tako otrok, sirot, revežev kakor tudi vojakov. Ob potresu 

leta 1895 je npr. v šotorih kuhala za osirotele otroke. Tudi po prvi vojni je z delom 

nadaljevala.  

Njen korak je segal dlje: skupaj s somišljenicami je leta 1901 ustanovila Splošno slovensko 

žensko društvo, katerega predsednica je tudi postala. Leta 1903 in 1905 je skupaj z Milico 

Hribar in še nekaterimi drugimi narodnimi damami organizirala veliki veselici in tako 

nabrala kar 31 % sredstev, ki so bila potrebna za spomenik Prešernu, ki je bil tistega leta 

postavljen na Marijin trg. 

Leta 1906 je bila med ustanoviteljicami dekliškega internata Mladika in dolgoletna članica 

kuratorija prvega slovenskega dekliškega liceja. Ob začetku vojne so jo zaradi njene 

iskrenosti in težavnosti političnega okolja domači odpeljali na Visoko, na varno. Kljub 
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vsemu je delovala naprej. Sinovi so bili na fronti, sama pa je delovala na področju 

mobilizacije žensk, nenehnega bodrenja in vlivanja vere in poguma ter iskanja virov in 

načinov pomoči. Tako je organizirala zbiranje oblačil za vojake na fronti, kuhanje 

marmelade iz sadja, ki so ga poslali kmetje s podeželja, zbiranje volne in pletenje volnenih 

izdelkov, skrb za vojne ranjence v Mladiki … 

Podpirala je južnoslovansko idejo in kot je sama večkrat omenila, ji je bilo predvsem žal, 

ker se njeni trije sinovi niso borili za pravo državo. Njena največja zasluga je zbiranje 

podpisov v podporo Majniški deklaraciji, katere je skupaj z Minko Govekar in drugimi 

izročila dr. Korošcu, on pa jih je pozdravil z besedami »Velecenjena gospa županja,
76

 

velecenjena gospodična,
77

 slavno občinstvo!«
78

 Po vojni je bila nadaljevala aktivnosti v 

liberalnih ženskih gibanjih. Bila je nasprotnica klerikalnih krogov, proti ženski volilni 

pravici (ker naj bi bila klerikalna stran zato močnejša). Te pomisleke je Franja Tavčar 

izrazila tudi že ob volilnem shodu aprila leta 1911, ko je omenila, da volilna pravica za 

ženske ni uvedena zaradi ženske same, »marveč samo z namenom, da uniči s pomočjo 

žena, in to seveda nezavednih in nerazsodnih žena, vsako kulturno gibanje.«
79

 Bila je druga 

predsednica Narodne ženske zveze SHS. 

Ob koncu prve svetovne vojne je bila kot prva ženska izvoljena na mesto podpredsednika 

Glavne družbe in načelstva sv. Cirila in Metoda. Po vojni je delovala kot predsednica 

Odbora žen SHS za siročad, bila predsednica kranjskega Gospejinega društva krščanske 

ljubezni - Jozefišča, predsednica društva Dečji in materinski dom kraljice Marije, 

ustanovila okrevališče za otroke v Kraljevici, druga podpredsednica Narodnega ženskega 

saveza SHS, predsednica društva Knjeginje Zorke, ljubljanske podružnice Kola 

jugoslovanskih sester, ženskega odseka Banovinskega odbora Rdečega križa. Aktivna je 

bila vse do svoje smrti 7. aprila 1938. Njen pogreb je bil deležen pravih državniških časti. 

Izpred hiše na Bregu, kjer je živela večino svojega življenja, so jo pospremili po 

ljubljanskih ulicah vse do pivovarne Union, nato pa jo odpeljali v njeno zadnje bivališče na 

Visokem. V pogrebnem sprevodu so bili vsi takrat najpomembnejši možje javnega 

življenja, vključno z banom Natlačenom, škofom Rožmanom, nekaterimi narodnimi 

poslanci, odposlanci kraljevega dvora in francoski konzul. 
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Franja Tavčarjeva je imela odlične sposobnosti voditeljev in organizatorjev. Bila je 

odločna, vztrajna, prepričljiva, imela občutek za pravi čas. Ker je bila žena pisatelja in 

politika, kasneje tudi župana, je imela možnost, da je spoznala vplivne ljudi, kar ji je na 

njenem področju humanitarnega dela še posebej pomagalo. Predvsem zaradi slednjega je 

bila 30. januarja leta 1928 v času župana Dinka Puca izbrana kot prva ženska za častno 

meščanko mesta Ljubljane. Odlikovana je bila z redom sv. Save druge, tretje in četrte 

vrste, s češkim redom Belega orla, Bolgarskim damskim križem za državljanske usluge, 

ordenom Rdečega križa, častna dvorna dama kraljice Marije. Zaradi svojega močnega 

karakterja, močne osebnosti je imela težave v svoji okolici in nekatere sodelavke so nanjo 

gledale z nezaupanjem in zato iz Društva tudi izstopile. Franja Tavčar je bila »za 

marsikatero sodobnico premočna osebnost in je bila marsikdaj deležna kritik ... a svojih 

sodelavk ni nikoli ovirala pri delu.«
80

 Ravno zato si Franja Tavčar zagotovo zasluži 

spominsko obeležje na hiši na Bregu 22, v kateri je preživela večino svojega življenja. 

6.13 Zofija Borštnik Zvonarjeva 

Rodila se je 15. maja 1868 kot Zofija Turk očetu dimnikarju in materi gospodinji. Živeli so 

na Zvonarski ulici 8 v Ljubljani. Z gledališčem se je začela ukvarjati zelo zgodaj. 

Decembra 1882 je nastopila v ljubljanski čitalnici v vlogah hčerke Jelice v Trifkovićevem 

Šolskem nadzorniku in kot hišna Jerica v igri Oče so rekli, da le! Tam je spoznala tudi 

Ignacija Borštnika (psevdonim Gorazd), kasneje svojega moža. Kot umetniško ime si je 

dodala Zvonarjeva, po ulici, v kateri je takrat živela. S svojo živahnostjo, inteligenco, 

nadarjenostjo in tudi sicer zaradi pomanjkanja igralk tistega časa je začela dobivati veliko 

vlog. Kmalu je bila povabljena v Prago. V igri se je izpopolnjevala, igrala v zahtevnejših 

vlogah, a kljub vsemu se je kmalu vrnila v Ljubljano. Poročila se je z Ignacijem 

Borštnikom, ki ji je pomagal, da je postala igralka sodobnega časa. Ob otvoritvi Deželnega 

gledališča v Ljubljani leta 1892 je Zofija nastopila v naslovni vlogi Jurčičeve Veronike 

Deseniške. Po uspešnih nastopih v Ljubljani so sledila gostovanja v Zagrebu. Čeprav je 

bilo njuno delo zelo uspešno, mu kritike doma v prihajajočih letih niso bile ravno 

naklonjene. 
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Slika 12: Zofija Borštner Zvonarjeva 

 

Vir: Dom in svet, 1908, letnik 21, številka 2 

Tako sta se odločila, da nadaljujeta delo v večjem in gmotno bogatejšem Zagrebu v sezoni 

1894/95. Sledilo je delo na Dunaju, v Bolgariji, v času od 1907 do 1909 pa zopet doma v 

Ljubljani. Anonimni avtor članka je njuno delo, prizadevanja pri igralski karieri uvrstil v 

vrh svetovne kvalitete, o Zofiji pa je še dodal: »A gospa Borštnikova ne igra, - ona živi 

svojo vlogo. Njeno življenje in kretanje na odru je naraven, neprisiljen pojav, in čimbolj 

naravno je igranje, tembolj je monumentalno in tem večja umetnost je. Ko gledamo njene 

žene in mladenke, se nam zdi, da govore z nami in da sede za mizo v naši družbi. In ravno 

to je ono, kar je ideal stoterim in tisočem in edina posest – umetnikov. Včasih zazveni iz 

njenih besedi še malce ironije ali tihe melanholije, morda najdeš tudi pointo sarkazma; in 

s svojimi suhimi prsti potegne po licu z ono nervoznostjo, kot bi hotela reči: Kaj to, 

pustimo to ! – In ona nervozna bolest na obrazu: „Preko tega naprej!" V različnih vlogah 

nam podaje vedno nove vizije pesniške individualnosti.«
81

 

Po sporu z direktorjem gledališča Govekarjem se je leta 1910 vrnila v Zagreb, delovala v 

Osijeku, Beogradu, nato pa se po vojni, januarja 1919, vrnila v domače mesto. Tega leta ji 

je umrl tudi mož. Po nekaj letih dela v Ljubljani, izgubi stare slave, je delovala tudi v 

Mariboru in na koncu v Zagrebu, kjer je 3. decembra leta 1948 tudi umrla. 

O njenem privatnem življenju ne vemo skoraj nič.
82

 Rodila je dve hčerki, vemo, da je 

ločeno živela od moža, sicer pa njena introvertirana narava ni dopuščala vstopa v njeno 
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intimo in tako tudi ne moremo zapisati, ali je bilo njeno življenje izpolnjeno ali pa so bila 

razočaranja prehuda in je to vzrok za njeno osamo in pozabo ob koncu njenega življenja. 

6.14 Vita Zupančič 

Vita Zupančič (krščena Uršula) se je rodila 21. oktobra 1868 na Selih pri Šmarju. Oče 

Franc je bil kmet, mati Mica, roj. Prusnik, je bila gospodinja. Osnovno šolo je obiskovala 

pri sv. Jakobu v Ljubljani, kjer je bila prva javna dekliška šola, nato je sledilo triletno 

osnovno šolanje pri uršulinkah. Do leta 1887 se je nato šolala na ženskem učiteljišču, kjer 

je tudi opravila zrelostni izpit. Službovala je kot učiteljica v Loškem potoku, nato v 

Metliki. Pri delu je bila po zapisih predana, natančna, široko izobražena, imela veliko 

pedagoških uspehov in bila tudi deležna pohval in priznanj (Okrajni šolski svet v 

Črnomlju). Po ustanovitvi zavoda za gluhoneme v Ljubljani je zaprosila za delovno mesto, 

kjer je leta 1902 dobila delovno mesto surdopedagoginje. Za opravljanje kvalitetnega dela 

je opravila številne hospitacije (v Ljubljani, v Gradcu, kjer je leta 1904 opravila strokovni 

izpit za pouk gluhonemih) in se izpopolnjevala v sorodnih zavodih po Evropi (Zagreb, 

Beograd, Praga, Berlin, Hamburg, Frankfurt). Leta 1905 se je udeležila državnega 

kongresa učiteljev in učiteljic za gluhoneme. Svoje intenzivno delo je nadaljevala tudi po 

vojni, pripravila Berilo za gluhoneme za 3. in 4. razred, leta 1921 je dobila tudi kraljevski 

red sv. Save V. stopnje. Pomagala je pri ustanavljanju Podpornega društva za gluhonemo 

mladino, v njegovem okviru je deloval Sklad Vite Zupančič. Kulturna sekcija zavoda za 

gluhonemo mladino še danes nosi njeno ime. 
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Slika 13: Vita Zupančič 

 

Vir: www.ssolski-muzej.si 

Aktivno je pisala članke, v katerih je opozarjala na težave gluhoneme mladine, opozarjala 

je, da je poklicni neuspeh gluhonemih deklet predvsem posledica nestrpnosti slušečih. 

Opozarjala je, da so zaradi nemožnosti šolanja nezmožna skrbeti za sebe, zaradi 

nerazumevanja prisiljena v najnižja dela ali pa ostanejo v breme svojcem. Poudarila je 

pomembno vlogo staršev, ki morajo poskrbeti za samostojnost deklet. Zaradi 

priljubljenosti med gluhonemimi dekleti so jo le-ta klicala kar »mati«. Tudi v druga 

strokovna glasila (ki so izhajala v Beogradu, npr. Glas nedužnih) je pisala metodične 

članke od delu z gluho mladino, še posebno dekleta. 

Vita Zupančič je bila tudi med učiteljskimi pionirkami. Leta 1897 je bila soustanoviteljica 

Društva slovenskih učiteljic. V odboru je večkrat izpostavljala težave glede materialnega 

položaja učiteljic, za enake dolžnosti, pravice in plače, kot so jih imeli moški kolegi, kot 

predsednica nadzornega odbora se je zavzela za ustanovitev Doma učiteljic: lasten dom 

osamelih upokojenih učiteljic. Upokojila se je leta 1925, umrla pa v Ljubljani 25. februarja 

1950. 

6.15 Cilka Krek 

Cilka Krek se je rodila 11. novembra 1868 kot Štupca očetu Valentinu in materi Mariji v 

Sv. Gregorju nad Velikimi Laščami. V januarju leta 1869 se je družina preselila na 

Gorenjsko, v Komendo, po očetovi smrti leta 1875 pa v očetovo rojstno hišo, kjer sta bili 

trafika in trgovina. Mama, kot pobožna, vztrajna, odločna in srčna ženska, z velikim 

občutkom za reveže, velikim veseljem do branja, je že zgodaj otrokom prenesla svoje 

http://www.ssolski-muzej.si/
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vrednote. Cilka je končala vaško šolo v Selcah, se učila pri uršulinkah v Škofji Loki in bila 

na sploh razgledano dekle. 

Slika 14: Cilka Krek 

 

Vir: www.dlib.si, Berthold, Avgust 

Svoje življenje je posvetila bratu Janezu Evangelistu, kateremu je gospodinjila in živela pri 

njem na Jegličevi cesti. Bila je bratova zaveznica, sodelavka in zaupnica. Bila je aktivna na 

mnogih področjih. Pisala je v Slovenki, Naši gospodinji, predavala na Cečernih kuharskih 

tečajih za delavke v Alojzijevišču, sodelovala z dr. Krekovo kuharsko-gospodinjsko šolo v 

Zgornji Šiški (ustanovljena 1913 Gospodinjska šola pri uršulinkah). Pomembno je njeno 

zavzemanje za pravice in enakost, predvsem revnih in neizobraženih žensk. Brat je 

decembra leta 1894 ustanovil Katoliško društvo za delavke, v okviru SLS so bila 

ustanovljena še druga ženska društva, ki so se nato združila v SKŽZ, v njenem okviru pa 

so delovale ženske in dekleta v leta 1901 ustanovljeni Krščanski ženski zvezi, katere 

ustanoviteljica je bila Cilka Krek, nekaj let njena predsednica, kasneje častna predsednica. 

Zelo pomembna je vloga Cilke Krek na področju karitativne dejavnosti, še posebej med 

Veliko vojno, ko je politično življenje zamrlo. 

Cilka se je zavzemala za enakopravnost in pravice žensk. Slovenec 11. 3. 1906 piše, da so 

se v veliki dvorani hotela Union zbrale ženske na velikem protestu shoda katoliškega 

ženstva. Zbralo naj bi se okrog 3000 žensk in vrhunec katoliške akcije je bil proti razvezi 

zakonske zveze. 

http://www.dlib.si/
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Leta 1909 so Orli ustanovili žensko telovadbo, po vojni je Cilka bila med ustanoviteljicami 

ženskega odseka pri tej organizaciji, ki so se imenovale Orlice. 6. septembra 1919 je Cilka 

postala predsednica Orliškega krožka in orlic. 

Kot predstavnica katoliškega meščanstva je zbirala podpise za Majniško deklaracijo, v 

družbi Franje Tavčar ter drugih pričakala Antona Korošca na ljubljanskem kolodvoru 23. 

marca 1918, sledili so pozdravi v Magistratu in govori v hotelu Union, na katere ženske 

niso bile povabljene. Podporne podpise so predale Antonu Korošcu naslednji dan. V 

govoru sta poudarili, da gre za zavzetost vseh žensk »od mestne gospe kakor zadnje gorske 

pastirice.«
83

 Ob izdaji časopisa za ženske Slovenka je takole bodrila: »Sestre! Pred seboj 

imate »Slovenko«, naš list, naše žensko glasilo. Rodila jo je ljubezen do nas, skrb za naše 

potrebe in koristi, navdušenje za naše težnje, naše visoke cilje. A naša potreba je srčna in 

umska izobrazba, naša korist pravica do poštenega dela in zaslužka, naša težnja 

udejstvovanje našega mišljenja in čustvovanja v javnem življenju, naš cilj nravna., telesna 

in gospodarska blaginja celokupnega našega naroda in vse človeške družbe … Nobenih 

predpravic nočemo zase, nobenih sebičnih enostranskih ciljev ne zasledujemo. Biti hočemo 

le polnopravne, ponosne hčere svobodnega jugoslovanskega naroda z vsemi dolžnostmi in 

pravicami, ki gredo državljanu kulturne, demokratične države. Imenoma zahtevamo vseh 

političnih pravic, dobro vedoč, da se bomo le potem mogle uspešno boriti za uveljavljenje 

svojih nravnih, družabnih, družinsko-in državljansko-pravnih zahtev. Da pri tem ne bomo 

zašle na stranpota, da se ne bomo izneverile prvotnemu ženskemu namenu: materinstvu in 

družini, za to naj nam jamči ime našega lista: »Slovenka«. Slovenka je bila vsikdar zgled 

verne, blage, zveste, požrtvovalne, pridne in dobrotljive žene in matere ter čednostne 

mladenke. Tej lepi in častni dedščini, svojemu dobremu imenu se Slovenke nikdar nočemo 

izneveriti, marveč hočemo tudi v novih razmerah dokazati, da Slovenka vsikdar ostane 

Slovenka, To ime, ki ga nosi naš list, bodi nam vsem več nego goli naslov, bodi nam 

znamenje in zvezda vodnica … A ti, slovenska žena in dekle, spoznavaj v njej samo sebe in 

svoje vzore. Okleni se je z vso dušo kot svoje učiteljice, zaupaj ji kot svoji iskreni 

prijateljici, vneto jo podpiraj duševno in gmotno kot tisto moč, ki bo tvojo stvar dovedla do 

zmage.«
84

 Skupaj s Karlo Modič je sodelovala na javnem shodu ob petdesetletnici 

Narodnega gledališča v Pragi in kongresu slovanskih žena. Naslednje leto sta bili omenjani 
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tudi kot osrednji predstavnici slovenskega ženstva pri pripravah na obisk 

prestolonaslednika Aleksandra v Ljubljani. 

Cilka Krek je bila ves čas v službi pri Zadružni zvezi, ki jo je ustanovil brat, sodelovala je 

pri Slomškovi zvezi, organizaciji katoliškega učiteljstva. Umrla je 24. oktobra 1943 in po 

mnenju mnogih »slovenska ženska nikoli do takrat ni imela tako veličastnega pogreba, 

vojnemu času navkljub«.
85

 

6.16 Josipina Schumi in Evgenija Šumi Hribar  

Jožefa/Josipina Schumi se je rodila v družini Avbelj na kmetiji in mežnariji poleg cerkve 

na Golčaju pri Blagovici leta 1841. Josipino so poslali v Ljubljano k teti, ki je bila 

poročena s krčmarjem, lastnikom Figovca.  

Slika 15: Josipina in Franc Šumi okrog leta 1885 

 

Vir: Hribar A.: Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina, Kronika 2, 2006 

Tu se je naučila kuhati, služila je pri nekateri gospodi, odšla v Budimpešto za varuško, kjer 

je tudi spoznala bodočega moža Franca Schumija, ki je imel svojo slaščičarno. Josipina je 

kmalu osvojila znanja obrti. Zaradi nemirnega karakterja moža so se preselili v Ljubljano 

na Kongresni trg 13 (danes 14). 

Mož se je bolj zanimal za krajevno zgodovino, žena pa je vodila podjetje. Leta 1880 sta na 

Gradišču 7 (Slovenska 16) kupila hišo in ustanovila tovarno Šumi. V tovarni so ročno 
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izdelovali visokokakovostne konditorske izdelke in slaščice, v pritličju so imeli tudi dve 

slaščičarni. 

Slika 16: Evgenija z družino leta 1919 

 

 

Vir: Hribar A.: Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina, Kronika 2, 2006 

Potem ko je Josipina kupila še hišo na Gradišču 7 (Slovenska 16), je slaščičarni opustila in 

imela lastno trgovino Bonboniera. Ker se mož ni kaj prida zanimal za tovarno in je večino 

svojega časa preživel na tujem, sta Josipini pri delu pomagala zakonca Schultz. Josipina je 

imela hčerko Evgenijo, ki se je zakoncema rodila že v času njunega življenja v Budimpešti. 

Le-ta je tudi prevzela poslovanje po materini smrti. Tovarna se je preimenovala v J. 

Schumi nasl. D.&E. Hribar, Tovarna bombonov in peciva Ljubljana. Imela je 13 otrok. 

Mož je leta 1900 odprl tovarno pletenin, a ker je poleg omenjenega imel tudi papirnico in 

tiskarno, je Prvo kranjsko tovarno pletenin, kasneje preimenovano v Pletenina, vodila 

pravzaprav Evgenija. Kasneje je bila tovarna Šumi na gradišču priključena k živilskemu 

kombinatu Žito. 

6.17 Avgusta Danilova 

Avgusta se je z družinskim priimkom Gostič rodila 18. avgusta 1869 v Ljubljani, na 

pobočju grajskega griča. Velja za predstavnico prvih profesionalnih gledaliških igralcev, ki 

je »v delih Tolstoja, Hauptmanna, Zolaja, pa tudi Gorkega in Ibsena našla ženske, v katere 



62 

je prepričljivo, naravno, neprisiljeno in z veliko umetniško močjo prelila tudi svojo 

življenjsko izkušnjo.«
86

 

Slika 17: Avgusta Danilova, Kunc, Viktor (189?) 

 

Vir: www.dlib.si 

Končala je šolanje pri sv. Jakobu na Starem trgu, opravila je pripravnico za učiteljišče, a se 

je vedno bolj posvečala gledališču, katerega je vzljubila že pri svojih nastopih v otroških 

letih. Kot šestnajstletno dekle se je udeležila dramatične šole, ki jo je vodil Ignacij 

Borštnik. Uspešni nastopi in Deželni odbor s štipendijo so ji omogočili, da se je nekaj 

mesecev šolala na Dunaju. Ko se je vrnila domov, se je poročila s soigralcem Antonom 

Cerarjem in prevzela moževo umetniško ime Danilo. Ker sta kot gledališka umetnika imela 

le sezonsko plačilo, sta za preživljanje družine odprla izposojevalnico kostumov, kot 

statisti so jima pri nastopih pomagali otroci, poleti so gostovali z manjšimi igralskimi 

zasedbami. Gostovali so na Hrvaškem, Slavoniji, Dalmaciji, Hercegovini, Bosni, Srbiji, na 

Koroškem, Goriškem in Tržaškem. Rodila je 7 otrok in ves čas zavzeto igrala na odru. 

Veljala je za najpomembnejšo moč (poleg Zofije Borštnik Zvonarjeve) gledaliških odrov, 

saj je s svojim temperamentom in zmožnostjo prilagajanja igranja vlog različnih starosti 

dosegala velike uspehe. Ko se je Borštnik preselil v Zagreb, je nasprotovala poplavi 

mlajših čeških igralk, ki so nastopala v domačem gledališču. Tako je ob prvi priložnosti 

odšla v Trst, kjer je prevzela ob odhodu Antona Verovška tudi umetniško vodstvo in režijo 

v Narodnem domu. V živahno in kulturno bogatem Trstu ji je življenje dobro delo, z njo 

sta živeli tudi dve hčerki, drugi del družine pa je zaradi dobre železniške povezave 
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Ljubljana–Trst pogosto obiskovala. Leta 1911, v času 25-letnice svojega delovanja, so se 

je spomnili tudi v Novih akordih, kjer je Gojmir Krek zapisal: »Slovenska igralka Avgusta 

Danilova, ena najboljših in najzvestejših zaslomb naše drame, obhaja letos petindvajset-

letnico svojega delovanja na slovenskem odru. V starem pogorelem gledišču je začela 

nastopati, nadaljevala je v stari čitalnici (1887—1892) ter vedno napredovala v novem 

deželnem gledišču (od 1892 do danes). Burka in tragedija, klasična in moderna drama in 

celo opereta in opera je imela v Danilovi vselej porabno, večji del celo izvrstno moč.«
87

 V 

tem istem glasilu so tudi objavili novico, da Avgusta Danilova v Ljubljani organizira za 

dame in gospode dramatično šolo. S poukom naj bi pričeli 1. avgusta, potekal naj bi eno 

sezono, do pomladi 1912, šola pa je bila brezplačna. 

V času prve svetovne vojne je s sinom Rafaelom odšla v Ameriko, da bi lažje preživljala še 

šest domačih članov. Zaradi težkih časov pohoda kinematografov nista uspela nadaljevati 

svoje gledališke kariere. Avgusta je opravljala občasna dela, tudi kot šivilja, kot pevka pa 

je uspela posneti pesmi za Columbijo, ki je ameriške priseljence oskrbovala z glasbo 

domačih krajev. Po vojni se je vrnila domov, a je bila zaradi novih časov nad stanjem 

razočarana. Vrnila se je v Cleveland, po štirih letih pa zopet nazaj v Ljubljano. Občasno je 

še igrala (zadnja vloga je bila Obrekarica v filmu Na svoji zemlji), največ pa poučevala in 

snemala na radiu. Umrla je 3. januarja leta 1958 v Ljubljani. 

6.18 Elvira Dolinar 

Elvira je bila rojena 22. januarja 1870 v Krškem. Oče Theodor Sittig je bil iz avstrijsko-

nemške, mati Thekla Lange pa iz nemško-italijanske družine. Zaradi očetove službe 

geometra so večkrat menjali mesto bivanja in tako se je Elvira s sestrama izobraževala kar 

v domačem okolju. Kot 14-letno dekle je odšla na šolanje v Ljubljano, v privatno dekliško 

šolo Irme Huth. To je bil nemški zavod, obiskovale so ga predvsem Nemke. Elvira se kljub 

nemškim koreninam ni nikoli počutila Nemko. V zavodu je preživela eno leto, nato je 

nadaljevala tudi v nemško govorečem ženskem učiteljišču vse do leta 1889.  

V šoli je rada sodelovala pri prireditvah, kjer je igrala violino in klavir, pri Glasbeni Matici 

pa je pela. Po maturi jo je pot zanesla v Poljane pri Škofji Loki in nato v Veliko Dolino na 

Dolenjskem, kjer se je tudi poročila s trgovcem Dolinarjem. Učiteljevanje je opustila, 
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rodila štiri otroke in pomagala v domači trgovini. Ob propadu in izgubi premoženja se je 

družina preselila v Ljubljano, kjer se je Elvira zaposlila v fotografskem studiu Rovšek, se 

po vojni vrnila na Dolenjsko, kjer je sestra kupila njeno bivšo posest, se zaposlila kot 

učiteljica v Prekmurju ter pred drugo vojno še v Veliki Dolini, tik pred začetkom druge 

vojne, pa pobegnila na Hrvaško. Po vojni je živela z enim od svojih otrok, sinom 

Zdenkom, na Bledu, umrla je 18. aprila leta 1961. 

Slika 18: Elvira Dolinar 

 

Vir:  www.dlib.si 

Elvira je pod psevdonimom Danica svoje prve članke objavljala že v Slovenki kot prilogi 

Edinosti leta 1897, pisala je večinoma o položaju moškega in ženske, katerega ni 

razumevala kot dveh nasprotujočih si spolov, ampak »kot dve celoti z enakimi zmožnostmi 

in sposobnostmi, med katerima ni hierarhije.«
88

 Njeni pogledi so bili zelo nepriljubljeni v 

takratnem času. Mnogokrat je namreč odpirala teme, ki meščanski družbi niso bile všeč: 

dvojna morala, ločitve … A kritična je bila tudi do žensk. Tako je v Slovenki leta 1899 

razmišljala o ženskih likih v slovenski literaturi in na sploh o vlogi ženske v družbi: 

»Nehote sem se pa vendar vprašala, ali je pa naše ženstvo res tako, kakor nam je slikajo 

naši pisatelji? Ali je res tako jezično, tako zlobno, tako hinavsko in pohotno,... Tako 

ženstvo ti ne vzgoji nikdar krepkih, značajnih sinov, ki bi ti mogli zagotoviti in vtrditi tvoj 

obstanek… Naše ženstvo je duševno premalo neodvisno. Duševno obzorje naših žensk ne 
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sega čez domači prag; zanima jih kvečjemu le toiletta in predpustna maskerada. Za 

svetovna vprašanja za vse zunanje in višje duševno življenje nimajo nikakega smisla.«
89

 

Pri delu jo je močno podpiral sicer napredno liberalno usmerjen mož. Elvira je bila zaradi 

enakih osebnih izhodišč in pogledov ter verjetno tudi zaradi zasmehovanja in 

nerazumevanja takratnega časa zelo dobra prijateljica Zofke Kvedrove. 

6.19 Minka Govekar 

Rodila se je 28. oktobra 1874 v Trebnjem na Dolenjskem. Oče Ljudevit Vasič je bil 

zdravnik, mati Marija gospodinja. Sama je večkrat poudarila, da sta ji oče in mati dala 

najboljšo vzgojo. Končala je meščansko šolo pri uršulinkah v Ljubljani, kjer je zaradi svoje 

ljubezni do branja blestela po znanju. Učiteljica Kristina Pezdirc je pogosto brala njene 

spise celotnemu razredu. Ker je bilo izobraževanje učiteljic dostopno skorajda vsem, se je 

odločila za učiteljski poklic. Končala je učiteljišče in se zaposlila v Mirni Peči, poučevala 

slovanske jezike, prevajala iz ruščine, poljščine, hrvaščine, srbščine in nemščine. V času 

šolanja je spoznala kasnejšega moža Frana Govekarja. V času njegovega študija medicine 

ji je le-ta iz Dunaja pošiljal mnoga literarna, kulturna, politična, poljudnoznanstvena 

poročila, časopise, knjige, letake, mnoge z žensko tematiko (Die Frau und der Sozialismus, 

Arbeiter Zeitung, Dokumente Der Frauen …). Prebiranje besedil, ki jih ji je pošiljal bodoči 

mož, jo je oblikovalo v borko za pravice žensk, o čemer je tudi pisala v Slovenskem svetu, 

Edinosti, Slovenskem Narodu in drugih. Večji del svojega življenja je prevajala leposlovna 

dela, pripravljala je novinarske prispevke in delovala v ženskih društvih. Borila se je za 

osvoboditev žensk in njihove pravice, a le izobrazba je po njenem mnenju omogočala 

dosego socialnih in političnih ciljev. V novinarskih prispevkih je opisovala žensko gibanje 

doma in po svetu, se lotevala kulturnih in književnih tem ter svetovala glede gospodinjstva, 

domače higiene ter otroške vzgoje. Objavljala je v številnih domačih in tujih časopisih: 

Slovenskem narodu, Jutru, Našem listu, Slovenskem ilustrovanem tedniku, Slovenki, 

Ženskem svetu, Jugoslovanski ženi, Frauen Randschau … Leta 1903 je napisala tudi 

obširno knjigo Dobra kuharica ter leta 1908 zbornik Dobra gospodinja, kjer je podala svoj 

pogled na življenje sodobne ženske. Pogosto je pisala pod psevdonimom, največkrat se je 

podpisala kot Josip Trdina. Preden se je poročila, je napisala tudi novelo Šahmat.  
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Slika 19: Minka Govekar 

 

Vir: Kunc V.: www.dlib.si 

Po vrnitvi Frana Govekarja iz Dunaja leta 1907 se je poročila in rodila tri otroke. Zapustila 

je delo učiteljice in se ob družinskih obveznostih preusmerila v delo prevajalke (zbirka 

novel in črtic Ruska moderna, Tolstojev roman Moč teme, drame, prevedene za ljubljanski 

oder in domače časopise), časnikarke (pisala je članke za različne časopise), v novinarstvo 

in urednikovanje. 

Leta 1901 je sodelovala pri ustanovitvi Splošnega ženskega društva, ki si je prizadevalo za 

zaščito nezakonskih mater in otrok, ločenih, vdov, samskih žensk, prirejalo shode za 

pridobitev ženske volilne pravice ter drugih pravic, tečaje, dobrodelne akcije, razstave … 

27 let je bila tajnica društva, tik pred koncem tudi predsednica. Politično angažirana je bila 

tudi med obema vojnama, večkrat bi bila lahko tudi kaznovana, a kot je sama omenila, je 

društvo imelo skrito podporo nekaterih policistov in uradnikov. 

Najpomembnejša dela pa so bila tista, ki so bila usmerjena v zagotavljanje pravic žensk. 

Vodila je akcijo za ljubljansko žensko bolnišnico, organizirala akcijo pomoči, potem ko je 

bila bolnišnica leta 1924 tudi ustanovljena, ipd. Njena dela so bila usmerjena v 

razmišljanje o socialni pravičnosti, pomembnosti ženskih prostorov, zavezništvu vseh 

(moških in ženskih), sestrstvu osnovnih ženskih gibanj, govorila je o moderniziranju 

materinstva, si prizadevala za izobraženo gospodinjo, imenovala se je za feministko v 

dobrem pomenu besede - spolne razlike naj ne bodo ovira na poti k enakopravnosti, vstopu 

žensk v javno življenje, bila je liberalna in globoko verna.  
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Svoje delo je dopolnila tudi s številnimi predavanji na temo položaja žensk, političnih 

pravic, enakopravnosti, življenja številnih slovenskih, hrvaških, ruskih, čeških pisateljic. 

Večkrat je poudarila, da je pravice žensk lažje predstaviti samo zato, ker je doma 

enakopravnost že živela. Zakon je bil poln medsebojnega razumevanja, spoštovanja, 

zaupanja, mož jo je pri njenih prizadevanjih ves čas podpiral. Življenje je bilo preprosto, 

imela je tri hčerke, sin ji je kmalu po porodu umrl, mož pa jo je ves čas njenih prizadevanj 

jasno podpiral. Med sodobniki sta veljala za vzoren par. Umrla je 10. 4. 1950. Vesna 

Leskošek zaključuje prispevek o njej z besedami: »Bila je vsekakor človek nemirnega in 

ustvarjalnega duha, z bogato osebno zgodovino in neizčrpano močjo, ki je v slovenski 

zgodovini pustila neizbrisen pečat.«
90

 

Redkeje omenjena, a kljub vsemu zelo aktivna, je bila Minkina starejša sestra Romana 

Vasič. Po poklicu je bila poštna uradnica, opazna sodelavka ženskega gibanja že od samih 

začetkov. Bila je strastna bralka in veliko svojih knjig je podarila knjižnici Splošnega 

ženskega društva ob njeni ustanovitvi leta 1901, članica društva je bila od leta 1904 do 

1941. Aktivneje je delovala po svoji preselitvi v Ljubljano. Skrbela je za organizacijo 

predavanj društva, za arhiv društva, uredila društveno premoženje, urejala knjižnico … 

Živela je na Stritarjevi ulici, na Starem trgu in na Staničevi ulici. Tudi ona je bila zaradi 

svojega prizadevnega sodelovanja in delovanja v društvu nagrajena z redom sv. Save V. 

reda Nj. veličanstva. Umrla je 26. aprila 1944. 

6.20 Ivanka Anžič Klemenčič 

Rodila se je 6. marca 1876 v Ljubljani. Njen oče, gostilničar iz predmestja Ljubljane, je bil 

liberalno usmerjen, naročnik Slovenskega naroda in Slovana, umrl je pri Ivankinih 13-ih 

letih. Brat se je navduševal nad krščanskim socializmom, kar je kasneje vplivalo tudi na 

Ivanko. Končala je srednjo mestno dekliško šolo in nato delovala kot uradnica v odvetniški 

pisarni dr. Repeža. Zgodaj je začela pisati v tržaškem listu Slovenka, leto po prvem pisanju 

pa nadomestila uredniški položaj Marice Bartol Nadlišek. Po zaposlitvi na položaju tajnice 

v Zavodu sv. Nikolaja (nudil je zatočišče in pomoč brezposelnim služkinjam) se je 

preselila v Trst. Kot urednica je Ivanka dosegla, da je Slovenka postala samostojen časopis, 

k sodelovanju povabila tudi sodobnike (Ivana Cankarja, Otona Župančiča) in tako sledila 
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začrtani poti: priprava žensk na samostojno, izobraženo prihodnost. Zaradi političnih 

vplivov in nesoglasij je ženski časopis leta 1903 nehal izhajati.  

Slika 20: Ivanka Anžič Klemenčič 

 

Vir: Pozabljena polovica, str. 88 

Ivanka se je leta 1900 poročila z odvetnikom Franjem Klemenčičem in se leta 1908 

preselila v Ljubljano, kjer sta se zaposlila v uredništvu katoliškega časopisa Slovenec. 

Aktivno je delovala v času velike vojne, saj je pisala prispevke o vojnih ujetnikih, urejala 

družinsko pratiko ter sestavila brošuro z naslovom Zločin v Sarajevu, ujetniški zvezek 

Svetovne vojne, po njej pa objavila knjižico Veliki cesar. Po vojni je zopet ustanovila 

časopis Slovenka, tokrat v Ljubljani. Zopet so bili v ospredju članki o različno zaposlenih 

ženskah, o izobraževanju žensk, pravnih pravicah, odpiranju vprašanj glede ženskega 

položaja v javnosti, novo pa je bilo, da so se v ospredje začela postavljati vprašanja o 

političnih pravicah žensk. V Slovenki iz leta 1902 piše: »Res, slep mora biti, kdor še danes 

ne uvidi, da so socijalne razmere razdrle dosedanje ozire in predsodke o ženski 

nesposobnosti za pridobivanje življenskih sredstev, da borba za kruh ne dela nikake izjeme 

z ženskami. Slepo ali pa skrajno krivično je tudi postopanje činiteljev, ki skoraj popolnoma 

zanemarjajo svojo dolžnost, preskrbeti žentvu priliko za pošteno pridobivanje vsakdanjega 

kruha … Ženskam ostaja le učiteljska služba na ljudskih in v novejši čas meščanskih šolah 

ter najskromnejše pisarniške službe, bodisi na pošti ali drugod.«
91

 Tudi po zapustitvi 

položaja urednice časopisa Slovenka je Ivanka nadaljevala z novinarskim delom pri 

Slovencu, Goriški Slovenki, Ženskem svetu, Socialni misli in tudi pri tujih časopisih, kot 
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npr. Korrespondenzblatt fűr den Katholischen Klerus in Ȍsterreich in Die Frau. V svojih 

prispevkih si je vedno prizadevala za ozaveščanje ženske javnosti, za osebno srečo ženske. 

Ivanka se je kmalu umaknila v osamo, vse do njene smrti 1. januarja 1960. Čeprav smo na 

prvo slovensko časnikarco skorajda pozabili, pa ne pomeni, da njeni prispevki niso še 

danes aktualni. Nina Vodopivec zaključuje v svojem zapisu, da je osrednja tema njenih 

prispevkov ljubezen, iskanje ženskega bistva, bistva ženske v ljubezni do drugega, iskanje 

dialoga med moškim in žensko, saj naj bi različno žensko in moško bistvo onemogočalo 

pristen stik.
92

 Teme, ki še danes zaposlujejo naše misli in polnijo strani. 

6.21 Ivanka Kremžar - M. Elizabeta 

Rodila se je 17. aprila 1878 v Glincah pri Ljubljani kot najmlajša hči v družini. Oče France 

je bil kovač, mati, daljna sorodnica Valentina Vodnika, je bila gospodinja. Šestletna Ivanka 

je začela obiskovati uršulinsko zunanjo šolo, kasneje jo je prevzela slovenska zavednost 

učiteljice m. Stanislave Skvarča, ki je že pesnikovala in pri prvih poskusih spodbujala tudi 

mlado Ivanko. Z verzi, v katerih je izrazila svojo željo, da postane redovnica, je svoje 

namene predstavila tudi materi. V samostan je stopila 15. avgusta 1893, leta 1897 

zaključila učiteljišče in dve leti kasneje na državnem učiteljišču opravila izpit za 

poučevanje na osnovni šoli, leta 1900 pa tudi večne zaobljube. 
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Slika 21: Ivanka Kremžar, M. Elizabeta 

 

Vir: www.sl.wikipedia.org/wiki 

Že v času poučevanja na zunanji osnovni šoli se je pripravljala na izpit usposobljenosti za 

meščanske šole, ki so jo uršulinke ustanovile leta 1894. Tu je poučevala vse do leta 1915, 

vmes pa leta 1908 opravila tudi izpit za poučevanje slovenščine, za kar je imela Ivanka oz. 

tedaj že s. Elizabeta posebno nagnjenje. Delovna pot jo je za kratek čas zanesla v Idrijo, 

nato pa nazaj v Ljubljano, kjer je bila imenovana za ravnateljico učiteljišča. Vodila ga je 

do leta 1923. V vmesnem času je skrbela za mlade redovnice, ki so se usmerile v 

pedagoški poklic. Po prvi svetovni vojni jo je zahteva po znanju hrvaščine zanesla v 

Sarajevo, od leta 1929 dalje je bila predstojnica samostanske skupnosti, od leta 1932 dalje 

pa tudi provincialna predstojnica jugoslovanske province uršulink. Delo provincialke je 

opravljala vse do ukinitve samostana v letu 1947, poslovila se je od Ljubljane, življenjsko 

pot pa končala 14. marca 1950 v Škofji Loki. 

V zgodovino Ljubljančank se je vpisala kot učiteljica z bogatimi življenjskimi izkušnjami, 

s posebno bogatim znanjem in ljubeznijo do slovenskega jezika. Svojo ljubezen je 

prenašala tudi na mnoge kasneje aktivne Ljubljančanke. Danes se je spomnimo predvsem 

kot prve religiozne pesnice. Pisala je lirično poezijo s tematiko samostanskega življenja, 

beležila misli, namenjene ob različnih praznovanjih, prireditvah in življenjskih jubilejih. 

Izdala je štiri knjige pesmi, posebno pozornost je namenila Emi Krški, ki je bila v njenem 

času razglašena za svetnico in naj bi imela slovenske korenine. Kritike njenih pesmi so 

Fran Ksaver Meško, Izidor Cankar, Silvin Sardenk zapisovali v Slovencu, Domu in svetu, 

Bogoljubu, Času, Domoljubu in drugih časopisih takratnega časa. Mnogo njenih pesmi je 

uglasbenih (Stanko Premrl, Vinko Vodopivec, Jakob Aljaž, Lojze Mav, Matija Tomc, s. 
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Eleonora Hudovernik, Hugoin Sattner), mnogo pesmi je tudi ponarodelih (Jaz sem otrok 

Marijin, Dajte luči, Pozdravljena, Mati dobrega sveta, Še gori ljubezen …).
93

 Zaradi njenih 

prispevkov za narod jo je Narodna vlada leta 1945 nagradila z uvrstitvijo med kulturne 

delavce. 

6.22 Zofka Kvedrova 

Zofka Kvedrova zaseda pomembno vlogo pri vstopanju žensk v javnost. S svojim delom 

Misterij žene je leta 1900 dokazala, da je pisateljica, ki najbolj razume, pozna in zna 

tankočutno opisati tegobe ženske. Ravno zaradi tega besedila je bila Zofka povabljena, da 

pride iz Prage v Ljubljano in pripravi predavanja na ustanovnem večeru 29. 9. 1901. Zofka 

se je povabilu odzvala in predavanje naslovila: Ženska v družini in družbi. V predavanju je 

poudarila zmedo, ki je nastopila med moškimi in ženskami, ker »moški pogosto vse težnje 

ženskega spola po izobraževanju in samostojnosti jemljejo kot omejevanje svojih pravic, 

medtem ko tudi nekatere ženske vidijo v emancipaciji zgolj nekakšno smešno posnemanje 

moških«.
94

 

Zofka je bila rojena 22. aprila 1878 na Kolodvorski 22 v Ljubljani, krščena 28. aprila v 

šenpetrski cerkvi. Oče Janez je bil železniški sprevodnik, mati Neža gospodinja. Na hiši, 

kjer je bila rojena, stoji spominsko obeležje, ki ga je postavila krajevna skupnost Kolodvor. 

Ker se je družina preselila iz mesta, je Zofka obiskovala osnovno šolo v Blokah, nato pa so 

jo domači poslali v nunsko šolo v Ljubljani. V času, ko je Zofka obiskovala zadnja leta 

Zavoda Lichtenturm, se je družina ponovno vrnila v Ljubljano. Zaradi težav v družini je 

Zofka večkrat želela pobegniti. Počasi se je odtujila od domačega okolja in se avgusta leta 

1897 zaposlila v odvetniški pisarni dr. Ivana Šušteršiča. Zaposlitev je pomenila tudi 

začetek njenega literarnega ustvarjanja. V tem istem letu je začela izhajati Slovenka, v 

kateri je Zofka že naslednje leto objavila črtice. Slovenka, kot prvi ženski časopis, je 

objavljala članke, v katerih je ženske obveščala o težavah podrejenosti, položaju delavk, 

možnostih za študij itd., katere je Zofka bogatila s svojimi mislimi. Preselila se je v Trst, se 

zaposlila na pošti, v uredništvu Edinosti in Slovenke, nato leta 1899 začela s študijem v 

Bernu (Švici). Zaradi premajhnih sredstev za preživljanje (pisanje člankov ni bilo dovolj), 

je s študijem prekinila, odpotovala v München in v Prago. V času prvega pisanja se je 
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zbližala z Antonom Aškercem. V Trstu, v administraciji Edinosti, je spoznala bodočega 

moža Franja Klemenčiča. Leta 1901 je rodila hčerko Vladošo. Odtujila se je od moža, ker 

jo je njegova ljubosumnost močno utrujala. Kasneje se je preselila v Prago, ker je tam živel 

njen zaročenec Vladimir Jelovšek, ki je študiral medicino. Težke izkušnje in globoka 

razmišljanja so omogočila, da je Zofka spisala delo Misterij žene, ki je povzročilo pravo 

razburkanje v zatohli slovenski kulturni javnosti. Črtice Misterija žene so bile objavljene 

tudi v nemškem govornem področju (Dunaj: Dokumente der Frauen in Arbeiter Wille, 

Švica: Schweizerisches Familien - Wochenblatt) in bralci so jih sprejeli z odobravanjem. 

V tujini, še posebno Pragi, je navezala bogate stike z mnogimi intelektualci: pisateljico 

Gabrielo Preiss, dunajsko političarko Martho Tauskova, veliko je potovala, zašla je tudi v 

bosanski harem. Vedno in pri vsem jo je zanimal predvsem položaj žensk/žene. V 

petletnem praškem času je napisala in izdala štiri knjige. Po končanem moževem študiju se 

je preselila v Zagreb. Zofka je postala urednica priloge Frauenzeitung pri Agramer 

Tagblatt. Zaradi težav v zakonu je navkljub trem hčerkam (rodila je še dve: Marijo (Pikico) 

in Miroslavo (Miro)) poskušala narediti samomor, se nato ločila in kasneje cerkveno 

poročila z Jurajem Demetrovićem. 

Pisateljičina kariera se je začela po naključju. Leta 1882 je padla v vodo, rešil jo je divji 

lovec, kateri ji je pripovedoval čudovite zgodbe o pravljičnih bitjih, skupaj z njo pa je tudi 

raziskoval martinčke, belouške, krte, netopirje, polhe in ptiče. Pravljično jo je bogatil tudi 

stric Cene iz Nove vasi pri Blokah. Prva dela je pisala skrivaj. Pisala je prozo in pesmi. V 

svojem romanu Vera »je na prelomu stoletja opozorila na neenakopraven položaj žensk, ki 

so bile prisiljene v zakone brez ljubezni, in uporabila strastne ženske, ki svojih ljubezenskih 

želja niso mogle zatajiti.«
95

  

Zofka Kveder je bila ženska, katere so se sodobniki velikokrat spominjali. V začetku sta za 

spomin nanjo skrbeli predvsem Marja Borštnik in Erna Muser in poudarjali njeno 

odločnost in pogum ter živo zanimanje za probleme žensk različnih starosti in stanu. Ob 

100-letnici njenega rojstva je bila poudarjena njena vloga novinarke, borke 

južnoslovanskega delavskega gibanja, danes pa se »njena publicistična in literarna dela 

pojavljajo kot raziskovalni predmet v raziskavah z različnih področij ženskih študij in nam 
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razkrivajo, da je bila Zofka Kveder v vseh pogledih edinstvena osebnost, ki smo jo premalo 

poznali in spoštovali.«
96

 

Slika 22: Zofka Kvedrova 

 

Vir: delo.si/clanek/14. junij 2012 

Menim pa, da so si literarni zgodovinarji enotni, da je bila pravzaprav prva slovenska 

pisateljica, ki se je zavestno odločila za profesionalno pot pisateljice. V svojih proznih in 

dramskih besedilih je raziskovala »povezave med tradicionalnimi reprezentacijami 

ženskosti, ki jo predstavljajo kot nekaj harmoničnega, povezanega z naravo, v sebi 

skladnega in celovitega, ter lastnimi spoznanji o tem, kako težko je vzpostaviti žensko 

identiteto.«
97

 

Čeprav krhke osebnosti, je bila njena pot vztrajna in samozavestna. Opisovala je usode 

žensk, ki so doživele razočaranja v zakonskem življenju, saj je bila tudi ona ena izmed 

njih. Zaradi tragike v lastnem življenju in izredne moči opazovanja je znala prikazati 

tragičnost slovenskega kulturnega prostora. Prav zaradi glasnega izražanja želje po 

vzpostavitvi lastne identitete ter odklanjanja položaja drugega so jo članice Splošnega 

ženskega društva povabile, da je imela otvoritveno predavanje v jeseni 1901. 

Kljub napornemu družinskemu življenju (ali pa ravno zato?), je ves čas uspela pisati. Leta 

1914 je izšel njen prvi roman Njeno življenje, med vojno je napisala svoj najpomembnejši 

roman Hanka, proti koncu vojne pa je začela izdajati revijo Ženski svijet, v katerem je 

pisala članke o ženskem gibanju pri drugih slovanskih narodih. Smrt hčerke Vladoše leta 
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1919, moževa nenehna odsotnost, saj je kot politik veliko potoval in bil veliko kritiziran, je 

povzročilo, da je Zofka zbolela, postala je potrta, življenje ji je postalo nepopisno mučenje. 

Leta 1926 je bil njen zakon s politikom razveljavljen, mesec dni kasneje, 21. novembra 

1926, pa je Zofka naredila samomor. Na njenem pogrebu v zagrebškem Mirogoju so 

govorile predstavnice tedanjih južnoslovanskih narodov, Slovenke je zastopala Minka 

Govekar. 

6.23 Marija Mehle 

Marija Mehle se je rodila 17. oktobra 1879 v Ljubljani. Oče Jakob (Mechle) je bil doma iz 

Ilove gore pri Grosupljem, imel je gostilno Sokol in posest ob Gruberjevem kanalu pri 

starem Karlovškem mostu. Marija je bila njegova hči iz tretjega zakona z Rozalijo Golli z 

Rudnika. Oče ji je umrl pri njenih sedmih letih, mati pa je nadaljevala z njegovo 

dejavnostjo. 

Ker je bila iz bogate meščanske družine, se je odločila za šolanje v ljubljanskem 

meščanskem učiteljišču. Prve izkušnje je dobivala v Bohinjski Bistrici, Šmartnem pod 

Šmarno goro, učiteljišču v Ljubljani in na koncu na meščanski šoli pri sv. Jakobu v 

Ljubljani. Ves čas je svojo izobrazbo izpopolnjevala, delovala je strogo, pravično, skromno 

odklanjala je površnost in ni nikdar silila v ospredje. 

Slika 23: Marija Mehle 

 

Vir: Splošno žensko društvo 1901–1945, str. 224 

Svojega dela ni zaključila s poukom, ampak se je dekletom s socialnimi in drugačnimi 

težavami posvečala tudi izven delovnega časa. Ko je leta 1928 postala edina dedinja 
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posesti Za gradom, je v svojem domu odprla dnevno zavetišče za dekleta, ki so zgodaj 

prihajala v mesto, čakale na pouk, jim tu nudila domačnost in toplino, brezplačno toplo 

hrano, sadje z domačega vrta, jim nudila pomoč pri učenju. Sprva so v zavetišče prihajale 

učenke dekliške meščanske šole, nato tudi dekliške realne gimnazije in učiteljišča. Pri 

ustanovitvi zavetišča je Mariji z različnimi podporami pomagalo tudi Društvo slovenskih 

učiteljic. Bila je samska, kakor je takrat to narekoval stan. Umrla je 1. septembra 1934. V 

oporoki je dekletom pustila hišo, zavetišče pa je vodil odbor zadruge Doma učiteljic. 

Zavetišče je prenehalo delovati leta 1940. 

Njeno delovanje ni bilo samo v okviru šole. Bila je aktivna pri odpiranju drugih ženskih 

vprašanj in je redno sodelovala pri Društvu učiteljic in Splošnem slovenskem društvu. V 

okviru Društva učiteljic si je prizadevala za dvig kakovosti dekliških strokovnih šol, saj je 

vedela, da bo le dobra izobrazba dekletom omogočala primerno zaposlitev. Velikih 

zborovanj se Marija ni udeleževala, čeprav je »bila med najbolj požrtvovalnimi delavkami 

v učiteljskih vrstah, zanjo je bilo značilno socialno čustvovanje … bila je zvesta svojim 

idealom in težnjam, ne glede na osebne koristi in interese.«
98

 

6.24 Marija Wirgler Jezernik 

Marija se je zabeležila v vrsto pionirk, ker je naša prva akademsko izobražena ženska. 

Rodila se je 24. decembra 1879 v Novem mestu. Oče Tomaž je bil Moravec, prvi poklicno 

izobraženi veterinar, mati Karolina Homač pa je bila Korošica. Večino svojega 

radovednega in radoživega otroštva je preživela v Krškem, kjer je tudi končala osnovno 

šolo. Nadaljevala je šolanje v uršulinski šoli v Škofji Loki in jo končala v Ljubljani. Po 

višji dekliški šoli je nadaljevala z učiteljiščem. Učila se je francosko, italijansko in nemško. 
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Slika 24: Marija Wirgler Jezernik 

 

Vir: Pozabljena polovica, str. 170 

Prvo službo je nastopila pri ljubljanskih uršulinkah kot pomožna učiteljica. Leta 1901 se je 

vpisala na graško univerzo, kjer je študirala na Filozofski fakulteti. Po končanih izpitih iz 

matematike, fizike in prirodoznanstva je leta 1906 prejela zasluženo diplomo, ki ji je 

omogočala poučevanje vseh treh predmetov v nemškem in slovenskem jeziku. Po 

zaključenem študiju se je Marija zaposlila v Ljubljani. Sprva je poučevala prirodoznanstvo 

na njen povsem edinstven, zabaven način. Kolegi so jo zaradi čudnih metod obsojali, a je s 

svojim načinom poučevanja uživala velike uspehe. V času pomanjkanja profesorjev (ona je 

bila kljub visoki izobrazbi le »licejska učiteljica«) za časa prve svetovne vojne je 

poučevala tudi matematiko, fiziko, francoščino in nemščino.  

Kljub vsem uspehom pri delu, bila je tudi učna prefekta na liceju, organizirala številne 

dramske igrice, baletne nastope in prireditve, je bila Marija aktivna tudi na drugih 

področjih življenja: aktivno je delovala v Splošnem ženskem društvu, po vojni 

ustanovljenem telovadnem društvu Atena, bila tajnica uredništva Atenine založbe Belo-

modre knjižice, soustanoviteljica Dijaške knjižnice, bila knjižničarka ljubljanskega Cercle 

Franҫais … Zelo rada je imela otroke, zato je pisala mladinske knjige, slikanice, uganke. 

Objavljala je pod psevdonimom Marija Jezernik. Psevdonim Jezernik je povzela po 

dekliškem priimku svoje babice. Umrla je v Ljubljani, 2. aprila 1974, v ljubljanskem domu 

upokojencev na Taboru, pokopana pa je v bratovem grobu v Leobnu v Avstriji.
99
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7 ZAKLJUČEK 

Ženska v javnem življenju in njeno delovanje v družbi je danes pravzaprav nekaj povsem 

samoumevnega. A vedno le ni bilo tako. Vlogi ženske in moškega v družbi sta bili tiho 

odrejeni: ženska naj bi bila ustvarjena za svet privatnega in intimnega, a moški za svet 

politike, kulture, svet akcije in kasneje za svet kapitala. Določanje posebnega mesta žensk 

se je oblikovalo skozi tisočletja svetovne zgodovine in spremembe so bile zaradi 

tradicionalnosti vedno težko izpeljane. 

Na podeželju so bile ženske prisotne v javnosti, a kot vdove ali samske, ki so vodile 

gospodarske subjekte. V mestih je bilo drugače. Bile so potisnjene v ozadje, v domače 

ognjišče, zidovi med javnim in zasebnim so bili precej visoki. V družbi so se pojavljale le 

v skrajnih primerih, kot podjetnice vdove, ki se (vsaj začasno) niso ponovno poročile. Več 

od tega jim ni bilo dopustno. Opazne spremembe so se začele odvijati v prvi polovici 19. 

stoletja, ko so se tudi drugod po Evropi začela pojavljati ženska gibanja, katerih cilj je bil 

izboriti si enakopraven javno-politični položaj.  

V raziskovalni nalogi je vključeno obdobje od revolucionarnega leta 1848 do konca 1. 

svetovne vojne. Leto 1848 zato, ker se je s pomladjo narodov začelo narodno prebujenje, 

zavedanje obstoja lastnega naroda. Konec prve svetovne vojne pa zato, ker so v tem času 

moški bili bitko na frontah, ženske pa so jo bile doma. Morale so prevzeti in opravljati vse 

funkcije, tudi tiste, za katere je še pred vojno veljalo, da so v strogo moški domeni. 

Revolucionarno gibanje je zajelo tudi Ljubljano, glavno mesto Kranjske. Večinsko 

prebivalstvo v mestu je bilo slovensko-kranjsko govoreče. Zaradi narodno-buditeljskega 

karakterja revolucionarnega časa so bile k dejavnostim v javnem življenju povabljene tudi 

ženske. Preporod naroda je zahteval aktivnejšo uporabo slovenskega jezika, pri čemer naj 

bi imele odločilno vlogo otrokove prve vzgojiteljice: matere. V tem obdobju so imele 

ženske nemalo možnosti za nastope v družbi: predvsem na področju dobrodelnosti in 

nabiranju raznih denarnih nabirk. Poleg tega jim je bila priznana pomembna vloga pri 

vzgoji novega rodu zavednih Slovencev. Za duhovni razvoj Slovencev sta bili pomembni 

še dve vlogi žensk: literarni saloni, ki so se organizirali po domovih bogatih meščanskih 

družin, ter kasneje kazinska ter društvena dejavnost.  
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Vrata v javno življenje žensk so se počasi, a vztrajno odpirala. Ob prebujanju naroda so 

tudi Ljubljančanke začutile povezanost s predstavniki svojega naroda, a hkrati zaslutile, da 

si prav v tem času lahko popravijo, spremenijo svojo družbeno vlogo. 

Bilo je mnogo preprek in ovir, mnogo kamenja in smetenja, a zahvaljujoč svoji izobrazbi, 

vztrajnosti in tudi podpori bližnje okolice, so uspele sprožiti snežno kepo. Ob pregledu 

dela Ljubljančank v javnosti opazimo, da zgodovino mesta sestavljajo pravzaprav zgodbe 

posameznic, to so njihove življenjske zgodbe. Le boljša izobraženost, razgledanost, 

zavzetost, vztrajnost in samozavest Ljubljančank, okolja, v katerem so odraščale in kasneje 

tudi delovale, so pripeljale do stanja, katerega lahko vzamemo za sprejemljivega. 

Strinjam se z mislimi tistih, ki pravijo, da bi vsa dekleta morala vsaj eno leto preučevati 

življenje žensk: da se zavemo, kakšno bitko so bile, da so si priborile mesto v javnem 

življenju, da se jim pokaže priznanje za njihov trud in prizadevanja, da se jim zahvali za 

njihovo vztrajnost, da nam je danes bolje. Naj nas delo spodbudi, da se tudi same aktivneje 

vključimo v družbeno življenje, da se iz nemega dela prebivalstva spremenimo v publiko, 

katere glas se sliši: naj bo to na področju izobraževanja, dobrodelnosti, podjetnosti, 

kulturnega delovanja, kar je kateri ljubše in bolj domače. Dejstvo je, da pravice ženskam 

nikoli niso bile dodeljene kot nekaj samoumevnega, vnaprej, ampak vedno na osnovi 

številnih prizadevanj in dokazovanj njih samih. 
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