
V decembru 2015 mineva sto let od smrti prof. Antona Be-

zenška, štajerskega rojaka z Bukovja pri Frankolovem, enega 

prvih diplomantov novega Vseučilišča v Zagrebu, ki se je kot 

prof. na gimnazijah v Sofiji in Plovdivu, stenograf v bolgarskem 

parlamentu in univ. docent v Sofiji zapisal v kulturno zgodovino 

vseslovanskega sodelovanja. Ob prireditvah v domačem Fran-

kolovem v letih 2014 in 2015, pri katerih so sodelovali člani 

Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo, Turistične-

ga društva Frankolovo in so učenci po njem poimenovane 

osnovne šole predstavili svoje raziskave, je bila na ogled tudi 

razstava. To je o pomembnem rojaku z bogatim gradivom, 

ki ga je zbral o njem pripravil g. Jože Žlaus v galeriji Piros v 

Globočah pri Vojniku, nedaleč od Frankolovega. Po bolgarsko-

-slovenskih dneh konec novembra 2015 v Sofiji in Plovdivu, 

tudi v Slovenskem šolskem muzeju opozarjamo na pestro kul-

turno delo prof. Antona Bezenška. 
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Prof. Anton Bezenšek 
/ Проф. Антон Безеншек

Anton Bezenšek (15. 4. 1854 – 10. 12. 1915) je v svojem 

delu najprej s stenografijo povezoval slovanske narode: kot ste-

nograf v parlamentu je podpiral razvoj demokracije, deloval kot 

profesor, društveni organizator, izdajatelj knjig in šolskih zvezkov, 

pobudnik društvenega in pevskega sodelovanja med Slovani 

ter avtor odmevne knjiga »Bolgarija in Srbija«, ki je 1897 izšla pri 

Mohorjevi družbi v nad 70.000 izvodih. V slovenskem - pa tudi 

v drugem - tisku je poročal o napredku nove Bolgarske 

države od 1879 naprej, ter o dogodkih na Balkanu, ki so prite-

gnili zanimanje bralcev - vse do konca leta 1915. Bezenšek se je 

navduševal nad kulturnim in gospodarskim napredkom Bolgari-

je h kateremu je prispeval kot mednarodno uveljavljen slovenski 

in hrvaški stenograf in utemeljitelj bolgarske stenografije, kot gi-

mnazijski profesor poučeval bolgarsko inteligenco tuje jezike, 

stenografijo in etiko, sestavljal učbenike teh predmetov, pisal o 

Slovencih, prevajal in objavljal, ohranjal pa tesne stike z rodni-

mi kraji in z literarno nagrado, pisanjem in spodbudami podpiral 

tudi slovenski kulturni razvoj. Vsako poletje se je ob počitnicah 

vračal domov na Frankolovo, ohranjal stike z rojaki in večkrat 

resno načrtoval nadaljevanje svojega dela na Slovenskem. Kot 

je pisal v svojih poznih letih: »Moj namen je bil, živeti in delovati 

med slovanskimi brati na jugu, kjer je trebalo še v marsikaterem 

obziru celino orati, a v poznejih letih pa se vrniti kot samosto-

jen mož v milo domovino ter delovati še tam po svojih močeh. 

Leto za letom sem se hotel vrniti, a vedno so mi važne okolišči-

ne na potu izprečile«. Tako je prof. Bezenšek ostal v Bolgariji in 

postal »Edini Slovenec z bolgarsko dušo« / »Един словенец с 
българска душа« kot so v Regionalnem zgodovinskem muzeju 

v Plovdivu naslovili razstavo o njem. 

Hrepenjenje po domovini!
(Zložil A. Bezenšek.)

Tudi tukaj solnce sije, 
Kakor v domovini mili, 
Vendar duh domu mi sili, 
Le za dom mi serce bije! 

Tudi tukaj travca klije, 
Cvetka nežna se razcveta, 
A za dom je duša vneta, 
Le za dom mi serce bije!

Besednik, kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo, leto 4, št. 7, 
Celovec, 10. 4. 1872, str. 51.

Vse za slovanski kulturni razvoj!  
Kulturno in šolsko delovanje prof. Antona 
Bezenška (1854–1915) na slovanskem jugu. 

Jugoslavenski stenograf, št. 5, leto 2, Zagreb 1877; urednik A. Bezenšek

Kip prof. Antona Bezenška v Plovdivu v Bolgariji Zaključna predstavitev projekta »Anton Bezenšek - naše gore list«, OŠ A. Bezenšek, Frankolovo, 15. 5. 2015

Jože Žlaus, Portret Antona Bezenška (grafika)

Obvestilo družine Bezenšek v Sofiji o smrti prof. A.  Bezenška 10. decembra 1915 (Drž. arhiv Smoljan, z razstave v Plovdivu 2015).

Bezenškov mladostni portret iz študentskih dni v Zagrebu 1874–1879


