
 

      
Enota Ivana Matičiča Rakek in 

Društvo upokojencev Rakek 

vabita na večer 

MATILDE ŠEBENIKAR 
 

v ponedeljek, 11. aprila 2022,  

ob 1900 

v rakovški knjižnici.    

 

 

 

 

 

 
 

Slovensko pesnico, narodno buditeljico  

in teto Rudolfa Maistra 

bosta predstavila Franc Perko in Nevena Savić, 

njene pesmi pa Liza Perko. 



Matilda Šebenikar, z dekliškim priimkom Tomšič, je bila rojena leta 1847 v 

Trebnjem. S soprogom Lovrom sta prišla na Rakek okoli leta 1880, zgradila hišo in 

odprla restavracijo, Lovro je upravljal tudi rakovško pošto. Leta 1903 sta hišo na 

Rakeku prodala Domicelju in se preselila na Unec, kjer sta kupila posestvo. Umrla je 

leta 1933 na Uncu, v starosti 86 let. Ker sta bila zakonca brez potomca (Adolf, njun 

sin edinec je umrl pri sedmih letih), sta posestvo podedovala nečaka Borut in Hrvoj 

Maister.   

Matilda je bila pesnica, pisateljica, narodno zavedna in podpornica številnim 

dejavnostim, med drugim tudi slovenskim študentom na Dunaju. Posebej aktivna je 

bila v Družbi sv. Cirila in Metoda na Rakeku. Nekaj let je bila tudi njena predsednica.  

 

Kot pesnica in pripovednica je sodelovala v prvih letnikih Vrtca. Pozneje je objavljala 

pod psevdonimom Desimira v Slovenki, Zvončku in Edinosti. Njene pesmi imajo 

večinoma pripovedni in humorni značaj.   

 

Praprot   

 

Zelena praprot je li res, 

Da v dan, ko ljudstvo neti kres, 

Peresa tvoja govore. 

Kar misli ljubljeno srce? 

 

»Odtrgaj mi vršičke tri. 

Ko v noči svetel kres gori; 

Če vprašaš, kar od njih želiš. 

Odgovor istinit dobiš!« 

  

Od praproti sem liste tri 

Odtrgala o polnoči. 

Prosila jih, naj mi reko, 

Če ljubi zvest ostal mi bo.  
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In listi zašumeli so, 

Tako-le mi veleli so: 

»Tvoj ljubljenec bo vzel slovo 

V tujini te pozabil bo…« 

  

»Oj praprot, grda praprot ti. 

Zavist iz tebe govori…   

Objeden vsaki list je tvoj, 

Zatorej lažeš mi nocoj — «  

 

 

 

(revija Slovenka 1898, št. 17) 

https://stareslike.cerknica.org 

 

 

 


