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Tilka Klinar                  

Kronika Kovačevega rodu
Zapis pripovedi Antona Černeta iz leta 1979 priredila Zdenka Torkar Tahir

O imenu Kovačevi bi lahko sklepali, da se je njega dni ta rod ukvarjal s kovaštvom. 
Kovačnica je kasneje postala srenjska last, a  so jo Kovačevi odkupili. Poleg hleva, v 
katerem so redili ovce, prašiče in konja, je bil prostor kovačnice, ki so ga leta 1977 
obnovili. Leseno streho so zamenjali z opečnato in prostor preuredili v garažo.

Do prve svetovne vojne so se pri hiši pisali Črne, potem pa Černe. Po drugi svetovni 
vojni se je spremenila tudi hišna številka. Prej je bila 12, nato pa 72 .

Spomin mojega starega očeta, ki je bil med drugim tudi porotnik na sodišču, oziroma 
vedenje o prednikih, sega do leta 1840. Leta 1842 je bil na Kovačevem posestvu rojen 
Jur Černe. Njegova žena je bila Katra, doma pri Ribiču v Vrbi, nečakinja Franceta 
Prešerna. Prešernova sestra Mina (1794–1873) je torej imela hčer Katro, ki se je 
primožila h Kovaču in postala žena Juriju, s katerim sta imela pet sinov in dve hčeri. 
Jur in Katra sta umrla na isti dan. O njunih otrocih pa naslednje:

Jurij je odšel v Radovljico, Šimen na Selo pri Bledu, Jakob pa v Ameriko, kjer je leta 
1908 pel novo mašo in dal kasneje sezidati izseljensko šolo in cerkev.

Anton Černe (1873–1919) se je poročil z Omruževo Rozalijo iz Zasipa in imel z njo pet 
otrok (Antona, Frančiško, Janeza, Franca in Tina). Sam je bil 1906. ranjen na ruski 
fronti. Po ozdravitvi je leta 1917 odšel na fronto z Italijani. Kot vojni ujetnik je bil 
odpeljan v Palermo na Siciliji, kjer je leta 1919 umrl za malarijo.

Mina (por. Kos) se je primožila k Pavležu na Dobravi. Z možem Tomažem sta imela 
sedem otrok.

Terezija (por. Por) se je primožila k Vrbanku in z možem Valentinom imela tri otroke, 
doma je ostal sin Tonček, sin Janez pa se je priženil k Rožiču in imel z ženo Ivano 
sedem otrok. 

Anton Černe (roj. 1908) se je poročil s Pavlo (roj. Pretnar 1913), s katero sta imela 
sedem otrok. Njuna najstarejša hči Pavla (roj. 1937) se je primožila h Golobu, 
oziroma k Stanku Zupanu, s katerim sta imela štiri hčere, o katerih smo že pisali v 
kroniki Golobovega rodu. 
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Antonova sestra Frančiška, poročena 
Ozebek, je ostala na Blejski Dobravi, 
brat Janez se je poročil v Zabreznico k 
Honu, brat Franc  je odšel na materino 
kmetijo v Zasip, brat Tina pa je že kot 
otrok umrl.

Od sedmih otrok Antona in Pavle 
Černe jih je pet ostalo na Blejski 
Dobravi, in sicer Pavla, Ana, Rozalija, 
Jaka in Anton. Antonija in Polona pa 
sta ostali izseljenki v Švici.

Videti je, kot da so vsi stari Dobravci 
na nek način v bolj ali manj 
oddaljenem sorodstvu. Morda so se 
tudi zato lažje in dalj časa ohranjali 
vaški običaji, kultura in tradicija, ki pa 
žal vedno bolj izginjajo.
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