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Grb Morpurgov, upodobljen 
na ketubi (judovski poročni 

pogodbi), sklenjeni med 
Aronom, sinom Johanana 

Morpurga, in Justino, hčerjo 
Arije Kochava, v Piranu leta 
1669. (Ketuba: The Ketubot 

Collection, National Library 
of Israel, Jerusalem)

Upodobitev Maribora po predlogi 
z votivne slike iz leta 1680, 
ki jo hrani Pokrajinski muzej 
Maribor. (Risba: Stojan Grauf, 
oglje na papir, 2019) MARPURGI: MED ZGODOVINO IN LITERARNO SVOBODO 

smo pripravili v Mariborski knjižnici in Sinagogi Maribor. Verjamemo, 
da gre za vsebinsko tehten in vizualno privlačen prispevek k celovitemu 
razumevanju fenomena Marpurgov, ki se je iz literarne klasike dr. Zlate 
Vokač Medic razrastel v celoten spekter umetniških smeri, zlasti pa v 
kolektivno zavest Mariborčanov. Roman je po 35 letih četrti ponatis 
doživel pri Beletrini, eni osrednjih slovenskih založb, tokratni ponatis 
pa je opremljen tudi s sugestivnimi risbami mariborskega akademskega 
slikarja Stojana Graufa. 2. oktobra 2020 je v SNG Maribor doživela 
uspešno premiero opera Marpurgi, ki je prav tako nastala po motivih 

omenjene knjige. 

Prvi del razstave je posvečen avtorici knjige in Glazerjevi nagrajenki 
za življenjsko delo, Zlati Vokač Medic. S sprehodom skozi nekaj 
ključnih življenjskih postaj prikazuje njeno kompleksno osebnost 
in poskuša razkriti, kako so se ji izluščili Marpurgi in v kakšnem 
družbenem kontekstu so nastali. Ker je roman med bralstvom obveljal 
za literarizirano zgodovino mesta, je namen drugega dela razstave 
soočiti realno zgodovinsko ozadje in avtoričino licentio poetico. Kot 
most med razstavnima sklopoma deluje opis ohranitve spomina na 
srednjeveške mariborske Jude od izgona leta 1497 do izdaje romana 

Marpurgi leta 1985.

Marpurgi so na več ravneh »mariborska« zgodba, ki ne razkriva le 
korenin mesta, ampak tudi potentnost njegove kulture. To dokazuje 
tako sodelovanje Mariborske knjižnice in Sinagoge Maribor pri 
pripravi razstave kot tudi sodelovanje Muzeja narodne osvoboditve 
Maribor, Pokrajinskega arhiva Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor, 
Univerzitetne knjižnice Maribor in Narodnega muzeja Slovenije pri 

pripravi gradiva za razstavo.
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