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Ukrajinski kozaki, 5. del 

Hetman Ivan Mazepa 
narodni junal< al·i odpadnik 
JURIJ KURILLO 

Ruska voj;ka je švedske 
sile popolnoma porazila, 
tako da sta se ·morala tako 
kralj Karel XII. kot Maze
pa zateči v Osmansko drža
vo, kjer je hetman še isto leto 
umrl. Vodilni sloj kozakov, 
ki so ostali carju zvesti, je ta 
bogato nagradil z zemeljsld
mi posestvi. Mnogi med nji
mi so so se pozneje »rusifi
cirali«. 

Tragična ·življenjska 'uso
da hetmana Ivana Mazepe je 
spodbudila več rusldh knji· 
žnih in glasbenih ustvarjal
cev, da so ga uporabili v svo-

. jih delih, večinoma kot ne
gativnega . junaka. Tak je v . 
pesnitvi največjega ruske
ga pesnika Aleksandra P·u
šldna .Pol\ava, po kateri je 
posnel svojo opero Mazep
pa skladatelj Pjotr nfič Čaj
kovsld. So pa ta-očitno zani
miv literarni romantični lik 

Ruski car Peter: J. Romanov (foto:Wikif>ediij 

Gorenjski priim1ci . 

upodobili v svojih delih tudi 
tuji ustvarjalci, koi sta bila 
angleški Lord Byron in fran
cosld Victor fiugo. Simfo
nično pesnitev Mazeppa je 
napisal znameniti skladatelj 
Franz Liszt. V svojih pesni• 
tvah ga pa povišuje največ
ji ukrajinsld pesnil< Taras 
Ševčenko. 

Poltivska bitka predstavlja 
preoorat v zgodovini zaporo
šldh kozakov. Z novim het• 
manom Ivanom Skoropad
skim je Rusija povečala vo
jašld; politični in gospodar
ski pritisk na Hetrnanat ter 
se pri tem čedalje bolj vrne• 
šavala tudi v njegove notra· 
njepolitične zadeve. Samou
pravo· so postopoma odpra
vili in tako tudi svobodno iz
volitev hetmanbv. Pod cari
co Katarino II. (1729-1796) 
je bil Hetrnanat navsezad
nje popolnoma odpravljen 
in tako je bila levobrežna 
Ukrajina popoJnorr{a vklju
čena v rusko upravo, neod
visna kozaška armada pa je 
bila razpuščena. S tem se je 
tudi končalo kratko zgodo
vinsko obdobje ukrajinske 
relativne neodvisnosti . . 

Ukrajinski zgodovinar 
Oleg Subtelny, Id sicer. živi 
v Kanadi (kjer je naseljeno 
mnogo Ukrajincev), pravi · 
takole: »Zgodovina Hetma
nata jepo_stalaključnidelna• . 
cionalne zgodovine in mita . 
o .ustvarjanju nacije. Samo
vladanje, ki se je tam zače• 
lo, je pomagalo ustvariti te- · 
žnje modernih Ukrajincev 
za lastno državo.« (Konec) 
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Razgledi 

Je I opre e 1 ·mesec p Je pr1z1 a v ca v a urgi, Je re a 
avedajo že otroci, kar ·poi~uje tudi fotografija, Nad podmladkom je bil 
en tudi Iztok Pipan, direktor Kabelske televizije Medvode. Morda pa ju 
rofesionalnO zaneslo ·v snemalne ali fotografske vode. M. B. , ro10:Tin1 0oc1 • 

Pevko Ja.no Šušteršič poznamo tudi kot zmagovalko šova Slovenija ima talent 2014, sicer pa 
ima več kot dvajsetletne koncertne in snemalne izkušnje v različnih glasbenih žanrih. Da je 
tako, je dokazala tudi na prireditvi ob 75-letnici organiziranega igranja odbojke v Kamniku. 
~o je zatajila tehnika, se je hitro znašla in zapela kar za govorniškim pultom. M. B. 
/ foto; Cornd Kav{',t _ 

Trpin, trpeči priimel<, 2. del 

smučarskega para Tina Maze 
in Andrea Massi. V zgodovi
no pa se je zapisal pisatelj, fi. 
lozofin duhovnik Filip Trpin 
(1603 ali 1604- 1683) iz Selc, · 
ki so mu zaradi odličnega 
pridiganja rekli . slovenski 
Cicero. V Kranju v župnij
ski cerkvi· pod korom je da
nes vzidan lep nagrobnik, ki 
mu ga je postavil njegov ne
čak, župnil< v Kranju, Janez 
Trpin. Peter Colnar je pred • 
leti o njem zapisal: »Leta 
1635 jev Gornjem Gradu mi
ril uporne kmete. V Braslov
čah si je leta 1646 prizadeval, 
da bi ljudem ·dopovedal, za. • 
kaj kužnih bolnikov ni dovo
ljeno prenašati in pokopavati 
pri župnijski cerkvi. Od leta 

1639 dalje je bil župnik vikar 
v Kranju, kjer se je boril pro
ti »grešnemu in malomarne
mu življenju«. Pomagal si je 
tako, da je sam sebi napisal 
ostro svarilno pismo, ga dal 

· podpisati škofu in ga pos· Trno MAMIČ 

Priimek Trpin je na sve
tu najbolj pogost v Sloveni
ji, kjer jih živi 316. število je 
v zadnjega pol stoletja sko
rajda povsem enako (1971- . 
312, 1997- 336). Večina Trpi• 
nov živi v Ljubljansld kotlini 
(140), na Goi~njskem (56), 
v Podravju (47) in na Gori
škem (42). V Argentini jih 
živi 35, v Kanadi pa 23- Na 
Slovaškem je priimek mal
ce drugače zapisan, Trpin in 
Trpinova. Vseh skupaj je 37. 

Pri Te,;pinu pa je malce 
drugače. Čeprav je priimek 
slovenski, je njegovo glav• 
no· gnezdo izven nieja dr
žave Slovenije, na Prirrior• 
skem, ki je leta 1947 pripa• 
dla Italiji. Zaradi izseljeva
nja, pr,dvsem v času fašiz• 
ma, pa je ogromno Terpinov_ 

tudi v čezmorskih dežeiah. 
Vseh Terpinov na planetu 
je 750, največ v Italiji, 275, v 
SIQveniji pa le 75. Prekomor
ski Terpini niso vsi sloven
sldh korenin, saj priimek 
najdemo tudi v Rusiji (18) in · 
na Poljskem (39). Je pa golo• 
VO večin~ vseh izseljenskih 
Terpinov slovenskega po
rekla: ZDA (180), Argenti• 
na (100), Hrvaška (i6J, Ka-· 
nada (8): 

Terpincev in Trpincev je 
na svetu okoli 60, število 

pa rahlo upada. Trpincev je 
v Sloveniji 23 (leta 1971 jih 
je bilo 26), Terpincev pa 19 
Qeta 1971 še 25). . 

Najstarejše omembe pri
imka so v Trstu. Merku je 
našeiprvo omembo Terpina 
že leta 1344, nato pa do leta 
1369 še zavidljivo·števi!nih 
nadaljnih 17 omemb. V Slo- . 
veniji je priimek prvič orne• 
njen okoli leta· 400 y urbar
ju· za Švarcenek. V. brkinski 
vasi Yoytsdorff ali Foytzdorf, 
za katero še vedno ne vemo, 

kje natančno, je bila (mogo
če Gaberk ali Erja\oče), je ži. 
vel krnet Terpin, Id je plače
val davke in so ga zapisali 
TERPEN. 

V loškem urbarju iz leta · 
1560 najdemo kar devet 
omemb priimka Trpin, torej 
kar devet podlo~ov ško
fješoškega gospostva. 

Med znanimi obrazi s 
(elll priimkom je zadnja leta 
nedvomno na prvem mes
tu _Damijan Ter'pin (1963), 
goriški politik in odvetnik 

Družina slikarja MatevžaTe rpina v popisu prebivalstva leta 1910. S prvo soprogo, otrokoma in taščo so živeli na naslovu 
Elizabetna cesta 3. Popisno polo hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana (SI-ZAL-LJU-504-177-Elizabetna-cesta-003-08-00545). 

' 

lal sebi v škofovem imenu. 
Na prižnici je pismo prebral 
kot škofovo grajo. Ko je živel 
v Kranju, je z veseljem spre
jel kapucine. Leta 1640 je na 
Trpinovo prošnjo škof Miha
el.Kumar blagoslovil temelj
ni kamen za kapucinski sa
mostan, ki so ga naredili tam, 
in sicer na mestu, kjer je da
nes hotel Creina.« 

Imamo tudi dva znana sli
. karja, sorodnika iz Idrije, 
· Terpina in Trpina: Matevž ali 

Matej Terpin (1871-1926), ki 
je pozneje priimek spr"!flenil 
v Trpin, je slikal po cerkvah, 
žal pa je. razmeroma mlad 
umrl zaradi posledic fronte 
prve svetovne vojne. Umetnik 
s čopičem je postal tudi nje
gov pravnuk, akademski sli
kar in pisatelj Rafael ali.Rafko 
Terpin (1944). 


