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1 Uvod
Beseda ravnatelja
Na povabilo Občine Mirna Peč se je Osnovna šola Toneta Pavčka v letu 2017
kot eden izmed partnerjev pridružila občinskemu projektu Mirnopeški Slakov
center, ki ga Občina Mirna Peč vodi v okviru Programa razvoja podeželja.
Program je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje. Povabilo Občine Mirna Peč smo z
veseljem sprejeli in ga vidimo kot izraz zaupanja in spoštovanja do dela naših
učencev in učiteljev. Kot obliko sodelovanja v projektu smo se odločili
pripraviti raziskovalno nalogo o spominu, ki še živi med Mirnopečani na
domačega virtuoza Lojzeta Slaka. Učenci šole so v naslednjih dveh letih pod
vodstvom mentorjev Igorja Zadravca in Tatjane Kupljenik opravili terenske
raziskave, intervjuje in zbiranje gradiva, vse to pa smo zbrali v zbornik, ki ga
izdajamo kot zaključno poročilo projekta.
Opravljeno je bilo zelo zahtevno delo, zato se iskreno zahvaljujem vsem
učencem šole ter učiteljem, ki so v raziskovalni nalogi sodelovali. Posebno se
zahvaljujem mentorjema Tatjani Kupljenik in Igorju Zadravcu ter Mojci Novak
za lektoriranje zbornika.
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Ob zaključku raziskovalne naloge se zahvaljujem vsem Mirnopečanom, ki so
odprli vrata svojih domov in dovolili našim učencem in mentorjema, da so z
njimi opravili pogovore ter dali na razpolago svoje fotografsko in drugo
gradivo. Prav tako se posebno zahvaljujemo družini Slak, ki nam je omogočila
globlji vpogled v delo in življenje Lojzeta Slaka.

Ravnatelj
Danijel Brezovar
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Zahvala župana
Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki, je s svojim ansamblom dal
pomemben pečat tako naši lokalni skupnosti, dolenjskim vinogradom in
gričem kot tudi celotni Republiki Sloveniji.
Naš rojak in tudi častni občan Občine Mirna Peč je dobil z odprtjem Muzeja
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pomembno obeležje v naši lokalni skupnosti.
Zagotovo pa se bo z izdajo lokalne biografije – zbornika Spomini na moža iz
doline tihe – prepoznavnost preživljanja njegove mladosti in del še povečala,
s tem pa tudi prepoznavnost našega kraja. Potek zbiranja, vsebina in tudi
količina gradiva dokazujejo, da je bilo za pripravo te raziskovalne naloge
potrebo vložiti veliko časa, zato bi se ob tej priložnosti iskreno zahvalil
celotnemu kolektivu Osnovne šole Toneta Pavčka, predvsem urednikoma,
učencem in njihovim mentorjem, ne nazadnje pa tudi občanom in vsem, ki so
kakor koli pripomogli k izdaji tako pomembnega dokumenta.
Zagotovo lahko trdimo, da bo imela ta publikacija pomembno zgodovinsko
vrednost za prihodnost, predvsem pa bo vidno prispevala k dediščini našega
častnega občana Lojzeta Slaka in obogatila kulturno področje naše lokalne
skupnosti.

Župan Andrej Kastelic
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Spremna beseda mentorjev
Z učenci turističnega krožka smo z raziskovalno nalogo o Lojzetu Slaku pričeli
decembra 2017. V vsa mirnopeška gospodinjstva smo poslali vabilo k
sodelovanju in začrtali urnik raziskovanja po posameznih vaseh. Posebnega
odziva na naše vabilo ni bilo, zato smo konec meseca aktivneje začeli z
zbiranjem materiala na terenu. Obiskali smo vse mirnopeške vasi, potrkali na
mnoga vrata. Mirnopečane smo na obiskih spraševali, ali so poznali Lojzeta
Slaka.
Učenci so ob prijetnih intervjujih z Mirnopečani pokazali veliko navdušenja in
zanimanja za zgodbe preteklih let. »To so bili lepi stari časi,« je zavzdihnila
učenka, ko je eden izmed intervjuvancev doživeto pripovedoval o vaških
srečanjih in veselicah, ki so jih priložnostno organizirali v kateri od domačih vasi
– povsem preprosta praznovanja, ki so ustvarila priložnosti za druženje in ples,
kar je bilo sicer težko oz. redko uresničljivo.
Med ljudmi smo zbrali številne odzive in spomine. V tej publikaciji smo zapisali
tiste, ki so se nam zdeli najzanimivejši, iskreni ter duhoviti in za katere želimo, da
se ohranijo tudi v pisni obliki.
Pri zbiranju so nam bili v veliko pomoč najstarejši, ki so nam znali povedati
največ. Znali so nam tudi svetovati, koga naj še obiščemo, kdo bi nam vedel
še kaj povedati, pokazati. Na žalost so nekateri od teh v času nastajanja te
naloge preminuli. Slakovih vrstnikov iz Mirne Peči, ki se ga spominjajo še iz
otroških in mladostniških let ter so ga imeli priložnost osebno poznati, je danes
še zelo malo.
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Jeseni 2019, ko smo naše delo zaključili in zbrali skupaj vse zapise in posnetke,
smo raziskovanje sklenili z ugotovitvama, da Lojzeta Slaka ljudje v Mirni Peči še
danes poznajo kot dobrega človeka – človeka, ki je imel neizmerno rad ljudsko
pesem in harmoniko ter človeka, ki se je vedno rad vračal na Dolenjsko,
obiskoval rodno Mirno Peč, številne sorodnike in prijatelje.
Pri raziskovalni nalogi so sodelovali učenci turističnega krožka v šolskih letih
2017/2018 in 2018/2019:
Pia Fornezzi Rezelj, Nadja Jarc, Urban Matko, Urša Matoh, Matevž Špilar, Maks
Zupan, Eva Zupančič, Lara Barbo, Zala Bobnar, Tia Globokar, Lina Ovnik, Ula
Parkelj in Karin Rupnik.
Mentorja
Tatjana Kupljenik in Igor Zadravec
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2 Pričnimo z zgodbo
Lojzko v Mirni Peči poznajo domala vsi. Starejši, mlajši in najmlajši, čeprav le-ti
v zadnjem obdobju morda še najmanj, pa vendar je bila ravno najmlajšim
desetletja najbolj poznana, saj je bila učiteljica v mirnopeški osnovni šoli. Ko
smo jo obiskali, da bi jo povprašali o spominih na Lojzeta Slaka, nas je sprejela
odprtih rok. Za začetek nam je prebrala zgodbo, ki jo je leta 2010 po
pripovedovanju svojega moža Ludvika zapisala za društvo literatov Društva
upokojencev Mirna Peč. Zdi se nam ravno pravšnja za uvod te publikacije. Naj
vas popelje v tisti davni čas, čas, ko je Lojze Slak živel v Mirni Peči.
Utrinki nekega časa
Ob cesti kup ruševin obraslih s trnjem, zadaj oreh, stare jablane in slive, ki nemo
pripovedujejo zgodbe o nekdanjih dneh – o življenju, ki je teklo počasi,
preprosto in skromno, na trenutke tudi veselo, zabavno in zanimivo.
In že uzrem starejšega moža, slepega na eno oko, s ponošenim klobukom na
glavi, ki je ravnokar stopil na kamniti prag svoje stare hiše in se hudomušno
smehljal, ko me je ogovarjal in vabil: »Ludva, boš prišel zvečer? Prišli bodo
Krivčev Lisjak, Barbov Slak, Kušmanov Grah, Grabnarjev Zoran, Lahove Lujtre
(Virčev Lah), Koračinova Košarna, Staričev Parkelj, Ribniški Miklavž in … vidiš,
vsi bodo prišli. Pridi še ti!«
Tako je vabil tudi druge fante, le da je njihove vzdevke izpustil.
Kje so časi, ko smo se fantje ob večerih zbirali pri vaškem posebnežu
Grabnarčku na Malem Kalu. Ker je po vsaki dobri hrani, pijači ali po
opravljenem delu imel navado reči: »To je tip top, bona!«, so mu ljudje pridali
še vzdevek Bonež.
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Pri njem smo prepevali, da se je razlegalo daleč naokrog, pili, zganjali norčije,
se šalili in plesali. Nekaj posebnega so bile sobote, ko se je pri njem oglasila
harmonika, iz katere je Lojze Slak izvabljal poskočne melodije. Takrat so se
nam, fantom, pridružila tudi dekleta in bilo je veselo do zgodnjih jutranjih ur.

Lojze Slak na obisku pri Krivčevih na Dobju leta 1958. Na fotografiji z leve: Lojzka Krevs, Polde
Krivec, Lojzkina sošolka in Lojze Slak pri igri s hišnim psom Pazijem. Fotografija je last zasebne
zbirke Lojzke Krevs.

Pravijo, da prazna vreča ne stoji pokonci, zato smo se vsakokrat podprli z
domačo slanino, večkrat smo pekli tudi jajca, pozimi pa kuhali klobase. Kadar
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je pritisnil tako hud mraz, da je škripalo pod nogami, smo kar sredi njegove hiše
z ročno žago amerikanko žagali drva in kurili v krušni peči. Bonež je sedel na
toplem zapečku, se smejal na vsa usta in nas hvalil: »Madon, samo poglej,
kako se mi dela!« Od zadovoljstva je na dušek izpil kozarec šmarnice, ga spet
napolnil in vsebino kar s peči zlil po tleh, rekoč: »To naj bo za mojo Faniko!« in
po licih so mu spolzele solze ob spominu na pokojno sestro.
Bonež je bil premeten mož. Vsi smo se čudili, od kod mu toliko jajc, saj je
premogel le par »kokodajsk«. Pa se je izkazalo, da so na njegov vrt uhajale
sosedove kokoši. Bonež jih je z zrnjem spretno zvabil v svoj kokošnjak, jih zaprl,
da so znesle jajca, potem pa jih je spet izpustil. Sosedu je početje njegovih
kokoši razložil takole: »Kaj morem, če vaše kure rajši kot doma jedo in nesejo
pri meni!«
Svojo iznajdljivost je pokazal tudi, ko mu je zmanjkalo vina. Doma je skrbno
pobiral jabolka in delal mošt. A tisto je bilo premalo za vse fante. Ponoči, ko se
je na nebu smehljala luna, se je vtihotapil v sosedov sadovnjak – po sadje,
seveda. To je počenjal vse dotlej, dokler ga s kolom v roki ni zasačil sosed: »Ha,
tiček, zdaj te pa imam!« Bonež pa: »Pomiri se, Lojz', saj bom tudi tebi dal malo
mošta!«
Večkrat sem se spraševal, kako je ugotovil, kdaj sem se namenil po pijačo v
našo zidanico. Vsakokrat je stopil iz hiše v trenutku, ko sem šel mimo in me
pobaral: »Ludva, greš v goro, a? Daj, še meni prinesi pol litra!«
»Stric, nimam pollitrce!« sem se izgovarjal. A že je pohitel v hišo, se vrnil z litrsko
steklenico in mi predlagal: »Pa samo pol natoči!«
Le kako bi mu mogel prinesti samo pol litra?! Natočil sem tisto polno in še eno
iz hvaležnosti, saj je pri starejših fantih dosegel, da sem lahko še kot »zelenec«
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pel v njihovi družbi. Prepričal jih je z besedami: »Poglejte reveža! Al' ta pob' je
revež! Le kje se bo naučil peti, če ne z vami?«
Fantje smo mu kdaj pa kdaj tudi zagodli. Najhuje takrat, ko smo ves večer pili
njegovo vino za desetak, s katerim smo plačali prvi liter. Bonež je desetak
vsakokrat položil na poličko nad vrati. Medtem ko je stopil po naslednji liter,
smo mu za plačilo le-tega s poličke izmaknili spravljeni denar. Ko je odkril
prevaro, se je jezil: »Nisem mislil, da ste taki goljufi! Vse vas bom pometal iz hiše,
nič več ne hodite k meni, kar k Prebilovi Zjafki pojdite!« A že mu je bilo žal
izrečenih besed. Obraz mu je spet zažarel, ko smo ga sprejeli medse v krog,
ga objeli in skupaj zapeli Fantje po polj' gredo. Storil bi vse, samo da ga ne bi
zapustili. Take samote res ne bi prenesel.
Še danes, ko hodim tam okrog, vidim razposajeno mladost, ki podaja roko
starčku in ga osrečuje. Idilično podobo nekdanjega časa zmotijo le veliki kupi
zloženih bal silaže, ki obkrožajo stari sadovnjak. Takrat mi na uho prihajajo mili
zvoki melodije Kam le čas beži, kam se mu mudi.

Po pripovedovanju moža Ludvika Krevsa zapisala Lojzka Krevs
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3 Spomini
Spomini na Lojzeta kot vrstnika in prijatelja
Ivan Muhič je bil Lojzetov prijatelj od mladih dni. Skupaj sta preživela mladost,
se vozila v Novo mesto, skupaj preživljala proste urice, se družila z drugimi fanti
z vasi in skupaj hodila tudi k dekletom v vas … Ivan si želi, da bi se spomnil več
prigod, a ga spomin po njegovih besedah že malo zapušča, z doživeto
pripovedjo pa je dokazal, da so spomini na prijatelja še zelo živi.
Dve leti sta skupaj z Lojzetom hodila v obrtno šolo. Takrat je bila obrtna šola za
vse poklice, razen za kovinarje, skupna. Šele ob koncu šolanja so se odšli za
posamezen poklic izučit k mojstrom. Takrat se je Ivan, ki je bil sicer doma z
Velikega Kala, pričel družiti z Lojzetom, pa tudi z drugimi fanti z Malega Kala,
Hmeljčiča, Sel in Dobja, ki jih prej ni dobro poznal, saj so ti v šolo večinoma
hodili v Karteljevo, sam pa je hodil v Mirno Peč, ker je bilo z Velikega Kala tja
bližje kot v Karteljevo.
Kar je mlade fante v tistih časih najbolj družilo, je bilo petje. Peli so ob vsaki
priložnosti, tudi med hojo od vasi do vasi, zlasti pa ob večernih druženjih. Ivan
se dobro spominja odličnih Krivčevih pevcev in Virčevega Laha, za Slaka pa
dodal, da je veljal za dobrega šaljivca.
Skupaj so hodili v vas k dekletom, najraje k Rupnikovim, kjer so bila doma štiri.
Pristavili so lestev, da so lahko dosegli podstrešje. Seveda so hihitanje kmalu
zaslišali starši deklet in pod lestvijo se je pojavil oče. Ivan je hitro potegnil lestev
navzgor, nekdo drug pa zaklenil vrata. Ta čas, ko je oče prišel okrog do vrat,
so lestev spet spustili in hitro ušli. Čeprav so si oddahnili, ker oče ni uspel videti,
kdo so bili, pa jih je med begom opazila mama. Ta jih ni nikoli izdala. Običajno
je bil dogodek naslednji dan, ko so fantje pri starem Rupniku kupovali vino, že
pozabljen in ni bil nikdar omenjen.
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Na fotografiji so trije Lojzeti – Krivčev, Slakov in Zoranov. Fotografija je last osebnega arhiva
družine Zoran.

Muhič, Zoran, Slak in Krivčeva fanta so se v mladih letih pogosto družili. Včasih
so šli tudi v novomeški kino ali gledališče sokolskega doma. Gledališke igre pa
so uprizarjali tudi v Mirni Peči. V eni od njih, predstavi z naslovom Divji lovec, so
igrali tudi vsi večkrat omenjeni fantje, ki so bili Slakova najpogostejša družba,
igral pa je tudi Lojze Slak. Glavna scenaristka je bila Pepca Kolenc iz
Hmeljčiča, ki se je kasneje odselila v Ljubljano. V Hmeljčiču so igro leta 1950 ali
1951 dvakrat uprizorili pod podom na Progarjevi domačiji.
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Enkrat so jo uprizorili tudi pod Prabilovim kozolcem na Orkljevcu. Dogodka se
živo spominja tudi Mari Muhič. Igro so želeli ponoviti tudi v Mirni Peči, a je
večina fantov odšla k vojakom, ko so se vrnili, pa so odšli po službah ali svetu.
Včasih, v mladih letih in kadar je bil čas za to, pa so šli fantje radi tudi preprosto
vandrat po vasi. Večkrat so šli tudi v bližnja Sela. Nekega večera so tam pri
Hrastarjevih budili njihovega Lojzeta, da bi šel z njimi. Ta je spal v gnojnem košu.
Fantje so ga nekaj časa budili, ker pa se ni prav dosti zmenil zanje, so si ga
pošteno privoščili. Čez koš so poveznili dva ploha in ju z vrvmi povezali nanj.
Potem so koš odvlekli na nadvoz glavne ceste. Naslednje jutro so ljudje zgodaj
zjutraj na poti k maši v Mirno Peč hodili mimo koša in precej dolgo je trajalo,
da se je nekdo Lojzeta usmilil in prerezal vrvi, da je ta lahko prišel ven.
Zanimiva je tudi Ivanova pripoved o tem, kako so šli mirnopeški fantje k
vojakom. Tudi Lojze Slak je šel, čeprav je bil leto mlajši od ostalih, vendar ni
želel ostati sam doma. Fantje so skupaj kupili šestdesetlitrski sod vina, z vaško
teto na Orkljevcu, ki je imela največji prostor v hiši, pa so se dogovorili, da bodo
družno praznovali odhod k vojakom. Skupaj so zvlekli vse mize, klopi pa naredili
kar iz tramov, na katere so položili še plohe. Skoraj cela vas se jim je pridružila
in slavje je trajalo vse do jutra. K vojakom je nato odšlo okrog trideset
mirnopeških vrstnikov. Še zadnjič so se srečali v Ljubljani, potem pa so jih
razposlali v različne konce tedanje države. Ivana so poslali v Boko Kotorsko, v
Črno Goro, Lojze Slak pa je bil sprejet v Titovo gardo v Zagrebu.
Maks Zupan
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Generacija 1931/1932 na 65-letnici zaključka osnovne šole v Mirni Peči in Karteljevem.
Fotografiji sta del zasebne zbirke Ivana Muhiča.

Lojze – šaljivec
Ludvik Novljan se spominja Lojzetovega pripovedovanja anekdote, ki so jo
zakuhali štirje iznajdljivi fantje iz domače fare. Nekoč so se ti fantje, med njimi
tudi Lojze Slak, ko so bili še vajenci v Ljubljani, potikali mimo ene izmed večjih
živilskih trgovin, ko je mimo njih mesar iz tovornjaka nosil svinjske polovice.
Fantje, ki so šli mimo, so seveda mesarja hitro vprašali, ali lahko pomagajo, ta
pa je z veseljem privolil. Fantje so veselo poprijeli za delo in znosili svinjske
polovice v mesnico. Teh je bilo dvajset, trideset, zato je bil mesar pomoči vesel
in je na koncu fante zadovoljen nagradil s pivom. Seveda fantje niso poprijeli
za delo zgolj iz prijaznosti. Ena polovica je spretno končala za mejo in z njo so
se fantje dobro preživeli še dober teden zatem.
Florjan Matoh iz Biške vasi se spominja Lojzeta Slaka, ko je bil ob obisku v Mirni
Peči z domačini v starem Cesarjevem bifeju in so ga prišli prosit, naj umakne
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svoj avto izpred kmetijske zadruge. Lojze je namreč parkiral na dovozu, na
katerega ni mogel zapeljati tovornjak z različnim blagom. Pa je hudomušni Slak
hladno odvrnil, da ga bo težko premaknil, ker ima v njem naložene tri tone.
Nad njegovo izjavo so se vsi okrog začudili, on pa je šalo brž zaključil, da ima
v avtomobilu tritonsko harmoniko.
Karin Rupnik

Franci Hrastar je bil doma na Selih. Lojze Slak je bil očetov mali bratranec, leta
1950 mu je igral tudi na poroki. Franci se ga danes najbolj spominja po tem,
kako je Slak leta 2005 igral na praznovanju njegovih staršev. Mama Marija in
oče Franc sta praznovala 80 in 82 let v gostilni Ogulin na Postaji. Lojze se je na
praznovanju oglasil med potjo na nastop v Novo mesto. Že takoj se je
opravičil, da ne bo mogel ostati dlje časa, a ker je začutil, da je družba vesela,
me je takoj poslal v avto po harmoniko, razdelil pesmarice in pričel igrati.
Zaigral je sredi gostilne, vsi smo se zbrali v krogu, povsem spontano, in bilo je
res edinstveno. Lojze je povsem pozabil na uro, zato so ga fantje, ki so bili že
oblečeni za na oder, klicali, kje toliko časa hodi. Izjavil je samo: »A tolk' je že
ura?«, zavihtel harmoniko čez ramo in se poslovil.
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Spomini iz otroštva
Žagarjeva mama iz Jelš se Lojzeta spominja, da se je neke nedelje po maši na
razglasnem kamnu, kjer so se razglašale novice, pojavil kar sam. Pogumno je
stopil na kamen in razglasil novico. O čem je Lojze takrat razglašal, pa se ne
spomni več.
Drugi občani, ki smo jih vprašali o tem dogodku, so dejali, da je morda razglasil
napoved o dramski uprizoritvi, ki jo je mladina pripravila pod Progarjevim
podom v Hmeljčiču ali na Orkljevcu.
Darko Papež iz Jablana se spominja, da je bil najbolj vesel takrat, ko ga je oče
leta 1973 kot enajstletnega dečka peljal v Prečno na gasilsko veselico. Takrat
je prvič videl Fante s Praprotna in med njimi tudi Jožeta Šifrarja. Od takrat
naprej je spremljal Slakovo glasbo. K Hrenovim, sosedom, je hodil poslušat
Slakovo glasbo, saj so tam že imeli gramofon in Slakove plošče. Kasneje, ko so
doma že imeli svoj radio s kasetofonom, pa je ob vsaki izdaji nove kasete šel v
Novo mesto in si jo kupil. Pesmi ni samo poslušal, vse se je naučil tudi prepevati
in s tem razvijal svoj glasbeni posluh. Danes velja za enega najboljših pevcev
v mirnopeškem pevskem zboru Rožmarin, v katerem po vzoru Fantov s
Praprotna prepevajo tudi Slakove pesmi.
Darko nam je znal natančno povedati, kdaj je prišlo do menjave pevcev v
ansamblu, kdaj je ansambel izdal katero od legendarnih pesmi in na katerem
albumu. Je pravi poznavalec Slakovega glasbenega opusa.
Iz otroštva in mladosti se spominja pustnih povork na trgu v Mirni Peči, na
katerih ni manjkala Slakova glasba. Na čelu pustnih sprevodov je bil voz, na
vozu pa je Slakove skladbe igral Marjan Barbo, Slakov bratranec, ki je bil takrat
še deček.
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Darko se tudi spominja, da so Fantje s Praprotna peli Lojzetovim staršem v
slovo. Ne samo na pogrebu v Mirni Peči, spomni se, da so Fantje s Praprotna,
medtem ko so ljudje prihajali na Jordankal kropit pokojnega očeta, prepevali
pred hišnimi vrati.

Na fotografiji Darko Papež z revijo
Stop.

V svojem arhivu Darko doma še hrani originalno revijo Stop in članek ob Slakovi
25-letnici ansambla. Revijo je kupil, ko je prišel domov iz vojske.

18

Nekega dne, ko je bil v Ljubljani, se je Darko odločil, da se odpravi do Guncelj,
kjer je živel Lojze, da bi dobil katero izmed njegovih pesmaric. Hišo je našel,
Lojze je bil k sreči doma in ga sprejel odprtih rok, razkazal pa mu je tudi
glasbeno sobo, polno različnih inštrumentov.
Nadja Jarc in Maks Zupan
Janja Klemenčič je bila doma z Velikega Lipovca. Spomni se poroke pri
Slakovih, ko sta se poročili Lojzetovi najmlajši sestri Kristina in Jelka. »Ohcet« je
bila seveda na Jordankalu in zdelo se ji je nepojmljivo, da je Lojzeta Slaka
slišala igrati in peti v živo, saj ga je sicer imela priložnost slišati le na radiu. Da je
smela biti na tej poroki, s katere se spominja, da so moški nosili imenitne
ameriške kravate, se ima zahvaliti svojemu stricu, ki je bil eden od ženinov.
Lina Ovnik

Lojze Slak kot tapetnik v domačem kraju
Spomini Ludvika Novljana na Lojzeta Slaka segajo še v leta pred Lojzetovim
odhodom v Ljubljano. Za Novljanove je izdelal otoman (nekoč smo mu rekli
»divan«), ki so ga nato Ludvikove nečakinje odpeljale v svoje stanovanje v
Ljubljano. Takih divanov je bilo v Mirni Peči med Slakovimi sorodniki kar nekaj.
Škoda je, da se ni noben od njih ohranil do danes.
Na Slakovi domačiji na Jordankalu pa se je ohranil konjski komat, ki ga je
naredil Lojze Slak med vajeništvom v Novem mestu.
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Prvi Slakov avtomobil
Ludvik Novljan in Aleksander Rupena se spominjata Lojzetovega prvega
avtomobila znamke Fiat, ki je bil podoben današnjim kombijem. Nanj so
Slakovi fantje, ko so se vozili na nastope, kar na streho pritrdili berdo. Kasneje
pa je imel Lojze Slak vse bolj imenitne avtomobile, ki so jih sicer v Mirni Peči
redko videvali.

Lojze Slak je imel posluh tudi za domačine
Ludvik Novljan se spominja, da ga je Lojze Slak poklical za eno izmed svojih
znamenitih oddaj Boš videl, kaj dela Dolen'c in mu ponudil prevzem gostinske
ponudbe, kar je tudi sprejel. Imenitno se mu je zdelo, da se je spomnil na rojaka
iz Mirne Peči in mu tako omogočil zaslužek.
Karin Rupnik
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Lojzetova poroka
Ludvik Novljan se spominja tudi Lojzetove poroke. Na njej so igrali njegovi
bratje, namesto Lojzeta pa seveda nekdo drug. Spominja se, kako so ga bratje
igraje na inštrumente pričakali na gostilniških vratih. V njihovi gostilni so se ob
»ohcetih« svatje navadno na kratko oglasili na kozarčku, potem pa so odšli,
saj je svatba običajno bila doma, pa tudi ni bila tako zelo številčna, kot so
današnje. V tistih časih je bila »ohcet« velika in imenitna, če so se nanjo
pripeljali s štirimi zapravljivčki, kar je pomenilo približno petnajst ljudi.
Lojze in Ivanka na poročni dan. Fotografija je
last zasebne zbirke družine Slak.

21

Prijazen sosed
Janez Somrak iz Goriške vasi se Lojzeta Slaka spominja s Trške gore, ko ga je
ob prilikah srečeval v bratrančevi zidanici. Kot sosed je bil Lojze do vseh
naokoli vedno prijazen, sosede pa je redno prišel pozdravit s »firkeljnom« vina.

Lojze in Ivanka Slak s prijatelji na Trški gori. Fotografija je last zasebne zbirke
družine Slak.

Jože Kastelic iz Jablana je bil Lojzetov vrstnik. Z glasbenikom sta bila prijatelja
in sta se pogosto srečevala v Mirni Peči, in sicer kadar je Lojze prihajal na obisk
ali pa nastopal v dvorani. Kot otroka pa stikov nista imela, ker sta živela na
različnih koncih Mirne Peči.
Eva Zupančič in Urša Matoh
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Spomini z Malega Kala, Dobja in Orkljevca
Mari Muhič, nekoč Grabnarjeva, se Lojzeta spominja od malih nog, saj so bili
skorajda sosedje z Barbovimi na Malem Kalu. Radi so poslušali mlade fante, ko
so peli ob vaškem napajališču, Mari pa se spominja svojega očeta, ki jim je
pogosto od navdušenja kar zaploskal.
Včasih je Lojze sedel na Barbovem vrtu, pasel krave, zraven pa pel in igral. Ko
je Marin oče zaslišal glasbo, jo je vedno poklical k sebi, da sta ga na ganku
skupaj poslušala.
Spominja se tudi, kako je Lojze po stezi mimo njihove hiše hodil zjutraj na
železniško postajo. Takrat se je v Novem mestu že učil za tapetnika. Vsako jutro
je tekel mimo, včasih prav hitro. Mari mu je pogosto zaklicala, zakaj spet teče.
On pa je vsakokrat med tekom, ozirajoč se proti njej, zaklical: »Ja, ne mogu
pomogu, jaz sem zaspal!«
Mari ima v lepem spominu tudi očetovega strica, ki so mu rekli Bonež. Ta je
skupaj s sestro Francko živel v hišici, ki je tedaj bila še Grabnarjeva. Mari ju je
pogosto obiskovala, saj jo je teta Francka imela zelo rada. Pogosto jo je vabila
na obisk, zlasti ob večerih na peč, kjer sta skupaj prepevali in se pogovarjali.
Preden je šla Mari v šolo, jo je strašila z besedami: »Veš, Mari, zdaj bo treba pa
kmal' cipdri cipdri v šolo!« Francka je umrla nenadne smrti, kar je France težko
sprejel. Na koncu je ostal še brez svoje hišice, ki sta jo s sestro nekoč obljubila
nekomu drugemu.
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Lojzka Krevs nas je sprejela nekega zimskega popoldneva. Tudi ona je Lojzeta
Slaka dobro in dolgo poznala, od svojih najmlajših let. Kot smo že večkrat
omenili, se je Slak v mladih letih veliko družil z najboljšima prijateljema –
Poldetom in Lojzetom Krivec z Dobja, pri njih pa je živela tudi Lojzka, saj so jo
Krivčevi, ko ji je bilo tri leta, vzeli za svojo.
Spomni se večerov, ko sta se Polde in Lojze, potem ko sta v hlevu vse postorila,
uredila in odšla v noč proti Malemu Kalu. Ona je bila še premajhna in ni smela
z njima, ju je pa še dolgo po odhodu poslušala, ko sta žvižgajoč odhajala v
noč.
Lojzka nam je povedala, da si je Lojze zelo želel, da bi Krivca, ki sta bila izvrstna
pevca, z njim pela v ansamblu. Čeprav se to ni uresničilo, je ostal v tesnem
prijateljstvu z njima in je tudi potem, ko je že živel v Ljubljani, na Dobje prihajal
na obisk.
Ko je Lojzka Krevs pred nami pregledovala družinske fotografije, se ji je pogled
ustavil na eni, na kateri je bilo opaziti veselo praznovanje. Pojasnila nam je, da
je Lojze Slak v Mirni Peči igral tudi na številnih porokah, ena med njimi pa je
bila še posebej imenitna – Lojze je namreč igral Lojzetu in Slavki Zoran z
Orkljevca na poroki leta 1955 ter tudi leta 2005 na zlati poroki.
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Slavka in Lojze Zoran (Grabnarjev Zoran) na zlati poroki leta 2005. Fotografija je
last zasebne zbirke Lojzke Krevs.

Slavka je bila Lojzkina svakinja, Lojze Zoran pa je bil eden izmed najboljših
Slakovih prijateljev iz mladosti. Zoranovega Alojza so, potem ko so ga po smrti
staršev za svojega vzeli pri Grabnarjevih, preimenovali v Grabnarjevega
Zorana, Slakovega v Barbovega Slaka, Laha, ki so ga vzeli k sebi pri Virčevih,
pa v Virčevega Laha.
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Na poročni dan Lojzeta in Slavke Zoran je močno deževalo, a je Lojze Slak
kljub temu mladoporočenca spremljal k poroki.

Lojze Slak na Zoranovi zlati poroki. Fotografija je last zasebne zbirke Lojzke Krevs.

Fani Gartnar, rojena Krevs, z Orkljevca, se je poročila na Gorenjsko. Seveda ni
zamudila nobene veselice, kjer je igral Lojze Slak. Nekatere člane pevske
zasedbe ansambla je tudi osebno poznala, še najbolj pa seveda Lojzeta Slaka
iz rodne Mirne Peči. Ta jo je vedno, ko jo je srečal na veselicah, pozdravil z
istimi besedami: »A si spet tle?« (tukaj, op. avt.) Po svakinji Lojzki Krevs nam je
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gospa Fani poslala razglednico s podpisi članov Slakovega ansambla in
povedala tudi anekdoto, ki se je večkrat primerila na teh gorenjskih veselicah.
Lojze je Fani seveda dobro poznal, vedel je tudi, da je ena njihovih najbolj
zvestih poslušalk. Na veselicah je ob koncu Lojze vedno naglas vprašal:
»Franca, 'maš dost', al' naj še eno zašpilamo?«

Razglednica s podpisi članov ansambla Lojzeta Slaka z veselice v Križah na Gorenjskem
okoli leta 1972. Fotografija je last zasebne zbirke Fani Gartnar, roj. Krevs, z Orkljevca.
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O zahajanju fantov in deklet z vasi k Bonežu sta nam pripovedovala tudi Mirko
Krevs in po pripovedovanju pokojnega moža Ludvika Lojzka Krevs. Oba,
Ludvik in Mirko, sta bila večkrat v družbi in Lojzka nam je povedala, da ji je mož
večkrat opisoval, kako veselo je bilo, kadar je v to družbo prišel tudi Lojze Slak.
Takrat se je zagotovo pelo in plesalo, navihani fantje in dekleta pa so tudi
marsikatero ušpičili.
Nadja Jarc
Justina Barbo, rojena Zaimčeva, z Orkljevca, se Lojzeta spominja še kot
majhnega dečka. Časa za igranje harmonike, ko je bil še otrok, skorajda ni
bilo. Lojze je od začetka igral le takrat, ko ni bilo nikogar doma, a je stric Ludvik
kmalu ugotovil, da je bila harmonika prestavljena.
Justi se spominja, kako je pri bližnjih Virčevih na Malem Kalu Lojze še kot deček
igral na poroki. V živahni pripovedi nam pove, da so imeli domači
dogovorjeno, da bo na poroki igral nekdo drug, pa je v zadnjem hipu
odpovedal in so poslali po Lojzka. Spomni se, kako so ljudje pripovedovali, da
so mu bile naramnice na harmoniki predolge, tudi če so jih poskušali do konca
zategniti, ampak ga to ni prav dosti oviralo in je že takrat znal s harmoniko
dvigniti razpoloženje v družbi. Ker je znal biti tudi zelo hudomušen in zabaven,
so ga fantje z vseh koncev Mirne Peči pogosto vabili medse in tako ni manjkal
na nobeni vaški zabavi ali fantovščini.
Tja je pogosto hodil v družbi drugih pridnih vaških fantov, ki so še posebej lepo
peli. To so bili Krivčeva fanta, Lojze in Polde, Virčev Lah in Grabnarjev Zoran.
Zadnja dva sta dobila vzdevka domačij, kamor so ju kot siroti sprejeli v službo
in rejo. Podobno je tudi Lojze po družini starih staršev dobil vzdevek Barbov
Slak. Ta družba fantov se je ob sobotah zelo rada zbrala pri vaškem
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napajališču, kjer je pozno v noč prepevala. Pridružili so se jim tudi drugi mladi
fantje in dekleta, prisluhnili pa so jim radi tudi starejši, saj so izredno lepo peli.
Justi se spominja, kako jo je Grabnarjev Franc večkrat poslal v klet po liter vina,
da jim ga je nesla, potem ko se mu je zazdelo, da so se od petja že užejali.
Franc Grabnar ali Bonež, kot so ga domačini klicali, je bil samski mož in z njim
si je Justi z možem Stanetom in družino nekaj časa delila hišo. Kasneje se je, po
pripovedovanju drugih vaščanov Malega Kala in Orkljevca, Bonež moral
izseliti iz svoje hiše. Zasilni dom si je uredil v s slamo kriti hišici na nasprotni strani
vaške ceste, ki je tudi bila Grabnarjeva in v kateri so pred tem shranjevali sode.
Vaški fantje so Boneža v prejšnjem domovanju pogosto obiskovali ter pri njem
prepevali in preživljali večerne vesele ure, o čemer krožijo številne anekdote.
Justi se spominja, da so bili včasih tako glasni, da jih je morala priti tudi okarati.
Barbova se spomni tudi anekdote, ko se je ženil bližnji sosed. Ona je na
»ohceti« pomagala kuhati, seveda pa je lahko tudi plesala. V kuhinji sta imeli
z ženinovo mamo v jerbasu pripravljeno potico in kruh za oglarje, pečena
kokoš pa se je grela v napol odprtem štedilniku, da je bila na toplem. Ko je
Justi opazila oglarje pred hišo, med katerimi naj bi bil tudi Lojze, je gospodarja
opozorila nanje in ta ji je rekel, naj z jedačo še malo počaka, da oglarji
zapojejo in si malico prislužijo. Ko ga je končno prepričala, da jih lahko
postrežejo, je gospodar prijel jerbas, Justi pa je hotela odnesti še meso. Odprla
je pečico štedilnika, kokoši pa ni bilo nikjer. Bila je v hudi zadregi in jezna, ker
je vedela, da jo je nekdo namenoma ukradel. Čez nekaj dni je o tem
potarnala pri Virčevih, ko so bili pred hišo tudi vaški fantje. Lojze se je ob tem
samo hudomušno nasmehnil, soseda pa je priznala, da so fantje tistega
večera, ko so oglarili, pri njih kosti obirali.
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Justi Barbo na pragu domače hiše med vnuki in njihovimi prijatelji, ki vsako leto ob
občinskem prazniku na Malem Kalu na pohodu po Poti Slakove in Pavčkove mladosti
izvajajo Slakove skladbe.
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Seveda pa se Lojzeta Justi spominja tudi iz poznejšega obdobja. Večkrat je
prišel na obisk. Ko je izdal prve plošče, je možu prinesel ploščo in gramofon.
Plošča se je nato vrtela doma vsak dan in ob vseh priložnostih, včasih tako
glasno, da je glasbo slišala vse do njive, kjer je čez dan pogosto delala. Danes
je vesela, ker se spomin na Lojzeta Slaka v Mirni Peči lepo ohranja. Še posebej,
da so mu spomenik postavili na Malem Kalu in da je bila v Lojzetovo čast
organizirana tudi prva vaška veselica.
Lina Ovnik in Ula Parkelj

Spomini vrstnika iz iste šolske klopi
Martina Barba, ki je v času nastajanja te publikacije žal preminul, smo nekega
zimskega dne obiskali doma na Dobju, zaselku Malega Kala. Tudi Martin Barbo
je že od nekdaj med ljudmi veljal za veseljaka in človeka, ki je imel nadvse rad
domačo zemljo in tradicijo. Ko smo prispeli na obisk, smo osemdesetletnika
ujeli pri enemu od njegovih najljubših del – pletenju košar. Vse polno jih je bilo
že po tleh v veži, ko pa smo stopil v izbo, se je tam ena namakala v vodi, druga
že sušila, tretja pa se je spretno sukala med njegovimi prsti. Ob občudovanju
spretnega rokodelstva smo ga povprašali o Lojzetu Slaku.
Seveda ga je poznal. Oba sta obiskovala osnovno šolo v Karteljevem. Skupaj
sta sedela v isti klopi. »Na enem koncu Kriv'c, na drugem Slak, vmes pa jaz,«
nam je povedal. Na naše vprašanje, ali so skupaj kakšno ušpičili, se je gromko
zasmejal, ob čemer so se mu kar zasvetile oči. Kakšnega sočnega pripetljaja
iz tistih dni nismo uspeli izvedeti, se je pa Martin spomnil, da sta oba, Slak in
Krivec, že v šoli tako zelo lepo pela, da so znali tudi drugi kar obnemeti.
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Levo Martin Barbo med spletanjem košare, desno njegov zapis omenjene pesmi.

Martin se tej pevski družbi nikoli ni pridružil, ker peti ni mogel. Je pa rad napisal
kak verz. Pokazal nam je zvezek, v katerega jih je zapisoval in med njimi smo
prebrali tudi take, ki so nam bili znani iz ljudskih napevov, ki jih je izvajal Lojze
Slak.
Med njimi je bila pesem Sezidal sem si vinski hram, za katero je Martin takoj
znal povedati, katera beseda je v Slakovi različici drugačna.
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Je sladko kakor ajdov cvet, po sodih vince dobrih let …, a med ljudmi se je do
danes ohranila Slakova različica Je hladno kakor grudnov led, po sodih vince
dobrih let.
Lina Ovnik in Ula Parkelj

Lojzetovi obiski na Malem Kalu
Grabnarjev Jože se Lojzeta Slaka spominja od otroških let. Iz pripovedovanja
staršev in drugih sorodnikov ve, da se je skupaj z drugimi vaškimi fanti rad zbiral
pri vaškem napajališču za živino, ki je stalo pri njihovi domačiji. Spomni se, da
je bil Lojze velik prijatelj že omenjenih Virčevega Laha in Grabnarjevega
Zorana, njegovega bratranca, ki sta ga njegova stara starša vzela k sebi,
potem ko so mu umrli starši.
Sam se Lojzeta spominja že pozneje, ko je hodil na obiske iz Ljubljane. Seveda
se je pripeljal v kakšnem »nobel« avtomobilu. Jože ga je skupaj z drugimi
vaškimi otroki pral, da si ga je smel od blizu ogledati.
Maks Zupan in Matevž Špilar
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Igrati na harmoniko dedkovega najboljšega prijatelja – največja čast
Lojzeta se ne spominjajo samo starejši domačini. Med obiski po domovih smo
naleteli na mladega študenta Blaža Krivca, ki je v Mirni Peči in tudi v širšem
dolenjskem in slovenskem prostoru že priznan glasbenik narodnozabavne
glasbe.
Povedal nam je, da je Lojze bil z njegovo družino tesno povezan in je večkrat
prišel k njim na obisk, saj je bil Blažev dedek Polde Krivec eden njegovih
najboljših prijateljev – eden tistih dveh Krivčevih fantov, s katerima je Lojze v
mladosti tako rad prepeval na vasi.

Blaž Krivec v prizoru dokumentarnega filma o Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu V dolini
tihi leta 2007.

34

Blaž se Lojzeta spominja tudi s snemanja njegovega biografskega filma, v
katerem je Blaž upodobil Lojzeta kot fantička, ki je z omare vzel v roke stričevo
harmoniko in pričel nanjo igrati. To snemanje mu bo za vedno ostalo v lepem
spominu, še zlasti zato, ker je v filmu smel zaigrati prav na Lojzetovo harmoniko.
Tako priložnost so dobili le redki in Blaž zase pravi, da mu je bilo to v največjo
čast.
Karin Rupnik
Spomini skrbnika Slakovega konja
Lojze Kranjčič iz Hmeljčiča je soimenjaka Lojzeta Slaka zelo dobro poznal. Ko
smo ga obiskali, je ravno končal z restavriranjem komata za mirnopeški muzej.
Pripovedoval nam je, da je Slak kot izučeni tapetnik v mladih letih izdeloval
konjske komate, ki pa so se porazgubili po okoliških krajih in verjetno tudi že
propadli. Poznala sta se že od mladih let, ko je Slak v bližini kupil travnik, na
katerem je želel postaviti vinograd.
Kasneje se je pokazala druga možnost in je vinograd kupil na Trški gori, za
travnik pa sta skrbela njegova bratranca z Malega Kala, dokler ni Kranjčič
zaprosil, da bi ga vzel v najem. Z Lojzetom sta postala prijatelja in je v Hmeljčič
pogosto prihajal na obisk, zlasti v zadnjem desetletju, saj je imel pri Kranjčičevih
v hlevu v oskrbi kobilo, ki jo je dobil od žene Ivanke v dar ob 70. rojstnem dnevu.
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Lojze Slak s svojim
konjem na veselici v
Mirni Peči leta 2002.
Fotografija je del
arhiva PGD Mirna Peč.
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Kobilo je kasneje zamenjal za drugo, Lojzko, njegovo soimenjakinjo, danes pa
je v hlevu pri Kranjčičevih le še njen podmladek.
Z Lojzetovo kobilo, zapreženo za voz, je Lojze Kranjčič šel včasih tudi na
žegnanje konj v Grč Vrh ali kam bližje v vinske gorice. Peš jo je gnal tudi na
snemanje oddaje o Lojzetu Slaku, ki so jo snemali v Mirni Peči.
Kadar je Slak šel na Trško goro ali z nje domov proti Ljubljani, se je vedno ustavil
v Hmeljčiču. Velikokrat niti ni prišel do hiše, zlasti v zadnjem letu, ko je bil že
hudo bolan. Komaj je že hodil, a vedno je med potjo zavil še v hlev v Hmeljčiču
in se pogovoril s svojo kobilo. Gospodarju je ob obisku vedno pustil kak
»cahen« (znak, op. avt.), da je vedel, kdo je bil v hlevu.

Hči Slakove kobile v hlevu Lojzeta Kranjčiča v Šentjuriju leta 2018.
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Eden zadnjih njunih pogovorov, ki se je Lojzetu Kranjčiču za vedno vtisnil v
spomin, se je navezoval ravno na skrb za kobilo. Ta je tisto poletje, ko so Lojzetu
že pojenjale življenjske moči, povrgla in mladi žrebici je Kranjčič dal ime Lili, ker
se je skotila na god sv. Lilijane, 27. julija. Lojzetu je bilo ime še posebej všeč,
žrebeta pa se je, čeprav le po telefonu, silno razveselil. »Boljšega imena si pa
nisi mogel izmisliti!« so bile njegove zadnje besede v zvezi z njegovimi ljubljenimi
živalmi.
Maks Zupan
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4 Spremljanje Lojzeta kot glasbenika v domačih vasicah
Tudi Lojze Slak se je učil igranja harmonike
Tudi Mirko Krevs je bil kot otrok doma na Orkljevcu. Lojzeta Slaka se spomni s
paše, velikokrat so skupaj pasli živino Mirko, njegov brat Ludvik, Lojze Slak in
njegov bratranec Ludvik Barbo. Barbo in Slak sta bila precej starejša od Mirka
in Ludvika, takrat sta tudi že oba igrala harmoniko, vadila pa sta jo kar na paši.
Mlajša dva sta pazila na živino in ju z zanimanjem poslušala.
Lojze Slak na izletu v Postojni leta 1950.
Fotografija je del zasebne zbirke družine
Pungerčar.
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Sajetov (Matjakov) Stane, Ivan Muhič in Lojze Slak so večkrat po službi v
Novem mestu hodili tudi k Jurjevcu – Francu Potočarju v Potočno vas. Ta je bil
v tistih časih med ljudmi znan kot izvrsten ljudski godec. Lojzeta je večkrat učil
in mu pomagal izpopolniti igranje harmonike. Že takrat sta skupaj preigravala
Jurjevčevo Kadar pa mim' hiš'ce grem, ki jo je Lojze Slak kasneje izdal na
svojem prvem albumu.
Skica Franca Potočarja med igranjem
na ohceti. Upodobil ga je akademski
slikar Marijan Tršar. Slika je last Franca
Potočarja ml.
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Drugi, ki je Lojzetu Slaku pomagal pri izpopolnjevanju ljudske tehnike igranja,
pa je bil Franček Povše, s katerim se je Lojze Slak seznanil v Ljubljani. Franček
je po rodu izhajal z Dolenjske – v Hmeljčiču so tedaj njegovi starši še imeli
vinograd, sicer pa je bil vodja in ustanovitelj takrat enega najbolj znanih
narodnozabavnih ansamblov Veseli planšarji. Ta je slovel po tem, da so v svoje
skladbe vnašali veliko ljudskih inštrumentov in se skušali čim bolj približati
ljudskemu igranju.
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Prvi najstniški trio
V poznih najstniških letih je Lojze Slak ustanovil svojo prvo glasbeno skupino. V
njej so bili zastopani trije inštrumenti – poleg harmonike še kitara in klarinet. Trio
je menda nastal povsem spontano, fantje pa so se med seboj klicali z izvirnimi
imeni – Lojze je bil gospod Meh, Anton Rozman iz Mirne Peči, ki je igral kitaro,
se je imenoval gospod Krača, Jože Krevs s Postaje, ki se je po vojaščini odpravil
v Ameriko, igral je klarinet, pa je dobil vzdevek gospod Klinc. Skupaj so igrali
na porokah in priložnostnih praznovanjih, skupaj z ostalo mladino so 15.
avgusta leta 1951 odšli tudi na izlet proti Trstu. Z izletom so želeli proslaviti vstop
med pomočnike v obrtni šoli.
Na izletu jim do Trsta po pripovedovanju Ivana Muhiča ni uspelo priti, saj jim
cariniki niso dovolili prečkati državne meje. Nazaj grede so se nato odločili, da
se ustavijo v Postojni in si ogledajo Postojnsko jamo. Tam je bila posneta tudi
fotografija, na katero smo med zbiranjem informacij pogosto naleteli. Najlepši
primerek doma hrani Milka Rozman, žena Antona Rozmana, Ivan Muhič pa
nam je razložil tudi, kdo so osebe na fotografiji.
Spredaj sedijo gospodje Klinc, Meh in Krača, za njimi pa stojijo gospod Bojanc
ter Draganova brat in sestra iz Hmeljčiča, Rozmanova sestra, Ivan Muhič in na
skrajni desni Grabnarjev Zoran z Orkljevca. Zadaj stojita gospoda Kaferle in
Dragan, skrajno desno pa gospod Vili Gorenc. Vmes stojita dve dekleti – ena
od njiju je bila kasneje matičarka, druga pa je njena sestra.
Ivan se izleta najbolj spominja po tem, kako lepo je zvenela harmonika, ko je
Lojze nanjo zaigral sredi Postojnske jame.
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Slakovi bratje
Z leve Matija Slak, Lojze
Slak, Stanko Slak in Tone
Slak. Fotografija je last
zasebne zbirke Ivana
Muhiča.
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Bratje Slak
Slakovi bratje so večkrat igrali v Mirni Peči na manjših vaških veselicah – na
Selih pri Hrastarjevih, v Hmeljčiču pri Bojančevih, na Velikem Kalu pri Kosovih,
na Malem Kalu pa pri Barbovih. Nastopali so tudi v Globodolu, v Mirni Peči pri
Novljanovih, Kastelčevih (op. Matetovih), Hudetovih in Špolarjevih ter kulturni
dvorani, kasneje pa skupaj s Fanti s Praprotna na večjih mirnopeških veselicah
pri Rupenovih. V poznejših letih je Lojze Slak z ansamblom igral še na
Mirnopeškem teku, gasilskih veselicah, v osnovni šoli na 70- in 80-letnici Toneta
Pavčka ter na več danes že tradicionalnih blagoslovih motorjev in motoristov.
Na slednjem je 13. 4. 2009 v Mirni Peči zadnjič javno zaigral na svojo harmoniko.
Prvih glasbenih nastopov Lojzeta Slaka s svojimi brati, ki so se odvijali v
mirnopeški dvorani, se spominja tudi Aleksander Rupena. Bratje Slak so že
takrat navdušili polno dvorano poslušalcev.
Karin Rupnik

Bratje Slak med prvimi nastopi.
Fotografija je del zasebne zbirke
družine Slak.
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Slaka smo poslušali po radiu
Včasih še ni bilo radia v vsaki hiši. Lojzka Krevs se spominja, da so se s Krivčevimi,
kadar so se vračali iz vinograda, ki so ga imeli v Hmeljčiču, pogosto ustavili na
Selih pri Hrastarjevih, kjer je bila poročena njihova hči, Krivčeva Micka. Na
obisku so poslušali tudi radio in najbolj prijetno je bilo takrat, ko je bila na
sporedu oddaja Četrtkov večer, saj so pogosto slišali tudi melodije Lojzeta
Slaka.
Primerek starega
radia, na katerem
so predvajali
Slakove plošče.
Primerek hrani Jože
Judež iz Šentjurija.
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Mož s posluhom za glasbo in humor
Lojzeta se Aleksander Rupena spominja kot človeka z izjemno izrazitim
glasbenim posluhom. Ob priložnosti, ko so se pevci pripravljali na skupni nastop
ob Lojzetovem obisku v Mirni Peči, je Lojze med vajo prišel mimo in vodji hitro
pripomnil, komu naj naroči, naj na odru poje tišje, ker je »fušal«. Dobro se
spominja tudi njegove žene Ivanke, ki je zavzeto spremljala moževo glasbeno
pot. Spominja se, da je poznala ozadje vsake Lojzetove skladbe – kako in kje
je skladba nastala.
Lojze Slak je bil znan tudi kot šaljivec.
Aleksander Rupena se spominja, da jih je
nekoč, ko je imelo turistično društvo svoj
tradicionalni pohod do gradu Hmeljnik,
pod gradom pričakala neobičajna
druščina treh mož in dveh žena,
napravljenih v partizane. Med njimi je bil
Lojze, ki je pričel peti in igrati na svojo
znano odpirajočo se harmoniko, njegovi
ženi Ivanki, ki je bila tudi članica pisane
druščine, je šlo močno na smeh,
pohodniki pa slavnega rojaka sprva sploh
niso
prepoznali.
Kasneje
se
je
pohodnikom razkril in s tem sprožil mnogo
smeha.
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Na vseh treh fotografijah zamaskirani Lojze Slak med pohodniki turističnega društva ob
občinskem prazniku leta 2000. Fotografije so del arhiva Občine Mirna Peč.

Čeprav so se Barbovi na Kalu večkrat pohvalili, da je Lojze svojo duhovitost
podedoval po svojih prednikih z Malega Kala, se Aleksander Rupena spominja
Lojzetovega očeta, ki je bil tudi priljubljen humorist in je med ljudmi ob vsaki
priložnosti stresal šale. Te so bile izrazito duhovite in so vedno nasmejale mlade
in stare.
Karin Rupnik
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5 Intervjuji

Ivanka Slak
Ivanko Slak in sinova Slavka in Roberta smo aprila 2018 obiskali na njihovem
domu v Guncljah v Ljubljani. Sprejeli so nas v svoji dnevni sobi, ki nam je dajala
vtis malega muzeja v domači hiši.
Ivanka Slak z ravnateljem mirnopeške
osnovne šole Danijelom Brezovarjem
na obisku pri Slakovih aprila 2018.

Povejte nam, prosim, kaj o sebi – od kod prihajate, kje ste preživeli otroštvo
in mladost.
Rojena sem bila v Gorici pri Slivnici na Štajerskem. Tam sem preživela svoje
otroštvo in mladost, na kar imam zelo lepe spomine. Potem sem odšla v šolo v
Ljubljano, kasneje sem se tu zaposlila in v Ljubljani tudi ostala.
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Kdaj in kako sta se z Lojzetom spoznala?
Lojzeta sem spoznala preko Marije Pungerčar, s katero sva skupaj stanovali v
bloku in bili tudi sodelavki v podjetju Saturnus Slovenije, d. o. o. Neke nedelje
me je, da mi ne bi bilo dolgčas, povabila da z njo obiščem Dolenjsko. Z vlakom
sva se odpeljali do Mirne Peči in nato na Jordankal. Tam so imeli fantje doma
ravno vaje in naju povabili na popoldansko veselico v Biško vas. Z veselice sva
se nato nazaj v Ljubljano peljali z Lojzetom, ki je takrat že imel avto. Tako se je
začelo, leta 1959 … in bilo je »fino« … (smeh)
Ali je takrat, ko sta se spoznala, Lojze že bil uveljavljen glasbenik? Kako ste v
začetku doživljali njegovo glasbo?
Takrat kot glasbenik še ni bil uveljavljen. Z brati so sicer že pogosto igrali po
dolenjskih veselicah, vse ostalo pa je sledilo potem. Ko sem jih prvič poslušala,
takrat v Biški vasi, sem jih poskušala primerjati z Avseniki in Beneškimi fanti, ki so
bili takrat pri nas že zelo popularni in na radiu najpogosteje predvajani. Glasba
se mi je zdela veliko bolj domača – podobna tisti glasbi, ki smo jo v otroštvu
doma dosti peli. Takrat radiev še ni bilo. Imela sem še tri sestre, med nami in
sosednjimi vasmi pa je krožil zvezek, v katerem smo dekleta zbirala in
zapisovala narodne pesmi. Glasba Slakovih fantov mi je bila zato še posebej
všeč.
Vam je takrat ali pozneje kot mož poklonil pesem?
(smeh) Enkrat sem ga pa res vprašala, kdaj bom dobila svojo pesem, da bom
lahko rekla, da je »moja«. Pa mi je, povsem v njegovem slogu, ki je bil izrazito
kratek in brez razpravljanja, odgovoril, da so moje vse.
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Pa sicer, katere njegove skladbe so vam najljubše in zakaj ravno te?
Veliko jih je, preveč, težko izpostavim najljubše. Tudi Lojze sam ene same ni
nikoli mogel. Vedno je dejal, da je njegova najljubša tista, ki jo trenutno
komponira in »pili«. Če sodim po popularnosti, bi najprej izpostavila Čebelarja
in V dolini tihi, ki sta že kar ponarodeli.
Ali se je Lojze kdaj odločil, da bo pustil službo in se odločil za glasbeno pot?
Lojze ni nikdar pustil službe in je ostal zaposlen vse do upokojitve. Ker je bilo v
ansamblu osem fantov, ki so imeli za seboj osem družin, ni hotel prevzeti teže
bremena finančnega vzdrževanja zanje, ne glede na to, kako uspešni so bili.
Tako so bili zaposleni tudi vsi člani ansambla, dejavnosti v ansamblu pa so ves
čas ohranjali na ljubiteljskem nivoju.
Drugi razlog, zaradi katerega se Lojze ni nikoli odločil za profesionalno
glasbeno pot, pa je bil v njegovem zavedanju, da bi v tem primeru moral igrati
veliko več, biti še več zdoma. Bal se je, da bi se morda tudi naveličal, saj je
imel v svojem življenju rad pestrost – služba, dom, igranje, vinograd. S tem je
tudi lažje prišel do navdiha za ustvarjanje, saj mu ni bilo potrebno ustvarjati »na
silo« in ni bil vezan na pogodbe kot profesionalni glasbeniki.
Lojzetu ste ves čas stali ob strani in mu pri tem tudi pomagali. Za kaj vse ste
skrbeli v ozadju ansambla?
V zadnjih letih, ko sem bila že upokojena, sem pomagala pri organizaciji
nastopov in pripravi pogodb. Kolikor mi je čas dopuščal, pa sem pomagala
tudi že prej. Vsa leta sem odgovarjala na pisma – vsem dekletom (smeh),
doma pa sem, ko Lojzeta ni bilo, poprijela za vsa opravila.
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Kam ste potovali skupaj z ansamblom? Kaj se vam je na teh gostovanjih še
posebej vtisnilo v spomin?
Bila sem na turneji po Ameriki. Tja smo prišli kasneje, za ansamblom. Najbolj se
mi je v spomin vtisnil dogodek v slovenskem parku Triglav v Kanadi. Čim so
Slovenci zagledali Lojzeta, so takoj prinesli harmoniko. Lojze jo je v šali odklonil,
češ da je na dopustu in naj kar žena, torej jaz, igram. Brž so mi oprtali
harmoniko, Lojze in sin Slavko, ki je bil z nama, Roberta takrat še ni bilo, pa sta
se šalila, da mama ne igra kar tako in zastonj. Pa so začeli prispevati še dolarje,
ampak ni bilo nič iz tega. Če človek ne zna, pač ne zna! Nasmejali smo se pa
pošteno. Večkrat smo se takole pošalili.

Fotografija ansambla s turneje po Ameriki. Fotografija je del zasebne zbirke družine Slak.
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Je Lojze imel veliko oboževalcev?
Oboževalcev je bilo ogromno. Včasih sem odgovarjala na pisma tudi do
sredine noči. Lojze je pisma bral, jaz pa sem pisala odgovore nanje. Ljudem je
to veliko pomenilo, zato sva temu oba posvečala kar veliko časa. Pogosto
nama je branje in pisanje pisem krajšalo potreben spanec, vendar se nikoli ni
zgodilo, da bi šlo katero pismo v koš. Trudila sva se, da je vsak dobil odgovor,
čeprav samo na kratko.
Veliko oboževalcev je bilo tudi iz Avstrije in Nemčije. Posebej zanimiv pa je bil
oboževalec s Poljske. Vsa leta glasbenega ustvarjanja ansambla nam je pisal,
v slovenščini, zelo doživeta in poznavalska pisma. Razvil je izvrstno poznavanje
slovenske glasbe nasploh, saj še danes spremlja oddajo Četrtkov večer na
Radiu Slovenija. Še vedno piše čudovita pisma na več straneh, čeprav je že v
letih, mora namreč imeti že čez 75 let. Ivan Sivec ga je nekoč obiskal, sicer pa
se na žalost nismo nikoli srečali.
Kako oziroma kdaj je Lojze skladal svoje skladbe? Kje je najpogosteje dobil
navdih zanje?
Največ je skladal doma. V zgornji etaži hiše je imel kabinet, ki je še sedaj tak,
kot je bil. Tja se je umaknil in kadar je hotel, da kaj poslušam, me je prišel iskat
in odvlekel stran od štedilnika ali katerega drugega dela. Potem mi je zaigral,
skupaj sva pokomentirala, nato je ustvarjal naprej. Včasih je kakšno odložil v
predal in jo pustil tam dlje časa ter jo šele nato dodelal.
Ravno tole, Dragi prijatelji, ki danes velja za njegovo poslovilno, saj je izšla med
zadnjimi, je dolgo zadrževal v predalu; skoraj deset let. Nekega dne me je
poklical k sebi, mi jo pokazal in rekel, da morda pa ni tako slaba. Nato se je
odločil, da jo do konca uglasbi in posname.
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Vesela sem, da jo je. Komponiranje je uspešno kombiniral
s službo. Delovni čas si je tako organiziral, da je večkrat
delal dlje časa, da je imel potem kak dan prost za
komponiranje. Takrat se je zaprl v svoj svet in zaslišala
sem ga samo takrat, ko me je poklical,
največkrat tako, da je zaigral refren pesmi
Mama, prihajam domov in ga nato prekinil z
vprašanjem: »Bomo kaj jedli?«, kar je bil
njegov znak za to, da je bil lačen.
Kam je zapisoval svoje skladbe?
Imel je svoje note, zapisoval jih je s črticami, ki
jih je sam prav dobro razumel. Ni imel glasbene
izobrazbe, not se je kasneje sicer priučil, za
skladbe pa je imel najpogosteje svoj način
zapisovanja melodij. Veliko je tudi snemal na
trak, da je takoj zabeležil idejo in da je ni pozabil.
Potem je trakove neštetokrat poslušal in
dodeloval pesmi.
Ali v njegovi glasbeni zapuščini obstajajo tudi
skladbe, ki jih ni nikoli javno predstavil?
Ostale so tudi nedokončane. Nekatere, ki jih
nikakor ni mogel dodelati, pa je pometal kar
stran.

54

Kaj je Lojzetu pomenila rodna Mirna Peč in nasploh Dolenjska?
Oh, ne vprašajte, kaj vse mu je pomenila … oboževal je Dolenjsko in Mirno
Peč.
Kaj pa vam pomeni Dolenjska? Ste jo skozi leta tudi vi vzljubili?
Seveda sem jo. Tudi tam se počutim doma. Zelo je lepa. Na poti proti Dolenjski
sva z Lojzetom večkrat opazovala pokrajino in komentirala, kako lepo je videti
griče, med katerimi ni koničastih skal, vse je prijetno zaobljeno in mehko
obrobljeno – temu se je Lojze skušal približati tudi s svojimi melodijami. Pogosto
sva si predstavljala, kako njegova glasba plava po Dolenjski pokrajini.
Koga ste z družino obiskovali, kadar ste prihajali na Dolenjsko?
Najprej seveda očeta in mamo. Po vojaščini, ko je Lojze pričel z delom v
Ljubljani, in najini poroki smo se vedno dobivali doma na Jordankalu. Seveda
pa smo obiskovali tudi druge sorodnike, Barbove na Malem Kalu in kasneje
njegove brate in sestre, ko so se odselili od doma.
Je Lojze imel veliko prijateljev? Na koga z Dolenjske je bil še posebej
navezan?
Na Dolenjskem in prijateljev z Dolenjske je imel veliko. Obdržal je vezi s prijatelji,
s katerimi so se družili pred vojaščino. Pa tudi drugi so bili. V Mirni Peči, Novem
mestu in Trebnjem. V Ljubljani se je večkrat srečeval s Tonetom Pavčkom,
pogosto, kadar ga je službena pot zanesla mimo, pa ga je obiskoval tudi v
Seči.
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Slakovi na Jordankalu, zbrani na Matijevi poroki. Fotografija je del zasebne zbirke Vide Rajar.

Pa vi? Se na Dolenjsko še vračate?
Seveda. Ravno včeraj sem bila tam. Trenutno prenavljamo vinograd,
menjamo žice in stebre, potrebno pa bo dosaditi tudi nekaj trt.
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Ivanka Slak z Lojzetovima sestrama, Jožetom Krevsom, ki je v programu na
Malem Kalu upodobil Boneža, in fanti z Malega Kala na 6. pohodu po Poti
Slakove in Pavčkove mladosti.

Kaj je še imel Lojze rad poleg glasbe?
»Štrudelj!« (smeh) No, rad je imel več stvari … konje na primer. Rad jih je imel,
saj so jih imeli pri Barbovih in jih je bil zato navajen. Vse življenje si je želel imeti
svojega. Pred 70. rojstnim dnem sem sinovoma Slavku in Robertu predlagala,
da mu ga kupimo. Slavko je bil povsem zaprepaden. Vprašal me je, ali sploh
vem, koliko je dela s konjem. »Kaj ne bi vedela!« sem se nasmejala. In res smo
ga potem kupili. Na praznovanje sta ga pripeljala cigana Brajdimir in Berta, ki
sta bila del stalne ekipe programa oddaj Boš videl, kaj dela Dolen'c. Kar
prijahala sta do gostilne Pugelj pod Trško goro, kjer smo praznovali. Lojzetu se
je zdelo imenitno, ampak nikakor mu nismo uspeli dopovedati, da je konj
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njegov, sploh nas ni želel poslušati. Šele ko sta cigana že odšla, je povprašal
po konju, ki je ostal privezan pred gostilno. Potem smo ga imeli nekaj časa pri
enem od njegovih prijateljev, nato pa smo ga preselili v Mirno Peč, in sicer h
Kranjčiču v Hmeljčič. Ta je kmalu kupil in prenovil tudi voz, da smo se z vozom
lahko odpeljali na žegnanje.

Lojze in Ivanka z darilom ob Lojzetovi 70-letnici. Fotografija je del zasebne zbirke družine Slak.

Kot žena zelo zaposlenega moža ste morali skrbeti za veliko stvari in se
marsičemu odreči. Kako ste vse to usklajevali?
Potrebno se je bilo organizirati. Sicer je bilo to lažje kot v današnjem času, saj
smo službo končali navadno že ob dveh popoldan in je tako ostalo še kar
nekaj dneva. Ko sem prišla domov, sem šla najprej v kuhinjo, Lojze pa navadno
pometat dvorišče.
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Sosedje v Guncljah so mu nekoč dejali, kako je priden, ko takole vsak dan
pometa in pomaga pri hiši. Pa sem bila kar malo nezadovoljna, ker mene pa
ni nihče opazil, ko sem postorila vse ostalo okrog hiše in v njej. Ko sedaj gledam
nazaj na ta leta, se čudim, kako mi je uspelo narediti vse in še hoditi v službo.
Danes se mi pa zdi, da ničesar ne uspem narediti dovolj hitro, čeprav sem ves
dan doma.
Kako pa sta vaša sinova preživljala otroštvo ob slavnem očetu?
Največ sta ga preživljala z mano. Večkrat smo kam šli, potem ko sem imela
avto, sicer pa sta živela povsem običajno življenje kot drugi otroci – vrtec, šola
… – nič posebnega.
Družinska
fotografija
Slakovih ob
Lojzetovemu
prejemu
častnega
znaka
svobode
Republike
Slovenije leta
2002.
Fotografija je
del zasebne
zbirke
družine Slak.
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Robert in Slavko Slak
Kakšno je bilo vajino otroštvo? Se je razlikovalo od otroštva vajinih vrstnikov?
Slavko: V bistvu se moje otroštvo ni kaj dosti razlikovalo od drugih običajnih
otrok. Se pa še danes spominjam, da sem takrat očeta večkrat zelo pogrešal
in da je bil pogosto zdoma. Velikokrat sem ga težko pričakoval, da je od kod
prišel, še posebej, kadar je odšel za dlje časa, npr. na turneje.

Slavko z očetom in albumom Kadar pa mim' hiš'ce grem. Fotografija je del zasebne zbirke
družine Slak.
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Robert: Tudi v mojem otroštvu, dobrih petnajst let pozneje, ni bilo nič kaj
drugače. Tudi jaz sem ga pogrešal. Še vedno je z ansamblom hodil na turneje,
ko ga ni bilo doma po mesec ali dva, kadar pa je že bil, so bile veselice tisti
razlog, da smo ga spet pogrešali vsak vikend med letom.
Kaj iz tega obdobja, vezano na očeta Lojzeta, se vam je najbolj vtisnilo v
spomin?
Robert: Meni se je morda najbolj vtisnil v spomin Rock Otočec. Z ženo Simono,
ki je bila takrat še moje dekle, sva šla na rock festival kot zagrizena rockerja.
Sicer sem vedel, da se je oče pred časom z glavnim organizatorjem Francijem
Kekom dogovarjal glede nastopov, ampak temu nisem posvečal nikakršne
pozornosti. Zavedel sem se šele, ko sem na prizorišču zagledal mamo in očeta,
ki sta stopala proti odru. Ko je stopil na oder in so z njim vsi največji rockerji
zapeli V dolini tihi, se je vsak morebitni občutek nelagodja, ki sem ga začutil v
tistem trenutku, ko sem ga zagledal tam, razblinil. Občutki nad tem, kar sem
doživel na tistem njegovem nastopu, pa so bili zame nepopisni in mi bodo za
vedno ostali zapisani v spominu.
Ste očeta spremljali na glasbenih nastopih? Kam ste potovali z njim?
Slavko: Največkrat smo ga spremljali na veselicah, mene je sploh zelo pogosto
vzel s seboj. Na turneje nisem smel z njim, ker sem moral obiskovati šolo, bil pa
sem na vseh jubilejnih koncertih, kjer smo bili kot družina vedno prisotni.
Robert: Drži, tudi sam lahko to potrdim. Nekaj časa sem cel ansambel vozil na
nastope. Kupili smo kombi in tako sem z njimi potoval po vseh veselicah.
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Kaj ste z njim najraje počeli, kadar je imel čas za družino?
Slavko: Čas sva preživljala zunaj. Ukvarjala sva se z delom na vrtu ali v
vinogradu. Kadar je bilo več prostega časa, smo zagotovo šli na Dolenjsko, v
vinograd.
Robert: Jaz tudi. Sicer na Dolenjsko nisem preveč rad hodil, ker je bilo treba
pomagati. Šele ko je oče kupil traktor za košnjo, me je malo bolj navdušil, da
sem šel z njima in sem potem večinoma časa preživel na tej kosilnici.
Slavko in
Robert Slak
skupaj z
mamo
Ivanko ter
ravnateljem
Danijelom
Brezovarjem.
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Česa vas je učil?
Slavko: Predvsem naju je učil poštenega odnosa do dela in nasploh do vseh
pomembnih stvari v življenju. Skupaj z mamo sta nama privzgojila dobre
delovne navade, ki so bile zanj vedno zelo pomembne. Vedno je bilo
potrebno najprej opraviti delo, da je bil kasneje lahko čas tudi za zabavo ali
igro. Druga stvar, ki je bila zanj tudi zelo pomembna, pa je bila natančnost. Pri
vsem, česar se je lotil, je bil zelo natančen, kar mi takrat sicer ni bilo všeč, sedaj
pa pri sebi opažam, da je to vrlina, ki sva jo dobila od njega.
Ob glasbi naju je zagotovo naučil spoštovanja, prav tako pa nama je
pomagal razviti svojevrsten glasbeni okus, čeprav zvrst, ki jo je gojil, med
mladimi takrat ni bila zelo aktualna.

Vaju je s čim razvajal?
Slavko: Moram reči, da zelo. Vedno smo imeli vse, ničesar nam ni
primanjkovalo. Dobivala sva lego kocke in igrače, nič pretiranega in v izobilju,
bil pa je vedno dovzeten za najine želje. Že kot otrok sem si želel razne
ojačevalce zvoka ter podobne naprave in marsikatero željo mi je uresničil. Na
tem področju nas je razvajal, imela sva na voljo, kar sva si zares želela.
Vaju je oče navdušil za glasbo? Vaju je spodbujal k igranju katerega
instrumenta?
Robert: Da, zelo naju je navdušil. Oba sva se učila igranja klavirja in končala
nižjo glasbeno šolo, jaz tudi iz igranja harmonike, kaj več pa v tej smeri
glasbenega zanimanja nisva kazala.
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Slavko: Jaz se spomnim Roberta, kako je vadil harmoniko in poskušal igrati
očetove in ljudske skladbe, ki so po šolsko povsem drugače zvenele, saj je bila
tehnika igranja v glasbeni šoli povsem drugačna, zato je navdušenje
polagoma kar splahnelo.
Moja otroka sta tudi oba obiskovala glasbeno šolo, nista pa imela kakega
posebnega zanimanja, da bi v glasbi resneje nadaljevala.
Robert: Moji otroci so sicer še mlajši, pojejo v šolskem pevskem zboru, ne vem
pa, kaj bo prinesel čas. Morda se pa še navdušijo …
Se danes kdo od vaju ukvarja z glasbo? Na kakšen način?
Slavko: Na nek način se še vedno ves čas ukvarjam z glasbo. Že od malih nog
sem jo imel rad in me je zanimala predvsem bolj s tehnične plati. Veliko sem
se kot tonskih tehnik ukvarjal s snemanjem v avdio studiih, tudi očetove in
Avsenikove glasbe. Kasneje sem naredil svoj studio, v katerem pa se bolj kot z
avdio snemanjem ukvarjamo z videoprodukcijo, kjer pa je avdio oz. glasba še
vedno stalno prisotna.
Kako želita ohraniti spomin na očeta in njegovo glasbeno zapuščino?
Robert: Ko nas je oče zapustil, smo šele začeli zbirati in sortirati vso dediščino,
predvsem pa tudi bolj aktivno spremljati, kaj vse se z zapuščino dogaja v
javnosti, na spletu. Prvi korak naprej je bila odločitev družine, da želimo, da se
njegova zapuščina ohrani za bodoče rodove.
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Robert, Ivanka in
Slavko Slak na
otvoritvi muzeja v
Mirni Peči.
Fotografija: Robert
Kokol, Foto Asja,
Novo mesto.

Najprej smo se dogovarjali z etnografskim muzejem za razstavo, kar pa se ni
uresničilo, zato sem sam aktivneje pristopil k temu. Najprej sem pripravil
potujočo razstavo Moje plošče so moje knjige, nakar pa so se hkrati začele
odvijati tudi druge aktivnosti – sodelovanje z Mladinsko knjigo in Ivanom
Sivcem pri nastajanju biografije, celoten popis avtorskih del, hkrati pa tudi
sodelovanje z Občino Mirna Peč in Dolenjskim muzejem, s katerima smo
postavili muzej, ki je danes eden najlepših in najmodernejših v Sloveniji. Skupaj
z muzejem smo v Mirni Peči zastavili tudi druge spremljajoče aktivnosti, ki bodo
pripomogle k ohranjanju Slakove glasbe – tekmovanje v igranju na diatonično
harmoniko in Festival Slakove glasbe, tj. glasbena prireditev s koncertnim
ansamblom, ki izvaja Slakovo glasbo čim bližje originalu, s katero gostujemo
po različnih krajih Slovenije.
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Slavko: Veliko dela na področju popisovanja, urejanja in arhiviranja gradiva
je bilo že narejenega, kar je bilo hkrati osnova za vse večje dejavnosti, ki so
nato izhajale iz tega.
Z veseljem smo spremljali realizacijo največjega in najpomembnejšega
projekta – Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, zavedamo pa se,
da moramo ves čas skrbeti tudi za to, da se očetova glasbena dediščina čim
pogosteje pojavlja tudi drugje – na radiu, spletu, v knjigah in glasbenih medijih,
skratka povsod, kjer je to možno, da lahko ljudje na več načinov ohranjajo stik
z njegovo glasbo. Veliko je torej aktivnosti, ki pripomorejo k temu, da se
očetova glasba ohranja in ne prepušča pozabi.

Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je v letu 2019 od Slovenskega muzejskega društva prejel
nagrado Valvasorjev nagelj, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju muzejstva. Fotografija
je del arhiva Občine Mirna Peč.
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Intervju z Ivanko Slak ter sinovoma Slavkom in Robertom Slak sta izvedli Pia Fornezzi Rezelj in Eva
Zupančič, na fotografiji v sredini.
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Marija Pungerčar
Decembra 2017 smo obiskali najstarejšo sestro Lojzeta Slaka, ki živi v Mirni Peči.
Gospa Marija Pungerčar nas je prijazno sprejela na svojem domu v Rožni ulici.
Že takoj ob pozdravu nam je v svoji kuhinji pokazala stenske družinske
fotografije. Na njih je upodobljena njena družina – starši ob poroki, posebej
mama in cela Slakova družina, na katero je Pungerčarjeva mama vse življenje
ostala zelo navezana. Ob njeni pripovedi smo hitro spoznali, da je bila njena
vloga v družini vselej pomembna in da je močno zaznamovala tudi življenja
njenih bratov in sester.
Gospa Marija, povejte nam nekaj o sebi.
Doma sem bila na Jordankalu, od koder izhaja moja, torej Slakova družina.
Tam sem preživela otroštvo. Po vojni sem nekaj časa živela v Ljubljani, kjer sem
hodila v službo, potem pa sem se vrnila v Mirno Peč. Spoznala sem moža, s
katerim sva si tukaj postavila hišo ter ustvarila družino. Imava dve hčerki in
enega sina. Mož Leopold je umrl pred sedmimi leti. Hčerki, ena po poklicu
pedagoginja, druga umetnica, danes živita v Ljubljani, sin, po poklicu
podjetnik, pa je ostal doma v Mirni Peči in si tu zraven postavil hišo, v kateri živi
s svojo družino.
Ste Lojzetova najstarejša sestra. Koliko let ste starejši od njega?
Lojze se je v družini rodil kot četrti otrok. Od mene je bil mlajši štiri leta,
pravzaprav tri leta in pol. Vmes sta bila med nama še brat Stanko in sestra Ani.
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Marija Pungerčar med našim obiskom januarja
2018. V novi biografiji o Lojzetu Slaku lista za
fotografijami iz mladosti, da nam s sliko še bolj
doživeto prikaže utrip tistega časa.

Imate pa še več bratov in sester, kajne?
Tako je. Samo leto po Lojzetovemu rojstvu se je rodila sestra Pepca. Zanimivo
je, kako pogosto smo se rojevali, pa za to takrat ni bilo nobene zdravniške
pomoči. Jaz sem se rodila novembra leta 1928, za mano pa Stanko novembra
1929, Ana oktobra 1930, Lojze julija 1932, Jožefa (Pepca) decembra 1933, Vida
aprila 1935, prvi Matija decembra 1936, drugi Matija decembra 1938, Tone
decembra 1942, Kristina julija 1946 in Gabrijela marca 1948.
Skupaj nas je bilo torej kar enajst otrok. En brat Matija je umrl že kot otrok, star
dve leti. V naši družini je bilo zanimivo tudi to, da sta bila oba, oče in mati
dvojčka. Oba sta bila rojena istega leta in oba sta imela sestro dvojčico. Ob
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poroki so jima vsi ljudje napovedovali, da bosta imela za otroke same dvojčke,
pa se to ni niti enkrat zgodilo.
Edini dvojčici, ki sta se nato pojavili v družini, sta se rodili leta kasneje, to sta
Lojzetovi vnukinji.

Fotografija Slakove družine, ki ima posebno mesto v Marijinem domu.

70

Kakšni pa so sicer vaši spomini na otroštvo?
Na otroštvo nimam posebej lepih spominov. To je bilo težko obdobje, saj ga je
zaznamovala druga svetovna vojna. Velikokrat nisem imela izbire in sem
morala delati stvari, tudi če jih nisem želela. Pogosto sem vozila vojake in
kuhala hrano za partizane. Naša vas Jordankal je bolj odročna vas, obdana z
gozdovi, v katerih so se med vojno skrivali in bojevali vojaki. Navadno so nas
obiskali ponoči in nam ukazali, naj zanje pripravimo hrano, ki sem jo nato kot
mlado dekle odnesla na določeno mesto v okoliških gozdovih.
Včasih so nam ukazali, da izpraznimo hišo in se je cela številna družina
premaknila v majhno izbo, v preostala dva večja prostora v hiši pa so vojaki
začasno nastanili ranjence.
Pred vojno sem hodila v šolo. Ko sem bila v petem razredu, so jo zaradi vojne
zaprli. Po koncu vojne je nekaj otrok sicer nadaljevalo s šolanjem, vendar meni
tega zaradi doma niso pustili. Potrebovali so me za delo doma.
Je bilo v vojni kdaj ogroženo tudi vaše življenje ali življenje vaših družinskih
članov?
Prav zagotovo. Velikokrat sem kot po čudežu ostala živa, tudi takrat, ko so
napadli Mirno Peč in sem se znašla sredi napada. Pa tudi moj oče je po
srečnem slučaju ostal živ, potem ko so ga po nemški ofenzivi v vasi vzeli za
talca in je na drugem koncu Mirne Peči na Rogovili edini uspel pobegniti v
Malensko vas. Čeprav so za njim Nemci ves čas streljali, ga niso ranili. Njegov
klobuk, ki ga je kasneje s seboj prinesel domov, pa je bil ves preluknjan.
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Kašne spomine imate na svoje starše?
Ata je bil zelo vesel človek. Rad je bil med ljudmi, v družbi, še posebej takrat,
ko se je pelo. Mama je bila pa drugačna. Bila je bolj resna, tudi resnih in kratkih
besed. Vendar, kar je povedala, je bilo vedno zanimivo. Doma je bila z
Malega Kala, iz Barbove družine.
Slakova mama Ana,
rojena Barbo.
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Na Malem Kalu je pri starih starših otroštvo preživel tudi Lojze. Kako je prišlo do
tega?
Ko je bil Lojze majhen, je mama hudo zbolela in niso vedeli, ali si bo sploh lahko
opomogla, zato so takrat najmlajšega Lojzeta poslali k starim staršem na Mali
Kal.
Lojzeta so stari starši, dve mladi teti in dva strica vzljubili in je z njimi ostal vse do
vstopa v šolo.
Njegove sestre in bratje smo ga v teh letih, ko je bil zdoma, čeprav smo redno
imeli z njim stike, komaj čakali, da je prišel domov. Še bolj pa mama, ki ga je
najbolj pogrešala. Ob nedeljah je po kosilu pogosto šla sama peš na Mali Kal
pogledat Lojzeta, oče pa je doma čuval otroke. Z vozom ji je šel pozno zvečer
naproti, da ni šla sama skozi gozd nazaj. Mi, otroci, smo jo doma komaj čakali,
da je povedala, kako je naš Lojzi in kaj ji je tistega popoldneva povedal.
Čeprav je bilo doma veliko otrok, je mama Lojzeta vsa leta, ko je bil na Malem
Kalu, močno pogrešala.
Pred vstopom v šolo sta se z atom končno zares odpeljala ponj, da bi ga
odpeljala domov na Jordankal, od koder bi potem hodil v šolo. Lojze je šel rad
z njima, ko pa so prispeli na Jordankal, je bilo hudo. Ves čas je jokal, ni želel ne
jesti ne piti ter prosil, naj ga peljejo »domov« in nazadnje sta ga starša res
peljala nazaj na Mali Kal. Očeta in mamo je to hudo prizadelo, mama je
jokala, vendar Lojze je bil takrat premlad, da bi se zavedal, kje je v resnici bil
njegov dom.
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Na Malem Kalu se je Lojze prvič srečal tudi s harmoniko. Ste harmoniko
poznali tudi doma?
Lojze je harmoniko res spoznal na Malem Kalu. Nanjo je igral stric, ki ni prav
nič rad videl, da bi nanjo igral tudi kdo od vaških otrok, ker se je zanjo bal.
Ampak Lojze jo je vzel z omare, kamor jo je stric pospravil, kadar so vsi odrasli
odšli zdoma na njivo ali v vinograd. Čeprav je bil majhen, je bil iznajdljiv in se
je zelo potrudil, da jo je dobil z omare in jo nato tudi pospravil nazaj.
Stric je za Lojzetovo igranje izvedel šele na poroki svoje sestre. Takrat so stričevi
prijatelji izprosili, da Lojze zaigra na harmoniko. Večkrat so ga namreč že slišali,
ko je doma na skrivaj igral, a tega stricu niso izdali. Stric je bil takrat zelo
presenečen in je priznal, da se mu je zdelo, da je bila harmonika na omari
večkrat premaknjena. Lojzetu pa je takrat kar malo odleglo, da stric ni bil
jezen.
Doma na Jordankalu pa si je oče tudi nekoč kupil staro harmoniko. Želel si je,
da bi se naučil igrati, a mu to ni šlo prav dobro od rok. Trudil se je še tudi
pozneje, ko je Lojze že začel igrati, pa mu nikakor ni šlo. Brat Stanko ga je
vedno tolažil, da ˝harmon'ke niso dobre˝, a ko je harmoniko na obisku doma
v roke prijel Lojze, je prav dobro igrala.
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Je Lojze po svojih starših podedoval kako posebno lastnost?
Lojze je bil zelo vesel človek že od otroštva. In to je gotovo dobil po svojem
očetu. Oče, ata kot smo mu rekli, ga je potem tudi spodbujal k igranju
harmonike in mu kupil prvo, sicer staro harmoniko.
Fotografija Vide Rajar, rojene Slak, s prijateljico, v ozadju igra
Matija. Fotografija je del zasebne zbirke Vide Rajar.

Kakšen pa je bil Lojze kot učenec?
Kot učenec je bil Lojze precej navihan. Pogosto je kaj ušpičil in bil zaradi tega
pogosto kaznovan, tudi takrat, ko sicer ni bil kriv. V osnovno šolo je hodil v
Karteljevo, ker je bila ta šola bližje Malemu Kalu. Vedno je bilo kaj slišati na
račun njegovega vedenja.
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Kako pa je nato teklo življenje vaše družine na Jordankalu?
Po vojni smo doma ostali zelo složni, čeprav nas je bilo veliko. Starejši smo bili
staršem za pomoč pri delu. Takrat je tudi Lojze pogosteje prihajal domov. Na
Malem Kalu se je življenje namreč spremenilo. Stari starši so pomrli, stric se je
oženil, tete so se omožile in odselile, in tako se je Lojze začel vračati na svoj
pravi dom. Doma so takrat bili še vsi bratje, s katerimi je začel najprej igrati.
Tam so začeli tudi s prvimi vajami.

Marija Pungerčar s sestrami Pepi, Tinco in Jelko, bratom Matijem in Ivanko Slak na
zaključku Tabora v dolino tiho pri Barbovih na Malem Kalu.
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Med Vami in vašo najmlajšo sestro Jelko je bilo kar dvajset let razlike. Gotovo
ste v svoji družini velikokrat prevzeli ne le vlogo starejše sestre, ampak tudi
mame, ko je bilo to potrebno.
Res je. Mlajši bratje in sestre so že odhajali od doma, jaz pa sem kar dolgo
vztrajala doma. Pravzaprav sem kar morala ostati dlje doma in pomagati
skrbeti za en kup majhnih otrok. Pozneje sem šla v Ljubljano v službo, da sem
zaslužila nekaj denarja in z njim pomagala tudi družini doma.
Lojze se je pred odhodom v Ljubljano izučil za tapetnika. Kako to, da si je izbral
ta poklic?
Lojze se je res izučil za tapetnika. Vendar se za ta poklic ni sam odločil. Želel se
je izučiti za trgovca, vendar takrat ni bilo prostega mesta. Za tapetnika ga je
v uk vzel očetov prijatelj iz Novega mesta, ki je tudi sicer z družino pogosto
prihajal na Jordankal.
Kot izučen tapetnik je Lojze tudi meni izdelal kavč, ki ga še vedno hranim na
podstrešju. Izdelal mi ga je potem, ko sva bila že oba v Ljubljani. K meni je
pogosto hodil na obisk na belo kavo in jabolčni zavitek, ki ga je imel res zelo
rad. No, kasneje pa ni k meni prihajal samo zaradi »štrudlja« … (smeh)
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No, sedaj sva postali pa zares radovedni. Kateri je bil pa drugi vzrok za
Lojzetove obiske pri vas?
Na drugi strani moje sobe, samo stena je bila vmes, je stanovala moja
prijateljica Ivanka. Neke nedelje nisva imeli kaj početi, ona je bila sicer doma
s Štajerske, sem predlagala, da bi šla z menoj na obisk na Dolenjsko. Pa ni bila
nič navdušena, ker je bila bolj boječe dekle in je vedela, da so pri nas doma
še druge sestre in predvsem fantje, ki se jih je kar malo bala. Pa sem ji rekla,
naj ne skrbi za to in da bodo doma na mizo dodali samo še eno žlico več, ko
bo kosilo. Potem se je le opogumila in odšla z menoj. Tistega popoldneva je
bila v Biški vasi pod Kastelčevim podom tudi veselica, na kateri so igrali moji
bratje. Tako je Ivanka spoznala Lojzeta, ki je nato ni več izpustil.
Na kaj ste pa pri svojem bratu Lojzetu najbolj ponosni?
Najbolj sem ponosna ravno na glasbo, s katero je Lojze vedno znal pritegniti
številne ljudi. Čeprav so bili vsi štirje bratje dobri glasbeniki, je bil Lojze med njimi
vedno glavni. Samo da se je pojavil na Jordankalu, že je bila vsa vas zbrana
skupaj. Na spodnji strani hiše smo imeli zunaj veliko mizo, poleg nje smo hitro
znesli klopi in potem se je pelo. To je bilo druženje med mladimi, nekaj
posebnega, nekaj, kar smo takrat imeli zase, saj ni bilo kina ali drugih priložnosti
za druženje.
Lojze in fantje so kasneje sicer hodili igrat naokrog po »ohcetih« in veselicah, ki
so bile takrat po vaseh organizirane pod kmečkimi podi, vendar punce nismo
smele z njimi, saj nas starši niso pustili. Če pa so nam včasih že dovolili, smo
morala biti dekleta ob določeni uri doma in to vedno strogo upoštevati,
čeprav nam ni bilo lahko.
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Se danes s Slakovimi, še živečim bratom in sestrami, pogosto srečujete?
Še največkrat me obišče Lojzetova žena Ivanka, ki se je prav navezala na vse
Slakove. Skupaj z najmlajšo sestro Jelko pogosto prideta na obisk, ko gresta v
vinograd na Trško goro. Pa tudi druga sestra, ki živi v Ljubljani in prihaja v
zidanico na Golobinjek. Tudi z ostalimi se redno srečujemo ob rojstnih dnevih
in pred novim letom. Prihodnje leto se bomo še pogosteje srečevali, če bomo
le zdravi, saj bomo praznovali veliko okroglih jubilejev.
Lina Ovnik in Ula Parkelj
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Matija Slak
Matija Slak je Lojzetov mlajši brat. Tudi njegovo življenje je bilo vselej tesno
povezano z glasbo. Še danes je, saj je dejaven v Društvu harmonikarjev Mirna
Peč, s katerim rad in pogosto nastopi na lokalnih prireditvah ter praznovanjih.
Še posebej mu je pri srcu petje v kvartetu, ki deluje znotraj društva. V zadnjem
času najpogosteje in uspešno nastopa ravno z njim; kvartet je bil pred kratkim
povabljen tudi v Ameriko. S prijetnim, skromnim in izredno zanimivim
sogovornikom sta se pogovarjala Ines Rupnik in Jure Barbo (zbornik 8. likovne
ustvarjalnice OŠ Toneta Pavčka, 2014).
Gospod Matija, Lojze je bil vaš starejši brat, ki ni živel doma. Kako ste skupaj s
svojimi sestrami in bratoma gledali nanj? Ste ga pogosto videvali?
Doma nas je bilo veliko otrok, kmetija pa majhna. Pri Barbovih na Malem Kalu
pa je bila velika kmetija in stara mama je bila vedno zelo vesela, če smo prišli
k njej, če ne zaradi drugega, da smo poprijeli za kako delo – pasli smo krave,
pobirali jabolka in opravljali razna druga dela. V šolo smo Slakovi otroci hodili
v Mirno Peč in ko smo se odpravljali domov, nam je bilo vseeno, kam smo
zavili, domov na Jordankal ali na drug konec – na Mali Kal. Tja nas je zelo
pogosto »vleklo«, saj so bili pri Barbovih poleg stare mame doma še strici in
tete, ki so bili pravi veseljaki. Zdelo se nam je, da govorijo same »hecne« stvari
in smo jih zato vedno radi poslušali in se naučili tudi marsikatere norčije.
Lahko rečem, da smo se tako kar vsi bratje in sestre zelo pogosto videvali in
družili, kljub temu da Lojze ni živel doma.
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Domov na Jordankal je Lojze pogosteje zahajal šele potem, ko je že stanoval
v Novem mestu, kamor se je šel izučit. Rad je prihajal domov, tudi zato, ker
smo ga doma čakali bratje in smo potem, kadar smo se videvali, radi skupaj
zapeli in zaigrali.

Bratje Slak igrajo doma. Zadaj sedi oče.
Fotografija je del osebnega arhiva
družine Slak.
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Ali se spomnite katere anekdote iz trenutkov, ki ste jih preživeli skupaj, bodisi
kot otroci bodisi pozneje, ko ste skupaj nastopali?
Kot otroci smo uganjali številne norčije, kadar smo skupaj pasli živino. Ko smo
bratje že imeli svoj ansambel in smo se z Lojzetovim avtomobilom vozili že na
nastope, pa se je vedno dogajalo kaj zanimivega. Na veselice, kjer smo
najpogosteje nastopali, smo seveda s seboj morali pripeljati tudi svoje
instrumente, med katerimi je bil največji kontrabas. Za prevažanje le-tega smo
uporabili prtljažnik na strehi Lojzetovega avtomobila. Nekoč smo ga po
nastopu na veselici na Bučki položili na avto, potem pa smo se pogovarjali s
prireditelji ter družbo deklet in fantov. Kontrabas smo seveda pozabili privezati
in smo se veselo odpeljali domov. Med potjo smo naenkrat ugotovili, da ga ni
več na strehi. Avto smo obrnili ter se vrnili nazaj. Našli smo ga razbitega v treh
kosih. En kos je ležal sredi ceste, druga dva pa v jarku. K sreči je imel Lojze
takrat že poznanstva pri Godbi ljudske milice, kjer so imeli »instrument mojstra«,
ki nam je kontrabas zlepil skupaj in ga popravil, da je izgledal kot nov.

Velikokrat se je zgodilo kaj takega, čemur smo se potem še leta smejali. Sam
sem na veselico v Globodolu, na kateri smo nekoč igrali, prišel v srajci in
»rekelcu« peš z Jordankala. Ko je bilo potrebno začeti z igranjem, pa tega
nisem mogel, saj sem klarinet pozabil doma. Lojze se je nekaj časa jezil, ampak
ni mi preostalo drugega, kot da sem se peš odpravil nazaj domov po
instrument ter se vrnil, da smo potem le zaigrali skupaj.
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Kako ste se razumeli z Lojzetom kot glasbenikom?
Prvič sva skupaj zaigrala v Mirni Peči ob odprtju neke mizarske delavnice, ko
mi je bilo približno 13 ali 14 let in sem že drugo leto igral klarinet. Doma sva se
naučila nekaj skladb in se prvič pokazala ljudem. Bili so navdušeni, čeprav
danes menim, da najino igranje ni imelo kakšne posebne kakovosti, a za tiste
čase je to predstavljalo nekaj velikega in zanimivega. Potem sva na podoben
način še nekajkrat skupaj nastopila, nato pa se nama je najprej pridružil
najmlajši brat Tone, ki se je v glasbeni šoli učil igrati trobento, kasneje pa še
starejši brat Stane na kontrabasu. On pa je bil takrat že v službi v Ljubljani. Tako
smo kar nekaj let skupaj igrali vsi štirje bratje.
Z Lojzetom sva se vedno zelo dobro razumela. Bil je moj starejši brat, v
ansamblu pa je vedno imel vodilno vlogo. Bil je strog in pri svojih zamislih ni
nikoli popuščal. Z mlajšim bratom Tonetom sva hodila v glasbeno šolo v Novo
mesto in sva, ker sva imela več znanja v glasbeni teoriji, že pričela z notnim
zapisom posameznih skladb. Lojze je vsako noto skrbno preverjal in vztrajal, da
se jo popravi, če ni zvenela tako, kot si je zamislil. Bil je izreden muzikant in imel
je neverjeten posluh.
Kje vse ste z njim nastopali?
Na začetku smo največ nastopali na Dolenjskem, okrog Novega mesta.
Potem pa se je področje naših nastopov vse bolj širilo. Kmalu smo nastopali
tudi daleč od doma, vse do Hrvaške in Italije. Kasneje smo zelo pogosto igrali
tudi na Gorenjskem. Nismo bili profesionalni glasbeniki, vendar takrat
ansamblov ni bilo veliko; med tistimi, ki so že bili, pa smo bili med najboljšimi in
smo tako imeli veliko možnosti za igranje. Takrat smo seveda nastopali še s
kromatično harmoniko, ki je bila bolj priznana, čeprav se Lojze nikoli ni zares
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ločil od diatonične, s katero je začel in kasneje nadaljeval svojo glasbeno pot.
Na nastopih jo je navadno imel s seboj ter vmes pogosto zaigral nanjo in že
takrat smo lahko začutili, da je njegova nepogrešljiva spremljevalka.

Matija Slak v Društvu harmonikarjev Mirna Peč, leta 2015, na Malem Kalu pri spominskem
obeležju.
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Zakaj po vojaščini niste z njim nadaljevali glasbene poti?
Najprej se je ansambel razšel, ker sem odšel k vojakom jaz. Ostali trije so kar
nekako životarili, čeprav je Lojze želel nadaljevati z igranjem. Ko sem se vrnil
od vojakov, smo spet nekajkrat nastopili, a je čez leto moral k vojakom še Tone.
V tem času je Lojze, ki je bil na splošno znan po tem, da je v svojih zamislih
vedno trdno vztrajal in jih pripeljal do cilja, spoznal Fante s Praprotna, s katerimi
je nato hitro začel nastopati. Z brati smo sicer še nekajkrat nastopili skupaj,
vendar smo bili preveč razkropljeni, težko smo se dobivali na vajah, ker nismo
bili vsi v Ljubljani. Če sva z bratom hotela na vaje v Ljubljano, nama je pot do
železniške postaje ter vožnja z vlakom v eno smer vzela skoraj štiri ure. S Fanti s
Praprotna pa so se zaradi bližine lažje dobivali .
Vam je bilo kdaj žal za to?
Ni mi bilo žal. Sam nisem nekako želel zapustiti Dolenjske in sem raje ostal v
Novem mestu, čeprav so se bratje zelo trudili ter mi v Ljubljani iskali službo in
stanovanje. Za glasbo nisem bil tako zagnan kot Lojze, a sem njegovo
ustvarjanje ves čas spremljal, opazoval njegov napredek in sem bil tega zelo
vesel.

Ali je bilo Vaše življenje kasneje tudi povezano z glasbo? Kaj ste bili po
poklicu?
Sam sem se še vedno veliko ukvarjal z glasbo, čeprav manj resno in bolj zato,
ker so me drugi pripravili do tega, saj sam nisem bil tako zelo zagnan. Eden od
razlogov, da sem še pogosto igral na harmoniko, klarinet ali saksofon, je bil tudi
ta, da se je takrat z muziko še veliko zaslužilo. Igranje na dveh veselicah je
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včasih predstavljalo toliko kot mesečna plača v službi. Nastopal sem v več
ansamblih, na Otočcu, v Termani Dolenjske Toplice, v gostišču Na jasi, pri
Windischerju … Po vsem tem sem imel tudi svoj ansambel, imenovan Stari
znanci. Pevci so bili doma s Štajerske, instrumentalisti pa z Dolenjske. Z njimi
smo posneli zgoščenko. Igral sem tudi v Mestni godbi Novo mesto, pel pri
Mešanem pevskem zboru Krka … Svoje poklicno delo sem posvetil tovarni
zdravil Krka, v kateri sem bil zaposlen kot farmacevt.
Ste na svojega brata ponosni? Ali ste mu kdaj zavidali njegove številne
uspehe?
Ja, tudi zavidal sem mu kdaj pa kdaj, ampak bil sem strašno ponosen nanj in
bil zelo vesel, da mu je uspelo. Če je igral v bližini, sem bil vedno na veselici,
če sem bil le prost. Midva se nato res nisva več veliko družila po glasbeni strani,
a sva se kot brata in prijatelja pogosto družila, največ v zidanici. Oba sva imela
svoj vinograd in zidanico; pogosto sva prihajala skupaj ter hvalila vsak svoj
cviček.
Zakaj se določena harmonika imenuje Slakova harmonika in v čem se
razlikuje od drugih diatoničnih harmonik?
Ko je Lojze resneje začel z igranjem, so bile uveljavljene tri ali štiri vrste harmonik.
Sam je, če se je hotel uveljaviti, moral poprijeti za kromatično, veliko časa pa
je posvetil preizkušanju ostalih treh vrst in ugotovil, da tiste, ki so bile oblečene
s celuloidom in so izgledale kot koščene, niso dale pravega zvena. Ravno tako
niso bile dobre druge, ki so bile ameriške izdelave in so bile po videzu zelo
visoke in ozke, rekli smo jim amerikanke. Najlepše so še vedno zvenele tiste
tretje, ki so bile narejene iz navadne, lesene škatle. In to vrsto harmonike je
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nato tudi sam izpopolnjeval. Najprej je dodal harmoniki šesti bas, v zadnji vrsti
tipkovnice pa je dodal še gumb za terco v B-duru, ki je muzikantu omogočal
lažje igranje, da mu ni bilo potrebno skakati s prsti nižje po tipkovnici. Temu
gumbu danes pravimo »Slakov gumb«. Te izpopolnitve so se med muzikanti
zelo prijele in še danes imajo harmonikarji najraje to ljudsko različico
diatonične harmonike, ki jo je Lojze po svoje izpopolnil.
Poleg gumbov je Slakova harmonika posebna tudi po tem, da ima samo en
jermen. Lojze je vedno uporabljal samo en jermen, pri igranju pa si je na desni
roki pomagal s palcem. Med igranjem desne roke je večinoma uporabljal le
štiri prste, s palcem pa je potiskal harmoniko skupaj. Od tod izvirata tudi
njegova značilna in edinstvena drža in igranje harmonike.
Kot vemo, tudi sami igrate harmoniko. Kako dolgo že in kdo vas je naučil?
Nihče me ni naučil ali učil. Takrat ni bilo mojstrov in virtuozov, kot jih poznamo
danes. Bili so starejši vaški godci, ki so večinoma igrali na takrat uveljavljeni
avstrijski način igranja, kar nam ni bilo ravno všeč, zato smo se učili kar sami,
po posluhu in čim bližje ljudskemu načinu.
Včasih sva vadila tudi skupaj z Lojzetom in se pogovarjala: »Kako pa to že gre?
Kako pa to zaigraš?« »Pa probaj to in tako …«, »tako pa bolje zveni …« Tako
sva se učila kar sproti in med seboj. Igranja na harmoniko sem se pričel učiti že
zelo zgodaj, ko sem bil star 6 ali 7 let, čeprav smo to takrat počeli tajno, ker je
v tistih časih veljalo za sramotno igrati na tako leseno škatlo. Jaz sem začel
igrati po svoje, potem pa so tisti stari godci k našemu očetu hodili na obisk in
ker so vedeli, da znam igrati, so me vedno nagovarjali: »Daj, Matiček, boš
malo zaigral, zašpilaj nam!« z namenom, da bi videli kakšne nove prijeme. To
je bilo kmalu po vojni, ko je bil v rabi dinar, kar se je meni kot dečku zdelo še
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posebej imenitno, zato sem rad pokazal kak prijem komur koli, ki mi je v dlan
vsake toliko časa potisnil kak dinar – za primerjavo naj povem, da je bil en
dinar takrat vreden toliko, da si z njim lahko kupil škatlico vžigalic – če pa je
kdo samo hodil okrog mene, ker je hotel videti mojo držo, ki je bila drugačna
od njegove, sem se mu pa izmikal in se obračal stran, da je izgledalo, kot da
plešem s harmoniko. Včasih me je oče zaradi tega kar pošteno okaral.
Ali pišete tudi svoje skladbe?
Ja, tudi. Napisal sem okrog 30 skladb, ki smo jih posneli v studiu in izdali najprej
na treh avdiokasetah ter kasneje še na zgoščenki.
Kaj pa menite o današnji narodnozabavni glasbi in glasbi nasploh?
Opažam predvsem to, da se je zelo spremenila. Danes so glasbeniki pravi
virtuozi, tako na harmoniki kot tudi na ostalih spremljajočih instrumentih.
Njihovo igranje se je neverjetno izpopolnilo, vendar se močno razlikuje od
tistega ljudskega, ki smo ga izvajali mi in predvsem Lojze. Mladi danes
»trenirajo brzino« in hitijo, da čim prej pridejo do konca skladbe, pozabljata pa
se staro, preprosto ljudsko petje in igranje, ki ga imajo navadni in preprosti
ljudje še vedno zelo radi.
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Plošča Matijevega ansambla Matiček. Plošča je del
zbirke.

Seveda, tudi to je glasba in nekomu je lahko tudi taka všeč. Vsekakor pa velja,
da glasba nima meja. Lahko si maksimalno glasbeno izobražen, pa nikoli ne
prideš do konca, do vrha. V glasbi se vedno da doseči še nekaj več, vedno
se da zaigrati še bolje, še popolneje. To je Lojze vedel in k temu je stremel. To
je pogosto rekel tudi drugi brat Tone, ki je glasbo na akademiji celo doštudiral.
Moraš imeti le voljo in delovne navade. Te v glasbi vedno pridejo do izraza.
Vsakdo, ki se z glasbo začne resneje ukvarjati, to kmalu spozna in zna ceniti
delo glasbenika. Dokler smo bili mi štirje mulci, smo počeli vse možne vragolije,
ko pa smo se resneje začeli ukvarjati z glasbo, si je še oče oddahnil, ker je videl,
kako dobro vpliva na nas in ker je vedel, kje smo in kaj počnemo. Sam menim,
da če ima človek do glasbe veselje in ga deli z enakomislečimi, je vedno v
družbi, ki ne misli slabo. V taki družbi je zmeraj prijetno, obkrožen je z dobrimi
ljudmi in nikoli se mu ni treba bati, da ga ljudje ne bodo marali. Kot glasbenik
s srcem je človek vedno zaželen, kamor koli pride.
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Matija Slak kot mentor mladim harmonikarjem na harmonikarskem taboru V dolino tiho.
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Vida Rajar
Vida Rajar je Lojzetova mlajša sestra. Vse življenje živi na Jordankalu, kjer si je
ustvarila družino. Danes živi sama v hiši nedaleč stran od svoje rojstne hiše.
Našega obiska je bila vesela in rada nam je zaupala zgodbe iz svoje mladosti.
Kako se spominjate Lojzeta iz svojega otroštva?
Rodil se je kot četrti otrok, jaz pa sem bila šesta. Po pripovedovanju starejših in
staršev vem, da je Lojze bil prvo leto še doma, potem pa je mama zbolela,
bila pa je tudi že noseča s Pepi. K nam je takrat prišla Barbova stara mama in
predlagala, da Lojzka, ki še ni znal hoditi, za nekaj časa vzame k sebi, saj ga
mama ni mogla nositi.
Vida Rajar, rojena Slak. Fotografija je del njenega
osebnega arhiva.
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Kako je bilo pa na Malem Kalu takrat?
O, tam jih je bilo takrat veliko doma. Lojzkovi teti in strica so ga vzeli kot za
svojega. Imeli so tudi več časa, da so se ukvarjali z njim. Zelo so ga imeli radi.
Kako pa je mama to sprejela?
Mama je redno hodila na obiske na Mali Kal. Če je le mogla, je dvakrat na
teden odšla pogledat Lojzka. Njena mama jo je vedno tolažila, da jih ima
doma še dovolj in naj Lojzka pusti še nekaj časa pri njih.
Pa Lojzek? Je bil rad na Malem Kalu?
O, ja, po dobrem letu je bil že toliko razumen, da se je tam počutil bolj
domačega kot pri nas. Teto Micko, ki se je največ ukvarjala z njim, je začel
klicati kar mama.
Potem sta ga šla oče in mama nekega dne iskat z vozom in ga pripeljala
domov. Takrat je samo jokal, nič ni hotel početi, še jesti ne. Ves čas je samo
klical strica Ludvika: »Lubo, Lubo …«
Kako pa se je potem vrnil na Mali Kal?
Stari oče je nekje v Mirni Peči izvedel, kako Lojzek doma joka. Zapregel je
samčka in se odpravil na Jordankal. Ko ga je Lojzek zagledal, je skočil vanj,
kar gor na voz in se ga oklenil. Ko je stari ata sestopil z voza, je Lojzek ostal na
vozu in niso ga več dobili dol.
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Z besedami »Saj ko bo k pameti prišel, bo že prišel domov!« je ata prepričal
svojo hčer, da je Lojze še nekaj časa ostal na Malem Kalu.
Pa se je mama s tem sprijaznila?
Kje pa! Mama je doma veliko jokala. Velikokrat je, potem ko je prišla domov z
obiska pri Lojzku, pripovedovala o tem, kako se je vračala z Malega Kala.
Nedaleč stran na Velikem Kalu se je usedla na brežini, gledala nazaj proti
Malem Kalu in jokala.

Vida Rajar (rojena Slak) na svoji poroki. Glavni muzikant je bil brat Lojze. Po poroki je prevzela
priimek Rajar. Fotografija je del njenega osebnega arhiva.
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Ste ga otroci tudi obiskovali?
Seveda smo ga, vsi smo hodili na Mali Kal. Meni so starši včasih že v mraku rekli,
naj grem na Mali Kal. Bilo me je strah in sem vse do Biške vasi, kjer se je gozd
zaključil, tekla, potem pa sem hodila čez Postajo na Mali Kal. Stara mama me
je zmeraj lepo sprejela, mi dala toplo mleko in kruh. Klicala me je Vidka.
Spraševala me je o tem in onem, kaj se je dogajalo doma. Pri starih starših sem
večkrat ostala čez noč, zjutraj pa sem se vrnila domov. Ko sem odhajala, mi
je stara mama vedno v košaro dala pol hlebca kruha in jabolko, da sem nesla
domov.
Vida Rajar v rojstni hiši na Jordankalu ob
Slakovih zibkah in drugih starih predmetih.
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Lojze se tudi potem, ko je bil že večji, ni vrnil domov in je ostal na Malem Kalu
tudi potem, ko je začel hoditi v šolo, mar ne?
Res je. Oče mu je kupil potrebščine za šolo in jih peljal na Mali Kal, pa tudi
pozneje, ko se je Lojze že učil pri Pavliču za tapetnika, je za plačilo poskrbel
oče. Spomnim se, da smo doma pozno jeseni, ko je že bil sneg, naložili poln
voz drv in živeža za »lon,« ker je bil mojster Pavlič dober človek in je Lojzeta
večkrat tudi čez noč vzel k sebi, da mu ni bilo treba iti daleč domov peš in
zgodaj zjutraj spet nazaj.
Tega »lona« je bil vesel tudi Lojze in se zanj očetu vedno s spoštovanjem
zahvalil. Pri tem se mu je pogosto zareklo, da je atu rekel stric, nad čemer se
je pa ata vedno razjezil z besedami: »Kakšen stric neki sem jaz tebi!«
Slakovi na enem izmed
družinskih nedeljskih srečanj.
Fotografija je del osebnega
arhiva Vide Rajar.
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Ali ste se kot cela Slakova družina kdaj dobivali skupaj?
Ko je bil Lojze večji in sploh takrat, ko je že hodil v šolo v Novo mesto, je večkrat
in rad prihajal domov, zlasti ob nedeljah. Takrat je že spoznal, kje mu je bil pravi
dom.
Mali Kal je zapustil potem, ko se je vrnil domov iz vojske. Tete so se poročile,
stari starši so umrli. Doma smo se vedno zbirali ob nedeljah in za godove, te
smo redno praznovali. Najpomembnejši je bil, seveda, atov.
S Stankom sta po mamini smrti leta 1976 sama živela v hiši in vsi so ju redno
obiskovali, pa tudi mi, bližnji bratje in sestre, smo se velikokrat srečevali,
največkrat za praznike.
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Leopold Pungerčar
Leopold (Polde) Pungerčar je sin Marije Pungerčar, najstarejše Lojzetove
sestre. Na strica Lojzeta in njegove glasbene uspehe je bil ponosen že od malih
nog, kot odrasel pa je z njim stkal tesno vez prijateljstva in zaupanja. Z Lojzetom
sta vse življenje z zanimanjem spremljala delo drug drugega in si bila v
marsikaterem pogledu na delo in življenje nasploh, enotna.

Leopold Pungerčar s stricem Lojzetom na Vseslovenskem motorističnem blagoslovu
v Mirni Peči. Fotografija je del zasebne zbirke družine Pungerčar.
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Kako ste doma, v vaši družini, v času vašega otroštva spremljali delo Lojzeta
Slaka? Vas je stric Lojze pogosto obiskoval?
V naši družini je bila glasbena pot mojega strica ves čas spremljana. Z njegovo
glasbo smo pravzaprav otroci odraščali. Takrat se še nismo dobro zavedali
njegovih uspehov, smo pa, kot otroci s podeželja, vedno z zanimanjem
pričakovali njegove obiske iz Ljubljane.
Mojo mamo, ki je bila med Slakovimi brati in sestrami najstarejša, so radi
obiskovali vsi strici in tete. Za njih je veljala kot druga mama. Vsi bratje in sestre
so jo zelo spoštovali.
V času mojega otroštva se je Lojze poleg svoje službe intenzivno posvečal
glasbi.
Tudi ostali člani ansambla so namreč imeli službe, z glasbo pa so se ukvarjali v
prostem času. Tako je bilo poleg pisanja skladb, vseh snemanj, nastopov in
koncertov časa za družinske obiske takrat res zelo malo.
Se je pa znala cela naša družina v trenutku zbrati pred radiem ali televizijo,
kadar se je na njih pojavil stric Lojze z ansamblom. Nobene njegove oddaje
nismo zamudili.
Dobro se spominjam tudi njegovih obiskov po turnejah iz Amerike, ko nam je
prinašal spominske kovance ali kaj podobnega, kar je za nas, otroke, vedno
imelo posebno vrednost, ker nam je to prinesel slavni stric Lojze. Lojze z ženo
Ivanko ni nikoli prišel na obisk praznih rok.

98

Poldetova pokojni oče Leopold in mama Marija za družinsko mizo, ki je bila tudi
pri Pungerčarjevih zbirno mesto družine. Fotografija je del osebnega arhiva
družine Pungerčar.

Ste se svojim vrstnikom kdaj "pohvalili", da je Lojze Slak vaš stric?
Zagotovo sem bil ponosen na to, da sem bil njegov nečak. Doma v Mirni Peči
so Lojzeta Slaka poznali vsi. Kasneje v srednji šoli v Ljubljani pa se mi je zdelo še
posebej imenitno, če sem lahko povedal, da je Lojze Slak doma iz Mirne Peči
in da je poleg tega še moj stric.
Ta stavek sem v življenju zagotovo velikokrat ponovil zelo ponosno.
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Kaj pa pozneje, kakšen odnos ste imeli s stricem?
S stricem sva postala dobra prijatelja šele po tem, ko sem odrasel in sem si
ustvaril svoje podjetje v Trebnjem. Takrat je tudi on začel slediti mojemu delu,
ne samo jaz njegovemu. Vedno ga je zelo zanimalo, s čim se ukvarjam, kako
mi gre, kakšni so moji načrti. Zamudil ni nobenega mojega pomembnejšega
uspeha, pa naj je to bila gradnja poslovnega objekta, ali pa moji igralski
uspehi v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani. Takrat je dejal: »To pa moram
jaz videt'.« Skupaj z ženo Ivanko sta si prišla ogledat vse moje predstave, saj
ga je gledališče vedno pritegnilo. Z Lojzetom sva že takrat v Šentjakobskem
gledališču načrtovala muzikal posvečen njegovi glasbi, a do realizacije na
žalost ni prišlo. Če bi, bi to zagotovo bil prvi muzikal posvečen narodnozabavni
glasbi.
Sicer pa me je stric Lojze obiskoval
v Trebnjem, saj je tja pogosto
prihajal. Tukaj je imel veliko
prijateljev in ko je obiskal njih, se je
spotoma oglasil tudi pri meni v
podjetju.
Seveda pa sem tudi sam še naprej
sledil
njegovemu
delu.
Z
zanimanjem sem ga poslušal,
kako je snoval nove načrte,
turneje in posamezne skladbe, ki
so kasneje doživele velike uspehe.
Bil sem zelo ponosen, da sem imel
priložnost biti blizu in tako
natančno slediti slavnemu muzikantu.
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Polde Pungerčar s Slakovim ansamblom ob
Pavčkovi 80-letnici v izvedbi pesmi Mama.

Za Pavčkov 80. rojstni dan sem imel priložnost z ansamblom tudi zapeti. Takrat
me je k temu nagovoril Lojze sam in na oder smo stopili brez vaje. Občutek
peti na odru s tako imenitnimi glasbeniki je bil fantastičen.
Ob kakšnih priložnostih vas je stric obiskoval doma v Mirni Peči?
Mamo je obiskoval redno in še posebej za njen rojstni dan. Če ni imel časa
ravno tisti dan, ko je praznovala, jo je obiskal pa posebej, kak dan pozneje.
Nikoli pa ni nobenega maminega rojstnega dne zamudila njegova žena
Ivanka. Še danes je tako, da jo za rojstni dan, če je ne obišče, pokliče po
telefonu in ji vošči. Ivanka je vse življenje ostala mamina tesna prijateljica.
Sicer pa sta Lojze in Ivanka prišla navadno k nam na obisk spotoma na poti
na ali s Trške gore. Zamudila nista nobenega okroglega jubileja v družinah
bratov in sestra. Na teh praznovanjih je bilo vedno veselo, veliko se je pelo in
tudi Lojze je rad vzel harmoniko iz avta in zaigral. Tega, da smo peli, je bila še
posebej vesela Ivanka, ki je navadno stekla do avta in prinesla pesmarice ter
jih razdelila med prisotne. Nazaj jih nismo nikoli dali (smeh), vendar je to Ivanka
tudi že sama vedela in na račun teh pesmaric smo se pogosto pošalili.
Spomnim se dogodka, ko je mama praznovala 80. rojstni dan in Lojze tisti dan
ni imel časa priti na Dolenjsko, zato me je naslednji dan poklical in vprašal, če
bo mama doma tudi naslednji večer, saj bi prišel s celim ansamblom mami
voščit za rojstni dan. Lahko si le predstavljate, kako je bila mama vesela in
ganjena, ko je Lojze s svojim ansamblom v večernem času zunaj pred hišo
zaigral svoji sestri, potem pa smo pri mami peli in godli še cel večer. Naj
povem, da je Lojze pred mnogimi leti igral tudi na poroki mojih staršev … Tudi
za očetovih 80 let je Lojze godel, da je bilo veselo … res smo se imeli imenitno.
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Če pravite, da je pesmaric doma veliko, potem katero gotovo še kdaj
vzamete v roke?
Lojzetovih pesmaric je doma res kar nekaj in eno celo ves čas vozim s seboj v
avtu. V zvezi z njo se mi je pred leti primerila prav zanimiva anekdota. Prijatelj
iz Ljubljane me je nekoč poklical in mi povedal, da je ob pol štirih popoldan v
Šentjakobskem gledališču avdicija za igralce in me prepričeval, da se je
moram udeležiti. Sam nad tem nisem bil ravno navdušen, a me je drezal, da
si ne upam, kar sem želel vsekakor zanikati. In tako sem se preprosto moral
prikazati tam. Šele ko sem v bližini gledališča parkiral, sem se začel spraševati,
kaj bom na avdiciji povedal, saj je razpis zahteval izvedbo monologa na odru,
ki pa ga nisem imel pripravljenega. V naglici sem se ozrl po avtu in z mislimi
iskal rešitev, ko se mi je pogled ustavil na pesmarici.
Knjižico sem vzel s seboj, vstopil v teater in nato, ko sem bil na vrsti, z njo stopil
v dvorano. Iz komisije sem dobil nekaj vprašanj o tem, kdo sem, predstavil sem
se jim, na vprašanje, kaj sem za svoj nastop pripravil, pa sem odgovoril, da
nisem pripravil ničesar, ker sem za avdicijo izvedel šele tisti dan. Dodal pa sem,
da imam pesmarico Lojzeta Slaka in jim lahko iz nje kaj recitiram. Dejali so mi,
naj stopim na oder. Povzpel sem se do odra, vzel v roke pesmarico in si rekel:
»Zdaj pa kjer se bo odprla, se bo odprla. Skladbe bolj ali manj znam vse skoraj
na pamet.«
Knjižica se je odprla ravno na strani, kjer je bila zapisana pesem Mama, katere
besedilo je napisal Tone Pavček. Zakaj se je odprla ravno tam, ne vem. Lahko,
da je razlog usoda, lahko je razlog sam bog, ker ve, da znam to pesem lepo
povedati, lahko pa da se je knjižica tam odprla zaradi tega, ker je bila tam
najpogosteje odprta. Stran sem preletel z očmi, si oddahnil in pesem
odrecitiral. Potem sem pesmarico zaprl, pogledal po dvorani, kjer je nastala
tišina. V zadregi sem vprašal, če želijo slišati še katero, a je gospa iz komisije
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dejala, da je v redu in da lahko zapustim oder. Prepričan, da so se me želeli
čim prej znebiti, sem zapustil dvorano, a so me čez dva dni poklicali in mi
povedali, da me čaka vloga. Tako sem dobil prvo vlogo v teatru na račun
Slakove pesmarice in Pavčkove pesmi.

Glasbeni posluh v družini, kjer se je rado pelo, torej ni bil dan samo Lojzetu in
njegovim bratom? Ohranjate glasbo tudi doma, v vaši družini?
O, kar nekaj sorodnikov nas je takih, ki imamo posluh in radi pojemo in
igramo. Sinova Žiga in Aljaž sta oba končala nižjo glasbeno šolo in obvladata
klavir, harmoniko, kitaro in trobento. Lojze pa je na praznovanjih navadno kar
malo pogledal naokoli, kdo sedi za mizo, potem pa je zaigral. In nikoli se mu
takrat ni mudilo domov. Dokler smo peli, je on igral.
Leopold
Pungerčar,
scenarist,
soorganizator in
moderator
festivala
Slakove glasbe
v Mirni Peči in
po vsej Sloveniji.
Fotografija je del
osebnega
arhiva L.
Pungerčarja.
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Katera njegova skladba vam je še posebej ljuba?
Ena mojih najljubših je zagotovo skladba Glas harmonike, od tistih skladb, ki jih
je Lojze ustvaril v zrelejšem obdobju pa zagotovo tudi skladba Mama s
Pavčkovim besedilom. Zdi se mi, da izraža triumf čustev in besed, ki bi jih kdaj
koli kdo želel izraziti svoji mami. Zaključni parlando v tej pesmi je prava katarza
čustev in ljubezni do naših mater. Tudi jaz tako čutim do svoje mame.

Nam zaupate kak posebej lep spomin na strica?
Eden takih je zagotovo zgodba o tem, kako sem ga »luštal«, da bi zaigral na
našem blagoslovu motoristov v Mirni Peči. Lojze se je temu nekako izogibal, ker
je bil v vsem zelo previden mož, nobene stvari ni jemal kot preproste. Zlasti ne
takrat, ko je bilo treba stopiti na oder. Naše prireditve je spremljal zelo
natančno in čez čas, ko je prireditev z leti preraščala v slovenskem merilu
pomemben dogodek, je sam ugotovil, da lahko k njej s svojim igranjem
bistveno doprinese. Ko sem ga naslednjič na njegovem domu v Šentvidu
zopet nagovarjal k temu, ni več odklonil in obljubil, da pride zaigrat, če bom
jaz pa zapel. No, tako je potem tudi bilo. Malo nas je bilo sicer strah, kako bo
nastop uspel in kako bo nanj odreagirala motoristična populacija, vendar ko
smo na odru stali skupaj Lojze, Ivanka in jaz ter je Lojze raztegnil meh prve
skladbe Po dekle, mi je ni bilo potrebno odpeti, saj je že po uvodnih verzih z
nami pela vsa dolina. Nad takim sprejemom je bil tudi Lojze navdušen in
naslednje leto je rad spet prišel v Mirno Peč igrat. Kasnejša leta pa so ga že
tudi motoristi pričakovali in do danes velja, da se na blagoslovu vsako leto vrti
ali igra Slakova glasba.
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Na blagoslovih smo tudi vas že videli igrati harmoniko. Kdo je pa vas učil? Ali
je Lojze kdaj prenašal to veščino na mlajše rodove v ožji in širši družini?
Igranja na harmoniko smo se v naši družini učili igrati sami. Prvo harmoniko
znamke Hohner mi je kupil oče, ko sem bil še otrok, vendar takrat zanjo nisem
kazal posebnega zanimanja. Očeta sem nekako prepričal, da sva harmoniko
prodala in kupila akustično kitaro. Potem sem se učil igranja kitare, a se tudi
tam nisem prav dobro odrezal (smeh). Harmoniko sem si potem spet kupil sam,
ko sem bil že odrasel in Lojze je večkrat moje igranje pokomentiral in mi
svetoval, kako naj kaj popravim.

Tudi Polde igra harmoniko. Na fotografiji s sinom
Žigo v mamini kuhinji. Fotografija je del
osebnega arhiva družine Pungerčar.
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Se je pa igranja na harmoniko povsem sam naučil tudi moj sin Žiga, ki se je
Lojzetove tehnike igranja učil s posnetki na spletni strani.
Sicer pa je Lojze zmeraj rad pokazal vsakemu, ki ga je zanimalo, kako se kaj
prime in zaigra. Da bi koga zares učil, pa se ne spomnim, verjamem pa tudi,
da ni imel časa za to.
Nam, domačim, ki smo mu bili blizu, je večkrat pokazal, kaj ustvarja. Še vedno
se večkrat spomnim na to, ko me je enkrat doma povabil, da z njim nekaj
poslušam. Predvajal mi je eno svojih instrumentalnih skladb, ki jo je zaigral na
dva načina. Pred predvajanjem obeh posnetkov me je nagovoril: »No,
poslušaj. Kateri posnetek misliš, da je krajši?« Sam sem po predvajanju precej
samozavestno povedal, kateri se mi je zdel krajši, a me je Lojze hitro razočaral,
ker je bil posnetek daljši. Presenečen sem ob njegovi razlagi ugotavljal, kako
navidezno hitrejše in lahkotnejše igranje še ne pomeni, da se skladba hitreje
igra. To je bil le še en dokaz, da pri Lojzetu nič ni bilo prepuščeno naključju.
Tudi tehnika igranja skladbe ga je zelo zanimala in je o njej razmišljal, kako bo
vplivala na poslušalčevo uho.

Imate morda kak predmet ali fotografijo, ki vas še posebej veže na strica?
Prej, kot mlajši, sem se izredno veselil Lojzetovih spominskih značk. V
osemdesetih letih so bile značke zelo popularne. Moški so jih nosili na suknjičih
in klobukih. Lojze je imel več serij svojih značk z znamenito harmoniko v obliki
nageljna in napisom Slak. Sestra Breda jih je zbirala in shranjevala.
Danes doma obstaja veliko več predmetov povezanih s stricem. Najljubša mi
je pesmarica, v katero mi je Lojze sam zapisal posvetilo, drugi tak predmet pa
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je identični mavčni odlitek medaljona s spominskega obeležja, ki sem ga
pomagal postaviti na Malem Kalu.
Najbolj znana in najbolj zanimiva fotografija s stricem pa je tista, ki se jo najde
tudi na spletu, ko sva bila skupaj fotografirana na blagoslovu v Mirni Peči.
Posneta je bila pred njegovim prvim nastopom na blagoslovu in res jasno
izraža zaskrbljenost obeh … »Kako nam bo šlo? Bodo vriskali ali nas izžvižgali?«
Zaskrbljena Lojze in Polde pred
prvim nastopom na blagoslovu
motorjev v Mirni Peči. Fotografija
je del osebnega arhiva družine
Pungerčar.

Po stričevi smrti ste sodelovali na posebnih prireditvah in dogodkih,
posvečenih njemu v spomin. Nam lahko to in morebitne nove tovrstne
dogodke malo podrobneje predstavite?
Ena takih prireditev je bila najprej prireditev Boš videl, kaj dela Dolen'c, ki sva
jo skupaj s Slavkom Podbojem zasnovala ob 50-letnici Slakove glasbe.
Prireditev je bila izvedena v dveh delih v športnem centru Otočec, posneta in
predvajana pa je bila tudi na Radioteleviziji Slovenija.
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Doma v Mirni Peči pa sta pomembnejši prireditvi bili odkritje spominskega
obeležja, ki sem jo tudi režiral in vodil ter nedvomno vsakoletni blagoslovi
motoristov. Ti so svojo popularnost dosegli ravno s Slakovo glasbo, ki smo jo
poleg omembe rojakov Toneta Pavčka in Ludvika Stariča vtkali že v prve
izvedbe te za naš kraj odmevne prireditve.

Polde skupaj z ustvarjalci kulturnega programa pohoda po Poti Slakove in Pavčkove
mladosti na Malem Kalu.
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V zadnjih letih sodelujem tudi pri oblikovanju in izvedbi igranega kulturnega
programa na pohodu Pot Slakove in Pavčkove mladosti. Skupaj s krajani
Malega Kala pohodnikom z igro in Slakovo glasbo predstavimo košček
krajevne tradicije in odlomke iz njegovega življenja.
Še vedno pa se skupaj s Slakovo družino trudimo ohranjati stik z Lojzetovo
glasbo tudi širše po Sloveniji. Lansko leto (2018) smo po uvodnem festivalu
Slakove glasbe s koncertnim ansamblom v Mirni Peči izvedli še devet
podobnih koncertov v različnih krajih po Sloveniji. Rdeča nit koncertov je bila
Slakova življenjska zgodba. Letos smo s koncerti pričeli v Prevaljah, a še vedno
najpomembnejšo vlogo turneje zavzema koncert v Mirni Peči. Naslov turneje
koncertov v sezoni 2019/20 je V Slakovi zidanici. Tudi letošnja turneja bo po
celotni Sloveniji. Dogovorjene pa imamo tudi nastope na televiziji, kjer je bil
Lojze vedno zaželen.
Leopold
Pungerčar,
scenarist,
soorganizator in
voditelj
koncertov
Slakove glasbe.
Fotografiral
Drago
Perko/Slovenske
novice.
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Spomini Lojzetove sestrične Anice Levstik, roj. Barbo
O Lojzetu Slaku smo se pogovarjali z njegovo sestrično Anico Levstik. Koliko
zanimivih zgodb smo slišali o Slakovih obiskih v Mirni Peči, na Malem Kalu pri
Lojzetovem stricu Lojzetu in njegovi družini. Anico na Lojzeta vežejo lepi
spomini že iz ranih otroških let in kasneje. Takole je razpletala zgodbo:
˝Na Lojzeta Slaka me vežejo lepi spomini že iz ranih otroških let in kasneje. Lojze
se je vse svoje življenje rad vračal na Dolenjsko, k svojim prijateljem in
sorodnikom, k svojim koreninam.
Moji prvi spomini segajo v moja rana leta, ko je prihajal na obisk, in sicer se živo
spominjam dneva, bilo mi je kakih pet let, ko sta prišla na obisk Lojze in njegova
sestra Marija. In seveda nista prišla praznih rok. Na mizo sta odložila stvari, ki sta
jih prinesla nam, otrokom. Naše oči so bile polne veselega pričakovanja, kaj
bo kdo dobil, saj smo bili otroci veseli vsake malenkosti. Meni je bila
namenjena škatla za shranjevanje barvic. O taki bi lahko takrat, na začetku
šestdesetih, le sanjala, saj tudi kasneje, ko sem že zaužila prve učenosti v šoli v
Karteljevem, marsikdo od učencev ni imel niti osnovnih potrebščin, kaj šele kaj
dodatnega. Kako imenitno sem se počutila, ko sem imela za peresnico tako
lepo, pločevinasto škatlo v rožnati barvi, na pokrovu pa je bila slika otrok, ki
barvajo.
Lojze je rad prihajal na Mali Kal. Z ženo Ivanko in sinom Slavkom so prihajali na
družinska srečanja, na katera so se radi vračali tudi očetovi bratje in sestre. Ta
srečanja so bila nepozabna, polna čudovitega zvena harmonik in petja
ljudskih pesmi. Slakov oče Matija pa, ki se je nam otrokom zdel ena sama
dobrota na kupu, je znal razdirati šale, da se je smejalo do ušes. Nam otrokom
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so bila ta praznovanja všeč, kajti mama je ob takih dogodkih poskrbela za
dobrote, ki niso bile vsak dan na mizi.
Otroci smo se veselili vsakega obiska, Slakovega pa še posebej, saj je že
pogled na njegov avto dal vedeti, da obstaja še drugačen, za nas otroke
imenitnejši svet. Oba lepo napravljena, Ivanka resnično prava lepotica. Poleg
tega sta bila oba vedno dobro razpoložena, nasmejana in prijazna. Lojze se
je znal pošaliti, Ivanka pa je znala najti neverjeten, prijazen stik z vsakomer, zdi
se mi, da še posebej z otroki.
Dobro se spominjam tudi dneva, bilo je pozimi leta 1961, ko je umrla očetova
mama, naša stara mama, na katero je bil tudi Lojze zelo navezan. Sama še
nisem najbolje razumela dogodka, spominjam se samo ljudi, resnih obrazov
ljudi, odetih v črnino. Šele ko smo šli otroci gledat na sosedovo dvorišče, kjer
je mojster iz gladkih hrastovih desk zbijal krsto, in ko mi je mama razložila
dogodek, me je spreletel srh: ˝V tej krsti bodo spali naša stara mati.˝ Staro
mater smo namreč onikali. Tako je bilo takrat v navadi kot znak spoštovanja
do starejših.
Na dan pogreba se je počasi vijugala procesija žalujočih za vozom s krsto, ki
sta ga vlekla konja proti karteljevskemu pokopališču. Pot nazaj pa bi bila peš,
če ne bi za prevoz poskrbel Slak. Takrat je imel lep črn avto in je vozil sorodnike
s pogreba domov na Mali Kal, kjer so se še enkrat zbrali v čast pokojnice. Kar
nekaj časa je trajalo, da je uspel vse zvoziti.
Slak in oče sta ob srečevanjih na dolgo in široko razpredala misli, se vmes
smejala ob dovtipih in bila spet resna, kot da snujeta pomembne načrte. Iz
druženj in pogovorov se je videlo, da nista le sorodnika, bila sta res prava
prijatelja in tudi zaupnika, kar ni čudno, saj sta skoraj dvajset let preživela
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skupaj na Malem Kalu, dokler ni odšel Lojze v službo v Ljubljano, oče si je pa
tudi poiskal ženo in začel spletati gnezdo na domačiji.

Junij 1963: poroka sestrične in kasneje tudi moje botre, Marije Slak in Leopolda
Pungerčarja. Tu je zbrano precej žlahte: v zadnji vrsti stojijo: Matija Slak s svojo Zaliko, Ivanka
Slak, Jože Švirt s kozarcem in z litrom v rokah, Marijin mož iz Jelš pri Otočcu, poleg njega
moja starša Fani in Lojze Barbo. V srednji vrsti: skrajno levo sestrična Vida Slak, por. Rajer, s
sinom v naročju, stric Ludvik Barbo iz Češenc ( s klobukom), pred njima sestrična Kristina
Slak, za njo s klobukom zadaj Vidin tast Jože Rajer, poleg njega Vidin mož Jože Rajer s
sinom v naročju, pred njim Marijina prijateljica s sinom, desno od nje sestrična Marija Barbo,

112

por. Legan, s torto v naročju, za njo se stiska njen mož Tone Legan, poleg njega stoji
bratranec Jože Švirt ml., pred njim nevestina priča in bratranec Stanko Slak, desno od
njega Slakov sorodnik iz Dobrniča, za ženinom stoji ženinov brat in priča Jože Pungerčar, za
njim sestrična Jožica Slak, por. Dremelj, in levo od nje njen mož. Desno od Jožice se stiska
njena prijateljica, pred njo stoji s torto v rokah teta Francka iz Trebnjega, nevestina teta,
poleg nje desno stoji Slakova tetka Barbara, za njo z vazo v rokah Stanislav Galič, ženinov
šef iz podjetja Remont.
Spredaj sedita nevesta Marija Slak in ženin Leopold Pungerčar. Ob nevesti sedi njena
mama Ana Slak, ob ženinu pa nevestin oče Matija Slak. Pred očetom Matijo čepi v belem
predpasniku Slakova sorodnica iz Dobrniča, poleg nje muzikant Lojze Slak in še ena v
belem predpasniku - teta Marija Švirt. Spredaj levo čepimo: moja malenkost z belo torbico,
za mano nevestina sestra Jelka Slak in Jelkina nečaka. (zasebni arhiv)

Nekega dne, ko je Lojze spet prišel na obisk, sta z očetom sedela v kuhinji in
imela za nas otroke neverjetno pomembne pogovore. Čeprav nismo veliko
razumeli, se nam je zdelo čudno, kaj si imata toliko povedati.
Po obisku nam je oče dejal, da bodo Slakovi prišli za nekaj dni na Mali Kal. Bilo
je pozimi leta 1963 ali 1964, ko sva z mamo pripravljali sobo za naše goste iz
Ljubljane. Spominjam se še, da je mama pogrnila na posteljo najlepše
pregrinjalo, ki ga je imela. Bilo je lepe nežno oranžne barve, posuto z malimi
zlatimi rožami v podobi trobentic.
Naslednji teden smo preživeli v družbi Slakovih. Slavko je štel komaj nekaj let.
Družina se je veliko zabavala v sosedovi, Grabnarjevi dolini. Lojze in Slavko sta
smučala, jaz pa sem delala družbo Ivanki na saneh. Pridružili so se nam tudi
drugi otroci, saj je bila Grabnarjeva dolina pravi raj za zimsko veselje.
Slakov ansambel je postajal z leti vedno bolj popularen in Lojze je bil tako
vedno bolj zaposlen, a na rodno Dolenjsko, na Jordankal in Mali Kal, ni pozabil.
Če ne drugače, sta se z Ivanko oglasila za kratek čas med tednom, ko sta se
vračala s Trške gore. Tudi če smo bili sredi dela, smo delo zaključili in se posvetili
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obisku. Oče je bil tudi Slakov birmanski boter, Slak pa je bil boter kar dvema
mojima bratoma, Jožetu in Marjanu.
Oče je večkrat omenil, češ ˝se bo Slak sigurno oglasil˝. Vsi smo vedno govorili
Slak in vsak je vedel, kdo je to. Tudi kasneje, ko se je vedno bolj uveljavil v svetu
glasbe, je oče redno spremljal oddaje, kjer so se oglašale njegove skladbe in
zavzeto poslušal, če se je vrtela Slakova melodija. Tudi otroci smo se navzeli
tega in njegova glasba je polnila naš vsakdan. Pa ne samo mi, njegove
skladbe smo peli otroci na vasi, starejši ob veselih dogodkih ali ˝likofih˝,
skratka, Slakova glasba je bila prisotna povsod.
Spominjam se tudi časa, ko je Slak z ansamblom prvič potoval na daljšo
turnejo preko luže v Ameriko. Bilo je na začetku sedemdesetih let prejšnjega
stoletja in potovati v tujino je bilo takrat skoraj nemogoče. Vsa žlahta je
govorila o tem, Amerika je bila takrat za nas obljubljena dežela na čisto
drugem koncu sveta. Vse je zanimalo, kako koncertirajo, kako se počutijo ob
srečevanjih z našimi ljudmi, ki so šli nekoč tja s trebuhom za kruhom, ker je tu
vladala neizprosna revščina, kaj bodo izvedeli o življenju naših ljudi v Ameriki.
Eno izmed tet je celo zanimalo, koliko denarja bodo zaslužili na turneji in kako
se bo vse skupaj izteklo.
In ko se je po vrnitvi iz Amerike spet udeležil širšega družinskega srečanja,
vprašanj zanj ni in ni bilo konca. Neverjetno se mi je zdelo, ko je pripovedoval,
da so ljudem ob pesmih, ki so jim najbrž zbudile domotožje, privrele solze na
lica in kako so peli zraven. Nekateri so jih celo spremljali iz kraja v kraj ne glede
na več stokilometrske oddaljenosti med njimi.
Slak se je redno spomnil naše družine z voščilom za veliko noč in božič. Tako je
bilo tudi z zadnjim novoletnim voščilom očetu, ki mu ga je Slak poslal pred
novim letom 1988. Oče je bil že hudo bolan in Slak, ki je očetu veliko pomagal
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v času bolezni, je najbrž dobro vedel, da se mu bliža konec. Oče je kot vsako
drugo voščilo zataknil tudi tega za veliko sliko na steni, kjer smo ga tudi drugi
domači lahko prebrali. Ko sem nekega dne pospravljala po sobi, sem videla
za sliko zataknjeno pismo. Takoj sem vedela, da je pisal Slak, saj je imel
neverjetno lepo pisavo. Ob prebiranju so se še meni zarosile oči ob stavkih, s
katerimi se je Lojze najbrž želel izpovedati mojemu očetu. Pretresle so me
namreč besede, kako sta si bila blizu, kako zelo ga je imel rad in ga cenil.
Tudi ko se je našemu očetu izteklo življenje, je bil Slak zraven. Na pogrebu je
brez besed pristopil h grobu in se z izbranimi besedami zahvalil očetu. Takrat
sem se tudi zavedla, kako neverjetna je bila povezanost med tema
človekoma, ki jo je pustilo dvajset let skupnega bivanja v ljubezni, delu in
medsebojnem spoštovanju med stricem in nečakom.
Tudi po očetovi smrti je Lojze prihajal na Mali Kal. Tam je s filmarji posnel tudi
prve kadre filma V dolini tihi, kjer je poleg Krivčevega Blaža, ki je odigral vlogo
mladega Lojzka kot pastirčka, nastopila tudi bratova družina, ki živi danes na
domačiji na Malem Kalu, pokojni brat Marjan v vlogi Lojzetovega očeta, žena
Dragica v vlogi mame in nečak Nejc pa v vlogi malega Lojzka, ki ga peljejo
še kot dojenčka k stari mami na Mali Kal.
Lojze Slak je imel rad svoje ljudi in se je pogosto vračal k svojim koreninam, v
Mirno Peč, na rodni Jordankal in Mali Kal, kjer je preživel svojo mladost˝.
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Slavko Podboj
Slavko Podboj je bil eden Lojzetovih tednih sodelavcev. Skupaj sta nastopila
na številnih nastopih in postala dobra družinska prijatelja. Obiskali smo ga v
njegovi zidanici na Stari gori, kjer Lojzetov spomin ohranja v Slakovem kotičku.

Del Slakovega kotička v Podbojevi zidanici.
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Kako sta se z Lojzetom Slakom spoznala?
Spoznala sva se v devetdesetih letih v Trebnjem. V nekdanji trgovini Dolenjka
je Lojze Slak povprašal po meni. Želel je spoznati Dolenjca, ki je doma v
Trebnjem in dela Modro kroniko. To je bila takrat zelo popularna humoristična
oddaja na radiu Studio D.
Lojze je že dlje časa razmišljal o tem, da bi ob svojem ansamblu potreboval
nekoga, ki bi z besedo malce popestril njihove nastope. To vlogo je do tedaj
v ansamblu večinoma prevzemal pevec Andrej Bergant, ker je Lojze na
nastopih zelo nerad govoril. Še pozneje, ko smo imeli za seboj že številne
nastope, je vedno, preden smo šli na oder, prišel do mene z besedami: »Kaj
me boš pa vprašal?« Tako sva se vedno že vnaprej dogovorila za vsebino
pogovora.
Že ob najinem prvem srečanju mi je zaupal, kaj si želi in mislim, da je bilo to kot
ljubezen na prvi pogled. Hitro sva našla skupne točke, bila sva si simpatična in
rodilo se je ne samo zelo uspešno sodelovanje, temveč tudi iskreno osebno
prijateljstvo.

Z Lojzetom Slakom ste ustvarili niz uspešnih tematskih oddaj Boš videl, kaj dela
Dolen'c. Sta vajino sodelovanje pričela ravno s tem in od kod so se porodile
ideje za to prireditev?
Res je, že v začetku najinega poznanstva je Lojze pričel nekako takole: »Poglej,
Slavko, Štajerci imajo Marjanco pa Šimeka, Gorenjci imajo Alpski večer,
Primorci imajo kar naprej nekaj pri Ottaviju Brajku, a ne bi še mi nekaj imeli?«
Seveda sem bil takoj za, vendar sem mu tudi jasno povedal, da nosilec take
oddaje na Dolenjskem je lahko samo Lojze Slak.
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Sam sem se obvezal za dramski del in konstrukcijo prireditve, za kar sem imel
takrat že primerne izkušnje, če bo Lojze prevzel glavno vlogo glasbenega
dela. Tako smo začrtali osnovno vodilo prireditve, kateri smo potem vedno
sledili. Slakova glasba je bila rdeča nit prireditve, ansambel pa je imel na odru
tudi številne goste.

Od kod pa ideja za ime prireditve?
Kot pevec sem pogosto izvajal ljudsko pesem So ptičice zbrane. Porodila se
mi je ideja o naslovu Boš videl, kaj dela Dolen'c in že takoj sem želel, da se v
oddaji pokaže vse o Dolenjski – kako se tukaj živi, kdo so naši dolenjski veseljaki,
s čim se na Dolenjskem ukvarjamo (vinogradništvo, folklora …). Lojzetu je bila
zamisel všeč, po ljudskem napevu sem napisal obvestilo za oddajo in tako se
je rodilo ime in prireditev. Mislim, da smo bili prvi, ki smo glasbo takrat v javni
oddaji tematsko povezali z življenjem, naj si bo to ljubezen, navezanost,
domovina ali tradicija.
Ideja se je prijela in po prvi oddaji v dvorani Marof v Novem mestu smo oddajo
preselili v večjo dvorano na Otočec. Te oddaje so bile tudi posnete in
predvajane na televiziji, naj pa omenim eno posebnost, in sicer vsi ansambli,
ki so gostovali na teh oddajah, so po koncu prireditve igrali v dvorani
največkrat vse do jutra. Iz spoštovanja do Lojzeta Slaka igranja po oddaji
nihče nikoli ni odrekel. Igrali so preprosto med ljudmi, se z njimi pogovarjali,
fotografirali in za obiskovalce je bilo to nekaj nepozabnega. Nastop na tej
oddaji pa je bil hkrati tudi marsikateremu še danes uspešnemu ansamblu
odskočna deska za naprej.
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Lojze Slak z ansamblom na prireditvi Boš videl, kaj dela Dolen'c. Fotografija je
del osebnega arhiva S. Podboja.

In potem? V Slakovi družbi smo vas kar pogosto videvali …
Z uspehom prireditve Boš videl, kaj dela Dolen'c je Lojze videl, da je
kombinacija glasbe in vodenja pri ljudeh zelo dobro sprejeta in tako sva
združila moči na neštetih »ohcetih«, abrahamih, obletnicah … skratka med
nama in tudi ostalimi fanti v ansamblu je nastala taka simbioza, da so nam bili
skupni številni petki, sobote in nedelje.
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Že prej ste omenili, da sta bila z Lojzetom tudi prijatelja. Sta se pogosto družila?
Bili smo družinski prijatelji. Pogosto me je obiskal na mojem vikendu ob Krki, ki
je povsem na samem. Sam zelo uživam v samoti in tudi Lojze je imel to rad.
Verjetno nama je zaradi številnih nastopov veliko pomenilo to, da sva se lahko
umaknila v samoto. Lojze je tam postal popolnoma drugačen človek – sprostil
se je in užival v druženju z družino – najprej s sinovoma, kasneje z vnučki, rad je
plaval in oboževal je ribe. Sam sem ribič in vedno sem mu z veseljem pripravil
ribe.
Pripravil sem mu jih tudi med zadnjim njegovim obiskom, dva tedna pred
njegovo smrtjo, ko sicer sploh ni mogel več uživati hrane, a ribe je z užitkom
pojedel.
Lojzetova najljubša oblačila za prosti čas. Danes so
del Podbojevega Slakovega kotička.
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Prej ste že omenili, da Lojze med svojimi nastopi ni rad govoril, a smo v
posnetkih zasledili, da je – kadar je kaj povedal – bil zelo duhovit. Je imel
dober smisel za humor?
Na odru res ni maral govoriti. Včasih je bil glede tega tako nervozen, da me je
še pred pričetkom nastopa večkrat prišel vprašat, kaj bom prej povedal in
kako ga bom vprašal, pa kje bo dobil mikrofon in podobno. Ko pa smo bili
enkrat »v akciji«, je steklo in svojo vlogo je vedno odigral fenomenalno. Znal se
je nasmehniti, narediti zamišljen obraz, pomenljivo odreagirati s svojim
značilnim vzklikom »Aha!« in včasih presenetiti tudi s »sočno« izjavo.

Vajina talenta sta združila tudi v skladbah. Vas je on nagovoril k pisanju
besedil, ali ste sami dali pobudo? Kako je nastalo besedilo za Čebelarja, ki
danes velja za eno najpogosteje predvajanih Slakovih skladb?
Sam nisem veliko pisal, zlasti ne besedil pesmi. Bolj sem se ukvarjal s pisanjem
scenarijev, humorističnih vložkov in podobno. Če sem pisal besedila za
skladbe, pa sem jih vedno ob glasbeni podlagi.
Za Čebelarja mi je Lojze posnetek na kaseti potisnil v roke na obisku pri nas
doma, ko se je s Trške gore vračal domov v Ljubljano. Povedal mi je, da je sicer
že nekdo drug napisal besedilo, a mu ni všeč in upal, da bo se bo meni kaj
boljšega posrečilo. Takoj sem poslušal posnetek in ne vem, zakaj, ampak že v
prvih taktih skladbe so mi na misel prišle čebele. Besedilo je preprosto
avtobiografija mojih mladih let. Zraven naše hiše je bil čebelnjak in v njem je
bil zadaj za panji tudi majhen prostor. V njem se je slišalo brenčanje čebel in
tako lepo je dišalo … in ravno spomin na te občutke je omenjen v refrenu
pesmi: »Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo …«

121

No, ko je Lojze dobil to pesem, ki je hitro postala uspešnica, me je nagovoril,
naj napišem še kaj in sem jih napisal še nekaj, npr. Za Jožete in Jožice, Moja
zidan'ca …

Slavko Podboj med pregledovanjem bogatega arhiva sodelovanja z Lojzetom
Slakom.

Vam je bila Slakova glasba pri srcu?
Od nekdaj! In še danes …
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Kakšno mnenje imate o njegovi glasbi, ki se je že v sami veji narodnozabavne
glasbe stilsko razlikovala od drugih ansamblov?
Pred Slakom je bila frajtonarica »brezvreden« inštrument. Menim, da je bil
njegov virtuozni način igranja nanjo ter njegova promocija tega inštrumenta
njegova intelektualna lastnina. To je čuval vse do konca in ni dovolil, da se jo
kakor koli spreminja, ali po domače povedano, packa. On je ob harmoniko
postavil štiriglasno fantovsko petje in osnovni inštrumentalni trio, ki se je po
potrebi lahko tudi dopolnil. Tisti, ki so njegovo glasbo poskušali izvajati na
drugačen način, so bili v nemilosti. Določenim ansamblom, ki so bili
mimogrede odlični ansambli z odličnimi glasbeniki, je to celo tako zameril, da
jih zaradi tega namenoma nikoli ni povabil na Dolen'ca.
Svojo intelektualno lastnino, ali če želite blagovno znamko, je na nek način
želel zaščititi in če mu morda v času življenja to ni uspelo v celoti, jo bomo
morali mi. Prihaja namreč trend mešanja glasbenih stilov, narodnozabavna
skladba prehaja v pop in tehno, vendar menim, da moramo pustiti originale
takšne, kot so.

Pa so ansambli, ki to dejansko uresničujejo?
Kar nekaj popularnih slovenskih ansamblov je s pospešenim tempom skladbe
po mojem mnenju popačil. So pa tudi ansambli, ki Slakovi glasbi uspešno
sledijo. Med njimi naj omenim Spev, Nemir in seveda koncertni ansambel
Slakove glasbe, ki ga vodi izjemen harmonikar Klemen Rošer. Ta izredno lepo
napreduje in res lepo sledi Slakovi glasbi kot taki, ki jo je hotel ohraniti sam Lojze
Slak.
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Zakaj je bila njegova glasba tako drugačna od drugih ansamblov?
Predvsem zaradi načina igranja na harmoniko. Ni maral nobenega
tekmovalca v igranju na diatonično harmoniko, čeprav je imel naziv
svetovnega prvaka. Zanj hitro preigravanje tonov in poplesavanje po tipkah
ni bilo igranje. Vedno je trdil, da mora biti ton do konca odigran. Ta do
»kooooonca« je znal podkrepiti ne samo z zategnjeno besedo, ampak tudi
pokazati z gesto raztegovanja meha. V tem je kar nekaj resnice, kar potrdijo
že same polke. Kdor koli igra Slakove polke z njegovim načinom igranja, le-te
zvenijo zelo počasne, ko pa zaslišimo Lojzetovo izvedbo, se zdi ista skladba ob
istem tempu neverjetno hitra.
Lojze je bil znan po izjemnem ritmu, zdelo se mi je, kot da v sebi nosi metronom.
Danes ga odlično posnemata Jože Avbar in tudi Klemen Rošer.

Po Lojzetovi smrti sami, skupaj z drugimi posamezniki in seveda Slakovo
družino še naprej skrbite za ohranjanje Slakove glasbe in sodelujete na
številnih prireditvah. V Mirni Peči smo vas gostili pri odkritju spominskega
obeležja, na odprtju muzeja, festivalih Slakove glasbe. Sodelujete še pri čem?
Organiziral sem prireditev 50 let Slakove glasbe na Otočcu, leta 2014. Kasneje
sem sodeloval tudi na drugih prireditvah, ki ste jih ravnokar omenili.
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Otvoritev muzeja v Mirni Peči. Slavko Podboj je skupaj z Ljudmilo Bajc vodil
prireditev. Fotografija: Robert Kokol, Foto Asja, Novo mesto.

Še vedno pa negujem misel o tem, da si Lojze Slak in njegova glasba zaslužita
večjo letno prireditev, ki bo širše medijsko pokrita, kar pa seveda zahteva
večjo odgovornost, predvsem pa dobro organizacijo in ustrezno finančno
podporo. Menim tudi, da je za tako stvar najprimernejše mesto Otočec, kjer
bi se prireditev vršila kot nekakšno nadaljevanje prireditve Boš videl, kaj dela
Dolen'c, seveda z drugačnim imenom.
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Na tem večeru bi sodelovali ansambli z izvedbami ene Slakove skladbe iz
njegovega zelo širokega opusa ter z eno lastno skladbo. Del programa bi bil
namenjen tudi mladim obetavnim ansamblom, s čimer bi sledili tradiciji
prejšnjih prireditev. V program bi vključevali tudi spomine na številne Slakove
nastope z različnih koncev Slovenije, kot se jih spominjajo preprosti ljudje, ki so
bili glavni privrženci Slakove glasbe takrat in so še danes.
Slavko Podboj med vodenjem
prireditve 50 let Slakove glasbe
na Otočcu, leta 2014.
Fotografija je del osebnega
arhiva S. Podboja.
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Čeprav Slakova publika navadno ni bila mladina, se je Lojze Slak z
ansamblom pojavljal tudi med mladimi. Se spominjate katere od teh
priložnosti?
Najprej mi pade na misel Big Foot Mama, pa ne sam nastop, ampak Lojzetova
negotovost in nerganje o tem, kaj mu bo to in kaj naj dela na odru s takimi
glasbeniki. Moral sem ga spomniti, kako je bilo na Rock Otočcu, ko so ga čez
blato po rokah prinesli na oder, in ga prepričevati o tem, kako zelo je
popularen med mladimi – da jim ni všeč le tisto »nabijanje« in ko je enkrat ura
polnoč in čez, so na vrsti Slakove melodije. Pa sem ga le prepričal.
Na Dolenjskem se je med mladimi poleg Rock Otočca pojavil tudi v naših
koncih, in sicer na podobnem festivalu Švic na Čatežu, katerega organizator
je bil takrat moj sin Andraž. Prosil me je, naj prepričam Lojzeta, da pride za pol
ure igrat. Vedel sem, da za pol ure sigurno ne bo prišel, a sem ga vseeno
prepričal, da je na poti iz Rogaške Slatine šel po drugi poti in se ustavil pri
Trebnjem. Seveda sem mu razložil, za kakšen dogodek gre, ponudil dobro
plačilo in na koncu le izprosil pol ure. Ko so okrog dveh zjutraj pričeli igrati,
nisem mogel verjeti, kakšno navdušenje so pričarali med mladimi. Z odra ga
niso spustili celi dve uri. S prižganimi vžigalniki so spremljali melodije in peli od
Čebelarja do V dolini tihi. Bilo je zares nepozabno.

Lojze Slak je sodeloval tudi z drugimi pevci. Nam lahko naštejete nekaj imen
tistih, ki so svoj glas posodili za posamezne njegove skladbe?
Seveda, veliko jih je bilo, predvsem tisti, ki so na slovenski glasbeni sceni nekaj
pomenili, na primer Oto Pestner, Edvin Flisar, Rafko Irgolič, pa Majda Renko in
Stanka Kovač ter seveda ansambli Štirje kovači, Ottavio Brajko ter Čuki. Vsi so
radi sodelovali z njim, ker so čutili njegovo veličino, vedeli so, kdo Slak je.
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Ste Lojzeta kdaj videli tudi v manj vedrem razpoloženju, kot ga je kazal na
odru in med ljudmi?
O, ja! Morali bi ga videti, kakšen je bil na snemanju. Prav siten! Večkrat sem se
prav čudil, kako so fantje toliko časa zdržali. Neštetokrat so ponavljali, delček
za delčkom, pa ni bil zadovoljen, vsaka malenkost je morala biti dovršena in
šele ko je ob poslušanju posnetka izjavil »To, to!«, je to pomenilo, da je
zadovoljen in so šli lahko naprej. Kar se glasbe tiče, je bil neizprosen do drugih
v ansamblu, še najbolj pa do sebe.
Pa doma, ko smo prišli na obisk. Morate vedeti, da je bila Ivanka njegov prvi
cenzor. Kolikokrat me je že ob prihodu Ivanka prva povabila, da sem šel
poslušat katero od novih skladb. Pa sem jo vprašal, kdaj jo je pa ona že slišala.
Pa je samo zamahnila z rokami in dejala, da jo je celo noč moril, da jo je
morala prihajat poslušat znova in znova. Vedno je za mnenje najprej vprašal
njo in potem popravil, ali pa še malo premislil. Velikokrat je tudi meni predvajal
posnetke in me vprašal, kako se mi zdi.

Veliko časa sta preživela skupaj. Se vam je vtisnila v spomin katera anekdota,
ki nam jo lahko zaupate?
Joj, o Slaku bi se lahko pogovarjali cel mesec, toliko zanimivega se je zgodilo.
Najina najbolj znana anekdota pa je nastala, ko sva šla k Francu Rajglju na
Vetrnik. Takrat sem jaz peljal, on je v avtomobilu sedel zraven mene in sva se
podala v kozjanske hribe. Nekje sem zgrešil pot in ker nisem točno vedel, kam
naprej, sva ustavila pred eno hišico, pred katero je bila sključena ženica.
Pozdravil sem jo in jo povprašal za pot do Vetrnika. Ona me je nekaj časa
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gledala navzgor in ni opazila, da je Slak medtem izstopil iz avta, da bi se malo
pretegnil. Že je začela nerodno nekaj razlagati, ko je zagledala Lojzeta …
takrat utihne, ga gleda …, pa ga gleda … in počasi reče: »Pa niste vi …« in
sem kar jaz dokončal, ker sama tudi imena ni mogla izreči. Ženička je ob tem
padla na kolena in izjavila: »Zdej pa lahko umrem, ker sem Slaka v živo vid'la!«
Ne da se opisati, koliko je Lojze Slak s svojimi fanti pomenil ljudem v takih krajih.
Koliko so jim pomenile njegove pesmi, ki so govorile o življenju …
Sam sem to dober mesec po njegovi smrti skušal opisati v besedilu Spev za
godca, ki ga je uglasbil danes že pokojni Tine Lesjak. To je bilo moje najboljše
besedilo – na žalost ni bilo napisano za njegov ansambel, ampak za
ansambel Spev, a iz srca govori točno o njem.
Slavko Podboj v družbi
fantov s Praprotna na
Otočcu, leta 2014.
Fotografija je del osebnega
arhiva S. Podboja.
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6 Lojzetovi uradni obiski v Mirni Peči
Častni občan Občine Mirna Peč
Leta 2001 je Občina Mirna Peč Lojzetu Slaku podelila naziv častnega občana
Občine Mirna Peč. V svoji utemeljitvi so predlagatelji med drugim zapisali tudi:
»Slakove melodije in pesmi, ki raznežijo dušo slovenskega človeka, Lojze Slak v
glavnem sestavlja sam in so izraz domačega okolja, lepote slovenske zemlje,
ljudskih običajev, predvsem pa pevske dediščine domače družine.«

Lojze Slak prejema naziv častni občan Občine Mirna Peč. Fotografija je del
arhiva Občine Mirna Peč.
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Lojze Slak med mirnopeškimi šolarji
Lojze Slak je večkrat obiskal tudi šolo in šolarje. Aleksandru in Ladislavi Rupena
je najbolj ostalo v spominu, ko je Lojze Slak prišel obiskat mirnopeške šolarje v
Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer so predstavljali svoj projekt Apnenica.
Takrat sta na predstavitev prišla skupaj s Tonetom Pavčkom in poskrbela, da
je imela mirnopeška šola najbolj imenitno publiko na predstavitvi šolskega
projekta.
Mirnopeško šolo in šolarje pa je Lojze Slak s svojim ansamblom obiskal v letih
1998 in 2008, ob 70- in 80-letnici Toneta Pavčka, na katerih je Lojze prijatelju
Tonetu s svojim ansamblom tudi zaigral.
Šoli je Lojze Slak ob obisku podaril tudi nekaj svojih plošč, pesmaric in
razglednic.
Na fotografiji, ki jo v svojem arhivu hrani Občina Mirna Peč,
Lojze Slak izroča prijatelju Tonetu Pavčku svoje darilo.
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Lojze Slak na obisku v mirnopeški
osnovni šoli leta 1998 in 2008 ob
Pavčkovi 70- in 80-letnici.
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Snemanje videospotov
Lojze Slak je v Mirni Peči snemal tudi videospote za svoje skladbe. Snemanji, ki
sta ljudem najbolj ostali v spominu, sta bili za skladbi Poštar in Mirnopeška
polka. V njih sta nastopili tudi mladi mirnopeški gasilki Helena Verce in Judita
Pate.
Mirko Krevs se spomni, da so pri snemanju Gasilske polke leta 1989 pomagali
tudi gasilci. Pripravili so konjsko vprego in star gasilski voz. Tega je vozil Lojzi
Barbo z Malega Kala, Lojzetov bratranec, ki je bil vajen vpreženih konj, saj so
bili njihovi. Gasilci so pomagali tudi pri organizaciji snemanja, zaprli so cesto in
preusmerjali promet.
V posnetku se voz z gasilci ali ansamblom pomika od gasilskega doma proti
Kastelčevi (po domače Matjetovi) domačiji, kjer je posnet preostanek
videospota. Da je Lojze Slak svoj videospot želel posneti ravno na tej domačiji,
»kjer so že od 1823. leta neprekinjeno v štali konjski repi«, kot pravi gospodar
Srečko Kastelic, le še potrjuje dejstvo, da je bil Lojze Slak velik ljubitelj konj in je
točno vedel, kaj želi imeti v svojem video posnetku. Na snemanju je bilo
prisotnih tudi veliko domačinov, ki so z zanimanjem spremljali potek snemanja.

135

Lojze Slak s svojim ansamblom na mirnopeških veselicah
Aleksander in Ladislava Rupena se spominjata Slakovega ansambla, ko je
igral na veselici v Mirni Peči leta 1972. Takrat je bila veselica zadnjič na
Rupenovem dvorišču. Za te veselice so pri Rupenovih v kuhinji mirnopeške
ženske kuhale obaro, ženske iz okoliških vasi pa so na dan veselice že zjutraj k
njim prinesle domač kruh. Čeprav ljudje takrat na hrano niso hodili v gostilne,
so na veselico vedno množično prihajali in s kupljenim krožnikom obare podprli
domače gasilsko društvo.
Aleksander Rupena pripoveduje, da so ljudje govorili, da je bilo na omenjeni
zadnji veselici na njihovem dvorišču okrog tri tisoč ljudi, ki Slakovemu ansamblu
pozno zvečer kar niso pustili, da bi zaključili z igranjem.
Mirko Krevs se prvega nastopa Ansambla Lojzeta Slaka spominja iz časov, ko
je vstopil v Gasilsko društvo Mirna Peč. Staremu gasilskemu vozilu, kombiju,
katerega prevzem je bil ob 70-letnici društva, leta 1972, je bil Lojze Slak eden
izmed botrov.
Takrat je Lojze Slak na veselici v Mirni Peči igral s svojim ansamblom. Da bi pred
tem v Mirni Peči že kdaj igral v tej zasedbi, se Mirko ne spomni. Tega dogodka
pa se živo spominja tudi zaradi množice ljudi, ki je takrat prišla v Mirno Peč na
to veselico. Verjetno je bila to ista veselica, ki jo je omenjal Aleksander
Rupena.
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Na fotografiji iz leta 1972 parkirana vozila tedaj popularnih gasilskih kombijev v Mirni Peči.
Fotografija je iz arhiva PGD Mirna Peč.

Mirko se spomni, da je bilo na veselici tudi vsaj sto Američanov, ki so v Mirno
Peč prišli z dvema avtobusoma. Lojze Slak je bil s svojim ansamblom pred tem
na turneji med Slovenci v Ameriki in ti so mu tedaj vrnili obisk.
Vsega je bilo premalo na tej veselici – prostora, hrane in pijače. Ni bilo
mogoče stati, kaj šele sedeti, čeprav so gasilci skupaj znesli vse mize in klopi iz
stare šole, razširili prireditveni prostor tudi pred Potočarjevo gostilno (danes je
ni več in na njenem mestu stoji nekdanja tovarna Beti). Pred veselico so takrat
imeli navado, da so gasilci po domovih zbirali hrano, pijačo, živež in iz tega,
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kar so nabrali, so žene spekle pecivo, iz mesa skuhale obaro, spekle pečenke
… vse, kar se je nato na veselici prodajalo. Na tej, ki je bila res zelo dobro
obiskana, je pred koncem vsega zmanjkalo, ampak so takrat tudi dobro
zaslužili.
Nadja Jarc in Lara Barbo

Lojze Slak je igral tudi na drugih veselicah v Mirni Peči. Leta 1982 so po
pripovedovanju tedanjega predsednika Mirka Krevsa gasilci obnovili gasilski
dom in kupili vozilo s cisterno. Osrednja prireditev ob sprejemu vozila je bila
pred stanovanjskim blokom na trgu v Mirni Peči. Tudi takrat je slavnosti sledila
velika gasilska veselica, ki se je odvijala na istem mestu.
Fotografija s trga:
Obiskovalci gasilske
prireditve ob prevzemu
vozila s cisterno na trgu v
Mirni Peči. Fotografija je del
arhiva PGD Mirna Peč.
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Po obeh snemanjih Slakovih videospotov leta 1989 so imeli vsi sodelujoči
zaključek pod Novljanovim kozolcem. Kakega zaslužka za gasilce pri tem
projektu ni bilo, je bil pa večji takrat, ko so imeli gasilske veselice na
uveljavljenem Mirnopeškem teku.
Mirko Krevs se spominja dobrega sodelovanja z organizatorji Mirnopeškega
teka. Gasilcem so za delo na teku omogočili plačilo, zvečer pa izvedbo
gasilske veselice, pri čemer so jim plačali ansambel, ves zaslužek od hrane in
srečelova pa je bil namenjen gasilskemu društvu. Taki dogodki so društvu
prinesli največ denarja – ne le tek, ampak predvsem veselica z Lojzetom
Slakom, ki je v Mirno Peč vedno množično privabila širše Dolenjsko
prebivalstvo. Lojze Slak je bil s svojim ansamblom redni gost Mirnopeškega
teka.
Po žalostnem propadu te v slovenskem prostoru uveljavljene prireditve so
gasilci še enkrat organizirali gasilsko veselico z Ansamblom Lojzeta Slaka, in
sicer leta 2002, ko so praznovali 100-letnico prostovoljnega društva. Takrat je
Ansambel Lojzeta Slaka zadnjič igral na mirnopeških veselicah.
Slakov ansambel zadnjič na
gasilski veselici v Mirni Peči. Na
veselico je Lojze Slak prijahal na
svoji kobili Labinki. Fotografije so
del arhiva PGD Mirna Peč.
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Predstavitev knjige En godec nam gode
Ob občinskem prazniku Občine Mirna Peč je 11. junija 2004 v kulturnem domu
potekala predstavitev knjige Ivana Sivca En godec nam gode. Knjiga je bila
prva izdana Slakova biografija, ki je predstavila njegovo življenjsko in glasbeno
pot. Osrednji gost prireditve, ki jo je režirala upokojena učiteljica Lojzka Krevs,
je bil Lojze Slak, ki je v klepetu z Lidijo Murn (danes Markelj), novinarko
Dolenjskega lista, podrobneje predstavil knjigo. Na prireditvi so bili med gosti,
poleg žene Ivanke, tudi vsi člani ansambla, pa tudi Lojzetov prijatelj Tone
Pavček.

Lojze Slak z Lidijo Markelj (Murn) na predstavitvi knjige En godec nam gode
leta 2004. Fotografija je del arhiva Občine Mirna Peč.
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Lojze Slak na tradicionalnem Vseslovenskem blagoslovu motorjev in
motoristov
Že 21 let je Mirna Peč na velikonočni ponedeljek zbirališče motoristov iz vse
Slovenije in tudi tujine. V Mirno Peč se motoristi pripeljejo po vsakoletni
blagoslov, pa tudi zaradi druženja in glasbe Lojzeta Slaka, saj ima le-ta skoraj
izključno pravico, da na ta dan odmeva po mirnopeški dolini. Da je tako, gre
zahvala Leopoldu Pungerčarju, Lojzetovemu nečaku, ki je glavni organizator
vsakoletnega blagoslova.
Na blagoslov je Polde v prvih letih izvajanja prireditve vneto vabil svojega
strica, ki pa preprosto kar ni mogel verjeti, da bi Slak in motoristi šli skupaj. Ko
sta se končno dogovorila za nastop in ko je cela mirnopeška dolina na do
tedaj rekordnem obisku blagoslova (12.000 motoristov) leta 2006 z ansamblom
zapela V dolini tihi, naslednjih povabil na blagoslov Lojze ni več odklonil.
Kasneje je nastopil še trikrat, nazadnje 13. aprila 2009. Ta nastop velja tudi kot
Lojzetov zadnji javni nastop v Mirni Peči.
Lojze Slak z ansamblom na zadnjem
javnem nastopu v Mirni Peči 13.
aprila 2009.
Fotografija je last arhiva uredništva
časopisa Dolenjski list. Fotografirala:
M. Žnidaršič.
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Lojze Slak s
prijateljem
Slavkom
Podbojem.
Fotografija je last
arhiva uredništva
časopisa Dolenjski
list. Fotografirala:
M. Žnidaršič.

Mož ob Lojzetu Slaku ni Mirnopečan, a ga v Mirni Peči ljudje prepoznajo tudi
za sončnimi očali. Slavko Podboj je bil njegov tesni sodelavec in prijatelj, pa
tudi pisec nekaterih Slakovih skladb. Najznamenitejša med njimi, ki je danes že
ponarodela, je pesem Čebelar.
Slavko in Lojze sta bila velika prijatelja in sta skupaj veliko sodelovala tudi na
koncertih in prireditvah. Slavko je vodil Slakove oddaje Boš videl, kaj dela
Dolen'c, v Mirni Peči pa smo ga kot voditelja redno srečevali na motorističnem
blagoslovu, na katerem je bila posneta tudi ta fotografija.
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Društvo harmonikarjev Mirna Peč
Društvo harmonikarjev je bilo ustanovljeno leta 2001. Združuje harmonikarje, ki
negujejo pretežno Slakovo glasbo. V njem je aktivni član kot harmonikar in
pevec tudi Matija Slak.
Pevska zasedba društva
harmonikarjev ob
spremljavi Franca
Potočarja. Fotografija je
del arhiva društva
harmonikarjev.

Leta 2005 sta se v društvo vključila tudi Lojze in Ivanka Slak. Ivanka je še danes
podporna članica društva. Lojze je društvo obiskoval na nekaj zadnjih občnih
zborih in nastopih.
S predsednikom društva Martinom Krevsom sta se pogovarjala, da bi na 10letnici društva tudi zaigral z njimi. Lojze je obljubil, da bo, če mu bo le zdravje
to dopuščalo. Na žalost je bolezen preprečila, da bi se obojestranska želja
uresničila. Lojze je umrl nekaj tednov pred prireditvijo.
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Lojze Slak med člani društva
harmonikarjev leta 2001 ob
občinskem prazniku.
Fotografija je del arhiva
Občine Mirna Peč.

Mlada sekcija društva
harmonikarjev leta 2015 ob
spominskem obeležju
Lojzeta Slaka. Fotografija je
del arhiva društva
harmonikarjev.
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7 Zbiratelji Slakove glasbene zapuščine
Veliko je Mirnopečanov, ki so zbirali ali še zbirajo glasbene medije Lojzeta Slaka
in njegovega ansambla. V dobi sodobne tehnologije so mnogi stare
gramofonske plošče in kasete zavrgli, se pa še spominjajo, kako so jih zavzeto
spremljali in predvajali toliko časa, dokler niso plošče začele preskakovati ali
pa se je strgal trak na kaseti.
Jože Judež v Šentjuriju zbira stare predmete in Slakove plošče. Predvaja jih na
starem gramofonu v lično opremljeni izbi. Ob zvokih Slakove glasbe nam je
povedal, kako rad je poslušal Slakovo glasbo že vse od mladih let. Rad je hodil
tudi na veselice. Ko je slišal na radiu, kje igrajo Slaki, se je odpravil na pot kamor
koli po Dolenjski, včasih pa tudi kam daleč, na primer v Preddvor.

Fotografija Slakove plošče iz Judeževe zbirke.
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Fotografiji krušne peči. Nad pečjo visi Lojzetov konjski komat, na peči pa je njegovo
kladivo.

Stare plošče in predmete zbira tudi Slakov nečak Ivan Rajar, ki v Slakovi rojstni
hiši na Jordankalu ureja spominsko sobo. V njej je ohranjena stara krušna peč,
miza s stoli, omara in zibelki. Na stenah visijo družinske fotografije in plakati
Ansambla Lojzeta Slaka. Med predmeti sta tudi konjski komat, ki ga je Lojze
Slak naredil v času vajeništva pri mojstru Pavliču in darilo mojstra Pavliča ob
zaključku izobraževanja pri njem – kladivo, ki se je pri hiši ohranilo vse do danes.
Maks Zupan
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8 Lojze Slak v največjem dolenjskem tiskanem mediju
Novice o Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu so Mirnopečani večkrat lahko
prebirali tudi v največjem dolenjskem tiskanem mediju – Dolenjskem listu. V
nadaljevanju vam predstavljamo nekaj naslovov člankov, ki so spremljali
Slakovo glasbeno pot.

1970:
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2010:
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2011:
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9 Lojze Slak živi naprej …
Po smrti Lojzeta Slaka so posamezniki, Občina, šola in društva v Mirni Peči
pričeli z različnimi dejavnostmi, s katerimi so Mirnopečani želeli ohraniti spomin
na slavnega rojaka in častnega občana.

Postavitev spominskega obeležja
Ob občinskem prazniku, 22. junija 2013, je Občina Mirna Peč Lojzetu Slaku na
Barbovi domačiji na Malem Kalu postavila spominsko obeležje. Na slovesni
prireditvi so se Lojzetu Slaku občani in gostje prireditve poklonili kot izjemnemu
glasbeniku, ki je ljudsko petje in harmoniko, nekdaj ljudski inštrument, postavil
v sam vrh priljubljenosti v narodnozabavni glasbi.
Prireditev ob
odkritju
spominskega
obeležja.
Nastopili so tudi
Fantje s
Praprotna,
katere je
spremljal
gospodar
Barbove
domačije,
danes že
pokojni, Marjan
Barbo.

168

Na kamnitem stebru obeležja, ki so ga zasnovali Slakovi nečaki Tomaž Slak,
Marija Mojca Pungerčar in Leopold Pungerčar, je pritrjena bronasta plošča z
reliefnim portretom Lojzeta Slaka. Pot do stebra je tlakovana z okroglimi
betonskimi tlakovci, ki so po tleh razporejeni enako kot so tipke na diatonični
harmoniki. Steber je izdelal kamnosek Marjan Stepan iz Novega mesta,
bronasti portret kiparka Alenka Vidrgar iz Ljubljane, tlakovce pa podjetje
Praznik iz Trebnjega.
Spominsko obeležje pred
Barbovo
domačijo
na
Malem Kalu.

Na stebru pod portretom je zapisano: »Na tej domačiji je preživel svojo
mladost Lojze Slak, legenda slovenske narodnozabavne glasbe, glasbenik,
harmonikar in avtor.« Na sosednji ploskvi stebra pa je zapisan verz: »Pa spet
bom vzel harmoniko in zaigral si pesmico, ki spomnila me bo na te, ki ranila si
mi srce …«
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Pot Slakove in Pavčkove mladosti
Istega leta kot spominsko obeležje je Turistično društvo Mirna Peč idejno
zasnovalo in v okviru občinskega praznika prvič organiziralo pohod po Poti
Slakove in Pavčkove mladosti.
Krožna pot pohodnike popelje iz Mirne Peči proti Malemu Kalu, kjer se
pohodniki ustavijo pri domačinih, ki zanje pripravijo kulturni program, v
katerem glavno vlogo igra, seveda, harmonika in Slakova glasba. Nato se
pohodniki premaknejo do Barbove domačije, kjer jih sprejme domače Društvo
harmonikarjev Mirna Peč, od tam pa pot nadaljujejo proti Hmeljčiču, preko
Šentjurske gore v Šentjurij, kjer prisluhnejo kulturnemu programu, ki ga vse od
prvega uradnega pohoda izvajajo učenci osnovne šole. Iz Šentjurija se
pohodniki vračajo nazaj v Mirno Peč, kjer vsako leto praznično soboto
zaključujejo drugi družabni dogodki občinskega praznika.

Fotografiji s 6. pohoda po Poti Slakove in Pavčkove mladosti. Fotografiji sta del osebnega
arhiva Mire Barbo.
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Dogajanje na Malem Kalu v zadnjih letih popestri priložnosta dramsko-pevska
skupina, ki v kulturnem programu na hudomušen način predstavi prizor ali
običaj iz Slakove mladosti, v katerem ne manjka izvrstno odigrane in zapete
Slakove glasbe.

Na fotografiji v sredini igralca in moderator prireditve, desno priložnostna inštrumentalna
zasedba iz leta 2019.
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Tabor mladih harmonikarjev V dolino tiho
Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja
osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje
turizma v domačem kraju, ugotavljanje možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take
ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale
ponudbe v vseh možnih oblikah. Naša šola v tem projektu sodeluje že več kot
dvajset let. V šolskem letu 2012/2013 je turistični krožek pod mentorstvom Tatjane
Kupljenik in Darje Gibičar zasnoval turistični produkt z imenom V dolino tiho.
V naslednjem šolskem letu je šola skupaj z domačimi društvi idejo o tridnevnem
harmonikarskem taboru tudi uresničila. 17 mladih harmonikarjev je v organizaciji šole
preživelo vikend na Malem Kalu, na Barbovi domačiji. V starem kmečkem podu so
pripravili razstavo o Lojzetu Slaku, na podstrešju pa uredili prostor za prenočišče. V
petek, soboto in nedeljo so mladi harmonikarji pod strokovnim mentorstvom
harmonikarjev Matije Slaka, Tonija Sotoška in Sandija Ravbarja preigravali Slakove
melodije na različnih koncih Mirne Peči. Povzpeli so se na najvišjo točko mirnopeške
doline Golobinjek, zaigrali so v kraški jami, obiskali pa so tudi turistično točko Zijalo
ter zaigrali pod kamnito pečino, po kateri naj bi naš kraj nekoč dobil ime. Tabor so
udeleženci in organizatorji zaključili v nedeljo, najprej s tradicionalnim domačim
kosilom, ki ga je imel Lojze Slak najraje. Po domači juhi, praženem krompiru in
pečenki je sledilo druženje udeležencev z Ivanko Slak, Lojzetovim bratom in sestrami
ter mentorji tabora.
Popoldan so udeleženci v skupinskem zaključnem koncertu navdušili številne
obiskovalce. Največjo pohvalo ideji in izvedbi je takrat izrekel Matija Slak, ki je
učencem našega krožka zaupal, kako rad je Lojze Slak igral med mladimi in da je
večkrat izrazil željo, da bi za mlade organiziral tabor muziciranja, a mu na žalost tega
nikoli ni uspelo uresničiti.
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Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka
Občina Mirna Peč je v letu 2018 v centru Mirne Peči uredila Muzej Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka. Naložba je znašala dobrih milijon evrov, od tega je bilo
95.968,04 evrov pridobljenih iz CLLD, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja.
V muzeju je postavljena stalna razstava z naslovom »Lojze Slak – virtuoz na
diatonični harmoniki. Moje plošče so moje knjige.«, ki jo je strokovno zasnoval
Dolenjski muzej Novo mesto in prikazuje življenjsko in glasbeno pot
harmonikarja Lojzeta Slaka ter njegov doprinos k razvoju narodnozabavne
glasbe. Poleg slikovnega in tekstovnega materiala, razstavljenih plošč,
instrumentov in restavrirane vadbene sobe ansambla je obiskovalcem na
voljo veliko video materiala, za zahtevnejše pa tudi mediateka z dodatnim
gradivom. Za spomin si lahko obiskovalci na osrednjem odru posnamejo lasten
videospot z eno od uspešnic Ansambla Lojzeta Slaka. Muzej hrani 579
razstavnih eksponatov, ki jih je zagotovila družina Slak. Moderno in interaktivno
zasnovano razstavo je kot izjemen dosežek na področju muzejstva prepoznalo
tudi Slovensko muzejsko društvo, ki je mirnopeškemu muzeju podelilo
Valvasorjev nagelj za leto 2018.
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Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je prilagojen ranljivim skupinam.
Dostopen je gibalno oviranim, kot eden redkih z vgrajeno indukcijsko zanko je
prijaznejši do naglušnih, za slabovidne je razstava postavljena s kontrastnimi
barvami in veliko pisavo, slepim pa je na voljo tudi zloženka v Braillovi pisavi.
Odprt je, razen ob ponedeljkih, vse dni v tednu, podrobnejši opis je na spletni
strani https://www.muzejslakpavcek.si/, informacije pa so možne tudi na
telefonski številki 07 30 78 120.
Mirna Peč se je z muzejem postavila na kulturno turistični zemljevid, kar
dokazuje visok obisk, saj ga je v dobrem letu obiskalo kar 15.000 obiskovalcev
z vseh koncev Slovenije in tudi tujine. Kot promotor kulturno-turistične ponudbe
v Mirni Peči vključuje tudi domača društva in lokalno prebivalstvo, ki skupaj
oblikujejo nove turistične produkte, hkrati pa postaja stičišče kulturnega
dogajanja v kraju.
V muzej se bo umestila tudi stalna razstava o pesniku Tonetu Pavčku,
predvidoma leta 2023 ob njegovi 95-letnici rojstva.
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10 Viri in literatura
o Osebna pričevanja Mirnopečanov, družine Slak in prijateljev
o Občinska glasila občine Mirna Peč (za preverjanje podatkov in
datumov)
o V dolini Tihi, dokumentarni Film o Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu.
Digital Studio, Slak d. o. o., Ljubljana 2007.
o Spletni arhiv časopisa Dolenjski list
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»Bili so časi, ko je pesem prišla sama od sebe, se utrnila kot zvezda,
velikokrat sem ure sedel, pa ostal prazen. Pesem je potrebno čutiti,
potem jo lahko zaigraš.«

