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Max Fabiani: Urania
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DUNAJ IN SLOVENCI

Dunaj ni le ena najstarejših naselbin Srednje 
Evrope, središče kulture, sedež nekaterih po-
membnih mednarodnih političnih organizacij, 
glavno mesto Avstrije in nekdanja rezidenca 
mogočne habsburške monarhije – Dunaj je veli-
ko več. Dunaj je harmonično prelivanje Vzhoda 
in Zahoda. Je slika tradicije in umetnosti, napol-
njene z lepotami in brazgotinami preteklosti. Je 
lepa neskončna melodija raznovrstnih tonov. 
Je mesto glasbe, sanj in psihe. Je mesto, kjer se 
visoka kultura dostojanstvene preteklosti skla-
dno spaja s sedanjostjo. Dunaj je mesto, ki je 
od nekdaj bogatilo duše vseh priseljencev, tudi 
Slovencev. 

Ni čudno, da je ravno v tem mestu, ki je mešani-
ca različnih kultur in narodnosti in kjer se sre-
čujeta atlantsko in celinsko podnebje, Sigmund 
Freud ustanovil psihoanalizo. Ta je bila na pre-
lomu iz 19. v 20. stoletje odločilna za razvoj po-
sebne umetniške zvrsti – jugendstila. Omenjeno 
zvrst so po eni strani oblikovale elegantna este-
tika, tankočutna dekoracija in funkcionalnost, 
po drugi strani pa erotika, drznost, provokacija. 
Takrat je Dunaj v svojem razvoju dosegel najviš-
jo stopnjo kulture. 

Ob burnem modernem literarnem gibanju 
epohe fin de siècla (Stefan Zweig, Karl Kraus,  
Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Hugo von 
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Hofmannsthal, Hermann Broch, Hermann Bahr, Peter Altenberg, Robert 
Musil itd.) je revolucionarna poduhovljenost tistega časa zacvetela tudi v 
pisanju Ivana Cankarja (1876–1918) z Vrhnike. Z impresionistično kritič-
no predstavitvijo tedanje socialne problematike je Cankar s svojo drugač-
nostjo dopolnil svetovno uspešno dunajsko literaturo, ki je takrat nastaja-
la predvsem v kavarnah Herrenhof, Griensteidl in Central. Osredotočen je 
bil na proletarski 16. okraj (Ottakring), v katerem je z občasnimi prekinit-
vami stanoval deset let (do leta 1909) pri šiviljski družini Löffler na Lin- 
dauergasse 26, kjer ima zdaj spominsko ploščo. Tam je napisal večino svo-
jih dramskih in proznih del. Skoraj vsa so bila prevedena v nemški jezik. Po 
njem se imenuje tudi ulica na Dunaju v 22. okraju – Cankarstraße. 

Poleg Cankarja so na Dunaju skozi najrazličnejša zgodovinska obdobja ži-
veli, ustvarjali, znanstveno ali politično delovali ali se drugače uveljavljali 
tudi številni drugi pomembni Slovenci.

Josip Stritar (1836–1923) iz Podsmreke pri Velikih Laščah je na Dunaju 
živel več desetletij. Poleg Frana Levstika je bil najpomembnejši kritik te-
danjega časa in velik poznavalec evropske književnosti. Leta 1870 je usta-
novil literarno revijo Zvon. Kot pesnik in prozaist (njegova dela: Gospod 
Mirodolski, Zorin, Dunajski soneti …) je zaslovel s kultiviranim slogom in 
liberalno vsebino. Zgledoval se je po aktualnem evropskem meščanskem 

Spominska plošča  
Ivanu Cankarju,  
Lindauergasse 26 
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romanu. S svojim estetsko svetovljanskim sentimentalnim 
upodabljanjem življenja se žal ni dovolj uveljavil ob Levstiko-
vi „slovenski kmečki literaturi“. Stritar je bil prvi, ki je opo-
zoril na pomen pesnika Franceta Prešerna. Več kot dvajset 
let je poučeval jezike in lepopisje na piaristovski gimnaziji 
v 8. okraju (Josefstadt). Njegova družinska hiša še stoji na 
Herbeckstraße 84 v 18. okraju (Währing). Umrl je leta 1923 
v Rogaški Slatini.

Po prvi svetovni vojni je na Dunaju študiral medicino pisatelj 
Slavko Grum (1901–1949). Pod vplivom Freudove psihoana-
lize je napisal zanimiva groteskna literarna dela. Znani sta 
njegova drama „Dogodek v mestu Gogi“ in črtica „Pivnica Pri 
deseti Mariji“, ki jo je ustvaril v še danes obstoječem vinotoču 
Pri deseti Mariji („10-er Marie“) v 16. okraju (Ottakring), ka-
mor je baje zahajal tudi Cankar. 

Vinotoč pri Deseti Mariji v Ottakringu, Ottakringer Straße 222–224
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Kar zadeva arhitekturo, je v času secesije na Dunaju zelo uspelo medna-
rodno priznanima slovenskima arhitektoma Jožetu Plečniku in Maksu 
Fabianiju. 

Jože Plečnik (1872–1957) je bil rojen v Ljubljani. Po obrtni šoli v Grad-
cu pri Leopoldu Theyerju je od leta 1894 do 1898 študiral na Dunaju pri 
Ottu Wagnerju na Akademiji likovnih umetnosti. Najprej je deloval skupaj 
z Ottom Wagnerjem predvsem pri načrtovanju Dunajske mestne železni-
ce (Wiener Stadtbahn). Wagner mu je omogočil štipendijo, s katero si je 
Plečnik plačal potovanje v Italijo in Francijo. Arhitektura Rima in Pariza 
ga je močno prevzela in inspirirala. Po letu 1901 se je odcepil od svoje-
ga velikega učitelja Otta Wagnerja in začel ustvarjati na popolnoma svo-
jevrsten način.

Plečnikova cerkev Svetega Duha, Herbststraße 82
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Njegovo prvo samostojno delo je bila šestnadstropna visoka najem-
niška hiša za Langerja (1901/02), ki stoji ob reki Wien v 5. okraju (Mar-
gareten) na Steggasse 1.

Nedaleč od stolnice sv. Štefana na Brandstätte 6 je Zacherlova 
hiša (Zacherlhaus), dokončana leta 1905. Tu je Plečnik dosegel vrh svo-
je nadarjenosti. V 13. okraju (Hietzing) je naredil načrte za Langer-
jevo vilo (Beckgasse 30) in fasado Weidmannove hiše (Hietzinger 
Hauptstraße 6). S kiparjem Josefom Engelhartom je leta 1909 ustvaril 
dinamično razgiban Vodnjak Karla Boromejskega (Karl-Borromäus- 
Brunnen) na Trgu Karla Boromejskega (Karl-Borromäus- 
Platz) blizu trga Rochusmarkt v 3. okraju (Landstraße). Leta 1911 pa mu 
je, tik preden se je za deset let preselil v Prago, uspelo dokončati železo-
betonsko cerkev Svetega Duha (Heilig-Geist-Kirche), prvo iz tega mate-
riala v tedanji Avstriji. To zanimivo cerkev najdemo na griču Schmelz v 

Plečnikova cerkev Svetega Duha v notranjosti
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16. okraju na Herbststraße 82. Z enostavno rjavo fasado se tiho prilagaja 
delavski četrti, v notranjosti pa se razkriva v svetli eleganci. Posebno učin-
kovita je tudi njena kripta. 

Plečnik je po letu 1911 živel in ustvarjal v Pragi (cerkev Srca Jezuso-
vega, Praški grad). Šele ko se je preselil nazaj v Ljubljano in jo olepšal z 
izredno estetično arhitekturo (Tromostovje, tržnica, Žale, Narodna in uni-
verzitetna knjižnica itd.), si je kot arhitekt pridobil resnično mednarodno 
potrditev. Znane so tudi njegova cerkev v Bogojini v Prekmurju in cerkve 
v Beogradu, Zagrebu in Osijeku ter vila Loos v Melku, ki jo je naredil za 
notarja Hansa Loosa.

Velja za najpomembnejšega in najljubšega učenca Otta Wagnerja. Pro-
fesorski zbor dunajske Akademije likovnih umetnosti ga je po Wagnerjevi 
smrti trikrat predlagal ministrstvu za Wagnerjevega naslednika. Prestolo-
naslednik Franc Ferdinand je to preprečil. Študenti so demonstrirali proti 
temu.

Plečnik je pokopan na ljubljanskih Žalah ob preprostem nagrobniku, 
katerega je izdelal sam.

Maks (Max) Fabiani (1865–1962) je bil rojen v Kobdilju na Krasu na več-
narodnem področju tedanje monarhije, kjer se je govorilo slovensko, itali-
jansko in nemško.

Po maturi v Ljubljani je študiral na Dunaju na Tehnični visoki šoli. Nje-
gov profesor je bil tudi Karl König. Fabiani si je za uspešen študij pridobil 
Ghegovo nagrado, s katero si je privoščil večletno potovanje po Evropi.

Leta 1890 se je vrnil na Dunaj in dve leti deloval v ateljeju Otta 
Wagnerja.

Kasneje je poučeval na Tehnični visoki šoli in v prostem času izdeloval 
številne arhitektonske in urbane načrte predvsem za današnjo Avstrijo, 
Slovenijo in Italijo. Ljubljano je po potresu leta 1895 generalno preobliko-
val v modernem videzu.

V zadnjih letih pred prvo svetovno vojno je bil v tesnem odnosu s presto-
lonaslednikom Francem Ferdinandom. Bil je njegov kulturni svetovalec. 

Fabiani je bil veliki mojster donavske monarhije. Med njegova najpo-
membnejša dela na Dunaju spadajo: hiša Portois & Fix na Ungarngasse 
59–61 iz leta 1901, s fasado z zelenimi ploščicami, ki v svetlobi odsevajo 
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različne odtenke, hiša Artaria na ulici Kohlmarkt 9 iz leta 1902 v italijan-
skem marmorju, ter Urania ob Ringstraße iz leta 1910. 

Fabiani je z Ottom Wagnerjem intenzivno sodeloval tudi pri gradnji 
Dunajske mestne železnice (dva paviljona na Karlsplatzu), s kiparjem 
Hansom Bitterlichom pa je ustvaril Gutenbergov spomenik na Lugecku 
(podstavek). Nekatera njegova druga dela na Dunaju so: stanovanjska hiša 
Libertas v 8. okraju (Josefstadt) na Piaristengasse 20, Wechslerjeva vila 
v 13. okraju na Trauttmansdorffgasse 26, Reithofferjeva hiša v 6. okraju 
(Mariahilf) na Lehargasse 9–11, Fiatwerke v 21. okraju (Floridsdorf) na 
Brünner Straße 72 iz leta 1902, hiša Petrocochino na Linzer Straße 371 
in hiša Palmers na Lehargasse 9–11, zgrajena 1911/12. Od leta 1935 do 
leta 1945 je Fabiani županoval občini Štanjel. Tam je preuredil vrt za vilo 
Ferrari.

Fabiani je umrl leta 1962 v Gorici. Po njem so poimenovane ulice na 
Dunaju, v Ljubljani in Gorici. V Ljubljani je v letu 2016 dobil spomenik.

Maks Fabiani – hiša 
Artaria, Kohlmarkt
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Marija Terezija je bila velika „mati narodov“, ki je ogromno dobrega na-
redila tudi za slovenske dežele. Njene socialne in humane reforme so še 
vedno aktualne v politiki današnje Avstrije. Med drugim se je zavzemala 
za ljudske pobude, denimo za čebelarstvo.

Anton Janša (1734–1773) z Breznice pri Radovljici je po njeni zaslugi 
postal prvi učitelj čebelarstva na Avstrijskem. Napisal je dva pomembna 
učbenika o čebelarstvu.

Janša ima lepo spominsko ploščo v 2. okraju (Leopoldstadt) v baroč-
nem parku Augarten, kjer je deloval kot učitelj čebelarske šole, katero je 
ustanovila Marija Terezija. Nadarjen je bil tudi za slikarstvo. Njegov brat 
Lovro Janša (1749–1812), ki je na Dunaju dokončal študij na Akademiji li-
kovnih umetnosti in bil kasneje tam profesor, pa je bil sploh izvrsten slikar. 
Znane so njegove številne krajinske slike in vedute. Nekatere akvarele in 
risbe si lahko ogledamo v muzeju Albertina na Dunaju. Drugi brat, Valen-
tin Janša (1747–1818), je bil pomožni učitelj zgodovinskega slikarstva na 
dunajski akademiji in pozneje prvi korektor. 

Spominska plošča (relief) 
Antonu Janši – Augarten
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Dunaj je še posebej tudi mes-
to glasbe. 

Že v baroku je v cesarski 
prestolnici nastala nadvse kva-
litetna glasba. Habsburžani so 
imeli glasbo v krvi. Cesar Leo-
pold I. je bil izvrsten komponist. 
Njegova vnukinja, vladarica 
Marija Terezija, je bila izučena 
operna pevka. Kot magnet je 
privabila k sebi nekaj odličnih 
glasbenikov z različnih koncev 
Evrope, denimo Christopha 
Willibalda Glucka in Antonia 
Salierija, ki so mu sledili genial-
ni komponisti dunajske klasike 
Joseph Haydn, W. A. Mozart in 
Ludwig van Beethoven.

V obdobju romantike, ko 
sta bila na Dunaju tudi Fran-
ce Prešeren in Jernej Kopitar, 
je Franz Schubert na globok 
in iskren način v samosvojih 
tonih upodobil resnično dušo 
tega nadvse edinstvenega, 
melanholičnega mesta. V nje-
govi melodiji se začuti poseb-
na lepota neuresničljivih sanj, 
značilnih za dunajsko menta-
liteto. To so kasneje obogatili 
tudi valčki Straussove družine 
in skladbe za Schubertom naj-
pomembnejšega komponista 
subtilnih spevov – Huga Wolfa 
iz Slovenije. 

Hugo Wolf, Wiener Zentralfriedhof  
(Dunajsko osrednje pokopališče)
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Hugo Wolf (1860–1903) iz Slovenj Gradca je od leta 1875 živel na Du-
naju. Skomponiral je okoli 350 pesmi in eno opero. Nekaj let je deloval 
kot glasbeni kritik za dunajski časopis Salonblatt. Zaradi neozdravlje-
nega sifilisa je mentalno zbolel in zadnja leta življenja preživel v psi-
hiatrični bolnišnici na Lazarettgasse, kjer je umrl star 43 let. Pokopan 
je na Dunajskem osrednjem pokopališču (Wiener Zentralfriedhof) s 
čudovitim spomenikom na častnem grobu, kjer imajo v bližini častne 
grobove tudi drugi veliki dunajski glasbeniki (pri vratih številka 2). Po 
njem se imenuje park (Hugo-Wolf-Park) v 19. okraju (Döbling).

Po Hugu Wolfu, Johannesu Brahmsu, Antonu Brucknerju, Gustavu 
Mahlerju, Arnoldu Schönbergu in nekaterih drugih izvrstnih glasbenikih 
na Dunaju je treba omeniti tenorista iz Krope Antona Dermoto (1910–
1989). Dermota je bil več desetletij redno zaposlen v Dunajski državni 
operi v Mozartovem ansamblu. Med Dunajčani je postal posebno priljub-
ljen 5. novembra 1955, ko je zablestel v vlogi Florestana v Beethovnovi 
operi Fidelio, ob svečanem ponovnem odprtju obnovljene Dunajske držav-
ne opere po razdejanju med drugo svetovno vojno. Pokopan je v 13. okraju, 
kjer se po njem imenuje ulica.

Dunaj še vedno utripa v glasbi. Zadnji mednarodno uspešni glasbenik 
z Dunaja je bil Falco, ki mu je kot prvemu pop pevcu z nemškega govor-
nega področja uspelo v maternem jeziku (ne v angleškem) v Ameriki (s 
skladbo Rock me Amadeus). Po celem svetu je znan tradicionalni Dunajski 
novoletni koncert z Dunajskimi filharmoniki in briljantno akustiko v Zlati 
dvorani stavbe Musikvereina. In le kdo še ni slišal za Dunajske pevčke oz. 
Dunajske slavčke (Wiener Sängerknaben)? 

Njihovi začetki segajo daleč nazaj, v obdobje renesanse k cesarju Ma-
ksimilijanu I., velikemu ljubitelju glasbe. Ta je z Jurijem Slatkonjo iz Kranj-
ske ustanovil zbor dečkov, ki so peli po vzoru tedanje Nizozemske. Iz njih 
so kasneje nastali Dunajski pevčki.

Vrnimo se k začetku, k ustanovitvi dunajske univerze, ki je zelo pripomo-
gla k razvoju slovenske kulture na Dunaju.
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Dunajsko univerzo (imenovano: Alma Mater Rudolphina) 
je ustanovil vojvoda Rudolf IV. leta 1365 – sedemnajst let za-
tem, ko je njegov tast cesar Karel IV. Luksemburški v Pragi us-
tanovil prvo univerzo v tedanjem Svetem rimskem cesarstvu. 
Nekaj mesecev kasneje je Rudolf IV. umrl in nekatere organi-
zacijske stvari so ostale nerazrešene. Poleg pravne, artistične 

Glavna dunajska univerza (na Ringu), osrednje dvorišče z grško muzo Kastalijo
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(iz katere se je postopoma razvila filozofska fakulteta) in medicinske fa-
kultete je manjkala teološka. To je papež dovolil šele leta 1384. 

Od leta 1450 do prib. leta 1520 je bil na dunajski univerzi pravi naval 
slovenskih humanistov, saj so se na njej že takoj po ustanovitvi udejstvo-
vali zelo nadarjeni študenti, profesorji, dekani, rektorji in kanclerji s ce-
lotnega območja današnje Slovenije. V obdobju protestantizma je prišlo 
do radikalnega presledka, kajti slovensko ozemlje je bilo protestantsko 
in zelo pod vplivom Primoža Trubarja in nemških univerz, poleg tega so 
Dunaj ogrožali kuge, finančna kriza in leta 1529 prvo turško obleganje. V 
letu 1530 je bilo baje samo še okoli 30 študentov. Šele po letu 1623, ko se 
je univerza na Dunaju povezala z jezuiti, je prišlo do njene ponovne okre-
pitve. Po 18. stoletju pa je spet zablestela v vsej svoji privlačnosti in bila do 
razpada monarhije odločilna za razvoj slovenskega intelekta. 

Prvotna poslopja dunajske univerze so bila v četrti ob Stubentoru ozi-
roma na območju med Postgasse, Sonnenfelsgasse in Bäckerstraße, in od 
17. stoletja do sredine 19. na trgu Dr.-Ignaz-Seipel-Platz, kjer je v nekdanji 
„Novi avli“ od leta 1857 Akademija znanosti. Nasproti Akademije znanosti 
(v smeri Bäckerstraße) je v dvorani s toskanskimi stebri ohranjen najsta-
rejši del univerze, ki so jo od 1623 do 1773 vodili jezuiti. V bližini so bile 
knjižnice, pisarne, stanovanja za profesorje in študentski domovi (Bursen) 
za študente iz različnih dežel. Iz besede „Bursen“ je nastal v nemščini po-
jem „Burschen“, kar pomeni fantje.

Od leta 1884 stoji glavna Univerza na Ringstraße (zasnoval jo je ar-
hitekt Heinrich von Ferstel). Tu krasi arkade okoli 150 doprsnih kipov in 
spominskih plošč pomembnih znanstvenikov, med katerimi sta tudi dva 
Slovenca: jezikoslovec Franc Miklošič in fizik Jožef Stefan. Edina ženska, 
ki ima tu spomenik, je pesnica Marie von Ebner-Eschenbach. Njej  je bil 
leta 1900 podeljen častni doktorat. Vsi drugi so moški! Ženske so se mogle 
uveljavljati na avstrijski univerzi šele po letu 1896, ko je bil sprejet zakon, 
da lahko opravijo maturo. Na častni plošči v avli filozofske fakultete so 
omenjeni Bartholomäus Kopitar (Jernej Kopitar), Franz Xaver Ritter von 
Miklosich (Franc Miklošič) in Josef Stefan.

Dunajska univerza je bila do konca monarhije med prvimi petimi naj-
boljšimi univerzami na svetu. Oblikovala je ogromno pomembnih znan-
stvenikov. Od teh jih je devet prejelo Nobelovo nagrado.
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Ta čas je največja univerza na nemškem govornem področju.

Brikcij Preprost (okoli 1420–1505) iz Celja je od leta 1469 predaval na 
dunajski univerzi, kjer je bil trikrat rector magnificus. Predaval je o Cice-
ru. Od leta 1485 je bil član dunajskega stolnega kapitlja in od leta 1493 v 
njem kantor. V oporoki je svoje veliko premoženje razdelil sorodnikom in 
rojakom.

Tomaž Prelokar (1430–1496) iz bližine Celja je študiral na Dunaju in v 
Padovi. Bil je visoki uradnik na dvoru cesarja Friderika III. ter vzgojitelj in 
učitelj njegovega sina prestolonaslednika Maksimilijana (kasnejšega ce-
sarja Maksimilijana I.). Baje ga je učil celo slovenščine. Deloval je tudi kot 
diplomat v Rimu. Leta 1491 ga je papež imenoval za konstanškega škofa. V 
Konstanci v Nemčiji je tudi umrl.

Matija Hvale (okoli 1440–1518) iz Vač pri Litiji je napisal pomembno fi-
lozofsko delo „Commentarii in parvulum philosophiae naturalis“ (1513). 
Bil je dekan na fakulteti na Dunaju, kjer je prej tudi študiral. Poučeval je 
filozofske in naravoslovne smeri, predaval je o Aristotelu. Bil je izvrsten 
govornik. Poslušat so ga hodili številni različni ljudje.

Bernard Pergerl (1440–1501) iz Zgornje Ščavnice na Štajerskem je bil 
profesor na Dunaju, dekan in rektor. Predaval je geometrijo, matematiko, 
astronomijo, latinsko slovnico, klasično književnost in pravo. Imel je ugle-
dno mesto med dunajskimi humanisti. Pomembna je njegova prenova uče-
nja latinščine. Leta 1479 je sestavil učbenik latinščine „Grammatica nova“ 
in se pri tem opiral na italijanski humanizem. Ob smrti cesarja Friderika III.  
je objavil pogrebni govor „Oratio in funere sancte memorie Friderici III.“. 
Zapustil je tudi koledar z astronomskimi podatki. 

Jurij Slatkonja (Georg von Slatkonia) (1456–1522) iz Ljubljane je bil 
velik humanist na Dunaju. Po letu 1495 je bil kapelnik Dvorne kapele na 
Dunaju. Skupaj s cesarjem Maksimilijanom I. je ustanovil zbor dečkov (po 
vzoru tedanjega renesančnega zbora dečkov na habsburškem Nizozem-
skem), iz katerega so se kasneje razvili Dunajski pevčki. Po letu 1513 je bil 
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prvi na Dunaju stanujoči škof 
stolnice sv. Štefana – potem ko 
je Dunaj leta 1469 postal škofija 
(od 1722 nadškofija). V bližini 
glavnega oltarja stolnice sv. Šte-
fana najdemo njegov čudoviti 
renesančni nagrobnik iz rdeče-
ga marmorja. 

V pomemben humanistični 
krog je spadal tudi Tržačan Pe-
ter Bonomo (1458–1546), ki 
je študiral v Italiji in je bil že s 
23 leti poklican na dunajski 
dvor za političnega svetovalca 
cesarja Friderika III. Kasneje je 
bil svetovalec cesarja Maksimi-
lijana I. in cesarja Ferdinanda I.  
Bil je škof v Trstu in v letih 1522 
in 1523 škof na Dunaju. Kot 
pesnik (v latinskem jeziku) je 
sodeloval v dunajskem huma-
nističnem društvu Sodalitas 
Danubiana. S protestantskimi 
idejami je močno vplival na Pri-
moža Trubarja. V 88. letu sta-
rosti je umrl v Trstu. 

Augustinius (Prygl) Tyfer-
nus, rojen okoli leta 1470 v 
Laškem, je bil humanist, prvi 
zbiralec rimskih napisov na Slo-
venskem, arhitekt in duhovnik. 
Bil je kancler dunajskega škofa 
Jurija Slatkonje. Povezan pa je 

Nagrobnik Jurija Slatkonje  
v stolnici sv. Štefana
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bil tudi s škofoma Krištofom Ravbarjem in Petrom Bonomom. Med drugim 
je naredil za Slatkonjo načrte za škofijski dvorec na Dunaju in za Ravbarja 
po potresu leta 1511 načrte za škofijski dvorec v Ljubljani. Na Dunaju je 
med letoma 1520 in 1528 vodil župnijo sv. Petra. Umrl je verjetno okoli 
leta 1537 v Slovenj Gradcu. 

Krištof Ravbar (okoli 1466–1536) ni bil samo ljubljanski škof, ampak tudi 
pomemben državnik, diplomat in vojaški strateg v službi cesarjev Frideri-
ka III. in Maksimilijana I. Dolgo je živel na Dunaju. 

Baron Žiga (Sigismund) Herberstein (1486–1566), rojen v Vipavi, je bil 
visoko izobražen humanist, pisatelj in diplomat cesarjev Maksimilijana I. 
in Ferdinanda I. Kot cesarski predstavnik je veliko potoval po Evropi in v 
letih 1516/17 in 1526/27 opravljal diplomatsko službo v Moskvi. Znane 
so njegove družinske zgodbe, avtobiografija in dragoceno kulturnozgodo-
vinsko delo „Rerum Moscoviticarum commentarii“ iz leta 1549, s katerim 
je Rusijo približal Evropi. 

Andrej Perlah (1490–1551) iz Svečine nad Mariborom je bil ugleden 
zdravnik, astronom in matematik. Ima spominsko ploščo na stolnici sv. 
Štefana pod južnim zvonikom. Kot profesor in dekan je ogromno zaslužil 
(okoli 90 forintov mesečno). Leta 1549 je bil rektor univerze. Ustanovil je 
sklad s 600 forinti za štipendiranje štajerskih rojakov. Zapustil je veliko 
znanstvenih knjig v latinščini kot tudi koledarje z astronomskimi in astro-
loškimi dodatki. Pisal je tudi pesmi v latinščini.

Eden njegovih učencev je bil Clemens Kukitz (okoli 1500–1541) iz 
Metlike, ki je bil tudi profesor na dunajski univerzi. 

Seveda je poleg zgoraj omenjenih na Dunaju bivalo še nekaj drugih zna-
menitih slovenskih humanistov, ki si tudi zaslužijo veliko spoštovanje. 
Mednje spadata cesarjev zaupnik in diplomat Pavel Obersteiner iz Ka-
mnika in Lucas (Luka) Gutenfelder iz Dobrepolja, ki je bil ena osrednjih 
osebnosti med profesorji dunajske artistične fakultete v 16. stoletju. 

(Prosim za razumevanje, da v tej svoji knjigi ne omenjam vseh po-
membnih imen in dejstev.) 
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Iz obdobja protireformacije je potrebno omeniti duhovnika Luko Knaflja 
(1621–1671) iz Ribnice na Dolenjskem. Po končanem šolanju v samostanu 
v Stični pri cistercijanskih redovnikih in v jezuitski gimnaziji v Ljubljani je 
Knafelj najverjetneje na Dunaju študiral teologijo in je bil tam s 27 leti po- 
svečen v duhovnika. Postal je dušni pastir v dunajski dvorni bolnišnici in je 
tako prišel v stik z dvorom. Kasneje je uspešno vodil privilegirano župnijo 
v kraju Groß Rußbach v Weinviertlu na Nižjem Avstrijskem. Cesar je bil tej 
župniji posebno naklonjen. V njej je Knafelj obogatel. Na Dunaju si je kupil 
hišo na Seilerstätte 2 (1. okraj), ki je še vedno na razpolago za slovenske 
študente (Knafljeva hiša). Dva tedna pred svojo smrtjo leta 1671, star ko-
maj 50 let, je napisal oporoko, v kateri je zapustil skoraj vse svoje premože-
nje za ustanovitev štipendijske ustanove za kranjske študente. 

Knafljev rojak in znanec Jurij Bohinc (ok. 1618–1684) iz Smokuča na 
Gorenjskem je zelo pripomogel k razcvetu slovenske kulture in znanosti 
s tem, da je pet let po Knafljevi smrti leta 1676 zapisal ustanovno listino 
Knafljeve ustanove, katero je potem sam uspešno vodil osem let, vse do 
svoje smrti. Jurij Bohinc je bil doktor prava in filozofije in v letu 1676 rektor 
dunajske univerze. Knafljeva ustanova je do razpustitve leta 1918 omogo-
čila šolanje okoli tisoč Kranjcem. Štipendijo iz tega sklada so med drugimi 
prejeli znani Slovenci: Jernej Kopitar, France Prešeren, Matija Čop, Ivan 
Tavčar, Oton Župančič in drugi. Izvirnik ustanovne listine hranijo v uni-
verzitetnem arhivu dunajske univerze. 

V letu 1709 se je na Dunaj preselil zelo nadarjeni baročni slikar Frančišek 
Karel Remb (Franz Carl Remp) (1675–1718). Rojen je bil v Radovljici. 

Prvo solidno znanje v slikanju je pridobil pri svojem očetu slikarju Ja-
nezu Juriju Rembu, od katerega se je ohranilo samo nekaj umetnin. Kas-
neje se je mladi Frančišek izuril v velikega slikarskega mojstra na intenziv-
nem študiju v Benetkah in Rimu. Med večletnim bivanjem v Gradcu ga je 
zaposlil grof Ignaz Maria Attems predvsem za poslikanje svoje palače. Na 
Dunaju se je razvil v vrhunskega slikarja, in ko ne bi že s 43 leti umrl, bi 
zagotovo v avstrijski umetnostni zgodovini doživel velikanski uspeh. 

Kljub kratkemu življenju je Remb ustvaril okoli 170 pomembnih del, 
približno 50 se jih je izgubilo. Med najpomembnejša dela spadajo oltarna 
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slika „Obglavljenje sv. Barbare“ iz leta 1712 v cerkvi sv. Petra na Dunaju 
ter slike in freske, ki jih je ustvaril za palačo Attems v Gradcu v Sackstraße 
in za samostana St. Florian in Kremsmünster v Zgornji Avstriji. V Sloveni-
ji se najdejo nekatere njegove umetniške stvaritve iz zgodnje ustvarjalne 
dobe v Brežicah in v Ljubljani. V Brežicah njegove freske krasijo svečano 
dvorano v tamkajšnjem gradu. V Ljubljani v jezuitski cerkvi sv. Jakoba lah-
ko občudujemo sliko „Smrt sv. Jožefa“ ter v nadškofijski palači sliko „Srce 
Jezusovo“. Dve njegovi risbi sta razstavljeni v dunajski Albertini.

Janez Žiga Valentin Popovič (1705–1774) iz Arclina pri Celju je študiral 
filologijo in teologijo pri jezuitih v Gradcu. Po nedokončanem študiju je tri 
leta potoval po deželah habsburške monarhije ter po Italiji, Siciliji in Malti. 
Veliko je prepotoval peš in si med potjo zapisoval vse, kar je videl zanimi-
vega s področja biologije in botanike. Postal je velik samouk naravoslovja 
in jezikoslovja. Baje se je učil 15 jezikov. Na pobudo dunajskega nadškofa 
grofa Johanna Josefa Trautsona mu je bila leta 1753 prvič dodeljena profe-
sura za nemščino na dunajski univerzi, kjer je do leta 1766 poučeval in na-
pisal slovnico nemškega jezika, ki je doživela deset ponatisov. Leta 1750 je 
izšlo njegovo znanstveno delo o raziskovanju morja „Untersuchungen von 
Meere“. S tem je oceanografijo utemeljil kot znanost. V Sloveniji je vpli-
val na razsvetljenski krog Žige Zoisa. Pripravljal je tudi slovensko slovnico 
in slovensko-nemški slovar, a je prej umrl. V oporoki je vse premoženje 
prepustil slovenskim študentom. Nekatera njegova dela najdemo v Avstrij-
ski nacionalni knjižnici (Österreichische Nationalbibliothek) v Hofburgu. 
Pokopan je v Perchtoldsdorfu pri Dunaju, kjer je preživel zadnja leta zelo 
kreativnega življenja. Jernej Kopitar je zanj trdil, da je bil največji učenjak 
avstrijske monarhije.

Med znamenite rojake na Dunaju spada tudi matematik baron Jurij Bar-
tolomej Vega (Georg Freiherr von Vega) (1754–1802) iz Zagorice pri 
Dolskem, sestavljavec logaritmov. V Ljubljani je obiskoval jezuitsko gim-
nazijo in študiral filozofske vede. Po letu 1780 je obiskoval oficirsko šolo na 
Dunaju. Poleg tega, da je bil velik znanstvenik na področju matematike, je 
naredil kariero tudi kot vojak. Marija Terezija ga je odlikovala z viteškim 
redom. Leta 1781 je objavil teorijo o metrskem merilnem sistemu, ki pa 
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se je obnesel šele sto let kasneje, v času cesarja Franca Jožefa. Posebno 
priznanje si je pridobil z logaritemskimi tablicami. Bil je tudi prostozidar. 
Leta 1802 je postal žrtev roparskega napada. Njegovo truplo so baje našli v 
Donavi. Na Dunaju obstaja Vegova ulica (Vegagasse).

Joseph Maria Schemerl von Leytenbach (1754–1844) je bil rojen v ug-
ledni družini v Ljubljani. V jezuitski gimnaziji je nanj zelo vplival učitelj 
Gabriel Gruber (po katerem se v Ljubljani imenuje Gruberjev prekop), ki 
je v njem zbudil zanimanje za hidrotehniko. Leta 1777 si je Schemerl z 
lastnimi sredstvi omogočil dvoletno študijsko potovanje na Nizozemsko 
in v Nemčijo, kjer je preučeval kanalne sisteme na Renu. Po vrnitvi v Lju-
bljano je postal inšpektor cest za Kranjsko in vodja cestnega gradbeništva 
v Ljubljani. Od leta 1784 do 1786 je bil direktor risarske šole pri Društvu 
za poljedelstvo in koristne umetnosti v Ljubljani. Izdelal je načrt za most 
čez Savo v Črnučah, izboljšal cesto na relaciji Mačkovec–Planina in ure-
dil novo traso med Vrhniko in Postojno. V Ljubljani je ustvaril načrte za 
moderno klavnico po amsterdamskem vzorcu in za izsušitev Ljubljanske-
ga barja. Frančiškanski samostan je preoblikoval v šolo in knjižnico (po 
potresu 1895 uničen). Po letu 1799 je živel na Dunaju. Zasnoval je kanal 
v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt). Po letu 1804 je bil vladni 
svetnik in direktor dvornega gradbeništva, po letu 1833 dvorni svetnik in 
kasneje izredni svetnik Akademije likovnih umetnosti ter častni član Aka-
demije lepih umetnosti v Benetkah in Društva poljedelstva in umetnosti 
v Ljubljani. Znana je njegova zgradba „Polytechnikum“ oziroma Visoka 
tehnična šola na Karlovem trgu na Dunaju (1816–1818). V tej zgradbi je 
danes glavno poslopje Tehnične univerze. Nanj spominja na Dunaju tudi 
most čez Donavo po načrtih Otta Wagnerja, poimenovan Schemerlov most 
(Schemerlbrücke). Napisal je pomembna znanstvena dela o vodnem in ce-
stnem gradbeništvu ter o geodeziji. 

Od leta 1810 do 1844 je v Dvorni knjižnici (Hofbibliothek) na Dunaju (se-
daj Avstrijska nacionalna knjižnica) deloval v vsej Evropi uveljavljeni jezi-
koslovec Jernej (Bartholomäus) Kopitar (1780–1844) iz Repenj pri Vodi-
cah. Med drugim je raziskoval starocerkveno slovanščino. Podpiral je naj-
različnejše kulturno-politične podvige. Velja za pomembnega podpornika 
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Vuka Karađića pri njegovem oblikovanju prenovljenega srbskega jezika. 
Bil je tudi cenzor za slovansko in balkansko publicistiko. Umrl je na Duna-
ju, kjer je bil prvotno pokopan na Pokopališču sv. Marka (St. Marxer Fried-
hof) na Leberstraße v 3. okraju. Tam najdemo njegov mali nagrobnik. Žal 
je zdaj v zelo slabem stanju in bi ga morali obnoviti. Na istem pokopališču 
ima Vuk Karađić velik spomenik. Takšen spomenik bi si vsekakor zaslužil 
tudi Kopitar.

V nekdanji Dvorni knjižnici, kjer je bil kot višji knjižničar zaposlen Jernej 
Kopitar, sta zdaj tudi prvi dve tiskani slovenski knjigi Primoža Trubarja 
(1508–1586): „Abecednik“ in „Katekizem“. Protestantski duhovnik in pre-
vajalec Primož Trubar z Rašice pri Velikih Laščah je baje dve leti (1528–
1530) preživel na Dunaju. Kje točno, ni znano.

Jožef Ivan Knolc (1791–1862) je bil rojen v Ljutomeru. Na Dunaju, kjer 
je študiral medicino, je pozneje kot profesor predaval splošno patologijo 
in farmakologijo. Zasluge ima za boj proti epidemiji kolere na Dunaju leta 
1854. Napisal je strokovne medicinske knjige v nemškem jeziku. Umrl je 
na Dunaju leta 1862. 

Na Dunaju je študiral pravo Friderik Irenej Baraga (1797–1868) z gradu 
Mala vas pri Dobrniču na Dolenjskem, ki je kasneje postal duhovnik, škof 
in pomemben misijonar med Indijanci v ZDA. Med drugim je v nemščini 
napisal knjigo „Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indi-
jancev“, ob kateri so Evropejci prvič spoznali indijansko princeso Poka-
hontas. Pomembna pa sta predvsem njegova slovnica in slovar očipvejske-
ga jezika. Prebivalce v Ameriki je poučil tudi, kako se sadijo in vzgajajo 
sadna drevesa, in jim s tem izboljšal življenje. Papež Benedik XVI. mu je 
dodelil naziv „častitljivi Božji služabnik“. 

France Prešeren (Franz Preschern) (1800–1849), ki je študiral na Du-
naju, ima spominsko ploščo na bivšem Klinkowströmovem zavodu na trgu 
Schlesingerplatz številka 1 v 8. okraju – v spomin na tam sklenjeno prija-
teljstvo z njegovim gojencem, pesnikom Anastasiusom Grünom.
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Na Dunaju je še veliko drugih spominskih obeležij pomembnim osebno-
stim z območja današnje Slovenije. Na primer: pod arkadami glavnega 
poslopja dunajske univerze na Ringu stoji doprsni kip Kopitarjevega nasle-
dnika, jezikoslovca in ustanovitelja slovanske stolice na Dunajski univerzi 
Franca Miklošiča (1813–1891) iz Ljutomera in nedaleč stran doprsni kip 
velikega fizika, matematika in pesnika Jožefa Stefana (1835–1893) iz Ce-
lovca, ki je postal znan predvsem z zakonom o sevanju. Franc Miklošič in 
Hugo Wolf imata častni grob na Dunajskem osrednjem pokopališču (Zen-
tralfriedhof). Na istem pokopališču leži tudi Jožef Stefan (žal v grobu pod 
drugim imenom, ker sorodniki groba niso plačevali) in Herman Potočnik 
Noordung ima obnovljen grob na evangeličanskem predelu pokopališča.

Na Pratersternu v bližini Velekolesa v Praterju stoji na 11 metrov visokem 
marmornem stebru, obkroženem z ladjami, bronasta skulptura admirala 

Spominska plošča Francetu Prešernu,  
Schlesingerplatz 1
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Wilhelma (Viljema) von Tegetthoffa (1827–1871), rojenega v Mariboru. 
Spomenik je bil zgrajen po načrtih arhitekta Carla Hasenauerja in kiparja 
Carla Kundmanna – v čast poveljniku Tegetthoffu za zmago v pomorski 
bitki proti Italijanom leta 1866 pri otoku Visu (Lissa). To je bila največja 
vojaška zasluga Tegetthoffa. Toda prvo priznanje si je pridobil že dve leti 
prej v vojni proti Danski v Helgolandu. Leta 1857 je igral odločilno vlo-
go v ekspediciji na Rdečem morju. Leta 1859 je spremljal mlajšega brata 
cesarja Franca Jožefa, nadvojvodo Maksimilijana, ki je bil odgovoren za 
avstrijsko mornarico, na potovanju v Brazilijo. Maksimilijan je bil kasneje 
cesar Mehike. Žal so ga leta 1867 tamkajšnji revolucionarji ubili. Tegett- 
hoff je njegovo truplo s fregato Novara prepeljal čez Atlantik do Trsta. Po 
letu 1868 je bil Tegetthoff poveljnik avstrijske mornarice. Leta 1869 je peljal 
cesarja Franca Jožefa na odprtje Sueškega prekopa. Umrl je že s 43 leti leta 
1871 zaradi pljučnice. Pokopan je na pokopališču St. Leonhard v Gradcu.

Jožef Stefan –  
kip pod arkadami Univerze na Ringu

Franc Miklošič –  
kip pod arkadami Univerze na Ringu
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Spomenik Wilhelmu (Viljemu) von Tegetthoffu, Praterstern
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Duhovnik Blaž Kocen (Blasius Kozenn) (1821–1871) iz Hotuna pri Po-
nikvi je leta 1861 izdal prvi šolski atlas v tedanji Avstriji. V letu 2011 je 
dunajska geografska založba Hölzel pripravila svečano praznovanje 150. 
obletnice tega dogodka. Po Kocenu se v Avstriji imenujejo šolski atlasi.

V istem letu (1861), ko je Kocen izdal prvi šolski atlas, je v Avstriji izšel prvi 
zemljevid slovenskih dežel Petra Kozlerja.

Peter Kozler (Peter Kosler) (1824–1879) iz Koč pri Kočevski Reki je na 
Dunaju v času Metternichovega absolutizma študiral pravo in velja za za-
četnika slovenske geografske znanosti. Njegov „Zemljevid slovenske de-
žele in pokrajin“ iz leta 1848 je smel iziti šele trinajst let kasneje. Čeprav 
je bil Kozler po rodu kočevski Nemec, se je kot politik močno udejstvoval 
v ideološkem nacionalnem gibanju Zedinjene Slovenije in se zavzemal za 
enakopravni položaj slovenske in nemške kulture na Kranjskem. Ustanovil 
je pivovarno Union. Financiral je več kulturnih ustanov na Slovenskem. 
Imel je palačo v ljubljanskem Tivoliju. Na njegovem posestvu na Ljubljan-
skem barju so v času Titove Jugoslavije komunisti ubijali domobrance, 
enako tudi v Kočevskem rogu in na številnih drugih moriščih.

Ne smemo prezreti Jožefa Čižmana (Josef von Zhisman) (1820–1894), 
ki je baje peš šel iz Ljubljane na Dunaj in bil učitelj prestolonaslednika 
(kronskega princa) Rudolfa, sina cesarja Franca Jožefa. Na Dunaju je štu-
diral pravo in teologijo. Preučeval je zgodovinski razvoj verstev in bil edini 
svetovalec avstrijske vlade, ki je bil pristojen za pravoslavje. Podeljen mu 
je bil viteški plemiški naslov. Poleg protestantskega darvinista in geolo-
ga Ferdinanda Hochstetterja velja za enega najpomembnejših pedagogov 
princa Rudolfa. Malega Rudolfa je velikokrat seznanjal s staro mitologijo v 
parku Schönbrunn neposredno pred lepimi antičnimi skulpturami. 

Diplomat in politik baron Jožef Švegel (Josef Freiherr von Schwegel) 
(1836–1914) je bil rojen leta 1836 v Zgornjih Gorjah pri Bledu. Po konča-
nem študiju na Orientalski akademiji na Dunaju (danes Diplomatska aka-
demija) leta 1859 je bil v konzularni službi v Aleksandriji, kjer je med dru-
gim pripravil obisk cesarja Franca Jožefa ob odprtju Sueškega prekopa. 


