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V Prešernovi soseščini
V zadnjem letu smo v Go-

renjskem muzeju sklenili, 
da Prešernovo hišo še bolj 
odpremo obiskovalcem. In 
to dobesedno. Vrata na Tav-
čarjevo ulico, ki so bila več 
kot 50 let zaprta, so pravza-
prav pravi vhod, skozi ka-
terega so Prešeren, njego-
va sestra Katra, sodelavci in 
stranke vstopali v prvo nad-
stropje Mayerjeve hiše, kjer 
je danes na ogled spominski 
muzej. V obokani vhodni 
veži so po novem ureje-
ne klopi, kamor lahko obi-
skovalci odložijo svoje stva-
ri, v muzejski trgovini izbi-
rajo spominke in v zavetju 
razstav posedijo v novo pos-
tavljeni muzejski bralnici. 
V njej so na voljo najzani-
mivejše muzejske publika-
cije, predvsem pa zbiramo 

pesniške zbirke Prešerno-
vih nagrajencev.

Tudi ko obiskovalec izsto-
pa na Tavčarjevo ulico, pog-
led na mestne hiše spodbu-
di prenekatero misel, kako 
je bilo v Prešernovem času. 
Na številki 7 je živel kovač 
Franc Gogala. Gotovo do-
ber znanec Prešerna, saj ga 
je v zadnjih mesecih pred 
smrtjo pogosto obiskoval, 
potrdil pa je tudi sežig dela 
pesnikove literarne zapu-
ščine. Bil je en izmed mož, 
ki so na pokopališče nosi-
li pesnikovo krsto, in tis-
ti, ki je gostilničarki Jalno-
vi pomagal preprečit, da bi 
si Prešeren skrajšal življe-
nje. Na Tavčarjevi 1 v Fefle-
ževi (kasneje Baumajstro-
vi) hiši je v istem času de-
loval brivec- tudi brusač in 

zoboder- h kateremu je pe-
snik pogosto zahajal, tam 
pa pridobil marsikatero 
pomembno informacijo o 
kranjskem vsakdanu in lju-
deh. Na Tavčarjevi 2 je bil 
ob prihodu pesnika v Kranj 
doma krojač Mihael Puč-
nik. Četudi ni znano, da bi 
Prešernu sešil kako obleko, 
saj jih je večinoma prinesel 
kar s seboj iz Ljubljane, pa 
je zapisano, da je izdelal po-
sebno čepico prav za Prešer-
na in to po pesnikovih po-
sebnih željah, navodilih in 
meri. Po pričevanjih njego-
ve nečakinje Marije Vovk 
so jo »dohtar skoro vedno 
imeli na glavi to čepico. In 
so tudi ven šli v njej…« Po 
znanih podatkih in pričeva-
njih Prešeren torej v Kranju 
ni nosil cilindra.

Vrsto podobnih zgodb, ki 
so po Prešernu ostale v Kra-
nju, je uspel zapisati prešer-
noslovec, pobudnik za usta-
novitev Prešernovega spo-
minskega muzeja v Kranju 
in eden izmed prvih sode-
lavcev Gorenjskega muzeja 
Črtomir Zorec (1907-1991). 
Pripovedi, ki jih je dolga leta 

objavljal v Glasu, so leta 1987 
izšle zbrane v knjigi Po Pre-
šernovih stopinjah. Zorec je 
brez dvoma med najzasluž-
nejšimi promotorji našega 
največjega pesnika. Skupaj z 
Alojzom Gspanom sta prip-
ravila prvi vodnik po Prešer-
novem spominskem muze-
ju ob otvoritvi leta 1964.

Prešeren s čepico, kot ga je narisal Jože Trobec. 
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