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KUCLERJEVE HARMONIKE

Presenetljiv delček slovenske harmonikarske zgodovine v Avstraliji...

Franc Kucler je razširil podjetje, da je
postalo mednarodno

Kuclerjeva harmonika, ki je zdaj v lasti Marka Brežnika v Sydneyu v Avstraliji

Od majhne vasice Drenov grič pri
Vrhniki v Sloveniji do velike metropole
Sydney v Avstraliji - dva kraja povezana
z delčkom slovenske harmonikarske
zgodovine. Sredi 1860. let so na
Drenovem griču začeli izdelovati prve
diatonične harmonike v Sloveniji.
Izdeloval jih je Ivan Kucler. Dve
naslednji generaciji moških v družini
Kucler je utemeljilo to znamko kot eno
glavnih na nacionalni, evropski in celo
mednarodni ravni.
Ivan Kucler je prenesel svoje mojstr-

stvo izdelovanja harmonik vključno s
posebnostmi izdelovanje teh instrumentov na svojega sina Franca
Kuclerja, ta pa je svoje znanje prenesel
na naslednjo generacijo bratov Kucler,
Antona (Toneta) in Poldeta Kuclerja.
Vse te generacije Kuclerjeve družine so
bile poznane tudi po svoji nadarjenosti
za igranje harmonike.
V nekem času je delavnica Kuclerjevih
harmonik zaposlovala do deset ljudi.
Znanje in veščine so se prenašali na
nove ljudi, ki so pogosto pridobili

svoja obrtna potrdila pri Kuclerjevih.
Eden teh je bil Avgust Železnik, ki je
bil najprej zaposlen prav v Kuclerjevi
delavnici na Drenovem griču. Delo je
zahtevalo, da nekdo pomaga pri lesenih
delih in lesenem ohišju harmonik.
Avgustov starejši brat Anton je že
delal za Kuclerjeve in kasneje sta se
jim pridružila še mlajša brata Jaka in
France. Bratje Železnik so imeli tudi
svojo glasbeno skupino.
Avgustu je bila ta obrt tako pri srcu,

Diatonična harmonika, ki je bila narejena v
Kuclerjevi delavnici na Drenovem griči pri
Vrhniki

Blagovna ploščica na eni od harmonik
Franca Kuclerja

Anton (Tone) Kucler, oče Jeni Brežnik,
leta 1931

Članek z dne 7. julija 1927 v izdaji časopisa
Jutro v Sloveniji. Članek govori o 60-letni
tradiciji Kuclerjevih harmonik, ki jih je
začel izdelovati Ivan Kucler

da se je želel naučiti izdelave celotne
harmonike. Ko se je vrnil iz vojske, je
moral še enkrat skozi usposabljanje,
tokrat zgolj kot formalnost, in tako
pridobil obrtno potrdilo od Franca
Kuclerja. Začel je lastno podjetje,
Železnikove harmonike, in nadaljeval
s tradicijo na bližnji Vrhniki. V 1950.
letih je proizvedel okoli 1500 harmonik.
Avgust je bil zmeraj zelo ponosen, da

Potrdilo, da se je Anton Železnik izučil obrti, prejeto od Franca Kuclerja leta 1927

Lesena in papirnata harmonika iz leta 1937, ki je bila izdelana z namenom, da poudari krizne čase. V material za meh je vključena
reklama za Franca Kuclerja

je bil izjemno popularen harmonikar
Slavko Avsenik eden od glasbenikov,
ki so imeli eno od njegovih harmonik
v svojih rokah.
Janez Rutar, drugi poznani izdelovalec
diatoničnih harmonik, prav tako
nadaljuje dediščino Kuclerjevega
mojstrstva, saj se je izučil pri mojstru
Avgustu Železniku. Prvi prototip
je naredil leta 1984. Danes se ta
tradicija nadaljuje prek vnuka Antona
Železnika, Marijana Totterja, ki je
ponosen, da nadaljuje z izdelovanjem

harmonik pod Rutarjevo znamko.
Kako se ta zgodba navezuje na peti
kontinent na drugi strani sveta?
G. Alfred Brežnik je poznani vodja
slovenske skupnosti v Avstraliji.
Več kot 20 let je bil častni generalni
konzul za New South Wales in vodja
skupnosti. Njegova žena Jeni, katere
dekliški priimek je Kucler, je hči Toneta
Kuclerja!
Zgodba se žal nadaljuje tragično.
Najprej so prišli v 1930. letih težki časi

zaradi velike gospodarske krize. Kot
primer naj povemo, da je leta 1937
delavnica Kucler izdelala harmoniko
narejeno s preprostim lesenim ohišjem
in za meh uporabila časopisni papir.
To je bilo nadomestilo za običajni
material. Nato je v letih 1941 in 1942
Italija okupirala del, kjer se je nahajal
Drenov grič. 26. avgusta 1942 so
italijanski vojaki porabili priložnost
za rušenje in uničevanje. Kuclerjeve
harmonike so naložili na voz in jih
odpeljali. Domačijo in delavnico so
zažgali, pred tem pa ustrelili Franca

Originalna
delavnica

Kuclerjeva

domačija

in

Kuclerja. Antonijo so vzeli za talko
in 21. septembra ustrelili tudi njo.
Žal je bilo tudi ostalih pet sinov,
Anton, Polde, Franc, Stanko in Sandi,
ubitih med 2. svetovno vojno v boju
z okupatorjem, s čimer je bilo konec
izdelovanja Kuclerjevih harmonik.

Kuclerjeva delavnica po požigu

Časopisna harmonika iz leta 1937 je
prav tako v lasti družine. V prihodnosti
bo s ponosom razstavljena v muzeju v
glavnem mestu Slovenije Ljubljani. Gre
za izjemno dediščino čudovite družine
obrtnih mojstrov, ki so žal prezgodaj

Del originalnih vrat kmetije tvori del
spomenika v spomin Kuclerjevi družini, ki
je žrtvovala številne člane družine med 2.
svetovno vojno

odšli. Nekaj tolažbe pa lahko najdemo
v dejstvu, da tradicija izdelovanja
harmonik živi dalje v Železnikovih,
Rutarjevih, Melodijinih, Zupanovih in
Totterjevih harmonikah.

Kot spomenik Kuclerjevi družini je
del originalnega vratnega podboja
Kuclerjeve kmetije ohranjen in vdelan
v betonsko ploščo. Stoji med sadnim
drevjem na Lesnem Brdu, kjer je
nekoč stala kmetija. Maja 1982 je bila
spomeniku dodana kovinska plošča z
razlago.
Danes je več Kuclerjevih harmonik v
lasti Brežnikove družine, vključno z
osebno harmoniko Franca Kuclerja, ki
jo zdaj igra Jenin in Alfredov sin Mark.

Neprecenljiva lastnina: osebna harmonika Toneta Kuclerja danes v lasti družine Brežnik
v Avstraliji

Predstavitev knjige
Antologija avstralsko slovenskih glasbenikov

avtorice Katarine Vrisk in prva predstavitev Kuclerjeve harmonike v Avstraliji,
v klubu Triglav v Sydneyu 20. marca 2016

Katarina Vrisk je pred polno dvorano kluba Triglav predstavila knjigo na preko 660
straneh, ki jo je ustvarjala šest let. Rezultat je neprecenljiva zgodovinska podoba
slovensko avstralske glasbene Avstralije

/Odlomek iz govora Katarine Vrisk/
Poleg zgodb je v knjigi pet posebnih
dodatkov, med njimi slovenski
mladinski koncerti in izjemno uspešna
turneja Ansambla Lojzeta Slaka in
Fantov s Praprotna po Avstraliji.
Prvi dodatek je med prvim in drugim
poglavjem in se nanaša na priljubljeni
instrument, harmoniko. Ta del sem
napisala precej na začetku in ga dala
Lentiju Lenku, da pregleda tehnične
podatke. Zame je bilo s tem to poglavje
zaključeno. Ko pa smo urejali strani, mi
je Florjan povedal neverjetno zgodbo o
prvih izdelovalcih harmonik v Sloveniji
in kako se to navezuje na Avstralijo.
Zgodba me je zelo presenetila in takoj
sem pomislila, da jo moram vključiti v
knjigo.

O tem ne bom govorila, pač pa
predstavljam naslednjega govornika,
g. Alfreda Brežnika, ki vam bo o tej
nenavadni zgodbi povedal več.

Prva predstavitev Kuclerjeve harmonike
v Avstraliji in prvi javni glasbeni nastop
Marka Brežnika, pra-pra-vnuka prvega
izdelovalca harmonik na slovenskih tleh

Prisrčen stisk rok avtorice knjige in Jeni Brežnik, hčerke pokojnega Toneta Kuclerja, iz
družine prvih izdelovalcev harmonik na slovenskih tleh

zasluži najvišje priznanje - ČESTITKE
in HVALA LEPA KATARINA! Veliko
delo!

Alfred Brežnik AM, je predstavil zgodovino
harmonike in tragedijo družine Kucler.

Spoštovani gosti - dragi moji prijatelji!
Najprej mi dovolite, da
čestitam upravi kluba Triglav Mounties Club, ki organizira današnji
dogodek. Če sem natančen, gre
pravzaprav za dva dogodka z zelo
pomembnim zgodovinskim pomenom:
srečanje članov folklornih skupin se pravi, članov številnih folklornih
skupin, ki so obstajale in nastopale
tekom več desetletij v naši skupnosti,
in predstavitev knjige ‘Antologija
slovensko avstralskih glasbenikov’
avtorice Katarine Vrisk v Sydneyu.
Oba dogodka sta odraz slovenske
kulture v tej deželi in sta pomembna
za ohranitev kulturne dediščine naše
skupnosti.
Antologija, projekt izjemnih
razsežnosti, je rezultat šestih let in
pol raziskav in prizadevanj avtorice
s skupino pomočnikov in sodelavcev.
Končna verzija ima sedem poglavij, pet
‘posebnih dodatkov’ in izčrpen uvodni
del. Gre za zgodovinski dokument, ki
izpostavlja dosežke in daje priznanje
stotinam ljudi omenjenih v knjigi če citiram avtorico. Za to si Katarina

Nekateri se morda sprašujete,
kaj imam jaz s tem projektom.
Presenetljiv zame in za mojo družino
je poseben dodatek v knjigi, ki opisuje
zgodovino Kuclerjevih harmonik.
Družina Kucler prihaja iz vasice Drenov
grič pri Vrhniki v Sloveniji, kjer je sredi
1860. let Ivan Kucler začel izdelovati
harmonike.
Kot pravi članek v dnevnem
časopisu Jutro z dne 7. julija 1927,
je bil Ivan v resnici prvi izdelovalec
harmonik v Jugoslaviji, katere del je
bila v tistem času Slovenija. Ivan je
prenesel svoje znanje o izdelovanju
harmonik na sina Franca, ta pa nato
na naslednjo generacijo bratov Kucler,
Poldeta in Toneta. Druga generacije je
pod vodstvom Franca Kuclerja podjetje
razvila do te mere, da so zaposlovali do
deset delavcev. Zaradi kvalitete in še
posebej zvoka Kuclerjevih harmonik
so te postale popularne in zelo iskane.
Prodajale so se ne le v Sloveniji,
ampak so naročila prihajala tudi iz
Avstrije, Nemčije, Francije in celo
ZDA. Generacije Kuclerjeve družine
so bile poznane tudi kot glasbeniki in
harmonikarji, ki so nastopali po celotni
regiji.
Tradicija Kuclerjevih kot izdelovalcev
harmonik se nadaljuje do današnjega
dne. Vpliv bratov Železnik z Vrhnike,
ki so se izučili te obrti v Kuclerjevi
delavnici,
sega
do
današnjih
izdelovalcev, vključno z Ruterjem in
drugimi.

Žal ima zgodba Kuclerjevih
tragičen del. Med 2. svetovno vojno
so okupatorji okrutno kaznovali
Kuclerjevo družino za njihovo narodno
zavedno držo. Ustrelili so Franca,
odpeljali njegovo ženo Antonijo kot
talko v Ljubljano, kjer so jo kasneje
ubili. Še bolj tragično pa je, da je
pet Kuclerjevih sinov, Anton, Polde,
Franc, Stanko in Sandi, padlo v boju
z okupatorjem. S tem se je tradicija
izdelovanja Kuclerjevi harmonik in
nastopanja končala.
Morda se še vedno sprašujete,
zakaj vam pripovedujem to zgodbo.
Najprej zato, ker me je Katarina za
to prosila, drugič pa zato, ker je moja
draga žena Jeni hči Antona (Toneta)
Kuclerja, enega od petih sinov, ki so
padli v boju med 2. svetovno vojno.
Obenem je tudi vnukinja Franca
Kuclerja, pod vodstvom katerega se je
podjetje najbolj razvilo in razmahnilo.
V svojem času je Kuclerjeva delavnica
izdelovala tradicionalne ali diatonične
harmonike kot tudi kromatične in
klavirske harmonike. Naša družina
ima v lasti štiri originalne Kuclerjeve
harmonike, ki so preživele vojna leta,
ena od njih, diatonična, je ponosno
tu razstavljena. Za doživetje njene
kvalitete in zvoka vam bo naš sin in
Tonetov vnuk Mark zaigral nanjo.
Dovolite mi, da izrabim to
priložnost, da se zahvalim Katarini
Vrisk za vključitev Kuclerjeve zgodbe v
knjigo in Florjanu Auserju za izjemno
raziskovalno delo o preteklosti družine
Kucler.
Hvala lepa.

Kuclerjeva harmonika
“Iz arhiva”

Iz arhiva Narodno univerzitetne knjižnice v Ljubljani
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Zeleznik: Kako harmon1k1
vdihniti duso
•

Vsak kraj ima kako znamenitost, pa naj
bo iz preteklosti ali iz danasnjih dni. Vr
hniki na primer so temelje postavili i.e
Rimljani, kasneje pa je bila pomembna
postojanka ob poti iz notranjosti k morju,
z mnogimi gostilnami in mogocnimi hlevi,
kjer so poskrbeli za voznike in zivino pod
klanci, ki dvigajo cesto na Logasko plano
to. Z besedo je Vrhniki postavil neizbrisen
spomenik Ivan Cankar, zadnjih nekaj de
setletij pa skrornno prispeva k vrhniskemu
imenu tudi Avgust Zeleznik s svojimi har
monikami.
Zeleznik ni rojen Vrhnican, pac pa je iz
kraja, kjer je bila doma Cankarjeva mati,
iz Vrzdenca. Fanticu je i.e od malega uga
jal Jes, pa so ga namenili za mizarja. Prvo
sluzbo je dobil pri Kuclerju na Drenovem
gricu, se kar blizu doma. Nedvornno je bi!
Kuder takrat najvecji slovenski izdelova
Jec harmonik in je potreboval pomocnika
iz lesne stroke, da bi mu delal lesena ohisja
za harmonike. Mlademu Zelezniku je bi!
ta poklic tako vsec, ne le lesena ohisja,
marvec celoten izdelek, da se je sklenil
posvetiti izdelovanju harmonik. Ko se je
vrnil od vojakov, je moral se enkrat skozi
vso ucno dobo pri Kuclerju, na sreco le
formalno, da je dobil papirje.
Kot izucen izdelovalec harmonik, se je
ozrl takrat na najvisji vrh pri nas. To je
bila firma Snajder v Zagrebu, kjer so poleg
izdelovanja raznih instrumentov zastopali
tudi tovarno Hohner v Jugoslaviji. Tam ga
je zalotila tudi druga svetovna vojna in
triinstiridesetega !eta je postal sumljiv
ustasem. Zaprli so ga in dolocili za zlogla
sno taborisce Jasenovac. Tokrat je posre
doval Snajder, ki je hotel resiti dobrega
pomocnika. Upravniku zapora je podaril
eno takrat najboljsih Hohnerjevih harmo
nik, s cimer je dosegel izgon Zeleznika v
Slovenijo.
Prva povojna Ieta je mojster Zeleznik
na Vrhniki le popravljal harmonike in se
spopadal s fefavami okrog materiala. Ko
pa je spet pridobila na veljavi stara frajto
nerica, jih je zacel tudi izdelovati. Kaj ne
bi, saj so prav take delali pri Kuclerju, kjer
se je ucil in bi! pomocnik.
Zdaj bi lahko i.e deset let uzival zasluze
ni pokoj pa mu nar_ocniki kar ne dajo miru,
tako da vecino casa kot penzionist spet
prezivi v delavnici.
»Hodili so k meni po nasvete in se hodi
jo, razni ljudje, da bi si sami napravili
glasbilo, « je pravil, »da bi imel vajenca, pa
se vsa !eta ni zgodilo. «
»Ja, ko bi imel pomocnika, bi narocni
kom ne bilo treba po pol !eta cakati na
instrument. «
14
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Mojster A vgust Zeleznik z vnukinjo
v svoji delavnici

Zeleznikove harmonike niso navaden
obrtniski izdelek. v vsaki je dusa, ki pride
do izraza z izvezbanostjo in znanjem god
ca. Zalostnemu v srcu mora zapeti falost
no in ga tolaziti, veselemu zapoje preser
no, da poslusalce zasrbijo podplati.
Ironija pa je, da se mojster Zeleznik v
vseh letih, kar je delal harmonike in jim
vdihoval duse, na harmoniko ni naucil
igrati. Kako melodijo, pesrnico se spravi iz
nje, da pa bi igral kot izkuseni godci, to pa
ne. No, vsi za vse niso, saj je dovolj tako
harmoniko, ki ze meji na umetnino, napra
viti.
Dela! je i.e vse sorte narocnikom. Ta
kim, ki so jim harmonike na oko vsec, a se
morajo se uciti zacetne glasbene abecede,
pa tudi mojstrom, ki iz nje iztisnejo vse,
kar je mogoce. Napravil je harmoniko Av
seniku, ki je sicer bolj doma na klavirski
harmoniki, pa celo kralju ameriske polke
Franku Jankovicu. Lojze Slak ima menda
kar deset Zeleznikovih harmonik, ce se jih
ni navelical in prodal, ali pa so pod njego
vimi hitrimi prsti dotrpele, kar je malo
verjetno.
Pred nekaj leti so frajtonerice postale
slavne tudi v Ameriki, kjer jih poznajo

Rodna gruda, december 1982, stran14
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god imenom »Button box « . Marsikaka
Zeleznikova je odromala preko lui.e in
zdaj poje nasim ljudem v Ameriki pa tudi
v Avstraliji. Pred nekaj leti jim je sledil
tudi sam mojster, v Ameriko na obisk. S
ponosom je pokazal izrezke iz nasih ame
riskih casopisov, ki so njegov obisk dostoj
no zabelezili, kar prica, da njegovo delo
tudi v ZDA uziva velik ugled.
Z njim vred je menda v Sloveniji pet
izdelovalcev teh harmonik in seveda tovar
na Melodija iz Mengsa. V preteklosti je bi!
najbolj znan Kuder z Drenovega grica, pri
katerem se je Zeleznik tudi izucil. Med
vojno so vso Kuclerjevo druzino pobili
Italijani. Drugo slavno ime je bi] Lubas iz
Dravograda. Bil je zelezarski delavec pa
mu je ob neki nesreci v i.elezarni odtrgalo
nogo. Nekaj ga je moralo ze pred to nesre
co vezati na harmonike, saj jim je potem
kot invalid _posvetil vse zivljenje.
Avgust Zeleznik ni zbiralec harmonik,
nekaj starih pa le ima pri hisi. Nedvomno
je najstarejsa z letnico 1865, ki so jo tudi
napravili na Vrhniki v nekdanji tovarni
harmonijev. To je dokaz, da je nekaj glas
benega na Vrhniki ze tradicija.
Takale harmonika je narejena iz vec kot
tisoc razlicnih kosov. Samo »stim« je tri
krat stiriintrideset, ce je tri tonska. Les je
resonancen, jelsa, oreh ali smreka, vcasih,
ko je bilo moderno, so harmonike oblacili
v celuloid, kar jih je kvecjemu zadusilo,
zato so ze davno zavrgli tako modo. Gum
bi za base so iz govejih rogov, ovcja kofa
pa za notranje jezicke. Tudi meh je iz
finega ovcjega ali kozjega usnja. Ohisje je
seveda leseno, furnirano z vlozenirni-intar
zijami, kar poleg svetlih kovinskih delov
da harmoniki posebno lepoto in privlac
nost ze na pogled.
Ko sem ga obiskal, je delala mojstru
druzbo v mali delavnici vnukinja Tina, ki
je malo za druzbo malo za nagajivost. Kot
otroku se ji zdi dedkov pose! sila zanimiv,
poln ciracar in skrivnosti. Da bo tudi ona
delala harmonike, ko bo velika, je dejala.
Ko bi bilo le res, saj doslej stari mojstri
tega slovenskega glasbila niso imeli prevec
posnemovalcev.

Janez Zmec

Slovenski narod, leta 1931,
številka 9, stran 204

Slovesnost na Drenovem griču

Na osrednji prireditvi ob občinskem
prazniku na Drenovem griču so se
kljub dežju zbrali številni delegati,
gostje in občani.
Zjutraj so se zbrali na svečanosti pri
nekdanji Kuderjevl domačiji, kjer je
Pomnik mlademu rodu.
»To je pomnik in spomenik vsemu velikemu,
kar se je med narodnoosvobodilno borbo
dogajalo na Drenovem griču; to je pomnik
mlademu rodu, da bo vedel, kako se mora
braniti domovina,« je ob otvoritvi
spominskega
obeležja
Kuclerjevi
družini, ki je dala 7 žrtev in je bila
srž narodnoosvobodilnega odpora na
Drenovem griču, dejal pisatelj Karel
Grabeljšek.
Spomenik, ki ga je zasnoval Pavel
Mrak, je pomnik Kuclerjevim,
pomnik
velikim
in
tragičnim
dogodkom pred štiridesetimi leti,
ko so fašisti hoteli uničiti napredno

misel, revolucionarnost in seme
narodnoosvobodilnega
boja
na
Drenovem griču, to je pomnik ljudem
z Drenovega griča, ki niso hoteli
hlapčevati.

v narodnoosvobodilnem gibanju na
Drenovem griču.
Spomenik, pomnik Kuclerjevi družini
je zasnoval Pavel Mrak.

Pisatelj Karel Grabeljšek je v govoru ob
otvoritvi orisal narodnoosvobodilno
gibanje na Drenovem griču in velik
prispevek v njem ravno Kuclerjeve
družine, ki je dala velik krvni davek
za pogled o prihodnost. Spomenik je
odkril predvojni aktivist in borec Jože
Ogorevc z Drenovega griča, mladi pa so
pripravili kulturni program.
Pisatelj Karel Grabeljšek-Gaber je ob
odkritju spominskega obeležja orisal
velik prispevek Kuclerjeve družine

Antonija Kucler

