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Pregleden opis Dunaja v lepem jeziku 

Kulturnozgodovinski priročnik MOJ DUNAJ Mojce Gätz 

 

Pri Mohorjevi založbi v Celovcu je nedavno izšel obširen kulturnozgodovinski priročnik Moj Dunaj – Po sledeh slovenskega in 

univerzalnega Dunaja. Avtorica publikacije Mojca Gätz je edina slovenska turistična vodnica z avstrijsko državno licenco za vodenje po 

Dunaju in Avstriji. Knjigo, ki obsega okrog 380 strani, dodatno bogati 190 barvnih fotografij o velikem mestu ob Donavi. 

Avtorica opisuje Dunaj na pregleden način in v lepem jeziku. Predstavi ga zelo učinkovito in podrobno, z njegovo silovito usodo in 

neštetimi zgodovinskimi vrtinci, ki so skozi stoletja krojili tudi slovensko identiteto in mentaliteto. Mojca Gätz se je namreč še posebej 

poglobila v slovensko kulturno, znanstveno in umetniško delovanje na Dunaju in v slovenski duhovni doprinos avstrijskemu glavnemu 

mestu. Knjiga je poleg tega strokovno podkovana. Avtorica, ki vodi zainteresirane obiskovalce po znamenitostih avstrijske prestolnice v 

slovenskem, hrvaškem, srbskem, nemškem in angleškem jeziku, jo je namreč napisala iz svojih dolgoletnih izkušenj. 

O Dunaju je izšlo v knjižnih oblikah že nekaj orisov njegovih kulturnih in zgodovinskih posebnosti. Že pred desetletji so pri nekdanji 

koroški literarni reviji Mladje izdali krajši vodnik po avstrijskem glavnem mestu, precej pozornosti pa je vzbudila zlasti knjiga zdaj že 

pokojnega Draga Medveda o slovenskem Dunaju, vendar ponuja najnovejša publikacija Mojce Gätz aktualen pristop z novim zornim 

kotom. 

Obširna knjiga je namreč veliko več kakor običajni priročnik oziroma vodnik po velemestu ob Donavi. Kot je zapisano na platnicah 

publikacije, je “Moj Dunaj” “z občutkom napisano poročilo o razsežnostih ožjega in univerzalnega Dunaja v kontekstu zgodovinskega in 

kulturnega evropskega in svetovnega dogajanja in razvoja”. Avtorica poleg tega vrača Dunaj, ki je bil skozi stoletja kot središče Svetega 

rimskega cesarstva in pozneje kot prestolnica mnogonarodne Avstro-Ogrske ne le ena glavnih točk evropskega in svetovnega 

dogajanja, temveč tudi osišče slovenske narodne usode, nazaj k Sloveniji in Slovencem. 

V knjigi je, kot dodatna vrednost, objavljenih kar okrog 190 barvnih fotografij, ki jih je prav tako posnela in pripravila Mojca Gätz. Mnoge 

prikazujejo dunajske motive z različnih novih ali nenavadnih zornih kotov in so objavljene na panoramski način čez celo stran. Te 

fotografije bodo obiskovalcu Dunaja še bolj nazorno in intenzivno približale posebnosti in značilnosti kulturnih spomenikov in drugih 

znamenitosti avstrijskega glavnega mesta. 

Knjiga je razdeljena na šest delov. Na začetku se srečamo s “slovenskim Dunajem” in kulturnozgodovinskimi spomeniki, ki so jih 

Slovenci ustvarili na Dunaju. V sliki in besedi je med drugim predstavljeno delo obeh velikih arhitektov Jožeta Plečnika in Maksa 

Fabianija, a tudi sedanji stavbarski posegi uveljavljenega arhitekta Borisa Podrecce. Pred bralcem zaživi proletarski Dunaj ob koncu 

habsburške monarhije z izkoriščanimi malimi ljudmi pisatelja Ivana Cankarja, a tudi Dunaj kot slovito mesto glasbe, v katerem se je med 

drugimi uveljavil komponist okoli 350 pesmi in opere Hugo Wolf iz Slovenj Gradca. 

Posebno pozornost je avtorica namenila različnim kulturnim ustanovam, cesarski dvorni knjižnici (sedanji avstrijski nacionalni biblioteki), 

v kateri je med drugim znanstveno deloval Jernej Kopitar, predvsem pa se je posvetila dunajski univerzi, kjer so skozi stoletja študirali, a 

tudi poučevali številni Slovenci, med njimi pomembna profesorja in znanstvenika, jezikoslovec Franc Miklošič in fizik Jožef Stefan. 

V drugem delu nam avtorica približa “značaj mesta” in poudari, “da ni na svetu mesta s tako različnim značajem”: “Sanje in resničnost, 

kultura in podlost – vse to je zaznamovalo v preteklosti in zaznamuje danes genius loci te donavske metropole”. Vsekakor je Dunaj od 

nekdaj dajal svobodo za duhovni razvoj talentiranim ljudem iz najrazličnejših dežel. Kot središče Svetega Rimskega cesarstva in pozneje 

avstro-ogrske monarhije, v katero so bile vključene vse dežele s slovenskim prebivalstvom, je bil več stoletij ena glavnih točk evropskega 

in svetovnega dogajanja, v katerem se je oblikovala tudi slovenska narodna usoda. 

V tretjem delu “Dunaj po strukturi” je opisan geografski in politični značaj mesta ob Donavi. Zahodni del avstrijske metropole je obdan z 

zadnjimi obronki Alp, proti severu in vzhodu pa se Dunajska kotlina začenja prelivati v Panonsko nižino oziroma prehaja v Karpate. 

Poglavje “Dunajski okraji” uvaja zemljevid s prikazom vseh triindvajsetih mestnih okrajev. Skoraj v vsakem od teh je Mojca Gätz odkrila 

tudi kaj slovenskega. V tretjem okraju na primer stoji na Trgu Karla Boromejskega imeniten vodnjak, ki ga je ustvaril Jože Plečnik s 

kiparjem Josefom Engelhartom. V istem okraju krasi okolico z nenavadno zeleno barvo secesijska hiša Maksa Fabianija. V osmem 

http://www.noviglas.eu/modules/aktualno/uploads/1014mojdunaj.jpg


okraju Josefstadt je na primer na piaristovski gimnaziji vse do upokojitve poučeval pisatelj Josip Stritar. V istem okraju je pesnik France 

Prešeren kot vzgojitelj v katoliškem zavodu za plemiško mladino navdušil mladega ljubljanskega grofa Auersperga, ki si je kot nemški 

pesnik nadel ime Anastasius Grün, za svobodoljubno literarno ustvarjanje. 

V obsežnem poglavju “Zgodovina mesta” je predstavljeno zgodovinsko dogajanje v mestu od njegovih začetkov in rimskega časa vse do 

avstrijskega obdobja z Babenberžani in Habsburžani. Bralec se seznani s pomembnimi dunajskimi kulturnimi spomeniki od romanike in 

gotike do baroka in novih modernih stilov. Tu so omenjeni tudi svetovno znani dunajski glasbeniki Mozart, Beethoven, Schubert in drugi 

ter slikarji Klimt, Schiele ali Kokoschka in druge osebnosti. 

Na slikovit način so predstavljeni pomembni cesarji Friderik III., Maksimilijan I., Karel VI. in njegova slovita hči Marija Terezija, tudi cesar 

velikih reform Jožef II. in dvojni cesar Franc II. kot do leta 1806 zadnji monarh Svetega rimskega cesarstva in od leta 1804 kot Franc I. 

prvi cesar Avstrije. 

Precej pozornosti namenja avtorica pred sto leti sredi prve svetovne vojne umrlemu predzadnjemu cesarju Francu Jožefu I. in ga prikaže 

v boljši luči kot nekateri zgodovinarji. Posveti se tudi njegovi tragično umrli ženi Elizabeti ter liberalnemu sinu prestolonasledniku Rudolfu, 

ki je naredil samomor. Omeni Rudolfovega priljubljenega učitelja Jožefa Čižmana, ki je baje v mladih letih kot tedaj mnogi prišel peš iz 

Ljubljane na Dunaj. Ne zamolči tudi najnovejšega dogajanja s koncem monarhije in kratko, a grozno strahovlado Adolfa Hitlerja in 

nacionalnih socialistov, ki so pregnali ali umorili večino tedanjega judovskega prebivalstva, ki je štelo okoli 175. 000 oseb. Mnogi 

dunajski Judje so vtisnili Dunaju in svetu (med drugim Stefan Zweig, Sigmund Freud, Viktor Frankl, Ludwig Wittgenstein, Gustav Mahler) 

s svojim kulturnim in duhovnim delom nezamenljiv pečat. Njim avtorica nameni posebno pozornost. Zgodovinski pregled konča z opisom 

dogajanja v sedanji drugi avstrijski republiki. 

V posebnem vmesnem poglavju predstavi tudi Trst, ki je bil že leta 1384 priključen k Avstriji in se je v njenem okviru razvil v pomembno 

in nekdaj izrazito kozmopolitsko mesto. Trst omenja Mojca Gätz tudi v zvezi z v Mehiki ubitim bratom cesarja Franca Jožefa 

Maksimilijanom, ki je imel, preden je postal cesar Mehike, v dvorcu Miramar pri Trstu svojo rezidenco. 

Med opise dunajskega mesta in njegovih posebnosti vpleta avtorica tudi anekdote in mestne legende, na primer pravljico o Baziliskovi 

hiši oziroma pošasti v vodnjaku v prvem okraju. V “Madžarski hiši” nasproti Avguštinske cerkve v prvem okraju baje straši. Tu je občasno 

bivala zelo bogata madžarska “krvava grofica” Elizabeta Bathory (1560 – 1614), ki je bila nagnjena k sadizmu. Baje je mučila in ubila 

nad sto služabnic in služabnikov. Leta 1611 so jo obsodili na smrt in živo zazidali v njenem gradu Čachtice (zdaj na Slovaškem). 

V poglavju “Znamenitosti mesta” slede opisi velikih kulturnih spomenikov, stolnice sv. Štefana in drugih cerkva, dvorcev Schönbrunn in 

Hofburg, Belvedera in številnih drugih zanimivosti. 

Na koncu je v posebnem oddelku opisana še okolica Dunaja v Nižji Avstriji, Salzburg in na kratko Avstrija na splošno. 

Mojca Gätz je kulturni priročnik “Moj Dunaj” napisala na pregleden način, v tekočem in lepem jeziku, z mnogimi poetično oblikovanimi 

opisi različnih pomembnih zgodovinskih osebnosti in mestnih značilnosti. 
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