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NADA GROŠELJ UDK 929 Grošelj, M.
Filozofska fakulteta 
Ljubljana

PROF. MILAN GROŠELJ -  NEKAJ DROBTINIC 
IZ MLADOSTI

12. februarja 2009 je minilo trideset let, odkar je v Ljubljani 
umrl eden od soustanoviteljev in dolgoletni sourednik Žive antike, 
profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in v letih 1950— 
51 njen dekan, akademik dr. Milan Grošelj (1902-1979). Trideset
letnico njegove smrti sta Oddelek za klasično filologijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani in Društvo za antične in humanistične študije 
Slovenije 24. oktobra 2009 obeležila z odkritjem spominske plošče 
na njegovi rojstni hiši v Kamniku -  nekdanji gostilni Malograjski dvor, 
ki je bila po dolgem obdobju zapuščenosti prenovljena kot družinski 
hotel z istim imenom. Ob odkritju so po uvodnem nagovoru kamniš
kega župana Toneta Smolnikarja in dekana Filozofske fakultete prof. 
dr. Valentina Bucika spregovorili trije zaslužni profesorji z Oddelka 
za klasično filologijo, nekdanji Grošljevi študentje: dr. Erika Mihevc 
Gabrovec, akad. dr. Kajetan Gantar in akad. dr. Primož Simoniti.
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Njihovim izčrpnim in doživetim spominom na pokojnega profesorja, 
ki sojih delili s številnimi poslušalci, je sledil celodnevni interdisci
plinarni znanstveni simpozij na temo »Grčija skozi rimske oči v dobi 
cesarstva«, na katerem je deset referatov zajelo področja od knji
ževnosti do zgodovine, geografije in filozofije; predavatelji so bili 
zvečine člani Filozofske fakultete, vendar niso manjkali niti 
predstavniki drugih institucij. Vseh deset predstavljenih referatov, kot 
tudi načrtovani enajsti (zaradi bolezni predavateljice je žal odpadel), 
bo objavljenih v slovenski reviji za klasično filologijo Keria, v številki 
XII/1 (2010), ki bo posvečena spominu profesorja Grošlja.

Spominska plošča prof. Milanu Grošlju na pročelju Malograjskega dvora

Napis na spominski plošči se sklene s citatom iz Horacijeve 
Stoletne pesmi'. ... munivit iter, daturus /plura relictis ... (vv. 43-44) 
-  ali, kot bi lahko prevedli v slovenščino v isti pesniški meri: »... pot 
je zgladil, da dal bi / več, kot je zgùbil ...« Klasičnemu filologu je 
namig načeloma jasen: kakor je Enej izgubil svojo domovino Trojo, 
daje svojim naslednikom zapustil zametek še večjega mesta -  Rima, 
tako je tudi profesor Grošelj po sili razmer zapustil svojo rojstno hišo 
in mesto, vendar je zato svojim naslednikom na področju klasične 
filologije zapustil bogato znanstveno dediščino.

Le malo pa je znano, da ta citat ni ustrezen samo zaradi bogatih 
sadov, ki jih je obrodil ta odhod, ampak tudi zaradi travmatičnih 
okoliščin, v katerih seje zgodil. Grošlju je bila ob sedemdesetletnici 
sicer posvečena številka Žive antike XXII (1972), ob smrti leta 1979 
pa je v številki XXIX/1 izšel izčrpen življenjepis s štirimi drugimi 
spominskimi zapisi, vendar je v teh sicer dragocenih prispevkih komaj
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kaka beseda o njegovem rodu in težki mladosti, ki postavljata njegove 
dosežke še v mnogo presenetljivejšo luč. Zato smo sklenili na podlagi 
skopih dokumentarnih virov in ustnih pričevanj to vrzel dopolniti.

Milan Grošelj seje rodil 19. septembra 1902 Kamničanu Anto
nu Fröhlichu, premožnemu lastniku tedanje gostilne Malograjski dvor,* 
in precej mlajši Ljudmili Grošelj iz Vranjskega, revnemu dekletu, ki 
se je pri Fröhlichu zaposlilo kot gospodinja. Kot se je Milan pozneje 
spominjal, so živeli kot urejena in ljubeča družina, čeprav starša nista 
bila poročena; menil je celo, daje postajal zaradi blagostanja že kar 
razvajen. Katastrofa pa je prišla leta 1906, ko je oče umrl zaradi 
pljučnice. Z Ljudmilo se namreč nikoli ni formalno poročil in -  kar 
je bilo še bolj usodno -  tudi Milana nikoli ni uradno posvojil, čeprav 
ni skrival, daje njegov sin. Toda v tistih časih zunajzakonska skupnost 
ni bila priznana in prvi znak spremenjenih razmer se je pokazal že na 
Antonovem pogrebu, ko sta morala njegova življenjska sopotnica 
Ljudmila in njegov komaj štiriletni sin Milan hoditi na repu sprevoda, 
čeprav sta bila pokojniku zaživa vedno najbliže. Malograjski dvor so 
podedovali sorodniki Antonove matere in Ljudmila je morala iz hiše. 
Ker ženske z otrokom zlepa ne bi kdo hotel vzeti v službo, je pustila 
Milana pri Antonovih sorodnikih, ki ga sicer niso priznavali za 
družinskega člana, sama pa je skrivaj zapustila hišo, ne da bi mu kdo 
kaj pojasnil. Gmotno je bil sicer preskrbljen, ker mu je oče v oporoki 
zapustil toliko denarja, da bi se z njim lahko izšolal vse do diplome 
iz prava in odprl odvetniško pisarno, toda čustveno je bila izguba 
staršev zanj hud pretres. Tega ni prav nič ublažilo dejstvo, da se je 
moral do devetega leta nenehno seliti iz ene rejniške družine v drugo, 
kajti od rednikov, ki so ga preživljali z denarjem iz očetove zapuščine, 
so bili nekateri dobri in topli ljudje, drugi pa so se nad njim dobesedno 
znašali, tako da seje pričel ljudi bati. Vrhu tega se gaje držala stigma 
nezakonskega otroka, za katero so bili v tistih časih nekateri, na primer 
kamniški in ljubljanski katehet, vse preveč dojemljivi.

Pri devetih letih so ga odpeljali v Ljubljano v šolo, kjer je 
stanoval pri raznih gospodinjah in družinah. V nižji gimnaziji se, 
prepuščen sam sebi, sprva ni znašel (ni mu bilo jasno, denimo, kako 
naj se »uči latinske besede«), toda kmalu je postal odličnjak, ki mu

* Nekaj omemb Fröhlichove rodbine zasledimo v naslednjih delih o Kamniku: 
Ljudevit Stiasny, Kamnik. Zemljepisno-zgodovinski opis (Ljubljana: samozaložba, 
1894), str. 64; Josip Suchy, Spomini Krištofovega Pepčka (Ljubljana: samozaložba, 
1928), str. 10; Zora Torkar: Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud' Kamniku 
gliha nič ni. Naj premožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja 
(Kamnik: Kulturni center, 1996), passim. Večina intimnejših podatkov je povzeta 
po ustnem pričevanju vdove profesorja Grošlja, klasične filologinje Andreje Grošelj 
(roj. Kiauta).
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je strah vzbujajoči profesor nemščine izrekel priznanje z besedami, 
da »gre lahko kar namesto njega na kateder predavat«; tudi drugi, ki 
so ga poznali v dijaških in študentskih letih, so se spominjali, da je 
znal več od profesorjev. A tudi v tem življenjskem obdobju ni imel 
sreče. Mama, ki je po njenem begu nikoli več ni videl, mu je vsa ta 
leta še pošiljala vsaj pisma, koje imel deset let, pa mu je poslala svojo 
fotografijo in umolknila. Ker se dolgo ni oglasila, je šel povprašat po 
njej na ljubljanski Magistrat. Povedali so mu, da je nazadnje pisala 
iz Madžarske in zaprosila za svoje dokumente, iz česar je bilo moč 
sklepati, da se namerava poročiti. Odtlej od nje ni bilo več nobene 
besede; verjetno je ostala na Madžarskem. Milanu, ki je s svojim 
fotografskim spominom pozneje postal poliglot in jezikoslovec, pa je 
madžarščina za vedno ostala najbolj -  in edini -  zoprni med vsemi 
jeziki.

Koje imel šestnajst let, seje prva svetovna vojna bližala koncu. 
Avstro-Ogrski monarhiji, h kateri sta tedaj sodila Kamnik in Ljubljana, 
je šlo za nohte. V obupnem poskusu, da bi se rešila z novim oboro
ževanjem, je zasegla celo pupilno dediščino (tj. premoženje sirot), ki 
je bila sicer nedotakljiva. Vojno je kljub temu izgubila in Milan je tako 
pri šestnajstih ostal brez vsega -  brez svojcev in brez premoženja. 
Poskušal se je preživljati z inštruiranjem, vendar so mu starši 
inštruirancev plačevali zelo slabo ali zgolj s kakšnim kosilom, tako 
daje bil vedno lačen, na nakup kakšnih oblek pa sploh ni bilo misliti: 
v vseh letnih časih je nosil isto vse bolj ponošeno obleko, ki jo je 
zelo kmalu tudi prerasel.

V teh razmerah ni presenetljivo, da se kljub odličnemu gimna
zijskemu uspehu Milan Grošelj po maturi ni vpisal na univerzo, ampak 
sije najprej poiskal službo. Delo, ki gaje dobil, je bilo prepisovanje 
konjskih rodovnikov, to nenavdihujoče opravilo pa se je njegovemu 
nadpovprečnemu umu po nekaj mesecih tako uprlo, da seje vendarle 
vpisal na univerzo -  toda ne na strojno fakulteto, na katero si je silno 
želel. (Ljubezen do tehnike gaje spremljala vse življenje in se kazala 
v zavzetem ukvarjanju z najrazličnejšimi stroji, mizarjenju ipd.) Ker 
se je moral preživljati z inštrukcijami, si kajpak ni mogel privoščiti 
študija, ki je vseboval veliko obveznih vaj; namesto tega se je vpisal 
na klasično filologijo, kjer je predavanja lahko obiskoval zgolj mi
nimalno. Tudi tu je kazal tolikšno znanje, da mu je jezikoslovec akad. 
Karel Oštir že v prvem letniku svetoval, naj si izbere temo za doktorat, 
vendar je -  z vmesnim izpopolnjevanjem v Beogradu -  raje redno 
diplomiral. Po podiplomskem izpopolnjevanju pri vodilnih jeziko
slovcih v Parizu se je vrnil v Slovenijo. Kot mlad diplomiranec se je
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soočil z novimi težavami, saj so ga oblasti najprej poslale službovat 
daleč od doma, v Makedonijo in Srbijo, toda že v tem času, med 
nekajletnim službovanjem na gimnazijah v Makedoniji, Srbiji in nato

Študentska izkaznica Faculté des lettres pariške univerze
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Stran iz pisma prijatelju, pravniku Oktaviju Čeku, o načrtih za 
izdajanje slovenskih komentarjev h klasičnim avtorjem 

(Sremski Karlovci, 23. februarja 1927)
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Sloveniji, je sam ali s sodelavci pripravil obsežno komentirane šolske 
izdaje latinskih avtorjev, ki so bili na programu v gimnaziji (Salustija, 
Cicerona, Ovidija, Plinija mlajšega, Tacita, Horacija) -  še danes edine, 
ki so dijakom in študentom latinščine na voljo v slovenščini. Leta 
1934 je doktoriral in od leta 1936 do 1940 poleg polne zaposlitve na 
gimnaziji honorarno predaval na ljubljanski univerzi, dokler ni bil leta 
1940 na njej redno nastavljen kot docent.

Tako se je Enej končno zasidral ob. italski obali -  in čeprav 
spopadi tudi tu niso potihnili, se je vendarle začel kopati temelj za 
Rim.

SUMMARY

Nada Grošelj: PROFESSOR MILAN GROŠELJ: SOME DETAILS FROM 
HIS YOUTH

On 12 February 2009, thirty years had passed since the death of Milan Grošelj 
PhD (1902-1979), a member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, a fellow 
founder and editor of Živa antika, and a professor and one-time dean (1950—51) at 
the Faculty of Arts, University of Ljubljana. The anniversary was commemorated on 
24 October 2009 by the Department of Classical Philology of the Faculty of Arts 
and by the Slovenian Society for Classical and Humanistic Studies, whose members 
unveiled a memorial plaque on his native house (now Hotel Malograjski dvor) at 
Kamnik as well as organised an interdisciplinary symposium at the same venue. The 
inscription on the plaque concludes with a quotation from Horace’s Carmen 
Saeculare: ... munivit iter, daturus / plura relictis ..., thus drawing a parallel between 
him and Aeneas: just as Aeneas had lost his homeland, Troy, only to bequeath to his 
successors the germ of a still greater city, Rome, Professor Grošelj had been forced 
to leave his native house and town, but had left a priceless scholarly heritage to his 
successors in classical philology. What is little known, however, is that the parallel 
fits not only because of the ultimate benefits which accrued from his departure, but 
also because of the traumatic circumstances in which the departure took place. Since 
the presentations of Professor Grošelj’s life and work published so far largely omit 
the singular hardships of his younger days, which confer still more distinction on 
his later achievements, the present paper seeks to fill this gap on the basis of the 
scanty written and oral evidence available.


