Lenček Jernej
(Pisatelj - * 25. avg. 1827 Brezovica, + 7. okt. 1861 Pivka)

Lenček Jernej, pisatelj, r. 25. avg. 1827 na Brezovici, u. za jetiko 7. okt. 1861 pri Sv. Petru v
fari Slavini. Študiral je gimn. (1840 do 1845) in bogoslovje v Lj., ord. 26. jul. 1851, bil na
Dunaju v Avguštineju, odkoder je prišel 1852 za kaplana v Žiri in 1859 za ekspozita v Št. Peter
na Krasu. – Kot bogoslovec je objavil čuden »Nasvèt novih mesečnih imen za vse Slovane« (N
1850, 196). Za tri mesece vsakega letnega časa (pomlad imenuje »oživen«) je z ozirom na
njih začetek (rast), sredino (vrh) in konec (pad) nasvetoval skovanke: ranoživen ali oživnorast
(marec), sredoživen ali oživnovrh (apr.), poznoživen ali živnopad (maj), letorast (jun.), letovrh
(jul.), letopad (avg.) itd. Novotarija, s katero je hotel podpreti slovansko vzajemnost, je ostala
brez odmeva. Njegov prispevek za slov. bibliografijo pred objavo Čopovega knjištva:
Verzeichniss älterer slovenisch gedruckter Werke (MHK 1857, 89) je zabeležil 84 starejših
slov. tiskov, za protest. dobo le dva iz 1584 (Ta celi Catehismus in Keršanske lepe molitve), vsi
ostali primerki v lj. licejki, in ki so objavljeni v Kopitarjevi slovnici, so mu neznani; pač pa je
zasledil v Žireh in bližnjih hribih marsikatero knjižno redkost. Uredil je »Slovenskega romarja.
Koledar v poduk in kratek čas« za l. 1857 in 1858, pri katerem so mu sodelovali tedanji
nabožni pesniki Frelih, L. Dolinar, Hašnik, zgodovinar Hicinger, pisatelji Varl, Likar, J. Marn,
Jož. Bevk, urednik sam pa je priobčil razen pesmi »Beli Ljubljani se limbar poda«,
»Ljubljansko močvirje« i. dr. več sestavkov nabožne vsebine in poziv Slovencem, da naj
pridno podpirajo domačo književnost. Za Vodnikov spomenik 1859 je prispeval pesem
Cvetlica »Operosa« (str. 169), v kateri proslavlja zasluge obeh lj. akademij operozov z željo,
da bi kmalu zopet vstala »rožca mnogovrstnih ved«. – Prim.: Marn XXV, 72; Novak,
Zgodovina brezoviške župnije, Lj. 1907, 210; Lesar, VBV 1916, 147. Šr.

Šlebinger Janko

