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Iz učenčevih spominov 

 

 
Rad sem jo imel – staro celjsko deško okoliško šolo, kakršna je bila 

sredi Celja, ki je imelo v dobi črnožolte monarhije precej nemškega lica 

vsaj na zunaj. Na narodnostno vročih tleh je bila ta šola resnično slovenska 

postojanka in trdnjava tako po svojih učiteljih kakor učencih, pa čeprav je 

živela in delala v skromni enonadstropni hiši in so bile njene učilnice 

navidezno kaj malo vabljive. Ampak bil je to varen dom nekakšne ogrožene 

slovenske skupnosti, stisnjen med sedanjo Razlagovo in Vrvarsko ulico ter 

železniško progo. 

V času pred prvo svetovno vojno in še med njo je bila celjska mestna 

občina v rokah nemške gospode in je zaradi »slovenske nevarnosti« morala 

imeti prav ozko potegnjene meje, kajti Gaberje, Zavodna, Breg  in Lava so 

pripadali že slovenski okoliški občini. Nemška oblast v mestu se je opirala 

na trgovce, obrtnike in doseljene uradnike, pozneje pa še na industrijce. 

Mnogi manj zavedni Slovenci so ob svoji odvisnosti do delodajalskega kapi-

tala prihajali v tabor, ki si je s severa skozi Celje pričel graditi most k 

Jadranu. Starega, zares nemškega jedra pa je bilo v mestu dokaj malo. 

Ko je kmalu po uvedbi ustavnosti država vzela cerkvi iz rok vodstvo 

in nadzorstvo šol, se je na zahtevo občin na osnovnih šolah Spodnje 

Štajerske hitro uvajal slovenski učni jezik. Tako je leta 1875 tudi v Celju 

zaživela slovenska ljudska šola občine Celje-okolica. Vanjo pa so vstopali 

tudi otroci mestnih prebivalcev Slovencev. Prav tako so se tudi okoliški 

otroci mogli všolati v mestno nemško šolo, kar je šlo v račun germaniza-

torskim težnjam imperialističnega nemštva. 

V dobi, ki je dopustila ustanovitev slovenske šole v Celju, je dobil 

celjski okraj že leta 1870 svoje prvo učiteljsko društvo. V začetku so bili v 

njem včlanjeni tudi nekateri gimnazijski profesorji. Njegov prvi predsednik 

je bil Čeh dr. Gustav Adolf Lindner, znameniti psiholog in poznejši 

profesor na univerzi v Pragi. Prva leta sta veljala kot razprava jezika v 

društvu enakopravno slovenščina in nemščina, ko pa je v njem prevladala 

jasna slovenska večina iz okolice, so ga Nemci zapustili in društvo je 

postalo izrazito slovensko. 

S Celjem je povezan tudi začetek najstarejše slovenske pedagoške 

revije »Popotnika«, ki so njegovi prvi trije letniki izšli tu. Izdajati so ga  

začeli leta 1880 učitelji in profesorji celjskega okoliša: prof. Mihael Žolgar, 

prvi vodja celjske okoliške šole Jakob Lopan, vojniški učitelj Anton Bre-

zovnik in gornjegrajski učitelj Fran Kocbek. Na Kocbekov predlog je iz 

Celjskega učiteljskega društva izšla pobuda, da so ustanovili Zavezo 

slovenskih učiteljskih društev s sedežem v Ljubljani že 1889 in je tako 

slovensko učiteljstvo izbrisalo meje, ki so ga razkosavale na avstrijske 

kronovine. 

Narodnostni boji v Celju in za Celje so postajali konec 19. stoletja 

vse ostrejši. V pogojih kapitalizma se je krepilo tudi slovensko meščanstvo 

ob naslonitvi na narodno prebujene ljudske množice v široki okolici. Gospo-

darsko vse močnejše se je vidno uveljavilo tudi v mestu. Zrasel je Narodni 

dom s sedežem Celjske posojilnice in kot središče slovenskega družabnega 

življenje in kulturnega dela s še čitalniškim obeležjem. Slovenski časopisi 

so se tiskali v tiskarni, ki je bila last Zveze slov. zadrug v Celju. 

Organizirano privatno denarništvo je reševalo slovenske ljudi gospodarske 

odvisnosti vsaj od Nemcev. Po dolgi borbi, ki je potresla celo dunajski 

parlament in vlado, je Celje 1895 dobilo tudi slovenske vzporednice k 

nižjim razredom nemške gimnazije. 
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 Mesto v tedanji dobi ni v svojih ozkih mejah štelo niti 7000 

prebivalcev, izmed katerih se je pri ljudskem štetju 1910 priznala natanko 

tretjina k slovenskemu občevalnemu jeziku. Slovencev je bilo seveda več, 

toda to štetje so izvedli mestni organi, ki pri odvisnih nameščencih in 

služinčadi niso marali upoštevati narodnostne pripadnosti. Pritisk 

delodajalcev je bil celo tako velik, da je ob njihovi kontroli glasovnic pri 

zadnjih državnozborskih volitvah v Avstriji prejel nemško-nacionalni 

kandidat štiri petine v mestu oddanih glasov. Nasprotno pa je v kmečko- 

delavski okoliški občini, ki je bila v rokah Slovencev, priznalo nemški 

občevalni jezik komaj 8 % prebivalcev. Tu je nastajala industrija, a delavci 

so vanjo prihajali s kmečke grude in so bili še premalo razredno zavedni, 

da bi mogli še tedaj pomeniti posebno politično silo. 

 Borba med obema narodnostno si nasprotnima elementoma v  

mestu in okolici se je stalno zaostrovala in vodila se je že za vsako 

izpraznjeno uradniško mesto in za vsakega otroka ob šolskem vpisovanju. 

Celo pokopališči sta bili deljeni na »slovensko» in »nemško». Ob raznih 

prireditvah so bili pogosto napadi s kamenjem in gorjačami na Slovence, ki 

so si upali ogrožati »nemški značaj» mesta Celje. 

 Slovenski učitelj, rešen osovražene mežnarske podrejenosti cerkvi, 

je stal povečini v vrstah tako imenovanega naprednega slovenskega 

meščanstva. To je v začetku še iskreno razglašalo demokratične ideje 

francoske revolucije, ki pa so mu pozneje služile že v prikrivanje teženj po 

izkoriščanju našega delovnega ljudstva. Prav ta egoizem vrhov 

slovenskega meščanstva, ki niti v dobi težke kmečke krize pri nas ni 

popustil, je omogočil hitro rast klerikalne stranke, ki se je znala spretno 

približati kmetu. Vendar je na Štajerskem prišlo do razkola med »liberalci« 

in »klerikalci« pozneje kot na Kranjskem in še to ne na tako oster (čeprav 

breznačelen) način zaradi nevarnega nemškega prodiranja v tem predelu.  

 Delo učiteljskih organizacij je v tem času imelo cilj dvigati slovensko 

šolo in jo braniti pred tujo agresivnostjo in cerkveno reakcijo, večati 

kvaliteto učiteljevega dela, boriti se za boljše delovne pogoje in usposabljati 

učiteljstvo za delo med ljudstvom. Dolga je vrsta prosvetnih delavcev, ki so 

z nesebično požrtvovalnostjo pospeševali napredek na vseh področjih 

gospodarstva, kulture in političnega življenja ter s tem krepili odpor proti 

ekonomskemu in političnemu pritisku imperializma na naše ozemlje.  
 

 V deževni jeseni leta 1904 so me starši vpisali v staro celjsko 

okoliško šolo, čeprav sem bil mestni otrok in je tak korak tedaj pomenil že 

nekakšno nacionalno demonstracijo. S polno šolsko torbico na hrbtu sem 

torej nastopil novo pot šolske vzgoje in pridobivanja znanja, da bi mogel 

postati čim popolnejši človek. Pri tem sem se dokaj hrabro obnašal, kajti 

vedel sem, da je bil moj oče znanec vsem učiteljem na tej šoli. Tudi se mi je 

seveda zdelo imenitno postati učenec, kar je bila višja stopnja človeške 

poti, pa tudi knjige, ki se jih bom naučil brati, so mi bile že močna vaba.  

 Množico novincev nas je sprejela učilnica v pritličju, niti malo ne 

prijazna. Bila je ozka, nizka in zatohla, vsa prepojena s smrdljivim 

protiprašnim oljem. Šipe njenih majhnih oken na ulico so bile spodaj belo 

premazane in neprozorne. V kotu je stala obsežna zidana peč. Na steni je  

seveda visela slika starega cesarja Franca Jožefa. Spredaj je stala majava 

črna tabla – še prazna. Nagnetlo se je tu dečkov, skoraj samih kmečkih in 

delavskih otrok, večidel bosih in v preprostih oblekah. Meščančkov med 

njimi je bila komaj peščica. Pod vso to deco so škripale  okorne, oguljene in 

tesne klopi. 

Na odru ob mizi je stoje slonel naš prvi učitelj Fran Kranjc. Všeč 

nam je bila njegova šilasta bradica in tudi njegov rahli, vedri nasmeh nas 

je vzpodbujal.  

Zazvonil je šolski zvonec, viseč na hodniku. Prvikrat smo slišali 

njegovi strogi glas, ki nam bo skozi leta odmerjal čas (meni je pel tudi še 

skozi vsa službena leta). 



23 

 

 Učitelj Kranjc nam je pričel govoriti mehko in živo in se vmes rad 

pošalil, tako da so se zjasnili obrazi tudi nam. Urejeval nas je po prostorih 

in je pri tem tega in onega prijel za roko ali pa ga je pobožal po glavi, če se 

mu je zdel še zelo droben in preveč plah. Klical nas je po imenih, pri čemer 

spet ni manjkalo šale, nato pa nam je resno povedal še marsikaj o šolskem 

redu. Razveselil nas je z neko povestico, na koncu pa je vzel v roke gosli in 

smo ob njih zapeli menda tisto »Na planincah sončece sije«, ki smo jo 

poznali že z doma. 

 To prvo dopoldne smo se seznanili tudi z našim nadučiteljem 

Arminom Gradišnikom. Z velikem spoštovanjem smo si ogledali moža z 

lepo brado in bleščečimi  očali. Z zvonkim glasom nas je resno pozdravil in 

nas nekoliko premotil. 

 Takle prvi dan šole je bil še kar prijeten in se nam je zdelo, da je 

nekakšen dan naše zmage. Razhajali smo se pogumni in se hvalili, da v 

razredu še sploh nismo videli tiste palice, s katero nekateri starši strašijo 

otroke. 

 Prav tisti čas je na Daljnem vzhodu besnela vojna. Slovenci so 

seveda simpatizirali z Rusi, Nemci pa so se veselili japonskih zmag. Hitro 

smo se od starejših učencev naučili, kako se je treba igrati Ruse in 

Japonce. Težava pa je bila v tem, da smo vsi hoteli biti Rusi, tako da je pri 

takšnem rvanju na šolskem dvorišču vsakokrat podlegla peščica Japoncev, 

ki je naskakovala Port Artur. 

 Na tem dvorišču med šolskim zidovjem in ograjami je raslo nekaj 

divjih kostanjev in murv s sladkim plodom, ki smo ponj lezli tudi v veje, 

kadar nas nihče ni nadzoroval. Med zbiranjem na dvorišču in v glavnem 

odmoru smo se tedaj pridno igrali »klobuke«, pri čemer smo metali 

zavozlan robec za naslove: cesar, kmet in »šis«. Priljubljene so bile tam tudi 

igre s kroglicami in gumbi, ki so predstavljali nekakšno valuto. 

 Kmečki fantje so bili povečini krepki. Tudi v šolo so prinašali rumen 

koruzni kruh, jabolka, kostanj in bučnice. Šibkejši pa so bili gabrski 

delavski otroci. Vsi pa z meščančki vred so tvorili  trdno skupnost zlasti, 

kadar so nam na poti iz šole kje v sedanji Gubčevi ali Aškerčevi ulici učenci 

nemške mestne šole pripravili zasedo. Zato smo, kadar je pretila kakšna 

nevarnost, le kot skupina šli po mestnih ulicah, založeni s kamenjem, 

palicami in jermeni, da ne bi bili presenečeni. Večidel pa smo bili napadani 

samo s klici »Heil!« in psovkami kakor: »Weiss-blau-rot, wincdischer 

Falot!« Mi pa smo jim vračali: »Nemec, tepec, bukov kij, delj ga vržeš, delj 

zleti!« In drli smo se »Živio!« 

 Moj brat je nekoč za las ušel veliki nesreči. Na poti iz šole domov je 

skozi Razlagovo ulico s sošolcem govoril slovensko. Prispel je do odprtega 

okna v pritličju »Nemške hiše«. Tam je v pralnici delala neka perica, ki je 

bila Nemka. Brez vsakega povoda je v hipu zlila mojemu bratu v glavo 

vedro vrelega luga. Strahovito je izgledal, ves obraz mu je bil en sam 

napihnjen, krvav mehur in več ko štirinajst dni se njegove oči sploh niso 

dale videti. Ta dogodek je slovensko časopisje obširno prikazovalo kot 

nekakšno nacionalno afero. Razprave proti perici sem se s starši  in bratom 

udeležil tudi jaz in tako prvikrat imel posla s sodiščem, ki je storilko 

obsodilo na tri mesece zapora. 

 To »Nemško hišo« so zgradili Nemci kot protiutež »Narodnemu 

domu« z denarno zbirko, ki jim je pritekla celo iz Nemčije. V njeni mogočni 

zgradbi so videli enega izmed stebrov svojega mostu k Trstu. Zdaj so se v 

Celju še pogosteje vrstili pohodi pevcev, telovadcev in gasilcev iz nemških 

dežel, ki pa so jim spet sledile slovenske prireditve. Te so obiskovali tudi 

Čehi in Hrvati, vendar jih je mestna policija ovirala, pri čemer ni manjkalo 

spopadov. 

Celje je bilo že po svoji legi in okolici ljubko mestece kljub tedanjim 

zanemarjenim ulicam in hišam. Ponoči so v njem brlele redke plinske 

svetilke, vodovod pa se je šele gradil. Na mestu nekdanjih Graških in Ljub-

ljanskih mestnih vrat sta stali mitnici, kjer se je od voznikov pobirala 
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mitnina. Mitnica pa je zaprla cesto tudi, kadar so se iz okolice pripeljali  

fantje naborniki s slovenskimi trobojnicami na vozeh in je pri tem 

prihajalo do rvanja s policaji. 

 Nam otrokom je bila zelo pri srcu »Glazija«, docela odprt travnik s 

klopcami v drevoredu. Semkaj so prihajali cirkusi, tu je potujči kino 

razprostrl svoj platneni šotor in se zavrtel vrtiljak z bučno godbo, tu so 

taborili Cigani. Tudi vojaki 87. pehotnega polka so se vežbali na njej, pa 

tudi nogometna žoga si je našla tu prostora. Na zimo pa je vsa ta »gmajna» 

postala drsališče, ki so se ga posluževale tudi mestne dame z rokami v 

toplih mufih ali pa sede na sankastem stolu, ki so ga pred sabo potiskali 

drsalci–kavalirji  ali pa najeti ljudje. 

 Ob mestu je tekla Savinja, kljub rudnikom in tovarnam s sicer  

dosti majhno proizvodnjo vedno čista, razen po nalivih. Poleti je bila v 

veselje kopalcem in po njej so vozili splavi lesa iz Gornje Savinjske doline. 

Povsod ob njej je v soncu, v široki svobodi toplo utripala priroda. 

 Tiho je ob reki sameval senčni mestni park. Ob nedeljskih 

dopoldnevih in včasih ob delavnikih pred večerom je v njem zaigrala 

mestna ali vojaška godba, medtem pa se je na poti pod hribom zvrstila 

promenada mestne gospode: dame v šumečih svilenih krilih, z ogromnimi 

klobuki in s pahljačami v rokah, med njihovimi spremljevalci pa je bilo 

dokaj oficirjev  z zvenečimi sabljami in ostrogami. 

 Nad parkom je ždel Miklavž in se oziral k Anskemu vrhu. Oba je 

pokrival hladen gozd in vanj so otroka vabile borovnice. Z druge strani  so 

gledale na Celje razvaline Starega gradu. Po vseh teh hribih in goščavah je 

bilo polno prijaznih aktivnosti, ki so se mladim ljudem odkrivale iz dneva v 

dan vse dalje v prelepo okolico. Po dolini pa je držala bela cesta skoz svetle 

vasi ob zelenih hmeljiščih.  
 
 

 

 

Fran Kranjc je bil moj učitelj le nekaj dni, dokler ni nastopil mladi 

Josip Žagar in je zdaj prvi razred dobil vzporednico. Na mah si je pridobil 

naše zaupanje. Delal je z velikim elanom in temeljitostjo. Še posebej se 

nam je vtisnil v spomin kot risar, ki je mnoge svoje besede na tabli 

prezanimivo ilustriral. Tedaj smo imeli  tudi popoldne po nekaj ur pouka – 

učilnic je bilo prav toliko kot razredov. Prav zato si je šola morala najti 

nekaj prostorov po privatnih hišah. Učitelj Žagar nas je večkrat povabil, da 

smo delali v šoli še malo po pouku, pa smo risali, sam pa je portretiral 

otroške obraze. Neizbrisno mi je ostalo v spominu, kako nas je poučil o 

pravilnem umivanju. Na oder je postavil stol z umivalno skledo, sam pa se 

je slekel do pasu, se namilil in umil pred nami. Tako živ vzgled smo pač 

radi posnemali. 

 Nekoč – bilo je to pozneje v petem razredu, kjer je bil to Žagar spet 

moj razrednik – je neki sošolec zatožil tovariša, da je ta rekel » Heil!«. V 

očeh vsega razreda je izgledala raba nemškega bojnega klica po našem 

sošolcu pravi zločin. In izdajalsko dejanje. Pričakovali smo težko kazen 

zanj. Tudi storilec sam se je bal in jokal. Učitelj mu je dal košček krede, da 

napiše izgovorjeno besedo na tablo. Ta je s trepetajočo roko napisal »halj«. 

Zdaj je k njemu pristopil Žagar in tej besedi pripisal  še črko »a« nato pa se 

je ob »halji« glasno zasmejal. Skozi solze se je nasmehnil še prestrašeni 

učenec in za njim celo še mi, čeprav nam vse to ni bilo prav razumljivo.  

 V drugem in tretjem razredu me je učil Miloš Levstik. Tu smo že 

pričenjali z nemščino – ob dveh urah na teden. Seveda kar z gotico, ki nam 

zlasti tiskana ni bila nič kaj všeč. Levstik je bil odličen praktik. Zapomnil 

sem si, kako nas je nekoč vodil v bogati sadovnjak svojega posestva pod 

sedanjim Tominškovim hribom, kjer smo jedli jabolka in si ogledali hleve. 

Slovel je daleč naokrog kot sadjarski strokovnjak in predavatelj. Kmečkim 

dečkom, ki so zapuščali šolo, je iz svoje drevesnice dajal po eno mlado 

drevesce, da so ga posadili doma v spomin na šolo in nanj. 
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V tretjem razredu smo si pridobili pravico, da se poslužujemo knjig 

iz šolarske knjižnice, ki jih je delil učitelj Martin Stante. Ponje smo hodili 

ob določenih dneh, kar mi je bilo v posebno veselje. Res je bila naša 

mladinska knjiga še tedaj hudo revna, vendar sem neugnano bral 

»Robinzona« razne zbirke pravljic, mladinske časopise, pa še Krištofa 

Šmida. Odpiral  se mi je nov svet s čudovitimi pokrajinami in dogajanji . V 

četrtem razredu je bil Stante moj razrednik, miren in dober. Zlasti mi je 

ostalo v spominu njegovo mojstrsko igranje na violini. 

 Tudi poznejši upravitelj te šole Fran Voglar je včasih kako uro učil 

pri nas. Pod skorjo njegove resne zunanjosti smo dobro čutili biti njegovo 

toplo in izkušeno pedagoško srce. Z učiteljem Kranjcem je bil Gradišnikova 

desna roka v delu in borbi stare okoliške šole. 
 
 

 

 V nadvse živem spominu so mi še danes septembrski dogodki iz leta 

1908, ko sem pravkar vstopil v peti razred. Bilo je v nedeljo 20. septembra, 

ko sem se v zgodnjem večeru s starši vračal z izleta. Na Ljubljanski cesti 

pred Narodnim domom je stalo dosti ljudi, preko njihovih glav pa so se v 

noč lesketali bajoneti vojakov celjskega polka, skoraj samih Slovencev. Ti 

so s kordonom varovali udeležence prireditve v Narodnem domu pred 

napadi poulične drhali, ki se je dobro plačana natepla v Celju tudi iz 

Maribora, Gradca in Celovca. Kajti celjska mestna policija ni ganila s 

prstom, kadar bi morala ščititi Slovence.  

 Napadalcem se ni bilo mogoče približati glavni trdnjavi celjskega 

slovenstva, zato so si dali duška na drug način. Vso noč so v skupinah 

razgrajali po ulicah in s kamenjem razbijali slovenske napise in šipe na 

oknih slovenskih poslopij. Tudi marsikaterega mirnega človeka, ki so ga na 

svojem pohodu srečali, so nemškutarji pretepli to noč. 

 Bilo je deževno ponedeljsko jutro prihodnjega dne, ko sem s torbo 

krenil v šolo. Med potjo sem si ogledoval posledice nočnega divjanja. Po  

ulicah so ležali ostani razbitih napisov slovenskih trgovin, obrtnikov in 

organizacij. Ponekod se nisem mogel izogniti zdrobljenemu steklu, ki je 

pokrivalo tla. 

 Tako sem dospel do poslopja okoliške šole, ki mi je bil že peto leto 

drag dom. Pretresel me je pogled na to našo ljubo, ubogo šolo. Žalostno je 

stala zdaj tam in njeni otroci smo lahko dodobra razumeli, da je nekaj 

posebnega pomenilo biti njen učenec. Da pa smo bili kljub tako očitnemu 

sovraštvu do nje njeni zvesti učenci, nas je navdajalo še z večjim in 

trmastim ponosom. 

 Niti eno šolsko okno ni ostalo celo. Lesena tabla s slovensko-

nemškim naslovom šole je ležala sredi stekla na tleh, razbita in pomazana. 

 Dečki smo se zbirali na dvorišču in razburjeni govorili o vsem, kar 

je Celje doživelo. Nekdo je vedel povedati, da so sinoči v Ljubljani na ulici 

ustrelili več Slovencev (tedaj sta padla Lunder in Adamič). Kmalu je stopil 

k nam eden izmed učiteljev in nam velel, naj v razredih pustimo vse tako, 

kakor je, da so bo lahko videla vsa škoda, prizadejana šoli. 

 Kakšen je bil zdaj videz naših razredov! Skozi razbita okna je pihal 

jesenski veter. Tla so bila nastlana s steklenimi drobci, tu in tam so 

obležali dokaj veliki kamni, ki so jih ponoči semkaj zmetale sovražne roke. 

Razrednik Žagar nam je še enkrat zabičal, naj se vsega tega ne dotikamo. 

 Zazvonilo je in kmalu je vstopil nadučitelj Gradišnik. Videti je bilo, 

kako se mu srdito bliskajo očala in mu trepeče brada. Molče je prekoračil 

razred do okna do okna in si ogledal tla. Nato je stopil na oder, nas vse 

resno premeril in izpregovoril z visokim, ostrim glasom: 
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»Dečki! Kdo nam je to noč naredil vse to?« 

»Nemčurji!«  smo sprva odgovarjali plaho. 

»Da! Ali pa veste zakaj nas sovražijo in zakaj so nam to storili?« 

»Ker smo Slovenci!« smo se oglašali vse glasneje. 

»Kaj pa bomo zdaj na vse to storili? Ali zato ne bomo več Slovenci? » 

»Še bolj bomo Slovenci, še bolj! » smo odločno klicali. 

»Tako je prav, dečki! Ali pa jim bomo to, kar so nam storili, kdaj pozabili?« 

»Ne, nikoli ne, nikdar!« je kar zavalovalo v naših vrstah.  

»Tako je prav! Ostanite dobri, zvesti Slovenci! Zdravo, fantje!« 

Pomahal nam je z roko in nadaljeval to svojo pot iz razreda v razred. 

Tako je Gradišnik znal v mladini vzgajati ljubezen do pravice in 

domovine. Bil je globokoumen človek. Po svoji borbeni odločnosti je bil 

celjskim oblastnikom trn v peti. 
 

 

 

 Pred koncem mojega obiskovanja okoliške šole me je nekoč poklical 

k sebi razrednik in mi naročil, naj se za sklepno šolsko proslavo naučim na 

pamet podajati Grimmovo pravljico o treh bratih, ki jih je oče poslal v svet, 

da si prilasti vsak neko umetnost. To pravljico pa naj bi povedal v 

nemškem jeziku. Tega pa sem se branil, ker bi bil raje povedal kaj 

slovenskega. Toda končno me je učitelj pregovoril, da sem nalogo prevzel.  

 Res sem bil kot meščan vajen spakedrane nemščine z ulice, prebiral  

pa sem tudi nemške časopise in knjige, tako da sem bil v tem jeziku trden. 

Vedel sem, da so mnogi slovenski starši šteli za važno, da se njihovi otroci 

nauče še nemščine. Nekateri so celo menili, da fant svoj jezik obvlada, tako 

že z doma, zato naj obiskuje samo še mestno šolo. Prav takim staršem pa je 

bilo treba na proslavi pokazati, da si otrok tudi na slovenski šoli more 

pridobiti znanje nemškega jezika, in takšnemu dokazu naj bi služila brata 

Grimm in še jaz. V telovadnici, stoječ na vrhu vhodnih stopnic, sem to 

nalogo gladko opravil. 

 Ob takšnih zaključnih slavnostih je obiskal šolo tudi predsednik 

krajevnega šolskega sveta za celjsko okolico, še živeči dr. Juro Hrašovec. 

Vsakokrat je nagovoril dečke, starše in učitelje ter iz Zlate knjige prebral 

imena »pohvaljencev«, ki so se postavljali predenj v vrsto. 

 Nekateri učenci smo se po petih letih poslovili od naše slovenske 

šole in nam je bilo pri tem hudo, kakor da zapuščamo toplo domačo streho. 

Toda bilo je treba iti dalje v dosti večjo strmino – na gimnazijo in 

meščansko šolo. S pridobljenim znanjem nas tega ni bilo strah. Prav tedaj 

leta 1909 je pričel na slovenskih nižjegimnazijskih vzporednicah, 

ravnateljevati Slovenec, zaslužni zgodovinar in pedagog prof. Emilijan 

Lilek, ki se danes ena izmed celjskih ulic imenuje po njem. Na njegovem 

zavodu sta honorarno poučevala tudi moja prejšnja učitelja – Kranjc 

telovadbo in Levstik petje. 

 Bilo je nekaj slovenskih staršev, ki so pustili svoje sinove na 

okoliški šoli le dve, tri leta, nato pa so jih vpisali v nemško mestno šolo, da 

se bo »pob še nemško naučil». Toda vsi ti fantje, ki so nas zapustili, so tudi 

tam ostali Slovenci. Če smo se kdaj kje spopadli z mestnimi šolarji, so ti 

takoj stopili na našo stran. Prav zato so jih njihovi nemški in 

nemškutarski sošolci radi zmerjali z »Windische« in tožarili, ker so med 

sabo slovensko govorili, tako da so bili kdaj tudi kaznovani. 

  Nekoč pa se je zgodilo, da so se ti slovenski dečki nemške šole 

organizirali k akciji, da se maščujejo nad nekaterimi takšnimi sošolci. Po 

zaključni slavnosti, ko so imeli spričevala že v rokah, so pred staro Grofijo, 

ker je bila nameščena mestna šola, pričakali svoje ovaduhe in psovače. 

Odpeli so si suknjiče, tako da so se pod njimi pokazali pripeti trakovi s 

slovenskimi barvami, in potegnili izza hlač bikovke. Tako so si sami 

poiskali zadoščenje. 
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Že v zadnjem  letu ljudske šole smo nekateri sošolci zahajali v 

Narodni dom, kjer nam je v knjižnici Celjske čitalnice prof. Anton Dolar 

izposojal knjige. Tako sem še pred vstopom na gimnazijo prebral vsega 

Jurčiča, ki mi je bil tedaj najbolj pri srcu. V Narodnem domu so me 

navduševali tudi že »Martin Krpan«, »Legionarji» in še nekatere igre 

domačih diletantov, med katerimi je bleščal zlasti Rafko Salmič. Bil sem 

srečen, ko sem tam med godbeniki in pevci videl tudi nekatere svoje 

učitelje. 

 Učiteljski zbor te naše ljudske šole je bil zbor močnih osebnosti, 

naprednih in borbenih ljudi, krepkih ljudi tudi v svojem socialnem 

čustvovanju in demokratičnem gledanju. Takšen zbor je v slovenskem delu 

tedanjega Celja pomenjal precejšno silo. Ni bilo volitev v okolici, da ne bi 

bili ti učitelji kot aligatorji za slovensko stvar obiskali na stotine hiš. Mi 

učenci smo razločno čutili vsa njihova lepa in smotrna prizadevanja. 

Vzgojni učinek teh je moral biti močan, pri tem pa smo si prisvojili tudi 

trdnega znanja. 

 V Celju še danes srečujem mnoge svoje sošolce iz tiste stare celjske 

dobe, nekaj pa jih je ugonobila že prva svetovna vojna. Več sem jih srečal v 

Celjskem bataljonu, ki je 1918 šel v Maribor in na Koroško. Tudi v času 

NOB jih je dokaj bilo med preganjanimi antifašisti, med aktivisti OF in 

celo borci. Živa je tudi še večina učiteljev, ki so v desetletju pred zlomom 

Avstro-Ogrske učili v tesnih prostorih te naše preljube šole. Tudi po našem 

izstopu iz nje smo se z njenimi učitelji prijateljsko srečevali in do kraja nas 

vežejo z njimi skupni spomini na težko, toda po doživljanju bogato dobo. 

Povsem jasno je, da njihovo delo ni bilo zaman, saj je rodilo sadove, ki jih 

priznavamo tudi danes v tako zelo drugačnih časih. 

 Za vse nas časten je tudi ta košček celjske in slovenske zgodovine, 

kajti pomembna in uspešna je bila borbena delavnost prve celjske 

slovenske šole na poti našega ljudstva k narodni in socialni osvoboditvi, na 

poti naprej. 
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