
9. februar – rojstni dan Frana Saleškega Finžgarja 

Slovenski pisatelj, dramatik, prevajalec in duhovnik * 9. februar 

1871, Doslovče, † 2. junij 1962, Ljubljana.  

V slovenski književnosti je pomemben in poznan predvsem zaradi 

svojih daljših in krajših pripovedi o kmečkem in meščanskem 

življenju, pisal pa je tudi ljudske igre. 

 

 

 

Roman Pod svobodnim soncem je verjetno najbolj znano delo.  A 

njegov častitljivi opus obsega več kot 50 stvaritev in zajema tudi 

prevajalsko in uredniško delo. V vasi Doslovče pod Stolom leta 1871 



rojeni mož, ki je dočakal 90 let, je poleg romanov pisal še novele, 

povesti, drame, mladinsko prozo, poezijo … Književno delo je začel 

kot gimnazijec, učil se je pri ustvarjanju dveh Josipov, Jurčiča in 

Stritarja. 

V duhovnika je bil posvečen pri 23 letih. Kraji njegovega službovanja 

so bili med drugim Bohinjska Bistrica, Jesenice, Kočevje, Idrija, Jošt 

nad Kranjem, Želimlje, Sora in Trnovo, kjer je spletel globoko 

prijateljstvo s svojim sosedom Jožetom Plečnikom. Imel je smisel za 

naravo in ljudi. Povsod, kjer je deloval, si je prizadeval za njihovo 

dušno in telesno dobrobit. 

 

Med letoma 1918 in 1936 je bil Fran Saleški Finžgar župnik v Trnovem v Ljubljani, kjer je 

prijateljeval z arhitektom Jožetom Plečnikom, ki je živel v sosednji hiši ob trnovski cerkvi. 

Foto: Fototeka dr. Janez Bogataj 

Finžgarjev oče je Franceta Prešerna še videl. Družina je bila s 

Prešernovo v daljnem sorodstvu. Tudi on je bil velik Prešernov 

oboževalec. Ob koncu 2. svetovne vojne je na njegovo hišo na Mirju 

padla bomba, zaradi česar je oglušel. Do smrti 2. junija 1962 je živel 

v Ljubljani. 

Finžgar je bil 30 let urednik Mohorjeve družbe in revije Mladika ter 

urednik in predsednik Nove založbe. Bil je med prvimi rednimi člani 



Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1951 je dobil 

Prešernovo nagrado za življenjsko delo. 

 

Finžgar je vodil preureditev Prešernove rojstne hiše v muzej in 

pobudnik donatorske akcije za odkup Prešernove hiše, ki jo je tako 

pomagal preurediti v muzej. V bližini Zabreške planine pod Stolom 

si je postavil kočo, imenovano Murka. Po njem se imenujeta 

osnovni šoli v Lescah in Barkovljah pri Trstu ter ulica v Ljubljani, kjer 

je živel. 

 Finžgar je bil krščen po sv. Frančišku Saleškem, od tod Saleški v 

njegovem imenu. Sam se je večkrat imenoval Francetovega Franceta 

France. Pred smrtjo je v pismih prijateljem izrazil željo, da se njegovo 

ime zapisuje Franc in ne Fran. 

 

»Ne piši nikoli po sili. Kadar občutiš notranje povelje, da moraš 

ljudem nekaj povedati, povej odkritosrčno. Če je življenja vredno, 

bo živelo, če ni, je prav, ako izgine. Piši svoj jezik, ki je dediščina 

našega naroda, in ne krotoviči.«  Fran Saleški Finžgar 

 

Nekaj najbolj znanih Finžgarjevih del: 

Triglav (pesnitev, 1896) 

Pod svobodnim soncem (roman, 1907), 

Študent naj bo (povest, 1909), 

Dekla Ančka (povest, 1913) 

Razvalina življenja (drama, 1921), 

Gospod Hudournik (mladinska proza, 1934), 

Gostač Matevž (povest, 1953) … 



Tudi v naši šolski knjižnici si lahko izposodite Finžgarjeva  dela.  

 

 

 

Več: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Sale%C5%A1ki_Fin%C5%BEgar 

https://zirovnica.si/znamenitosti-v-obcini-zirovnica/fran-saleski-

finzgar/ 

https://visitzirovnica.si/fran-saleski-finzgar/ 

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/pred-150-leti-se-je-rodil-

pisatelj-fran-saleski-finzgar/551816 
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