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Veseli nas, da se je ta rubrika precej razširila, kar je znak, da se je Trubarjev dan kot državni praznik začel 
krepiti v zavesti Slovencev. Še posebej nas veseli, da lahko objavimo zapis o tradicionalni počastitvi tudi 

 v zamejstvu, v Rubijah na Goriškem. 

TRUBARJEV	DAN

OB DNEVU  
PRIMOŽA TRUBARJA 
Državni	zbor,	6.	junij	2104

Odbor Državnega zbora za kulturo je 6. junija 2014 
pripravil slovesnost v počastitev dneva Primoža Tru-
barja, ki so ji poseben pečat dale tri glasbenice, peda-
goginje na slovenjgraški glasbeni šoli. V recitalu sopra-
nistke Vanje Mori, pianistke Maje Kastratovnik in 
violinistke Nine Grošelj Bricman so se prepletale 
slovenske ljudske pesmi in skladbe slovenskih sklada-
teljev iz različnih obdobij. Njihovo virtuozno in ubra-
no muziciranje je zbrane navdušilo in za kratek čas 
iztrgalo iz običajnega državnozborskega dogajanja.

O Primožu Trubarju, osrednji osebnosti slovenske 
kulturne zgodovine, je spregovorila predsednica odbo-
ra. Poudarila je njegovo izjemno in razvejano delova nje, 
ki je neizbrisljivo zaznamovalo tedanji čas in ustvarilo 
večen temelj slovenskemu samozavedanju in samo-
zavesti. Zato je počastitev ob spominskem dnevu v 
državnem zboru priložnost, da se iz najvišjega zakono-
dajnega telesa zavedanje o Trubarjevem pomenu za 
slovenski narod širi v slovenski prostor z željo, da bi nas 
njegovo izročilo povezovalo in navdihovalo.

Majda Potrata

TRUBARJEV DAN 
ALI DOM V JEZIKU 
7.	junij	2014,	Velike	Lašče,		
Trubarjeva	domačija,	Škocjan,	Turjak	

Letošnje praznovanje Trubarjevega rojstnega dne 
je bilo za nas presežno. Poudarilo je izvor začetka 
slovenskega knjižnega jezika z bogatim, izjemno kva-
litetnim in odmevnim programom, ki so ga pripra  - 
vili Društvo slovenskih pisateljev (DSP), RTV SLO – 
program ARS, Javni zavod Trubarjevi kraji in drugi. 

Slovenska pisateljska pot (SPP) med seboj povezu-
je kraje in domačije, v katerih so se rodili, živeli ali 
ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji. Pomemben 
razvijajoči se projekt vodi pesnik in režiser Igor Likar, 
ki si želi obuditi duha velikih ustvarjalcev ter ga po-
vezati z življenjem v današnjem času, izročilo pribli   -
žati ne le ljubiteljem leposlovja, ampak tudi tistim, ki 

živijo v prostorih z bogato duhovno dediščino, in še 
posebej mladim. 

Primožu Trubarju, Franu Levstiku in Josipu Stri-
tarju so sodelavci projekta namenili tri mesta od 106 
doslej vrisanih v zemljevid slovenske kulture. V naših 
krajih se je 7. 6. 2014 vse od 10. ure dopoldne do 22. 
ure zvečer odvijal Trubarjev dan ali Dom v jeziku. 

V dopoldanskem času je bila v Levstikovem domu 
predstavitev Konvencije SPP s podpisom o pristopu k 
projektu DSP. Sledili sta dve zanimivi predstavitvi, ki 
udejanjata ideje projekta. Maja Zupan je predstavila 
literarni triatlon za šolarje zadnje triade. Povezal bo 
Prešernovo Vrbo, Cankarjevo Vrhniko in Trubarjevo 
Rašico ter prozo, poezijo in interpretacijo ustvarjenih 
del mladih. Vlasta Mlakar je orisala zamisel o gostujoči 
razstavi Pisateljska rožca, ki odkriva botanične značil-
nosti, izročilnost, vraže in motiviko rastlin v literarnih 
delih. 

Po sprehodu skozi Levstikov dom, Trubarjev park 
in vrvež trškega dne, na katerem so se predstavljale 
domače skupine in ponudniki, so gostje z zanima njem 
prisluhnili slovenskim ljudskim glasbilom, ki jih je na 
izviren in živahen način predstavil muzikolog in glas-
benik Tomaž Rauch. S tem se je začel Trubarjev dan 
prepletati z običajnim sobotnim dnevom v Trubarje-
vih krajih in nas je iz Velikih Lašč popeljal na Rašico. 

Informativna tabla Slovenske pisateljske poti na Trubarjevini
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Prvi dogodek na Trubarjevi domačiji je bila otvo-
ritev table SPP. Slavnostni govornik Ivo Svetina, pod-
predsednik DSP, je v svojem govoru poudaril nežno 
moč besede tistih, ki pišejo in ki so postavili naš narod 
na kulturni zemljevid Evrope, ter hvaležnost za stor-
jeno preteklim rodovom. Anton Zakrajšek, župan 
občine Velike Lašče, je poudaril pomen Trubarja za 
razvoj slovenskega jezika in naroda, izrazil obžalova  - 
nje nad dejstvom, da se politika mačehovsko obnaša 
do biserov preteklosti, in se čudil nad tem, da obisk 
Trubarjeve domačije ni bolj vpet v naš izobraževalni 
sistem. V programu ob odkritju table so nastopili 
učenci velikolaških oddelkov Glasbene šole Ribnica. 

Na ogled Trubarjeve spominske sobe je goste po-
spremil dolgoletni vodnik in izjemen poznavalec 
Trubarjeve poti in dela Andrej Perhaj. Poskusna pred-
stavitev zvočnih točk SPP v okolici Trubarjeve doma-
čije s pomočjo aplikacije posnetkov iz Trubarjevih 
misli in pisem na mobilnih telefonih, imenovana Hoja 
za Trubarjem, je vzbudila zanimanje obiskovalcev, ki 
so dali priznanje avtorju zamisli Igorju Likarju, sce-
nariju zvočnih točk po arhivskih materialih Radia 
Slovenija Saške Rakef, zvočni podobi in izvedbi zvoč-
nega zemljevida Braneta Zormana in Irene Pivka v 
ko  produkciji zavoda za procesiranje sodobne umet-
nosti CONA, RS – program ARS in SPP-DSP.

Dvanajsterica je nadaljevala dan po Trubarjevi poti 
v spremstvu Borisa Zoreta do škocjanske cerkve. Žup-
nik dr. Edo Škulj je predstavil Trubarjev krst in cerkev 
sv. Kancijana ter 754-letno zgodovino škocjanske 
župnije. Poudaril je povezavo Turjaških z župnijo, s 
Primožem Trubarjem in njegovim varovancem Jurijem 
Dalmatinom, ki je postal škocjanski župnik leta 1585, 
eno leto po izidu prevoda Biblije. Po 500 letih je bilo 
v tej cerkvi tudi prvo somaševanje ljubljanskega nad-
škofa in škofa evangeličanske cerkve.

Skupina se je zaustavila tudi na Trubarjevi malici 
na Gradežu, kjer so pokusili proseno kašo s suhimi 
slivami z lesenimi žlicami iz lončenih skled in sok iz 
stisnjenih jabolk. S pomočjo zbirke starega orodja in 
ogleda Sušilnice sadja Gradež so spoznali stoletja star 
način pridelave in priprave Trubarjeve malice.

Po ogledu turjaškega gradu in stalne razstave Tru-
bar in Turjaški so se vrnili na izhodiščno točko. 

Na predvečer Trubarjevega dne smo na Slovenski 
pisateljski poti v Trubarjevi čitalnici spoznali Zgodbe s 
pisateljske poti – Igor Likar je predstavil zamisel za 
pripovedne nastope literarnih vodnikov Od peresa do 
kolesa, kulturno društvo iz Grgarja pri Novi Gorici pa 
je predstavilo zgodbo Borove poti, posvečene Mateju 
Boru (Vladimirju Pavšiču), ki je zaživela ob stoletnici 
njegovega rojstva. 

Ob 18. uri se je z nagovorom Vena Tauferja, pred-
sednika DSP, v katerem je poudaril pomen slovenske 
knjige za kulturni razvoj in narodov obstoj ter za-

skrbljenost ob prodaji Mladinske knjige, ki je bila 
vrsto desetletij izdajateljica slovenske izvirne litera-
ture, se je pričel tudi prenos na radiu ARS iz studia 
na prostem na Trubarjevi domačiji na Rašici. 

O Trubarjevi Cerkovni ordningi, prvi knjigi, name-
njeni intelektualcem, ki velja za prvo pravno besedi-
lo v slovenščini, se je Aleksander Čobec ob 450-let-
nici izida pogovarjal z dr. Kozmo Ahačičem, vodjo 
Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu 
Frana Ramovša, ter z dr. Jonatanom Vinklerjem, 
urednikom Trubarjevih Zbranih del. Slišali smo tudi 
odlomke iz Cerkovne ordninge, ki jih je v izvirnem 
jeziku interpretiral igralec Brane Grubar, prevode v 
sodobno slovenščino pa bral Igor Velše. Pred lanskim 
dnevom reformacije so v Nemčiji našli še en izvod 
po doslej edinem znanem ohranjenem izvodu v 
Vatikanski apostolski knjižnici (po izidu je bila 
Ordninga skoraj v celoti uničena), v pogovoru pa so 
govorili o preverjanju avtentičnosti novo odkritega 
izvoda in o pomenu Cerkovne ordninge z vidika zgo-
dovine slovenske kulture.

Sledil je literarni večer članov Društva slovenskih 
pisateljev Beseda, ki te pomni. Z odlomki iz proznih 
del ali s svojo poezijo so nastopili Marij Čuk, Mirijam 
Drev, Vladimir Kovačič, Željko Kozinc, Peter Rezman, 
Barbara Simoniti, Jana Putrle Srdič, Marjan Strojan 
in Vlado Žabot. Program se je nadaljeval z odprtjem 
tradicionalne, že 32. likovne razstave Trubarjevi kra-
ji v Galeriji Skedenj, ki si je letos za izziv izbrala 
upodabljanje literarnih sanj. Otvoritev je pospremil 
program Glasbene šole Velike Lašče, razstavljajoče 
avtorje pa je predstavila Helena Grebenc Gruden. 
Ob tej priložnosti je bila tudi slavnostna predaja 
portreta Primoža Trubarja, ki ga je z željo po njenem 
domovanju na Trubarjevi domačiji podaril slikar Jože 
Centa, letošnji častni občan občine Velike Lašče. 

Po razstavi je sledilo sklepno dejanje Trubarjevega 
dne, pogostitev DOD Gradež in koncert skupine Same 
babe. Poezijo Janeza Menarta so uglasbili na začetku 
svojega delovanja leta 2003. Ob tem je izšla tudi nji-
hova prva zgoščenka Za ljubi kruhek in njene črne 
lase. Na koncertu so člani skupine Same babe zapeli 
in odigrali na samo njihov zanimiv, zveneč in izviren 
način poezijo Janeza Menarta, Ervina Fritza, Franeta 
Milčinskega Ježka ter nekaj svojih priredb ljudskih 
pesmi in avtorskih skladb. 

Ob koncu dogajanja sem v vlogi velikolaške glas-
nice zaključila celodnevno dogajanje z besedami:

Kar je pelo, naj potihne. 
Kar govorilo je, naj šepeta. 
Ta velika luč naj ugasne, 
naj sveti luna nam z neba. 

mag. Ana Porenta

Vsaka duša naj sij
Trubarjevega dne 
spravi za čas, ko bo tema … 
naj še dolgo se z besedo greje, 
ki je od tu doma. 
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ZAMEJSKI POKLON  
PRIMOŽU TRUBARJU
Rubije,	9.	junij

Primož Trubar, oče slovenske pisane besede, se je 
rodil 9. 6. 1508, zato so se točno na njegov rojstni dan 
»tradicionalno« tudi v zamejstvu poklonili njegovemu 
spominu pred doprsnim kipom, ki stoji pred Rubij-
skim gradom v občini Sovodnje ob Soči pri Gorici. 

Obletnico so obeležili člani pripravljalnega odbora 
za postavitev Trubarjevega kipa v Rubijah, ki je bil 
slovesno odkrit leta 2008 ob pisateljevi 500-letnici.

Priložnostne misli so ob tej priložnosti izrekli v 
imenu goriškega pripravljalnega odbora Igor Komel, 
Vili Prinčič, Damjan Pavlin in Venko Černic; v imenu 
občine Sovodnje ob Soči županja Alenka Flornin ter 
predsednik italijanskega kulturnega združenja Forum 

iz Gorice, Andrea Bellavite. Pokrovitelji »zamejskega 
poklona Trubarju« so bili Kulturni dom v Gorici, 
Slovenska kulturno gospodarska zveza, kulturna za-
druga Maja in občina Sovodnje ob Soči.

Igor Komel

TRUBARJEV DAN  
Z »URO SLOVENŠČINE« 
Krško,	11.	junij

Trubarjev dan, 8. junij, smo v Krškem letos obe -
ležili 11. junija s prireditvijo »Ura slovenščine«, kot 
prvo v nizu prireditev v okviru krških »Poletnih veče-
rov v parku«. Pri pripravi sedaj že tradicionalnega 
dogodka sta se organizatorjem poletnih večerov  
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti OI Krško, 
Valvasorjevi knjižnici Krško in KS mesta Krško pridru-
žila tudi Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar – podružnica Posavje in Osnovna šola Jurija 
Dalmatina.

O pomenu poletnih večerov je v uvodnem pozdra-
vu spregovorila direktorica knjižnice Urška Lobnikar 
Paunović. V »Uri slovenščine«, ki je potekala v naravo-
slovni učilnici krške osnovne šole, so učenci devetega 
razreda pod skrbnim mentorstvom Irene Hictaler Si-
mončič pripravili recital z naslovom Naša pesem ni le 
naša pesem. Ravnateljica osnovne šole Antonija Glas 
Smodič je ob peti obletnici odprtja spregovorila o po-
menu Spominskega parka Jurija Dalmatina, ob katerem 
domuje šola, in o protestantski dediščini, ki jo v Krškem 
še posebej negujejo z različnimi prireditvami in tudi 
natečajem Na obisku pri Juriju Dalmatinu.

Svoj pečat sta s sprehodom v zgodovino dala tudi 
igralca Filip Černelč v vlogi mladega Jurija Dalmatina 
in Matjaž Krajnc kot njegov učitelj Adam Bohorič. 

Polona Brenčič
Učenci z mentorico Ireno Hictaler Simončič

Spomenik Primoža Trubarja pod Rubijskim gradom
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Društvo nadaljuje s svojo prakso, da pripravi osrednjo državno proslavo ob Dnevu reformacije vsako leto 
v drugem kraju. Tako je za prireditev v letu 2014 izbralo Novo Gorico, saj je Trubar tudi po Goriškem širil 
svoje ideje. Med drugimi prireditvami sta bila odmevna dogodka osrednje bogoslužje na praznični dan  

v protestantski cerkvi v Ljubljani in poimenovanje Parka prekmurske reformacije v Moravskih Toplicah.

DAN	REFORMACIJE

MOLK NI ZLATO
Osrednja	proslava	v	Novi	Gorici	
30.	oktobra

Za prizorišče osrednje slovenske proslave dneva 
reformacije leta 2014 je bila izbrana Goriška. Primož 
Trubar je namreč del svojega delovanja posvetil tudi 
Goriški na obeh straneh sedanje meje. Na povabilo 
vplivnega grof Jurija Thurna je novembra 1563 prišel 
v Gorico ter v njegovi hiši pridigal v slovenščini, ita-
lijanščini in nemščini in delil Gospodovo večerjo. Na 
nekdanji Thurnovi palači v Gorici je po prizadevanju 
goriških Slovencev zdaj vzidana spominska plošča. 
Trubar je pridigal tudi na gradu Rubije; pod njim je 
ob cesti, ki je poimenovana po Trubarju, po zaslugi 
tamkajšnjih Slovencev postavljen spominski kip Tru-
barja. Ko se je po štirinajstih dnevih vračal v Ljublja-
no, je pridigal v Vipavskem Križu. Njegova pridiga je 
bila všeč ljudem od blizu in daleč, pa tudi katoliškim 
duhovnikom.

Proslavo v Novi Gorici, ki jo je neposredno posre-
dovala Televizija Slovenija, sta pripravila Slovensko 
narodno gledališče Nova Gorica in Slovensko prote-
stantsko društvo Primož Trubar. Uvodni govornik je bil 
predsednik društva mag. Viktor Žakelj, s slavnostnim 
govorom pa je sodeloval prof. dr. Danilo Zavrtanik, 
rektor Univerze v Novi Gorici. 

Namen proslave bila poklonitev vlogi, ki si jo je 
na Slovenskem pridobilo protestantsko gibanje v 16. 
stoletju s prenavljanjem in poglabljanjem duhovnega 
življenja ter z organiziranjem izobraževanja mladine 
obeh spolov iz vseh stanov, predvsem pa z ustvarja-
njem temeljev za poznejše razvijanje in ohranjanje 
slovenske narodne samobitnosti. Opozoriti je želela 
tudi na moč književnosti v družbi in na dolžnost, biti 
protesten. Kajti molk ni zlato; ni moder, kdor molči 
in ne sestavi svojih 95 tez zoper zlorabe; molčanje je 
vsiljena pohaba. Proslava je pokazala na trdnost pri-
morskih Slovencev pod fašističnim raznarodovalnim 
pritiskom, na zgled Bevkovega kaplana Čedermaca. Iz 
evangelija Simona Gregorčiča je podala nadvse žgoč 
opomin o kruhu in bratstvu: »Za vse je svet dovolj 
bogat, / in srečni vsi bi bili, / ko kruh delil bi z bra-
tom brat.« 

V programu proslave, ki jo je režiral Zvone Šedl-
bauer na podlagi scenarija Vinka Möderndorferja, 

so bili poleg Primoža Trubarja zastopani pesniki, 
pisatelji in esejisti Srečko Kosovel, France Bevk, France 
Kidrič, Simon Gregorčič, Ivan Cankar, Marjan Rožanc, 
Miklavž Komelj, Ciril Zlobec, Filip Kalan, Igo Gruden, 
Miroslav Košuta, Josip Stritar in France Prešeren. 
Besedila so oživljali Marjana Brecelj, Brane Grubar, 
Matjaž Gruden, Kristijan Guček, Draga Potočnjak in 
Darja Reichman.

Dušan Voglar

POZDRAVNI	NAGOVOR
mag.	Viktor	Žakelj	
predsednik	SPD	Primož	Trubar

Cenjeni avditorij, spoštovane gledalke in gledalci!

Začenjam proslavo ob državnem prazniku, dnevu 
reformacije. Upam, da ga večina že sprejema kot 
praznik slovenske duhovnosti, kulture, znanosti in 
šolstva. Vse to so namreč udejanjali naši protestantje 
šestnajstega stoletja – tudi na Primorskem –, kar je 
intenziviralo slovensko etnogenezo. Zato Slovenke in 
Slovenci Trubarja sprejemajo kot največjega Slovenca 
vseh časov.

To, da vas je toliko prisotnih ter da ste tukaj tudi 
visoki gostje, jemljem kot vaše zrelo državotvorno 
dejanje. Pozdravljam torej predsednika države, prvega 
predsednika države, predsednika državnega zbora, 
rektorje nekaterih naših univerz, vidne prisotne pred-
stavnike cerkva oz. ver, ministre, poslance in župane, 
kulturne delavce s te in one strani meje ter seveda 
direktorje, ki razumevajoče podpirate tovrstne drža-
votvorne prireditve, kot je nocojšnja.

Prisrčno pozdravljeni prisotne Primorke in Primor-
ci in vsi ostali, ki ste prišli na proslavo, in tisti, ki jo 
spremljate prek medijev, ter na koncu, a ne nazadnje 
posebej pozdravljam tiste naše državljanke in držav-
ljane, ki tako kot jaz ne pripadamo nobeni cerkvi, 
gojimo pa spoštljiv odnos do verovanja in še posebej 
do reformacije in reformatorjev, ki so nas duhovno 
utirili v Srednjo Evropo.

Šestnajsto in naše stoletje sta mutatis mutandis 
primerljivi. V 16. stoletju se je poslavljal fevdalizem, 
prihajal je kapitalizem, in z njim novi vek. Danes se 
nesporno izteka družbenoekonomska paradigma v 
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podobi neoliberalnega kapitalizma, prihaja pa nekaj 
novega; kaj pa bo prinesel ta »novi novi vek«, še ne 
vemo.

Vemo pa, da razmere terjajo ne le reforme, terjajo 
torej reformacijo, to je temeljit družbeno-ekonomski 
zasuk, na čelu katerega more in mora biti Nemčija. 
Žal, če sem za trenutek kritičen homo politicus, pa 
aktualna Nemčija nima reformatorja Lutrovega kova, 
in, žal, Slovenija ne Trubarjevega.

Zato bomo še nekaj naslednjih let poslušali, da 
moramo še malo potrpeti, varčevati, zategovati pasove, 
ker da je rast in s tem razvoj tako rekoč pred durmi, 
potem pa da bo spet vse tako, kot je bilo.

Spoštovani, te besede ne bodo meso postale, sveto-
pisemsko rečeno. Razlog, upam, je vsem znan: Zemlja 
je končna količina, ta čas pa človeštvo troši kot bi imelo 
na voljo več kot dve in pol Zemlji. Zato prihaja čas 
skromnih fizičnih rasti, v razvitem svetu bodo sledila 
leta ničelne in celo negativne rasti. 

Na to se mora človeštvo pripraviti. Upam le, da 
bo ta proces tekel evolutivno in – Bog ne daj – revo-
lucionarno.

Zato vzemimo ta praznik ne le kot spomin, ampak 
predvsem kot opomin. V SPD Primož Trubar, ki je laič-
no in vseslovensko, smo prepričani, da protestantizem 
kot vera in zlasti kot način mišljenja nima težav pri 
soočenju z dejstvi. Ta pa so iz dneva v dan bolj kruta. 
Prihaja čas, ko bomo morali vsi biti »protestantje« in 
priznati, da je »cesar gol« – račune narava že izstavlja 
in plačati jih bo treba. Naj izzveni torej ta proslava v 
upanju, da bo človeštvo temu kos. Ta čas potrebujemo 
znanje, pogum in obilo sreče.

Prihodnost ima tisti, ki vanjo veruje. Mi, prepričan 
sem, sodimo mednje.

Srečno, moja Slovenija!

SLAVNOSTNI	GOVOR	
prof.	dr.	Danilo	Zavrtanik
dekan	Univerze	v	Novi	Gorici

Spoštovani predsednik Republike Slovenije gospod 
Borut Pahor, cenjeni visoki gostje, drage Slovenke in 
Slovenci!

V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nago-
vorim ob dnevu reformacije, še posebej zato, ker 
v naši državi naravoslovno-tehnična inteligenca 
nima ravno obilo možnosti za nagovarjanje širšega 
kroga ljudi.

Slovenke in Slovence beseda »reformacija« asoci-
ira na nastanek slovenske pisane besede, na Primoža 
Trubarja in mogoče še koga iz tistega časa, vsekakor 
pa na nekaj, kar se je dogajalo v preteklosti, je del 

slovenske zgodovine in nima večjih povezav s se-
danjostjo. Zame je reformacija mnogo več, nekaj 
po čemer bi se morale Slovenke in Slovenci danes 
zgledovati, pa se žal ne.

Slovenski narod je z reformacijo prvič vidno stopil 
na evropski oziroma svetovni zemljevid, saj smo tak-
rat postali aktivni del evropskih gibanj in procesov. 
Aktivni v tem primeru ne pomeni obrobni oziro-
ma spremljevalni – Primož Trubar s svojim velikim 
opusom na primer ni segal samo v slovenske dežele, 
ampak je pomembno zaznamoval tako slovensko kot 
tudi evropsko reformacijo. S svojimi mislimi, celo z 
nekaterimi svojimi pismi je izzival razprave, ki so se-
gale v sam vrh evropske protestantske teologije, hkrati 
pa ni bil neopažen tudi kot človek, ki dobro pozna 
islam in njegov tedanji način delovanja in reagiranja. 
Po njem bi se mogli zgledovati tudi danes, ko večkrat 
neuspešno črpamo evropska sredstva – sam je namreč 
več kot uspešno zagotavljal stalni dotok sredstev za 
nastajajočo slovensko in hrvaško književnost od raz-
ličnih nemških mecenov, ki niso znali slovensko, a so 
Trubarju povsem zaupali.

Slovenski protestanti so se tudi dobro zavedali 
pomena šolstva tako na osnovni, srednji kot tudi  
na najvišji ravni. Znanje je v tem času postalo naj      -
višja vrednota, študenti iz slovenskih dežel pa so 
dosegali na študiju v tujini rezultate, ki so bili v 
evropskem smislu morda celo opaznejši, kot so da-
našnji. Čeprav je bilo pismenih le nekaj odstotkov 
prebivalstva in čeprav nismo imeli nobene slovenske 
univerze, je bilo za izobraževanje elite poskrbljeno 
dovolj dobro, da so lahko sposobni mladi Slovenci, 

Govornik na novogoriški proslavi prof. dr. Danilo Zavrtanik, 
rektor Univerze v Novi Gorici, prihaja za spremembo 

iz znanstvene sfere
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kot je bil na primer Jurij Dalmatin, zasijali v vsej 
svoji veličini in da so prvo slovensko slovnico Adama 
Bohoriča prebirali ne samo na Slovenskem, ampak 
tudi drugod po Evropi.

Cilji reformatorjev so bili na Slovenskem v 16. 
stoletju še večji. Kot lahko razberemo iz Trubarjeve 
Cerkovne ordninge, so želeli vzpostaviti organizirano 
osnovno šolstvo v slovenščini in nemščini. Čeprav jim 
ni uspelo, so njihove ideje živele in dvigale Slovenijo 
iz »barbarske provincialnosti« v sam vrh evropskih 
narodov. Kot štirinajsti narod v Evropi smo dobili 
celoten prevod Biblije, kot osmi narod v Evropi smo 
dobili moderno slovnico. Ker ni bilo moč poskrbeti 
za dobro izobrazbo vseh, je bil vložek v izobrazbo 
tistih, ki so dobili priložnost, da jo pridobijo, velik 
in intenziven. Tudi tu so slovenski reformatorji segali 
v svet. Po Adamu Bohoriču so, denimo, za ravnatelja 
stanovske šole v Ljubljani pripeljali pomembno nem-
ško osebnost, pisca, dramatika in šolnika Nikodema 
Frischlina, ki je prav v Ljubljani napisal nekaj svojih 
odmevnih del. Smo tudi danes tako odprti do tujih 
strokovnjakov? Ste kdaj pomislili, koliko slovenskih 
univerz je kdajkoli imelo rektorja ali dekana, ki ni 
Slovenec?

Če je renesansa s svojim drugačnim pogledom na 
človeka in na njegovo ustvarjalnost sprožila razcvet 

umetnosti in humanizma, potem je reformacija pri-
nesla nove poglede na razmere v družbi, odnose 
med ljudmi in oblastjo ter povsem nove poglede na 
cerkvene institucije, ki naj bi se reformirale, postale 
skromnejše in se približale človeku. Reformatorji so 
zagovarjali visoka moralna in etična načela, prepro-
stost ter skrb za dobro vseh. Je to vplivalo na nastanek 
in razvoj moderne znanosti? Sam sem prepričan, da 
bi moderna znanost nastala tudi brez reformacije, 
a hkrati verjamem, da bi se moderna znanost brez 
reformacije razvila mnogo kasneje.

Na nastajanje moderne znanosti in drugačnega 
odnosa do nje je zagotovo vplivalo dejstvo, da so re-
formatorji kritizirali sholastiko in poudarjali pomen 
direktnega opazovanja narave, kakor tudi to, da sta 
bila Kopernik in Luther sodobnika. Luthra so pogosto 
imenovali Kopernik teologije, Kopernika pa Luther 
astronomije.

Kopernik je s svojo heliocentrično teorijo, ki jemlje 
Zemlji primat centra vesolja, hudo zarezal v tedanje 
razumevanje »gibanja nebeških sfer«, če uporabim 
njegovo izrazoslovje. Za razumevanje globine Koper-
nikove teorije in njenih posledic bi se morali vživeti 
v prvo polovico 16. stoletja in tedanje razmere, ko je 
bilo kritiziranje sholastičnega pogleda na svet lahko 
smrtno nevarno. Vprašanje pravilnosti Kopernikove 

Ugledni udeleženci proslave v Novi Gorici (z leve): dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS, mag. Viktor Žakelj, predsednik  
SPD Primož Trubar, mag. Neda Rusjan Bric, v. d. direktorice SNG Nova Gorica, in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
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teorije heliocentričnega sistema ni bilo samo vpraša-
nje nastajajoče znanstvene vede astronomije, temveč 
tudi in predvsem globoko teološko vprašanje. Luther 
je Kopernikovo teorijo dojemal kot revolucionarno, a 
je ni mogel sprejeti, ker je bila v nasprotju z njegovo 
interpretacijo Biblije. Njegov pogled na Kopernikovo 
teorijo ni bil reakcionaren za tiste čase. Navkljub 
vsemu je sprejemal astronomijo kot znanost in zav-
račal astrologijo kot vraževerje. Nekateri te razlike še 
dandanes niso dojeli.

Protestantizem je imel tudi pozitiven odnos do 
medicine. Luther je na vprašanja, ali kristjanom ni pre-
povedano uporabljati medicino, retorično odgovarjal 
z vprašanjem: »Ali jeste, ko ste lačni?« Najbrž so tudi 
zato bila nemška mesta v tistem času bolj naklonjena 
anatomskim raziskavam in seciranju človeškega telesa 
ter začetku razvoja moderne medicine.

Luther in reformatorsko gibanje se je postavilo na 
stran znanosti, pogosto kritiziralo sholastiko in dajalo 
prednost opazovanju narave in pojavov v njej, kar 
je nedvomno spodbudilo razvoj moderne znanosti. 
Luther je verjel, da se je svet začel spreminjati in da 
bo nastopil nov vek, ki ne bo prinesel samo reform v 
religiji in cerkvi, temveč tudi nov pogled na Naravo. 
Imel je odprt in pozitiven pogled na znanstvene do-
sežke tistega časa. Sprejemal je tudi uporabo medicine 
za zdravljenje bolezni. Viri trdijo, da je izjava, ki se v 
mojem prostem prevodu glasi »Naš gospod Bog je 
tisti, ki je ustvaril vse dobre stvari. Torej je dovoljeno 
uporabljati medicino, ker jo je ustvaril Bog«, prišla iz 
njegovih ust.

Znanost na Slovenskem v času reformacije ni bila 
znanost v slovenščini, a je bila kljub temu že od hu-
manizma dalje slovenska. Dejstvo, da so bile univerze, 
ki so jih obiskovali Slovenci v nemškem in italijan-
skem govornem okolju in da je v njih vladala tedanja 
lingua franca, latinščina, je slovenske reformatorje še 
dodatno spodbujalo k ohranjanju slovenskega jezika. 
Jurij Dalmatin je na primer svojo magistrsko (danes 
bi rekli doktorsko) tezo objavil v latinščini, zraven pa 
storil vse, da bi bila njegova slovenščina čim boljša – 
in je nato kot mladi magister pri komaj 34 letih že 
prevedel celotno Biblijo v slovenščino.

Reformni procesi se v družbi pojavijo v posebnih 
trenutkih, po navadi takrat, ko okviri ureditve družbe-
nega oziroma političnega sistema postanejo pretesni 
in družbeni procesi zahtevajo spremembe. V takih 
obdobjih oziroma trenutkih ljudje z zadovoljstvom 
in s pričakovanjem reformne procese tudi sprejmejo. 
Slovenke in Slovenci smo bili prvič del evropskih re-
formatorskih gibanj v 16. stoletju, drugič pa v osem-
desetih letih prejšnjega stoletja, ko je Evropa začela 
spreminjati pogled na polpreteklo zgodovino, delitev 
na vzhod in zahod itd. Obakrat smo reformne ideje 
prehitro opustili. V 16. stoletju smo bili v to prisiljeni, 

ob in po nastanku države Slovenije pa ne in smo to 
žal storili sami. 

Se še spomnite naših sanj o »deželi na sončni 
strani Alp« ali morda o »slovenski Švici«? Tedaj 
smo sanje zmogli, reformnega procesa pa na našo 
nesrečo ne. Je bilo dogajanje ob osamosvojitvi naše 
države preveč obteženo s procesom samostojnosti 
in odcepitve od Jugoslavije in smo premalo pozor-
nosti posvetili vrednotam, na katerih naj bi teme-
ljila nova država Slovenija? Kakorkoli že, Slovenci 
reformatorskega duha, ki bi ga takrat potrebovali, 
nismo imeli. Še več, bali in otepali smo se in se še 
otepamo kakršnih koli resnih in nujnih sprememb. 
Zato danes živimo v državi, kjer je državljane panič-
no strah kakršne koli, celo še tako nujne reforme. 
Če pa si kdo drzne zagovarjati spremembe, takoj 
postane heretik in izdajalec slovenskega nacional-
nega interesa. To občutimo tudi na Univerzi v Novi 
Gorici, ki v slovenskem okolju ne more polno razviti 
svojega reformatorskega značaja in v spiralo reform 
v slovenskem visokem šolstvu potegniti še ostalih 
univerz in drugih visokošolskih institucij. Univerza 
v Novi Gorici se v slovenskem okolju nemalokrat 
počuti vklenjena v spone okorelega slovenskega 
visokošolskega sistema, a nas reformatorski duh 
vseeno ne zapušča.

Na koncu bi se rad dotaknil posledic, ki jih je za 
seboj pustila reformacija in ki so mnogo bolj globo-
ke in daljnosežne, kot bi človek sprva pomislil. Vpliv 
reformacije na razvoj družbe in njenih posameznih 
segmentov, držav in celo posameznikov je ogromen. 
Reformacija je človeka postavila v drugačen položaj, 
od njega zahtevala odgovorno ravnanje in sočutje do 
sočloveka. Prepričan sem, da je reformacija posredno 
sprožila zametke razvoja moderne znanosti in me-
dicine, brez katerih si danes ne znamo predstavljati 
obstoja in razvoja moderne družbe ter človeku spo-

Običajno nas je na podobnih prireditvah spremljal tiskarski 
mojster Janez, tokrat pa nas je presenetil sam France Prešeren.

Ob njem častni škof Geza Erniša.
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O dolgu poeta – o uklenjeni pesti 
leta 1920 zavpije Igo Gruden 
v začetku zbirke »Primorski pesmi«:

Kaj bi nam pel o ljubavi, poet?
Ali ne vidiš v teh srcih gorjá,
v mrkih pogledih prikritih solzá,
v srdu in gnevu ne slišiš tožbá,
da o ljubavi nam poješ, poet?

Kar je v Primorju zdaj fantov, deklet,
kar je po Krasu še mož in žená,
v Istri in Brdih sinov in hčerá,
z gnevom zalili so rob si srcá –
pa bi jim pel o ljubavi, poet?

Kdo v Svetem Križu ti bil je, poet,
kdo v Nabrežini ti bil je domá?
Mati in oče, petero sestrá,
ž njimi ves narod na križ zdaj pripet –
nimaš ni ene besede, poet?

Poj o sovraštvu in uporu, poet!
Dvigni za nas našo uklenjeno pest,
v pesem iztisni vso našo bolest,
krikni za nas med vetrove čez svet,
zna naj ves svet, da tvoj rod je proklet,
poet, poet ...

»Tragedija na oceanu«, natanko 
tako se – vsem več kot razumljivo – 
imenuje cikel Srečka Kosovela 
o apokalipsi evropskega človeka:

Joj, rešite me, jaz sem poet,
joj, rešite me, jaz nisem bankir!
Mrzla voda pljuska po ladji.
Rešitelj je kapitan, on je zver.

V črnem čolnu sam sedi,
z lučjo rdečo sveti v temó,
kdor ni dobro dovolj potopljen,
z veslom razkolje mu glavó.

Širok, širok je ocean
in šum njegovih valov hladan,
a še strašnejši mir njegov,
ko veter ne prši valov.

Le nekateri utopljenci ne morejo
potopiti se do dna, do dna,
a se ne morejo rešiti.
Strašnó je strmeti v potop sveta.

Ti vstajajo, padajo po veri,
ki jih je dvigala do Boga,
a zdaj je utihnil sredi temè
klic njegov iznad temè. 

Ni moder, kdor molči in ne  
sestavi svojih 95 tez; molk ni zlato; 
molčanje je vsiljena pohaba;  
tako spozna tržaški pesnik  
Miroslav Košuta:

Hvaljen bodi oče,
moj stvarnik in rednik,
njegova nagla jeza,
težka roka in mizarski poklic.

Hvaljena bodi žaga,
ki nam je mrtvila sladkosti
in pela sanjave
enakomerne pesmi.

Hvaljeno bodi kladivo,
ki je zabijalo žeblje v les
kakor usoda
tuje misli v možgane.

Hvaljen bodi klej,
ki nam je zlepil usta, da molčimo,
molčimo
in bomo molčali še naprej.

TRI	PESMI
iz repertoarja primorskih pesnikov, ki so jih v kulturnem delu proslave podali priznani recitatorji

dobnega življenja. Je pa tudi Evropo in svet razdelila 
na protestantski in neprotestantski del, ki sta po 
svojih vrednotah precej različna. Najbrž ni slučaj, da 
so protestantske dežele ekonomsko bolj uspešne in 
bolj socialno pravične.

Se je slovenski reformatorski duh skozi stoletja iz-
gubil? Upam, da ne in da je skrit nekje globoko v nas. 
Vprašanje pa je, kdaj bodo okoliščine takšne, da se bo 
reformatorski duh v nas prebudil in bomo ponovno 
imeli priložnost, ki smo jo v začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja zamudili.

Vsem Slovenkam in Slovencem želim prijeten in 
razmišljujoč praznik reformacije.

Izmenjava mnenj med člani našega društva med prijetnim 
družabnim srečanjem po proslavi
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EVANGELIČANSKA CERKEV 
OB DNEVU REFORMACIJE
Murska	Sobota,	18.	oktobra

Pred letošnjim praznikom Dnevom reformacije 
je Evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi v 
Republiki Sloveniji pripravila kar nekaj odmevnih 
prireditev. Dve med njimi sta bili v Murski Soboti. 

V ponedeljek, 13. oktobra, je v Gledališki dvorani 
Park v Murski Soboti potekal slavnostni koncert, na 
katerem je nastopil sedemdesetčlanski evangeličan-
ski komorni zbor Kantorei St. Jacobi iz Hamburga v 
Nemčiji, ki je izvedel svetovno znano uspešnico Georga 
Friedricha Händla, Oratorij Belšacar.

V soboto, 18. oktobra, je v cerkvi Martina Luthra 
v Murski Soboti bila svečana akademija Cerkev slo-
venskega jezika, posvečena okroglim obletnicam 
najpomembnejših del slovenskega protestantizma: 
450. obletnici Trubarjeve Cerkovne ordninge in 430. 
obletnici izida Dalmatinovega prevoda celotne Biblije. 
Gre za deli, ki pomenita temelj Cerkve slovenskega 
jezika, katere nasledniki smo današnji evangeličani. 
Ravno ti dve deli sta pomembno prispevali k ver-
skemu, kulturnemu in narodnemu preporodu. Z 
literarno-jezikovnega vidika ju je predstavil dr. Kozma 
Ahačič, s kulturno-zgodovinskega dr. Jonatan Vinkler, 
s cerkveno-teološkega pa duhovnik Aleksander Erniša. 
Primož Trubar je delal in pisal z veliko željo, da bodo 

»… moji Slovenci v svojem jeziku razumeli, kaj uči 
Sveto pismo …«, kajti če bodo razumeli, bodo lahko 
vedenje s pridom uporabljali v vsakdanjem življenju. 
Z izbranima deloma so bili postavljeni temelji sloven-
skega protestantizma in cerkve na Slovenskem, poleg 
tega pa so bili s tem zasnovani temelji slovenskega 
šolstva in kulture. 

mag. Geza Filo

GLASBA IN POEZIJA
Maribor,	23.	oktober

V Mestni občini Maribor smo praznik reformacije 
tokrat obeležili predvsem z glasbo in poezijo. Proslava, 
ki je potekala v sodelovanju Evangeličanske cerkvene 
občine Maribor z Mestno občino Maribor, je bila 
v četrtek, 23. oktobra 2014 v Evangeličanski cerkvi 
v Mariboru. Koncert so izvedli glasbeniki skupine 
The Oldies Dixie Band z gostjo Jerico Mrzel. Vse na-
vzoče je pred koncertom nagovoril župan dr. Andrej 
Fištravec in vsem zaželel vse dobro ob prazniku. Po 
besedah duhovnice Vladimire Mesarič Jazbinšek je 
ta praznik priložnost za oživitev zavesti in poglobitev 
vednosti o slovenščini ter prispevku Primoža Trubarja 
v širšem evropskem obzorju.

Na počastitvi Dneva reformacije v Mariboru je spregovoril župan 
dr. Andrej Fištravec

POČASTITVE	PO	SLOVENIJI
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TRUBARJEVA DEDIŠČINA
Gornja	Radgona,	21.	oktober

Protestantska reformacija je res sprožila ogromen 
miselni zasuk in vplivala na porajanje novih idej ter 
nastanek reformacijskih cerkva, po drugi strani pa celo 
na reformo v stari cerkvi … (škof Geza Filo, mag. teol.)

Osnovni nagib Primoža Trubarja in njegovih sode
lavcev je bila globoka vera in ljubezen do svojega naroda. 
(V. Vladimira Mesarič Jazbinšek, mag. sc.)

Na pomenu naslovne teme, na vsebini uvodnega 
pozdrava župana in še posebej poudarjeno skozi 
vsebino govora slavnostnega govornika, mag. Geze 
Fila,  škofa Evangeličanske cerkve a.v. v Republiki Slo-
veniji, je po besedah voditeljice svečanosti ob Dnevu 
reformacije v Gornji Radgoni potekala letošnja že 
16. osrednja medobčinska sloves nost v Kulturnem 
domu Gornja Radgona.

Tudi tokrat, v torek, 21. oktobra, smo bili vese-
li polnoštevilnega obiska, kakor tudi pohvalnih in 
nadvse spodbudnih besed mnogih, ki so se na koncu 
še nekoliko zadržali v avli dvorane. Prijeten klepet, že 
povsem tradicionalno podprt z dobrotami z obložene 
mize, v toplem vzdušju, ki vsaj za trenutke odstrani 
medsebojne razlike takšnega ali drugačnega pogleda 
na vsakdanje probleme, je vsekakor vrednota, ki jo 
že nekaj let neovirano ustvarja ta prireditev med 
zbranimi, ki imajo sicer zelo različna prepričanja, po  - 
glede in znanja. In kot je med drugim dejala vodite  - 
ljica prireditve, mag. V. Vladimira Mesarič Jazbin-
šek, je morebiti eden od razlogov tudi v tem, da je  
»… Trubarjeva dediščina najmočnejša slovenska narod-
no povezovalna in narodno reprezentativna prvina« 
in da »… ob prazniku reformacije želimo ne le poži-
viti zavest vsakega izmed nas, ampak tudi poglobiti 
vednost o njej …«.

Po slovenski himni, brez katere si ne moremo 
niti predstavljati začetka slovesnosti državnega in 
upravičeno tudi kulturnega in zgodovinskega pra-
znika, ki jo je zapel Mešani pevski zbor Glasbene 
šole Gornja Radgona, je v uvodnem in pozdravnem 
nagovoru, katerega je imel še dosedanji župan 
Anton Kampuš, bila podana lepa napotnica za 
prihodnost, zato je vredno, da jo navedemo vsaj v 
skrajšani obliki tudi v tem prispevku. Med drugim 
je bilo rečeno naslednje: 

»… Res je, da vam, ki ste se na ta zgodnji večer zopet 
zbrali, številni med vami vsako leto, torej že šestnajstič, 
da s svojo prisotnostjo počastite slovenski državni pra
znik in tudi enega največjih kulturnih in zgodovinskih 
pomnikov, ne izrekam več te dobrodošlice kot župan, 
kot je to bilo minula leta. Izrekam jo kot oseba, ki ra
zume in globoko spoštuje vse, kaj in kar je reformacija 

dejansko doprinesla slovenstvu, njegovi samobitnosti 
in njegovemu resničnemu STATI IN OBSTATI. Izrekam 
to kot človek, ki je trdno prepričan, da se je teh davnih, 
izjemno pomembnih dosežkov nujno in obvezno spomi
njati in jih počastiti s slovesnostjo vsako leto. Da se jih 
je potrebno zavedati in upoštevati  skozi ves čas. In se iz 
njih učiti. Sprejemati nauke o vrednotah: o prizadevno
sti, delavnosti, pravičnosti, poštenosti in toleranci, …  
o utrjevanju lastne slovenske kulture, slovenskega jezika 
in narodnega ponosa. Želel bi, da se te vrednote negujejo 
in nadaljujejo pri mladih, kajti tudi in predvsem od njih 
je odvisna naša prihodnost, na nas pa vsekakor je, da 
jih z dobrimi zgledi prenašamo nanje.

Ponosen sem na to, da smo uspeli prireditev v poča
stitev Dneva reformacije uspešno in kvalitetno izpeljati 
vsa ta leta v soorganizaciji Občine Gornja Radgona. In 
ne dvomim, da bo takšna tudi nocojšnja. Moj spoštljiv 
pozdrav in moja zahvala naj veljata torej vsem, ki so
delujete v nocojšnjem programu. Vsem, ki ste kakorkoli 
drugače prispevali k uspešni izvedbi svečanosti. Vsem, ki 
ste doprinesli s svojim prispevkom k prijetnemu zaključ
nemu delu v avli tega doma. 

Na koncu pa naslednji novi vodilni občinski ekipi in 
novemu županu, spoštovanemu gospodu Stanku Rojku, ki 
ga bomo potrdili že v naslednjem tednu, vsekakor iskreno 
želim in polagam na srce, da spomin na izjemen doprinos 
slovenskih protestantov negujejo tako ali še bolj, kot smo 
ga v občini uspeli negovati do sedaj. Navsezadnje imamo 
tudi na področju naše občine nekaj izrednih pomnikov 
na tiste čase: Prva protestantska šola za vse dekliče in 
fantiče že leta 1535 v Gornji Radgoni, »Lutrova roža« 
– simbol protestantizma v Negovskem gradu, in še kaj.

Vsi pa vemo, še posebej po zadnjem izrednemu od
kritju ohranjenega primerka Cerkovne ordnuge, da nas 
lahko presenetijo še nova in nova pomembna odkritja, 
morda celo tudi na tukajšnjih tleh.

Spoštovani, gospe in gospodje, draga mladina! Iskre
no vam čestitam za praznik, ki je pred nami, to je 31. 
oktober – Dan reformacije. Iskreno čestitam tudi vsem 
evangeličankam in evangeličanom ter vernikom iz 
drugih protestantskih cerkva k njihovemu verskemu 
prazniku.«

Po opravljenem nagovoru je bila bivšemu županu 
Antonu Kampušu izrečena javna zahvala za njegovo 
preteklo dvanajstletno izredno dobro sodelovanje, 
tako kot tudi radgonski občini, ki jo je vodil.

Zahvalne besede je ob tej priložnosti spregovoril 
Viktor Žakelj, predsednik Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar, in mu v znak zahvale 
izročil, kot je sam dejal – »kaj vendar drugega s strani 
društva, saj smo vendar Trubarjanci« – komplet 
dosedanje bere knjižnih izdaj revije Stati inu obstati. 
Zaželel je tudi uspešno vodenje občine novoizvolje-
nemu županu ter njegovi ekipi z jasno izraženim 
upanjem, da bo sodelovanje in organizacija takšnih 
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SLAVNOSTNI	GOVOR	
mag.	Geza	Filo,	škof

Spoštovani gospod župan, gospe in gospodje!

Iskrena hvala za priložnost, da ob bližajočem se 
Dnevu reformacije, prazniku, ki se je že dodobra usi-
dral v naš vsakdan, lahko spregovorim nekaj besed.

Na Slovenskem danes bržkone ni človeka, ki ne bi 
vedel za reformacijo. Že zaradi prostega dne, ki nam 
vsako leto za en dan podaljša čas okrog dneva mrtvih, 
letos pa nam bo celo podaljšal vikend. Okrog tega 
dne se vse suče okoli Trubarja, začetkov slovenske 
književnosti, malo manj Luthra, nekateri pa celo vedo 
kaj povedati o vplivu reformacije na človekovo svobo-
do, odgovornost in človekove pravice. Protestantska 
reformacija je res sprožila ogromen miselni zasuk in 
je vplivala na porajanje novih idej ter nastanek refor-
macijskih cerkva, po drugi strani pa celo na reformo 
v stari cerkvi.

Tega so se zavedali tudi različni akterji in glasniki 
v slovenski zgodovini, kot so bili (če omenim samo 
nekatere) Žiga Zois in Jernej Kopitar, pa katoliški 
škof Slomšek, ki je govoril o jezikovnih in narodnih 
zaslugah protestantskih krivovercev, literata Cankar in 
Aškerc, celo nekateri socialistični politiki, kot Kardelj 
v svojem Razvoju slovenskega narodnega vprašanja, 
in nenazadnje prvi parlament samostojne slovenske 
države, ki je med državne praznike uvrstil tudi Dan 
reformacije. Kot da gre za kolektivno memorijo, ki 
združuje preteklost, kulturo in družbo. Zaradi izjem-
nega mesta, ki ga je slovenska kultura dobila pri 
nastajanju moderne slovenske narodne identitete, je 
protestantizem postal neke vrste sredstvo te kulturne 
memorije. V bistvu pa je tudi pri slovenski reformaciji 
šlo v prvi vrsti za reformo verskih temeljev in odkri-
vanje motivov za spremembo. Po Luthru je cerkev 
creatura verbi in tudi Trubarju je šlo za Cerkev Božjo 
slovenskega jezika.

Brez deformacije cerkve ne bi bilo reformacije 
cerkve, je nekdo zapisal. Srednjeveška cerkev se je v 
času poznega srednjega veka zaradi različnih pojavov, 
kot so, če povem v sodobnem jeziku, korupcija, ne-
potizem in moralni razvrat, oddaljila od evangelija. 
Evangelij je zamenjal sistem: Hočeš odpuščanje gre-
hov? Plačaj za odpustke! Evangelij pa pravi, da je Jezus 
Kristus tisti, ki je šel prostovoljno v smrt na križu ter 
dal in daroval samega sebe v spravo za naše grehe in 
izpolnil vse, kar bi morali izpolniti mi sami. In o ta-
kem evangeliju se takrat ni govorilo, Božja beseda pa 
je bila verniku celo nedostopna, ker je niso prevajali 
v razumljive ljudske jezike. 

Da bi prav dojeli reformacijo, je treba razumeti 
njena načela. Ta načela in razumevanje le-teh so bistvo 
in spodbuda k dejanski reformaciji, ki je možna le po 

svečanosti tudi v bodoče enako dobra, z vso izkazano 
podporo občine ali morebiti v tem pogledu celo še 
nadgrajena.

Kot slavnostni govornik na svečanosti je zbra-
nim spregovoril škof evangeličanske cerkve, mag.  
Geza Filo. Po kratki, a jedrnati predstavitvi njegovih 
najpomembnejših dejavnosti na dosedaj prehojeni 
življenjski poti, ki jo je zbranim podala voditeljica 
prireditve, je škof Geza Filo v svojem izbranem 
govoru med drugim dejal tudi naslednje: »Prote-
stantska reformacija je res sprožila ogromni miselni 
zasuk in vplivala na porajanje novih idej ter na 
nastanek reformiranih cerkva, na drugi strani pa 
celo na reformo v stari cerkvi.« … »V bistvu pa je 
tudi pri slovenski reformaciji šlo za reformo verskih 
temeljev in odkrivanje motivov za spremembe. Po 
Luthru je cerkev kreatura vernikov in tudi Trubarju 
je šlo za cerkev Božjo slovenskega ljudstva.« … »Brez 
deformacije cerkve ne bi bilo reformacije cerkve, je 
nekdo zapisal.« 

Na koncu svojega, vsebinsko bogatega podajanja 
je evangeličanski škof čestital ob bližnjem prazniku – 
verskem, državnem in kulturnem – vsem prisotnim 
državljanom in državljankam Slovenije, vsem verni-
kom krščanskih in drugih cerkva ter še posebej vsem 
evangeličanom in evangeličankam, za katere ima ta 
praznik prav poseben pomen. (Govor škofa Fila je v 
celotnem besedilu objavljen posebej.) 

Zatem je sledil bogat kulturni program, v katerem 
so sodelovali že omenjeni MPZ Glasbene šole s krat-
kim koncertom narodnih in umetnih pesmi (tudi 
prekmurska je bila med njimi). V glasbenem delu so 
se predstavili posamezniki in skupine: kitara, kvartet 
klarinetov, saksofon, diatonična harmonika, trio flavt, 
tolkala in na koncu še baletna skupina 6. razreda, vsi iz 
Glasbene šole Gornja Radgona, a po domicilu iz naj-
manj štirih občin, seveda s sodelovanjem posameznih 
mentorjev-profesorjev, in z glasbeno spremljavo prof. 
Dmitrija Averjanova. Sledila sta recitala iz ust učenca 
in učenk OŠ Gornja Radgona, ki so ga pripravili pod 
mentorstvom prof. Vere Granfol (Pozabljeni dan), 
ter učencev OŠ dr. Antona Trstenjaka iz Negove (Tru-
barjeva Pojte, pojte) pod vodstvom mentorice Jerce 
Golob Peterka. 

Slovesnost je zaključila voditeljica svečanosti z 
besedami zahvale obiskovalcem, soorganizatorjem, 
donatorjem ter vsem, ki so kakor koli sodelovali pri 
izvedbi prireditve in prispevali svoj delež k temu, da 
je uspela tako kot je, tudi z družabnim delom, ki je 
sledil. Zaželela je prijetne in mirne praznike (kar trije 
so), miren večer, ter prisrčno povabila vse prisotne na 
»družabni stik« v avlo Kulturnega doma.

V. Violeta Deutsch Mesarič 
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milosti, po veri, prek Božje besede, zapisane v Svetem 
pismu in po Kristusu ter njegovi smrti in vstajenju.

Spoštovani! Dan reformacije nam vsako leto ponu-
ja priložnost, da razmislimo ne le o naši preteklosti, 
ampak predvsem o naši sedanjosti in prihodnosti – ne 
le o naši zgodovinski usodi, ampak o vrednotah, ki jih 
moramo gojiti. To je nujno, če želimo in hočemo ne le 
preživeti, ne le stati, ampak tudi obstati. Trubar je to 
dvoje povezal v stati in obstati! Reformacijski preporod 
se je še posebej močno izrazil v krščanski etiki. Torej 
kako po veri živeti. To je tisto, kar je najmočnejše v 
jedru dela reformatorjev, njihova globoka vernost in 
njihova etičnost. Sporočilo evangelija so vzeli zares. To 
jih je motiviralo pri njihovem ustvarjanju, to je dajalo 
veličino njihovemu delu.

Danes živimo v veliko boljših časih, kot je bil čas 
reformacije. Svoboda je v našem času opredeljena ši-
roko in nam omogoča svobodno komunikacijo. Toda 
prav zato, ker si je človeštvo v stoletnih prizadevanjih 
izborilo današnji obseg svobode, se moramo vprašati: 
za kakšne cilje uporabljamo tako težko pridobljeno 
svobodo? In kako naj razumemo sporočilo krščanske 
etike, ki nam ga je ponovno odkrila reformacija? Njeno 
sporočilo je sporočilo o odgovornosti vsakega posa-
meznika in sleherne institucije do našega človeškega 
bistva, do naše skupne kulture in do naše skupnosti. 
To sporočilo slovenske reformacije ne sme zbledeti.

To sporočilo in vprašanja, ki iz njega izhajajo, si 
vsakdo lahko zastavi na osebni ravni in poišče svoj 
odgovor. V današnji razviti, pluralni in močno se-
kularizirani družbi je pričakovati, da bodo odgovori 
različni od človeka do človeka. Nekateri odgovori pa 
nam morajo biti skupni. Sprejeti svoj del odgovor-
nosti za izboljšanje, za večjo človeško solidarnost in 
večjo družbeno pravičnost. To pa pomeni poskrbeti za 
prispevek slehernega posameznika v dobro nas vseh, 
verujočih in neverujočih, kristjanov in pripadnikov 
drugih ver, kristjanov vseh krščanskih cerkva.

Slovenski evangeličani na temelju reformacijskih 
načel že 450 let negujemo svojo evangeljsko držo 
in si tako prizadevamo k izpopolnitvi časa, ki je v 
mnogih pogledih etično izpraznjen čas. Pred 450 leti 
je namreč Primož Trubar vzel pero v roke in dokazal 
svojo dokončno pripadnost Augsburški veroizpovedi 
in Kristusovemu evangeliju ter spisal Cerkveni red kot 
temelj, na katerem je zgradil Cerkev slovenskega jezika. 
Nekaj let za tem, pred 430 leti, je Jurij Dalmatin pre-
vedel celotno Biblijo v slovenski jezik, s katero smo se 
Slovenci cerkveno in jezikovno uvrstili med kulturno 
razvite narode. 

Ko se danes na Slovenskem oziramo po vzornikih 
reformatorskega duha in reformatorjev iz preteklosti, 
nam njihovo sporočilo ne sme ostati zapisano le v 
našem zgodovinskem spominu. Njihov prispevek k 
naši cerkveni, kulturni in politični rasti je neizbrisen 
in še naprej aktualen kot vzor in navdih za vse nas, 
ne glede na našo versko pripadnost ali nazorsko 
usmerjenost. Nobenega razloga ni, da si Slovenci 
Trubarjevega cilja Stati in obstati ne bi vedno znova 
postavili pred oči in ga kot izziv tudi sprejeli za svojo 
prihodnost. Le na tak način je s trdno voljo in jasno 
vizijo mogoče doseči na videz nemogoče. Res je, da je 
slovenska govorjena in pisana beseda ohranila sloven-
ski narod. Toda samo zaradi zgodovinskega spomina 
Slovenci ne bomo obstali. Za naš napredek in razvoj 
bo potrebno več kot to. Potrebni bosta večja enotnost 
in odločnost. In isti jezik pri sprejemanju pomembnih 
odločitev. Danes imamo, tako kot neštetokrat do zdaj, 
novo priložnost. Naj nam bodo odločnost, trdnost 
in vizija Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama 
Bohoriča in drugih, ki so jim sledili, spodbuda, da to 
tudi dosežemo. Prepričan sem, da je Dan reformacije 
dan resnega razmisleka in prizadevanja za izboljšanje 
naše stvarnosti. 

V tem duhu vam želim prijetno praznovanje bliža-
jočega se praznika Dneva reformacije! 

Na proslavi v Gornji Radgoni  
je bilo prav razveseljivo videti 
mlade glasbenice
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BIBLIJA, DALMATIN 
IN PREŠEREN
Krško,	28.	oktober

Letošnji državni praznik Dan reformacije so v Kr-
škem počastili 28. oktobra s proslavo v Dvorani v 
parku, ki sta jo skupaj pripravili Občina Krško in 
Valvasorjeva knjižnica Krško. Gostili so predavanje 
rednega profesorja na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
dr. Vida Snoja z naslovom Biblija, Dalmatin in Preše-
ren. Ob tej priložnosti so si obiskovalci lahko ogleda-
li tudi originalni izvod Dalmatinove Biblije, ki ga 
hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.

V zanimivem predavanju je dr. Vid Snoj, ki študen-
tom predava o Bibliji in slovenski literaturi ter je avtor 
številnih strokovnih prispevkov in več samostojnih 
del, spregovoril o Bibliji kot temeljnemu delu krščan-
ske vere, ki je bilo prevedeno v največ jezikov, tudi v 
slovenskega kot prvega med slovanskimi jeziki. Snoj 
je izpostavil tudi pomen Biblije za kasnejši razvoj 
slovenskega jezika. V nadaljevanju je spregovoril o 
ustvarjanju pesnika Franceta Prešerna, ki se je več kot 
dve stoletji kasneje v delih navezoval tudi na Biblijo 
in je s svojim pesništvom dosegel tedanjo evropsko 
literaturo.

Številne zbrane je pozdravila predsednica posavske 
podružnice SPD Primož Trubar in direktorica Po-
savskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki se 
je sprehodila skozi pomembno obdobje protestantiz-
ma in še posebno poudarila pomen dediščine Jurija 

Dalmatina in Adama Bohoriča. Spomin nanju v tem 
okolju ohranjajo, saj so jima pred nekaj leti med 
drugim odkrili doprsna kipa v Gaju zaslužnih občanov 
v krškem mestnem parku in uredili Spominski park 
Jurija Dalmatina. Župan občine Krško Miran Stanko 
pa je med drugim poudaril pomen številnih ustvar-
jalnih ljudi, ki so pustili svoje sledi v Krškem in Posavju 
ter so bili pomembni za ohranjanje slovenskega jezika.

Z izvirnim nastopom sta večer obogatila igralca 
Filip Černelč in Matjaž Krajnc v vlogi Jurija Dalmati-
na in Adama Bohoriča. V celoto je večer zaokrožila 
glasba, ki sta jo tenkočutno izvajali Klavdija Novšak 
na violini in na orglah Natalija Mustar Krajnc iz krške 
glasbene šole. Za prijeten zaključek sta poskrbela 
Aktiv kmečkih žena Sremič z domačimi dobrotami in 
enota krškega kulturnega doma Grad Rajhenburg s 
čaji iz zeliščnega vrta.

Polona Brenčič

OSREDNJA PRAZNIČNA 
BOŽJA SLUŽBA
Ljubljana,	31.	oktober

Cerkveni vrhunec letošnjega Dneva protestan-
tizma in obhajanj častitljivih obletnic pa je bila 
osrednja svečana Božja služba v evangeličanski cerkvi 
Primoža Trubarja v Ljubljani na sam Dan reformaci-
je, 31. oktobra, povezana s priložnostno slovesnostjo. 

Proslavo Dneva reformacije in predavanja v Krškem so se udeležili številni obiskovalci
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Svečanega dogodka so se poleg velikega števila doma-
čih vernikov in vernikov iz Prekmurja udeležili visoki 
predstavniki slovenske državne oblasti, predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Ustav-
nega sodišča Republike Slovenije dr. Miroslav Moze-
tič, bivši predsednik republike Milan Kučan, direktor 
urada za verske skupnosti Gregor Lesjak ter visoka 
predstavnika Rimskokatoliške cerkve nuncij Julius 
Janusz in škof Andrej Glavan. Svečano pridigo je 
opravil škof Geza Filo. V nagovoru zbranim je škof 
poudaril, da je reformacija slovensko okolje močno 
zaznamovala tako na verskem kot na kulturnem po-
dročju. Ob tem je spomnil na reformatorje Primoža 
Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča in pou-
daril pomen treh obletnic dediščine slovenskega 
protestantizma: 450. obletnice izida Trubarjevega 
Cerkvenega reda, 430. obletnice Dalmatinovega pre-
voda Biblije in 430. obletnico Bohoričeve slovnice. 
»Tovrstna praznovanja so pomembna, kajti pomaga-
jo nam, da se zavemo in prepričamo o svoji lastni 
vrednosti in pomenu, da namenimo še več skrbi lastni 
identiteti in pri tem še posebej izrazimo ponos na 
naše velike prednike,« je dejal škof Filo. Reformacija 
je bila po škofovih besedah versko gibanje; poskus, 
da bi krist jane, ki so bili že v tistem času v mnogih 
pogledih razdvojeni, zbrali in združili pod okriljem 
čistega evangelija in Cerkev prenovili. Moč prote-
stantizma pa je segla tudi daleč čez okvire cerkvenega. 
»Svoboda vesti, toleranca in demokracija, svoboda in 
človekove pravice …, pa tudi človekova odgovornost 
do vseh ljudi in vsake institucije – to so pojmi, ki jih 

je zaznamovala kultura prote stantskega izvora,« je 
zaključil škof Geza Filo. 

Glasbeno so bogoslužje obogatili MPZ Cantate, 
organista Vojko Ivančič in Maks Strmčnik, sopranistka 
Pia Brodnik in violinistka Vera Belič. V vlogi Primoža 
Trubarja je nastopil gledališki igralec Iztok Jereb.

mag. Geza Filo, EL 11/2014

SPOMIN NA ZAČETKE  
SLOVENSKE KULTURE 
Rašica,	31.	oktober

Na praznični večer, 31. oktobra 2014, smo v Tru-
barjevi spominski sobi v organizaciji Občine Velike 
Lašče, KUD Primoža Trubarja, Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar in Javnega zavoda Tru-
barjevi kraji v družbi pomembnih gostov, med njimi 
tudi škofa evangeličanske cerkve Geze Fila, v množici 
domačinov in kuturnikov obujali spomin na začetke 
slovenske kulture, reformacijo cerkve in ustoličenje 
slovenščine kot knjižnega jezika. 

V začetku 16. stoletja je Lutrova zahteva po prevodih 
verskih knjig v jezike vernikov pomembno vplivala na 
razvoj književnosti v številnih evropskih jezikih, tudi 
na slovensko književnost. V času reformacije sta se pri 
nas pojavili prvi slovenski tiskani knjigi, Trubarjeva 
Katekizem in Abecednik, katerima so sledili evangeliji, 
več delov Noviga testamenta, Cerkovna ordninga, pe-
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smarice, Hišna postila. V obdobju reformacije so izšle 
tudi Bohoričeva slovnica Zimske urice proste in Krelje-
va Otročja biblija, Jurij Dalmatin pa je prevedel Biblijo. 

V slavnostnemu nagovoru je Silvester Gaberšček, 
sekretar Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva 
za kulturo Republike Slovenije, povzel pomembne 
letošnje obletnice stebrov naše kulture: 450-letnico 
Trubarjeve Cerkovne ordninge, ki obravnava cerkveni 
red, vprašanja teologije, bogoslužja in šolstva in ki še 
danes navdihuje s svojimi vprašanji in odgovori, 
430-letnice Dalmatinovega prevoda svetega pisma, s 
katerim je (po dr. Kraševcu) med 6000 jeziki, v katere 
je biblija prevedena, slovenski prevod na štirinajstem 
mestu, ter 430-letnico izida Bohoričeve slovnice, ki se 
je ukvarjala s pravopisom, besedoslovjem, oblikoslov-
jem in skladnjo. 

Sekretar Silvester Gaberšček je vzpostavil pomenljiv 
most med takratnimi in današnjimi kriznimi razme-
rami. Poudaril je pomen Trubarja, ki je zastavil vse 
svoje moči in ugled za materni jezik in ni podlegel 
pritiskom, da bi pisal v nekem skupnem slovanskem 
jeziku, zato pa je tudi spodbujal izide knjig v hrvašči-
ni z glagolico in srbščini s cirilico. Trubar je verjel v 
moč božje besede, ki nosi sposobnost spreminjanja 
posameznika in s tem celotne družbe. Poudaril je 
pomen bistvenega sporočila krščanstva: ljubite se tako, 
kot sem vas ljubil jaz (nesebično). To vodilo je lahko 
svetla luč v današnjih kriznih časih. Veličino praznika 
reformacije vidi tudi v tem, da se zavedamo lastne 
kulture in omike, da jo stalno gojimo. Stalna refor-
macija pomeni stalno budonst, ki jo plemenitimo in 
razvijamo s svojimi talenti in s tem ne zapravljamo 
dediščine reformacije. 

V nadaljevanju smo se posvetili monodrami slo-
venskega igralca, dramatika in režiserja Gregorja Ču-
šina, ki nam je odigral lastni Evangelij po Čušinu. V 
uvodnem nagovoru je razložil, da evangelij pomeni 
veselo novico, radostno vest, ki je kasneje zadobila po-
men pripovedi o Jezusovem življenju. Omenil je Je-
zusovo zapoved svojim apostolom, ki pravi: kar ste 
slišali v temi, povejte v svetlobi. 

Gregor, eden od njih, je ves čas ob Jezusovi strani, 
ves čas hodi iz teme proti svetlobi in se zdaj smeje, 
jezi, sprašuje, dvomi, predvsem pa prisostvuje. Predsta-
va je pomenila svojevrsten preplet prilik iz Jezusovega 
življenja, njegovih naukov in čudežev ter poučevanja 
ljudi v družbi apostolov s sedanjim pogledom na vero, 
boga, družbo, bližnjega. Predstava, polna menjav vlog 
in razpoloženj, je izvabila smeh, zamišljenost in na 
trenutke ganila do solz. Navdušila je zaradi iskrivosti 
in iskrenosti, zaradi osrednjega sporočila o ljubezni 
do bližnjega ter izpostavitve praznine, ki jo doživljajo 
odtujeni, zavrženi ljudje, ki se zatekajo v bolečino, 
omamo ali smrt, za čemer se skriva neuresničeno 
hrepenenje po ljubezni. 

Namen Čušinove prestave, da bi pripeljal vesele 
ljudi k veselemu bogu, je bil več kot dosežen. Aplavz, ki 
je avtorja in igralca večkrat zvabil k poklonu pred 
polnim Trubarjevim muzejem, je dal vedeti, da je bila 
predstava pomenljiva duhovna hrana na praznik re-
formacije. 

Kulturni večer se je v prazničnem vzdušju nadalje-
val v Galeriji Skedenj ob dobrotah, ki jih na samosvoj 
način pripravijo in postrežejo pri DOD Gradež. 

Letošnje praznovanje dneva reformacije je bilo 
globoko doživetje. Vsem nam želim, da se protestant-
ski duh – pogum, vera v človeka, njegovo dobroto in 
moč jezika – ohranja in nadaljuje vse leto. 

mag. Ana Porenta

PARK PREKMURSKE 
REFORMACIJE 
Moravske	Toplice,	7.	november

S poimenovanjem parka pred evangeličansko 
cerkvijo v Moravskih Toplicah v Park prekmurske 
reformacije v petek, 7. novembra letos, se je zaklju-
čilo bogato obhajanje letošnjega Dneva reformacije. 
Stilizirana odprta knjiga, ki ponazarja tesno poveza-
nost evangeličansko-luteranskega nauka z Biblijo, 
materinskim jezikom in prvimi knjigami v slovenšči-
ni in prekmurščini, je več kot simboličen dokaz, da 
ima to poimenovanje tako verski kakor tudi nacio-
nalni pomen. Trubar, Dalmatin, Bohorič, Küzmič, 
Trplan, Kardoš in mnogi drugi evangeličansko-lute-
ranski duhovniki in pisci so namreč odločilno pri-
spevali k temeljem slovenstva in se s tem nepozabno 
vpisali v našo slovensko-prekmursko etnogenezo, ter 
s tem tudi postavili in ustanovili Cerkev slovenskega 
jezika, kar je nedvomno pripomoglo – sicer veliko 
pozneje – tudi h konstituiranju slovenske države. 
Obeležje sta odkrila inšpektor Cerkve Johann Laco 
in domači inšpektor Franc Vitez, blagoslovila pa škof 
Geza Filo ter domači duhovnik in častni škof Geza 
Erniša, ki je svečani dogodek tudi počastil z daljšim 
nagovorom. 

Dogodku, ki so se ga udeležili številni gostje iz 
verskega in družbeno-političnega življenja, in je bil 
posvečen 450. obletnici izida Trubarjeve Cerkovne 
ordninge, 430. obletnici izida Dalmatinove Biblije, ter 
430. obletnici Bohoričeve slovnice, sta sledila preda-
vanje dr. Natalije Ulčnik o prekmurskem knjižnem 
jeziku in prekmurskih evangeličanskih duhovnikih-
-piscih ter Bachov klavirski koncert pianistke Adria-
ne Magdovski.

mag. Geza Erniša, EL 11/2014
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NAGOVOR	OB	OTVORITVI	PARKA
mag.	Geza	Erniša,	častni	škof

Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani zbrani!
V vsakem obdobju človeške zgodovine se rojevajo in 

kot feniks iz pepela vstajajo pomembne osebnosti, ki iz 
znamenj časa in razmer preroško zaslutijo svoje poslanstvo 
in naloge, ki jih morajo opraviti. Njihova načela, stališča 
in pogledi v prihodnost pa v času, ko živijo, niso vedno 
razumljeni in velikokrat tudi ne želeni in razumljeni. Še 
več, njihove življenjske zgodbe so marsikdaj prepletene 
tudi s trpljenjem zaradi prepričanj, pogledov, idealov in 
vizij. Vendar pa razvoja ni mogoče zaustaviti, kajti tudi 
najbolj zamolčana in zatirana resnica prej ali slej pride 
na površje, pa čeprav z veliko zamudo.

Letos si Slovenci, predvsem evangeličani in seveda vsi 
ljudje dobre volje, kličemo v spomin 450. obletnico izida 
Trubarjeve Cerkvene ordninge, njen letošnji izid v sodob-
ni slovenščini, 430-letnico Dalmatinove Biblije in 430-let-
nico Bohoričeve slovnice. In seveda si ob tem kličemo v 
spomin te zaslužne ljudi, naše duhovnike in pisce, kate-
rih imena in dela se kot lok razpirajo od Trubarja, Dal-
matina, Bohoriča vse do Prekmurja, do Štefana Küzmiča, 
Janoša Kardoša, Temlina in Trplana ter mnogih drugih.

Iz obilja notranjega blagoslova, pokončne drže, znanja 
in poguma teh izjemnih mož je tudi še danes čutiti 
popolno predanost njihovemu duhovnemu po slanstvu, 
ki je bilo posvečeno službi evangelijske resnice, svojemu 
narodu in jeziku. Verjamem, da tega trdnega temelja ne 
morejo izbrisati nobeni viharji in nobeni nalivi, čeprav 
ga za določen čas lahko prekrijejo. In zato je danes po-
imenovanje tega lepega koščka domače grude pred 
cerkvijo v »Park prekmurske reformacije« več kot upra-
vičeno in utemeljeno početje, kajti le če se spominjamo 
preteklosti, jo znamo ceniti ter spoštovati, in skozi njo 
razumemo sedanjost, ohranjamo svojo sveto dediščino, 
jo žlahtnimo in predajamo naprej. Le tako dela iz pre-
teklosti dobijo pomen za sedanjost in moč za prihodnost.

Verjamem, da tako mislimo tudi mi vsi. Tako dolenj-
sko-slovenski Trubar kakor tudi prekmursko-slovenski 
Küzmič – naj omenim ta dva slovenska Kolumba, ki sta 
nam s svojim življenjem, polnim dramatičnih nevarno-
sti in tveganj, še bolj pa s svojim delom sporočila in še 
danes sporočata, da je ustvarjalnost resnična, cenjena in 
žlahtna le, če je namenjena čim večjemu krogu ljudi in 
ni le neko sebično, parcialno početje. Le tako ima člove-
kova ustvarjalnost svoj smisel in možnost za preživetje.

Slovenski reformaciji in slovenskim reformatorjem, 
prekmurski reformaciji in prekmurskim reformatorjem, 
našim duhovnikom in piscem, ki so resda prihajali iz 
različnih okolij in razmer, a so si bili po nauku in veri 
tako blizu, tako rekoč eno, smo torej lahko hvaležni za 
marsikaj, tudi če temu še dandanes mnogi oporekajo. 
Hvaležni za to, da so potrkali na naša srca, v njih zbudi-
li narodno zavest, vero na protestantsko-krščanski način 
in kljubovali viharjem zgodovine, ki zlasti majhne naro-

de tolikokrat premetavajo drugače, kot bi si želeli in 
zaslužili. Tem viharjem pa se je treba upreti. Potrebno je 
reči: dovolj! In to zaradi resnice in pravice, ki lahko edi-
ni prineseta razumevanje, slogo, mir in spravo med 
ljudi. To je naša obveza in dolžnost. Povsod in venomer, 
kajti človek se nikoli ne bi smel bati povedati resnice. 

Spoštovane gospe in gospodje!
Mislec Seneka je – nekoliko parafrazirano povedano 

– zapisal: »Trpljenje, težave in skrbi prihajajo v naše živ-
ljenje hitro, kot da jih na krilih nosi veter, in odhajajo od 
nas peš, s počasnimi koraki.« Velikokrat se res zdi, da je 
to naša usoda. Tudi zgodovina nam tako pravi. Pa vendar 
vedno znova nekje na koncu predora zasije nova luč, 
kajti Bog človeku nikoli ne zapre vrat, ne da bi ne kje odprl 
kakšna nova. Odprl jih je našim prednikom, odpira jih 
nam in odpiral jih bo zanamcem. V to moramo verjeti, 
kajti drugače nas ne bo. Le od nas pa je odvisno, ali bomo 
znali danes, tu in zdaj, prepoznati znamenja časa, se 
ustrezno odzvati in dati priložnost prihodnosti, da se 
uresniči in zaživi, kajti dober čas delajo le dobri ljudje.

Verjamem, da se je tudi s tem majhnim, pa vendar 
pomembnim poimenovanjem do sedaj brezimnega par-
ka v »Park prekmurske reformacije«, spet utrnila majhna 
iskrica v mozaiku naše Cerkve in našega naroda. In naj se 
vedno, nenehno in živo, nahaja pod božjim blagoslovom 
in oplaja z božjo besedo. Park in vsebina slovenske refor-
macije in park in vsebina prekmurske reformacije pa naj 
se še bolj živo medsebojno oplajata, kajti eden in drugi 
sta identična v svoji vsebini, v svojem pomenu in name-
nu. Čez leto dni se bomo vseh »lubih Slovencev«, ne 
glede na njihovo vero, svetovni nazor ali politično pri-
padnost, zelo razveselili, če se nam bodo pridružili v 
Moravskih Toplicah ob prvi obletnici poimenovanja. 

Zato na koncu s Trubarjem voščim: Vsem Slovencem, 
milosti, miru, usmiljenja in pravega spoznanja Boga po 
Jezusu Kristusu, prosim. 

In s Ferencom Temlinom in njegovim Malim kate
kizmom kličem: Vzemi tako ta moj mali dar za veliko 
dobro, živi z njim Bogi na čest in hvalo, tvojemi bližnje-
mi v korist, sebi pa na düšno zveličanje.

Hvala za pozornost, vsem skupaj pa želim lep, prije-
ten večer in veliko poguma za velike reči.
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Informativna rubrika Pogledi tudi tokrat prinaša že ustaljena pregleda študijskih večerov in revije Stati inu 
obstati, seznanja nas pa tudi s pomembnimi dogodki v minulem letu, med njimi s simpozijem v Radencih, z 
odkritjem še enega izvoda Cerkvene ordnunge ter z drugimi zanimivostmi, med katerimi ne gre spregledati 

predstavitve škofa Geze Fila in visokega odlikovanja naših članov

POGLEDI

ŠTUDIJSKI VEČERI
Nadaljevali so se tematsko raznovrstni »Študijski 

večeri« Slovenskega protestantskega društva Primož 
Trubar s predavanji in razpravami v ljubljanski Trubar-
jevi hiši literature. Omogoča jih program kulturnih 
dejavnosti Mestne občine Ljubljana, glavni usklajeva-
lec njihovega sporeda pa je prof. dr. Božidar Debenjak. 
Leta 2014 so se zvrstila predavanja z razpravo:

15.	 januar:	 Cerkovna ordninga, Artikuli, abeced
nik, katekizmi – in Dalmatinov magisterij, predaval 
dr. Kozma Ahačič.

19.	februar: Hitlerjev Bog: nacionalsocializem in/
kot religija ter odnos do katolicizma in protestantizma, 
predaval dr. Marko Kerševan.

19.	marec:	Povezave med slovensko in hrvaško re
formacijo, predaval dr. Vincenc Rajšp.

16.	 april: Reformacija na Dravskem polju: zgod
njenovoveške skupnosti augsburške veroizpovedi med 
Mariborom in Ptujem, predaval mag. Žiga Oman.

21.	maj: Katoliška cerkev v Nemčiji v času Tretjega 
rajha, predaval dr. France M. Dolinar.

15.	oktober:	Evropsko judovstvo pred holokavstom 
in po njem, predaval Klemen Jelinčič Boeta.

19.	 november: Katoliškoprotestantska trenja  
v Ljubljani v drugi polovici 16. stoletja, predavala  
dr. Lilijana Žnidaršič Golenc.

17.	december: Izvirni greh: o naravi prepovedanega 
sadu, predaval dr. Božidar Debenjak.

Dopolnjena in po načelu strokovne razprave obde-
lana besedila predavanj objavlja revija Stati inu obstati, 
tu navajamo kratke povzetke.

Kozma Ahačič
Cerkovna ordninga,	Artikuli,	abecednik,		
katekizmi	–	in	Dalmatinov	magisterij

Prispevek opozarja na pet novih najdb knjig pro-
testantskih piscev iz 16. stoletja: glagolski in cirilski 
Katekizem iz leta 1561, Ta pervi deil Noviga testamenta 
in Articuli Primoža Trubarja iz let 1557–1558 ter 1562, 
na magistrsko delo Jurija Dalmatina De catholica et 
catholicis iz leta 1572, podrobneje pa opiše novo najd-

bo drugega ohranjenega izvoda Cerkovne ordninge iz 
leta 1564, ki ga je oktobra 2013 našel Ulrich D. Oppitz, 
ter poudari njen pomen in razlike glede na doslej 
znani izvod. Posebej opozori na zanimive rokopisne 
vpise v knjigo, ki predstavljajo prvi ohranjeni pisni vir, 
namenjen izključno ženski uporabnici.

Primožu Trubarju je bilo tiskanje Katekizma in 
Abecednika leta 1550 uradno onemogočeno zaradi 
prepovedi nadzornikov tako v Nürnbergu kakor v 
Schwäbisch Hallu. Doslej so zato sklepali, da sta bili 
knjigi natisnjeni v Tübingenu pri tiskarju Ulrichu 
Morhartu. Prispevek pa na podlagi novih spoznanj 
o črkah in inicialki L v prvih dveh slovenskih knjigah 
podaja novo interpretacijo glede kraja tiska in tiskarja, 
ki je knjigi natisnil. S Petrom Frentzem (tudi Frentius 
oziroma Frentzius), tiskarjem v Schwäbisch Hallu, ter 
najverjetneje še z Mihaelom Grätterjem (tudi Gretter), 
»krščanskim pridigarjem« v istem kraju, se je Primož 
Trubar dogovoril, da bosta knjigi natisnjeni v njegovi 
delavnici v tajnosti ob Trubarjevi odsotnosti. To verjet-
no ni bilo posebno težko, saj tiskarn praviloma niso 
pregledovali, Trubarjeva odsotnost pa je nevarnost, 
da bi kdo opazil, kaj se dogaja, še dodatno zmanjšala. 
Tudi če je v Schwäbisch Hallu še kdo vedel za tak pro-
jekt (morda celo mestna oblast), jih ni prav nič stalo, 
da so tak skrivni projekt dopustili, saj jih je skrbelo 
predvsem, da se ne bi zamerili višjim oblastem. In  
če je projekt s skrivnim tiskom v Schwäbisch Hallu 
uspel, potem ga Trubar nikjer ne izpostavlja predvsem 
zato, ker bi bilo res skrajno neprevidno opozarjati 
oblastnike o svoji (in tiskarjevi) kršitvi interima in 
izrecne prepovedi.

Ta ugotovitev temelji na nedavni primerjavi njego-
vih tiskov s tiski drugih tiskarn ter na ponovni analizi 
in interpretaciji virov, ki osvetljujejo nastanek teh dveh 
Trubarjevih del. Nove ugotovitve pojasnjujejo tudi do-
sedanje zadrege z določanjem letnice izida Katekizma.

Marko Kerševan 
Hitlerjev	Bog:	nacionalsocializem		
in/kot	religija	ter	odnos	do	katolicizma		
in	protestantizma

Predavanje oziroma članek se posveča odnosu 
nacionalsocializma do religije in cerkva (kot dopol-
nilo predavanjem, ki so obravnavala predvsem odnos 
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krščanskih cerkva do nacionalsocializma); posebne 
pozornosti so deležni Hitlerjevi nazori. Nacionalso-
cialisti so se sami vseskozi predstavljali kot verujoči 
v Boga (kot gottgläubig) in se kot taki postavljali 
nasproti »brezbožnemu boljševizmu in komuniz-
mu«. Iskali so vero, ki bi »ustrezala (nemškemu) 
narodu in rasi«. Pri tem so nekateri (kot Deutsche 
Christen) skušali »oči stiti« in dopolniti krščanstvo, 
drugi (kot Rosenberg, Himmler in njegovi) so »ob-
navljali« in razvijali razne variante germanske oz. 
narodne (»völkische«) religije, tretji so razlikovali 
med (nacionalsocialističnim) »svetovnim nazorom« 
(Weltanschauung) in religijo/religijami: rasni antise-
mitizem kot del za vse Nemce obveznega svetovnega 
nazora je bil pri tem pojmovan kot nacionalno-poli-
tično in znanstveno vprašanje, na pa kot religiozno 
vprašanje in opredeljevanje. Pri Hitlerju lahko opa-
zimo averzijo tako do krščanstva kot do ponujanih 
novih/starih religij. Videti je, da je skušal kombinirati 
»abstraktno« verovanje v Boga in Božjo previdnost 
s povzdigovanjem pomena znanosti. Vodil ga je 
politični pragmatizem, zaradi katerega je obračun 
s cerkvami prelagal na čas po »končni zmagi«: do 
takrat naj bi se izogibali (proti)verskim napadom in 
spopadom in odločno zatirali le cerkvena nasproto-
vanja nacionalsocialistični politiki (v nacionalnih in 
»rasnih« vprašanjih). 

Hitler je RKC zaradi njene zgodovinske učinkovito-
sti hkrati občudoval in sovražil (kot resnega tekme-
ca). Protestantizem je kot nasprotnika omalovaževal, 
ker je bil neenoten in šibkejši. Nacionalsocialistom 
so prišli prav Luthrovi ostri verbalni napadi na Jude 
in judovstvo njegovega časa; izkoriščali so tudi lute-
ranski nauk o »dveh kraljestvih« (»dveh regimentih«) 
kot argument za izključevanje cerkve iz političnih  
in posvetnih zadev. Dejansko in potencialno pa sta  
bila prav protestantizem in Luthrova reformacija v 
svojem jedru v najglobljem konfliktu z nacionalso-
cializmom. Luteransko/protestantsko krščanstvo je 
»pavlinsko krščanstvo«: apostol Pavel pa je bil za 
nacionalsociali stične ideologe glavni izvor in simbol 
vsega, kar so v krščanstvu zavračali. Ne slučajno je 
bil med najostrejšimi teološkimi nasprotniki nacio-
nalsocializma Karl Barth, ki je svoje ime in vpliv v 
sodobni teologiji dobil prav s svojo obravnavo Pav-
lovega Pisma Rimljanom. Barth je bil tudi vodilni 
avtor Barmenske deklaracije 1934, s katero so se 
nemški protestanti teološko postavili po robu naci-
stični usmeritvi v cerkvi in zunaj nje. Deklaracija je 
za cerkve in kristjane še danes kažipot med Scilami 
»krščanskih« sakralizacij naroda, države, voditelja in 
drugih posvetnih vrednot, in Karibdami »duhovne-
ga«/dualističnega omalovaževanja ali celo zavrača nja 
»zemeljskih stvarnosti«.

Vincenc Rajšp
Povezave	med	slovensko		
in	hrvaško	reformacijo

Sodelovanje med slovenskimi reformatorji in refor-
macijo na Hrvaškem je bilo pomembno. Pri izdajanju 
protestantskih knjig v domačem jeziku je Primož 
Trubar od vsega začetka mislil tudi na Hrvate. Na 
Hrvaškem so pridigali v reformacijskem duhu tudi 
predikanti iz slovenskega prostora. Sicer pa so bili 
najpomembnejši stiki v času delovanja uraške tiskarne, 
ki jo je vodil Primož Trubar, finančno pa je njeno delo-
vanje omogočal plemič Ivan Ungnad. Z reformacijskim 
gibanjem na Hrvaškem je bila najtesneje povezana 
dežela Kranjska. Na ozemlju te dežele, v Metliki, je 
deloval v hrvaškem jeziku predikant Vlahović, ki je 
imel pomembno vlogo pri ocenjevanju hrvaških 
knjig, ki so jih tiskali v Urachu. Kranjska je bila tesno 
povezana tudi s protestantskimi pridigarji v Vojni 
krajini. Prav tako je imela Kranjska pomembno vlogo 
pri razširjanju hrvaških protestantskih knjig.

Žiga Oman
Reformacija	na	Dravskem	polju:		
zgodnjenovoveške	skupnosti	augsburške	
veroizpovedi	med	Mariborom	in	Ptujem

Stoletje reformacije na Dravskem polju, od prvih 
omemb nove vere leta 1528 do smrti zadnje znane 
tukajšnje evangeličanke v zgodnjem novem veku leta 
1637, je sledilo dogajanju v deželi. V Mariboru se je 
augsburška veroizpoved med vodilnim delom meščan-
stva zasidrala še pred sredino 16. stoletja, že v času 
pred graškim deželnim zborom leta 1572 prevladala 
ter se na vrhu obdržala še naslednjega četrt stoletja. Na 
Ptuju evangeličani takšne premoči, kakor kaže, nikoli 
niso imeli, vendar vsaj po omenjenem letu niso bili 
nepomemben dejavnik v mestu. Pri tem je tamkajšnje 
dogajanje zaradi pomanjkanja virov neprimerno manj 
jasno kot v Mariboru. 

Odločen nastop protireformacijsko usmerjene 
duhovščine okoli leta 1587 je dravskopoljske evange-
ličanske skupnosti, ki jim je ves čas načelovalo lokalno 
plemstvo, prisilil v izgradnjo lastne cerkvene organi-
zacije. Slednje dotlej niti niso potrebovale, saj so bile 
neredko naslonjene na strukture katoliških župnij, 
predvsem mariborska. Skupnosti so se organizirale 
v Dravskopoljski okraj augsburške veroizpovedi, ki je 
pri dvorcu Betnava vzpostavil cerkveno in šolsko sre-
dišče, z odločilno finančno pomočjo deželnih stanov. 
Sredi šče je delovalo v letih 1589–1600 in omogočilo 
še zadnji razcvet tukajšnjih evangeličanskih skupnosti, 
zlasti mariborske. Pri tem je bilo v teh skupnostih, 
kljub njihovemu prevladujočemu nemškemu jezi-
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kovnemu karakterju, udeleženo tudi slovensko prebi-
valstvo. Vsem skupaj je usodni udarec v začetku leta 
1600 zadala protireformacija. Kljub temu uničenje 
betnavskega središča in katolizacija nista pomenila 
takojšnjega izginotja tukajšnjih evangeličanov. Zlasti 
trdoživa je bila ptujska skupnost, ki so jo v veliki večini 
sestavljale ženske, čeprav je precej manjša mariborska 
(kripto)protestantska srenja preživela dlje, nekateri 
verniki in vernice tudi dokončni izgon evangeličan-
skega plemstva leta 1629.

France Martin Dolinar
Katoliška	cerkev	v	Nemčiji		
v	času	Tretjega	rajha

V skupnem pastirskem pismu so nemški katoliški 
škofje 23. avgusta 1945 z obžalovanjem priznali, da 
je tudi del katoličanov med drugo svetovno vojno 
sodeloval pri zločinih nacionalsocialističnega režima 
»proti človekovi svobodi in njegovemu dostojanstvu«. 
Starejša generacija nemških škofov je Hitlerjev vzpon 
na oblast doživljala pod vtisom kulturnega boja, ki je 
s svojimi posledicami pomembno vplival na nemško 
Katoliško cerkev še globoko v 20. stoletje. Od nekaj več 
kot 69 milijonov Nemcev sta bili ob prihodu Hitlerja 
na oblast slabi dve tretjini protestantske in tretjina 
katoliške veroizpovedi, od verskih manjšin pa je bila 
najštevilčnejša judovska. Pomembno vlogo pri Hitler-
jevem prevzemu oblasti je imel eden najvplivnejših 
nemških katoliških politikov tega časa, namreč Franz 
von Papen, in ob njem katoliška Stranka sredine, ker 
sta podcenila Hitlerjevo agresivnost in zvitost v boju 
za neomejeno oblast v državi. 

Na nevarnost pretiranega nacionalizma in porast 
rasne nestrpnosti je leta 1930 opozoril predsednik 
ško  fovske konference v Fuldi kardinal Adolf Bertrand. 
Že naslednje leto so katoliški škofje v posebni izjavi 
opozorili na nezdružljivost krščanstva z nacional  - 
so cialistično ideologijo. 

Do usodnega preobrata je prišlo po sklenitvi 
konkordata leta 1933 in po Hitlerjevih pomirjujočih 
in zavajajočih izjavah v prid Katoliški cerkvi, zaradi 
katerih so škofje pogojno preklicali prepoved vklju-
čevanja katoličanov v Hitlerjevo stranko. Prepoved 
strankine ideološke usmeritve je seveda ostala v 
veljavi. Sistematično kršenje določil konkordata,  
kršenje temeljnih človekovih pravic, program evtana-
zije in holokavst nad Judi so škofe poenotili v odločni 
obsodbi ideologije vladajočega režima. Pomemben 
delež so škofje prispevali tudi k vsebini okrožnice Mit 
brennender Sorge (1937) papeža Pija XI. Razhajali pa 
so se v načinu, kako izraziti svoj protest proti zločin-
ski dejavnosti nacionalsocialistične stranke. Številne 
diplomatsko izpiljene protestne note kardinala Ber-

trama je vlada preprosto ignorirala, javnost pa o njih 
sploh ni bila obveščena. 

Po drugi strani sta berlinski škof Konrad von 
Preysing in münsterski škof Clemens August von Galen 
v svojih pridigah in pastirskih pismih javno obsodila 
zločine Hitlerjevega režima. Togost lojalnosti vladajoči 
oblasti na podlagi Pavlovega Pisma Rimljanom, da je 
vsaka oblast od Boga (13,1), je škof Galen nadgradil s 
Petrovimi besedami iz Apostolskih del, da je pri krše-
nju temeljnih človekovih pravic »Boga potrebno bolj 
poslušati kot ljudi« (5,29). 

Aktivna podpora in reševanje Judov je številne 
katoliške duhovnike stala življenje. Prav tako tudi 
katoliške duhovnike in laike, ki so se aktivno vključili 
v subverzivni protinacistični odpor. Žal pa se nemška 
škofovska konferenca v času druge svetovne vojne ni 
uspela poenotiti za skupen odločen javni protest proti 
zločinom nacionalsocializma, kakor je to storila po 
drugi svetovni vojni.

Klemen Jelinčič Boeta
Evropsko	judovstvo	pred	holokavstom		
in	po	njem

Predavatelj je orisal evropsko judovstvo v prvi 
polovici 20. stoletja in njegove skupine, nato spre-
govoril o izginotju treh judovskih kulturnih skupin 
in civilizacijskih vzorcev (nemškega judovstva, jidiš 
judovstva in sefardskega judovstva) ter o obnovi po 
holokavstu in stanju danes. 

Povzetek bo objavljen skupaj z besedilom preda-
vanja v št. 21-22 revije Stati inu obstati, ki bo izšla 
oktobra 2015.

Lilijana Žnidaršič Golenc
Katoliško-protestantska	trenja	v	Ljubljani	
v	drugi	polovici	16.	stoletja

V drugi polovici 16. stoletja so Ljubljano opazno  
zaznamovala nasprotja med katoličani in protestanti, 
še posebej tistimi, ki so za svojo vzeli veroizpoved, prvič 
predstavljeno na državnem zboru Svetega rimskega 
cesarstva v Augsburgu leta 1530 (Confessio Augustana). 
Bodisi katolištvo bodisi protestantstvo (luteranstvo) 
so na prižnicah in drugje po Ljubljani branili ali napa-
dali že v prvi polovici 16. stoletja, natančneje od srede 
dvajsetih let tega stoletja naprej. Vendar so se trenja 
občutneje pomnožila in intenzivirala po letu 1550. 
Čeprav je bil v letih 1547–1548 s sodnim procesom 
proti »krivoverskim« duhovnikom protestantskemu 
taboru v Ljubljani zadan velik udarec, za zdaj znani viri 
kažejo, da so si protestanti v mestu hitro opomogli. 
Leta 1552 je ljubljanski meščan Mihael Frankovič pred 
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mestnim sodiščem ovadil neznane avtorje sramotil-
nega pisma, s katerim naj bi ti širili očitke na račun 
duhovščine in nekaterih laikov, med njimi njega sa-
mega in enega njegovih sinov. Po drugi strani podatki 
iz zapisnikov ljubljanskega mestnega sveta razkrivajo, 
da se je Frankovič pogosto zapletal v spore, ki veči-
noma niso bili versko motivirani. Kljub temu ni brez 
podlage domneva, da je bil Frankovič eden vnetejših 
protiprotestantov v mestu, čemur posredno pritrjuje 
tudi kariera njegovega sina Mihaela med ljubljansko 
stolno duhovščino. V skupino gorečih nasprotnikov 
protestantizma so od petdesetih let 16. stoletja prav 
tako sodili duhovniki iz družine Škofič, v prvi vrsti 
generalni vikar ljubljanske škofije Nikolaj. Proti njemu 
– bil naj bi, med drugim, Trubarjev »največji sovraž-
nik zaradi vere« – so protestanti v Ljubljani odprli 
več »front«. Še o že pokojnem Nikolaju so denimo 
razširjali govorice, da je imel »zakonito poročeno 
mater svojega sina nad dvajset let v zakupu«, njegov 
sin pa da bo »to soboto postavljen pred sodišče zaradi 
sodomitstva [homoseksualnosti]«.

Katoliško-protestantska nasprotja so dobila nov 
zagon po vrnitvi Primoža Trubarja v prestolnico 
Kranjske leta 1561 oziroma 1562. Od junija 1562 
do prvih mesecev 1565 je namreč Trubar, ki se je 
omenjenemu sodnemu procesu izognil z umikom 
na Nemško, v Ljubljani tokrat deloval kot superin-
tendent Cerkve augsburške (luteranske) veroizpovedi 
na Kranjskem. Oba tabora, katoliški in protestantski 
oziroma luteranski, sta skušala zdaj svoje vrste še 
bolj okrepiti s teološko podkovanimi pridigarji. V 
kontekst teh prizadevanj spada (ohranjeni) del ko-
respondence iz leta 1564 med Trubarjem, Kreljem 
ter Tulščakom na eni in ognjevitim frančiškanom 
Jurijem Bravšičem (Braosich) na drugi strani. Čeprav 
vse kaže, da do prave polemike, h kateri so Bravšiča 
pozvali vodilni ljubljanski predikanti, nazadnje ni 
prišlo, si doslej slovenski javnosti le delno znano do-
pisovanje med obema stranema zasluži čimprejšnjo 
objavo v celoti.

K verskim sporom v Ljubljani so sicer prav do 
konca 16. stoletja, ko so na deželnoknežji ukaz mesto 
zapustili pridigarji in učitelji augsburške veroizpovedi, 
s svojimi sovražnimi besedami in dejanji prispevali 
pripadniki obeh poglavitnih konfesij iz vseh plasti 
mestnega prebivalstva. Pri interpretaciji in posledično 
razumevanju katoliško-protestantskih trenj v Ljubljani 
– ob izteku stoletja je mesto štelo okrog 6000 prebi-
valcev, luteranov je bilo več kot dve tretjini – seveda 
ne moremo mimo razmer, dogodkov in oseb, ki so 
pustili svoj pečat v širših teritorialnih okvirih. Še zlasti 
to velja za okvir dežel Svetega rimskega cesarstva, 
katerega najjužnejši del je predstavljala Kranjska s  
t. i. avstrijsko Istro.

Božidar Debenjak
Izvirni	greh:	o	naravi	prepovedanega	sadu

Zgodovinska opredelitev izvirnega greha v povezavi 
s spolnostjo (Tertulijan, Avguštin). Spolnost kot taka 
je grešna, dopustna le z namenom razmnoževanja. Bi-
blija o izvirnem grehu: jedro greha označujejo besede: 
»Bosta kakor Bog, poznala bosta dobro in hudo.« Biti 
enak z Bogom je pogubno hotenje. Narava človeške 
spolnosti in njene dimenzije. Potrebna je presoja, ka-
tere biblične odredbe zastran spolnosti spadajo med 
»legalne« ali »ceremonialne« in kaj med »moralne«. 
Toda bistvo pogubnega izvirnega greha je težnja po 
neomejenosti delovanja »kakor Bog«. Človek kot 
zgrešeni demiurg.

STATI INU OBSTATI
Številka	19-20/2014

Letošnja 19.-20. številka dokazuje, da naša revija 
redno izhaja že deseto leto, zato je prav, da uvodno 
uredniško besedo ob takšni jubilejni dvojni številki 
zastaviva nekoliko drugače. Najprej tako, da nas 
leto 2014 vse skupaj napelje na druge letnice, ki se 
letos ponujajo v spomin, opomin, izziv. Za revijo, 
za tiskano besedo, namenjeno v najširšem pomenu 
obeh besed »vprašanjem protestantizma«, so seveda 
najbolj neposredno pomembne (ob)letnice, povezane 
s protestantskimi tiskanimi besedami. 

Dve taki letnici se nam v tem smislu posebej po-
nujata: 1564 in 1934.

Leto 2014 je za nas 450. obletnica izida Trubarjeve 
Cerkovne ordninge leta 1564. Lani je bila v prote-
stantskem svetu deležna pozornosti 450. obletnica 
Heidelberškega katekizma, zato naj ob tem tokrat 
spomnimo, kako smo pred 14 leti po zaslugi Franca 
Kuzmiča dobili tudi njegov prvi slovenski prevod, ki 
je bil objavljen v tematski številki o protestantizmu 
revije Poligrafi (21-22/2001). Prav tako ne želimo 
prezreti 430. obletnice izida Dalmatinovega prevoda 
Biblije (1584). Če je poslovenjenje biblijskih besedil 
največji verski, jezikovni in literarni dosežek slovenske 
reformacije, pa je Cerkovna ordninga njeno najambi-
cioznejše in potencialno najdaljnosežnejše in najbolj 
zaokroženo cerkveno, versko, teološko in – to lahko 
rečemo – tudi jezikovnopolitično besedilo. Cerkveni 
redi so bili v nemških deželah takratnega Rimskega 
cesarstva uradni, vrhovni oblastni, kar »državotvor-
ni« dokumenti; pomenili so uradno (re)formiranje 
cerkvene organizacije v neki deželi. Nastajali so zato 
v sodelovanju verskih in teoloških avtoritet in dežel-
nih oblastnikov, ki so jih imeli edini pravico izdati. 
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Določali so pravi verski nauk, pravi in veljavni način 
podeljevanja zakramentov in opravljanja obredov, 
postavljanje in izobraževanje duhovnikov, v tej zvezi 
tudi izobraževanje sploh, pa tudi še druga področja v 
organiziranosti deželne Cerkve. 

Na tem mestu ne bi govorili o tem, da je Tru-
barjev slovenski cerkveni red tako rekoč neizogibno 
zadel na ne(je)voljo katoliškega deželnega kneza in 
bil prepovedan in/ali da je sploh bil le preizkus (ne)-
tolerantnosti habsburškega kneza do protestantske 
reformacije v njegovih deželah. Povedali pa bi, da nas 
fascinirata ambicija in (samo)zavest Cerkovne ordninge 
in Trubarja. Slovenski cerkveni red ni le še ena prvih 
knjig v slovenskem jeziku: je knjiga, ki v slovenskem 
jeziku določa, da se mora ljudem slovenskega jezika 
pravi stari nauk in evangelij oznanjati v slovenskem 
jeziku, da se morajo v tem jeziku opravljati vse božje 
službe in podeljevati zakramenti, da se morajo zato v 
tem jeziku in za uporabo tega jezika verniki in duhov-
niki tudi izobraževati … Cerkovna ordninga demantira 
omalovažujoče razlage pomena in namena slovenskih 
protestantskih knjig, češ da so pač bile pedagoško 
sredstvo za širjenje protestantskih naukov med ljudi, 
ki niso razumeli drugega/nemškega jezika. Cerkovna 
ordninga je namenjena izobraženi eliti, cerkvenim in 
posvetnim funkcionarjem, ki so vsi znali nemško: od 
njih v slovenskem jeziku zahteva, da za ljudi slovenske-
ga jezika v »cerkvi božji slovenskega jezika« pridigajo, 
opravljajo bogoslužje in delijo zakramente v sloven-
skem jeziku. To zahteva zaradi Božjega opravičenja in 
odrešenja ljudi, ki pride samo po veri; vera pa pride 
samo po pridiganju/oznanjanju in poslušanju Božje 
besede in po poslušnosti Božji besedi, ko ta pride do 
besede v človeškem jeziku oznanjevanja in poslušanja. 
To je poudaril že Matjaž Kmecl v prvem besedilu, ki 
smo ga objavili v prvi številki revije, in prav je, da 
po desetih letih ob obletnici Cerkovne ordninge to 
ponovimo.

Visoki, 450. obletnici Cerkovne ordninge posvečamo 
pozornost z različnimi prispevki. Sestavki Oppitza, 
Ahačiča in Fila govorijo o nedavno najdenem še enem 
ohranjenem izvodu v Znanstveni mestni knjižnici v 
Memmingenu. Govorijo o znanstvenokritični izdaji in 
njenem prenosu v sodobni slovenski knjižni jezik, za 
kar sta letos poskrbela Trubarjev forum in Znanstveno-
raziskovalni center SAZU. Obsežna razprava Jonatana 
Vinklerja pa na podlagi ponovnega pregledovanja 
sočasnih virov ter analize razmerij med notranje-
avstrijskimi deželnimi stanovi in deželnim vladarjem 
prikazuje Trubarjevo Cerkovno ordningo kot politično 
dejanje. Hkrati po skoraj sto letih prvič objavljamo 
slovenski prevod središčnega poglavja v Kidričevi 
prvi znanstveni monografiji o Cerkovni ordningi, ki je 
izšla leta 1919 v nemščini v Heidelbergu. Kidrič v njej 
izčrpno prikaže in analizira edini takrat znani izvod 

tega Trubarjevega dela v Dresdenski knjižnici. Ko je 
bil ta med drugo svetovno vojno pri bombardiranju, 
kakor vse kaže, uničen, je bil prav do leta 1971 Kidričev 
prikaz edini dokument, ki je omogočal (posredni) 
vpogled v vsebino Trubarjevega cerkvenega reda. Leta 
1971 je bil v meandrih vatikanske knjižnice najden še 
en izvod, ki je tja zašel v času tridesetletne vojne, ko so 
katoliški cesarski vojaki zavzeli in izropali protestantski 
Heidelberg, kot del vojnega plena pa poslali v Vatikan 
del tamkajšnje Bibliothece Palatine. Še do lani je veljal 
za edini ohranjeni primerek. 

Protestantska slovenska Biblija iz leta 1584 ni 
doživljala tako dramatičnih zasukov, vendar pa smo 
za rubriko Bilo je povedano tokrat s prav posebnim 
namenom izbrali razpravo jezikoslovca Antona Brez-
nika iz leta 1917. Hoteli smo namreč opozoriti na 
ne  spodbitno in nepogrešljivo mesto Dalmatinovega 
prevoda v nizanju slovenskih lekcionarjev – začelo se 
je s Hrenovim – in sploh v slovenski literarni tradiciji, 
saj so ga, v odlomkih seveda, zmeraj znova objavljali 
skoraj do konca 18. stoletja in s tem ohranjali njegov 
visoki zgled slovenskega knjižnega jezika. 

Vpogled v pogosto spregledani znanstveni delež 
protestantov (Bohorič, Megiser) v temelju slovenskega 
jezikoslovja – torej nekakšen kontrapunkt Trubarjeve-
mu organiziranju Cerkve slovenskega jezika – pa po 
daljšem času odstira razprava Majde Merše o veljavi 
Megiserjevih dveh slovarjev (1592, 1603) in o njunih 
doslej še neraziskanih razlikah v zajemanju in poda-
janju slovenskega besedja. Ob podatkih o začetnikih 
slovenskega knjižnega jezika si kaže utrditi v zavesti 
tudi podatek: Megiser je s svojim slovarskim delom 
kodificiral slovenski knjižni jezik in njegovo gradi-
vo uvrstil že nekaj desetletij po njegovem rojstvu v  
ugledna evropska večjezična slovarja (prim. prikaz 
Majde Merše v št. 3-4 naše revije leta 2006), iz katerih 
je potem črpalo nadaljnje slovensko slovaropisje. 

Leto 1934 pa spominja, da letos poteka 80 let od 
sprejema Barmenske izjave, jasnega in brezkompro-
misnega teološkega ugovora (dela) nemških pro-
testantov proti nacistični ideologiji in nacističnim 
pretenzijam tudi v nemški Evangeličanski cerkvi. To 
(še) ni bil ugovor proti nacističnim antisemitskim 
in drugim zločinom, ampak ugovor proti takemu 
povezovanju – in takemu razvezovanju – narodne-
ga/političnega in cerkvenega/evangeljskega, ki je 
iz cerkve Božje besede in Kristusovega evangelija 
delalo nekaj drugega in je pripravljalo tla za to, da 
se kristjani sprijaznijo z zločini ali celo sodelujejo pri 
njih. Ne gre pozabiti, da je Barmenska izjava nastala 
v okoliščinah evforije in zanesenosti/zavedenosti v 
Nemčiji ob Hitlerjevem prevzemu oblasti 1933/34, 
ko so v Nemčiji in zunaj nje številni videli v Hitlerju 
in nacionalsocializmu sprejemljivega partnerja ali 
celo taktičnega zaveznika ter so sklepali z njim spo-
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razume in kompromise (med prvimi tudi Vatikan s 
konkordatom julija 1933). 

Karl Barth – vodilni avtor Barmenske izjave – je vse-
skozi poudarjal, da je sprevržena povezava narodnega, 
državnega in krščanskega pomembno prispevala že 
h katastrofi prve svetovne vojne (tudi 100. obletnice 
njenega začetka se letos spominjamo). Barmenska 
deklaracija je zato tudi odgovor in ugovor proti vsem 
(ne)svetim aliansam, ki z Bogom in evangeljskim 
poslanstvom nadgrajujejo ali utemeljujejo vsakokrat-
ne kolektivno-egoistične interese. Nov prevod Bar
menske izjave smo objavili v lanski številki naše revije 
(prvi slovenski prevod lahko najdemo v že omenjeni 
tematski številki revije Poligrafi, 21-22/2001); pripravil 
ga je Leon Novak, ki je v okviru Študijskih večerov 
predaval o Izpovedujoči cerkvi nemških protestantov 
v času nacizma. Kontekstu njenega nastanka, se pravi 
nacionalsocialističnemu prevzemu oblasti in razmerju 
med Cerkvami in nacizmom, so bila poleg Novakovega 
posvečena še tri predavanja na Študijskih večerih Slo-
venskega protestantskega društva, ki jih objavljamo v 
tej številki (France Martin Dolinar, Marko Kerševan). 
Duhu takega razpravljanja o odgovornosti krščanstva 
in krščanskih Cerkva sta sorodna dva prispevka Petra 
Kovačiča Peršina: o etični preobrazbi kot pogoju spra-
ve in o težavnih nalogah, pred kakršne je postavljen 
papež Frančišek.

V letošnjem zvezku revije začenjamo obeleževati še 
eno obletnico – 500 let reformacije. Z dvema prispevko-
ma namreč obravnavamo problematiko tolerance; ta je 
bila za leto 2013 izbrana za diskusijsko temo v okviru 
razprav, ki naj bi jih zajela »dekada reformacije«. Gre 
za prevod predavanja, ki ga je imel v Freisingu ob 
dnevu reformacije leta 2013 Walter Sparn, in za pre-
vod besedila Miroslava Volfa, ki je bilo objavljeno kot 
uvodni prispevek v zborniku za počastitev življenjskega 
jubileja prof. Petra Kuzmiča. Za leto 2014 je taka tema 
politika in religija. Razmišljanja o povezavah religije 
in politike oz. družbe – v duhu socialne filozofije in 
teologije in zlasti še teološke antropologije – se nepo-
sredno in posredno lotevajo prispevek Cvetke Hedžet 
Tóth o zelo aktualnih mislih škofa Grmiča, članek 
Matjaža Črnivca o Jezusovi socialni kritiki in razprava 
Andreja Leskovica o Blochovem pojmovanju utopije 
in utopistike. Sestavek Nadje Furlan Štante pa posred-
no nadaljuje razpravljanje o »ženskem vprašanju« 
v krščanskih cerkvah iz prejšnjih številk (Vladimira 
Mesarič Jazbinšek, Urška Mirt) in sistematično prikaže 
vlogo žensk in feminizma v medverskem in medkul-
turnem dialogu v okoliščinah sodobne globalizacije. 

Na posebno področje v raziskovanju zgodo-
vinskih in sedanjih razmerij med protestantizmom in 
skupnostjo usmerjajo pozornost prispevki o prekmur-
skem knjižnem jeziku in slovstvu v njem: Franc Kuzmič 
na podlagi svojega dolgoletnega preučevanja podaja 

pregled prekmurskega evangeličanskega slovstvene-
ga ustvarjanja, Darja Markoja pa sociolingvistično 
prikaže položaj in vlogo prekmurščine od začetkov v 
času reformacije do sredine 20. stoletja. Po sporočilu 
uredništvu (Leon Novak) je še vedno živa uporaba 
prekmurskega knjižnega jezika v evangeličanskih bo-
goslužnih obredih, čeprav ima Evangeličanska cerkev 
AV v Republiki Sloveniji od leta 2008 nov obrednik, 
ki je v knjižni slovenščini. V njem sta še ostala v prek-
murščini Apostolska veroizpoved in Gospodova molitev, 
in sicer poleg slovenske knjižne različice. V večini evan-
geličanskih cerkvenih občin pri vsakem bogoslužju 
še zmeraj izpovedujejo vero in molijo očenaš v prek-
murščini. Poleg tega v skoraj vseh cerkvenih občinah 
še uporabljajo staro pesmarico, ki je v prekmurščini. 
V pripravi pa je nova pesmarica, v kateri bo večina 
pesmi v skupnem slovenskem knjižnem jeziku in le 
manjšina v prekmurskem. 

V rubriki Portreti tokrat predstavljamo Janeza 
Rotarja, nedavno umrlega slavista ter zaslužnega 
raziskovalca slovenskega protestantizma 16. stoletja in 
med drugim tudi takratnega slovensko-hrvaškega so-
delovanja, svoje načrtno navezovanje stikov z mladim 
rodom raziskovalcev pa nadaljujemo z objavo prikaza, 
kako je obravnavana erotična ljubezen v najstarejši 
slovenski književnosti, pri Trubarju in Dalmatinu 
na eni ter Kastelcu na drugi strani; prikaz je namreč 
nastal na podlagi diplomske naloge Luke Kelca na od-
delkih za slovenistiko in sociologijo kulture Filozofske 
fakultete v Ljubljani. 

Že nakazana in poudarjena tematika letošnje dvoj-
ne številke lahko dokaže, da si v reviji prizadevamo 
– podrobnejši vpogled v vse dosedanje številke bi to 
le še podkrepil – dojeti in obravnavati protestantizem 
v njegovih različnih načinih obstoja na Slovenskem. 
Obravnavali smo zgodovinski protestantizem 16. sto-
letja in njegovo vlogo pri oblikovanju jezikovne, kultur-
ne in narodne identitete Slovencev; protestantizem, 
ki/kot obstaja danes v različnih Cerkvah in smereh, ki 
so izšle iz protestantske reformacije; obravnavali smo 
prispevke in posledice protestantizma za nastanek in 
obstoj pomembnih značilnosti modernih zahodnih 
družb in zahodne civilizacije; iskali smo odgovore na 
vprašanja o (z)možnostih krščanskega verovanja na 
protestantski način danes. Skratka: »vprašanja pro-
testantizma« kot okvir za vsebino naše revije smo poj-    
movali hkrati kot vprašanja narodne identitete, kot 
civilizacijska in kulturna vprašanja, kot eksistencialna 
vprašanja – oziroma: vsa ta vprašanja smo pojmovali 
in obravnavali tudi kot vprašanja protestantizma 
(čeprav ne izključujoče in polaščajoče niti v eni niti 
v drugi smeri).

Misliva, da lahko opazimo, kako smo ostali zvesti 
tudi prizadevanju, da v okviru ene revije pri obravnavi 
»vprašanj protestantizma« združujemo različne stro-
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ke. Seveda se zavedamo, da je protestantizem deležen 
pozornosti in obravnave v okviru specializiranih revij 
posameznih strok in da je tudi prav, da je tako. Toda 
menimo, da je prav tudi, da vsaj ena revija daje prostor 
za srečanje različnih zornih kotov in različnih zvrsti 
obravnave različnih plasti protestantske problematike. 
Obstaja namreč nevarnost, da bi protestantizem opa-
zovali zgolj kot arhivsko zgodovinsko problematiko ali 
zgolj kot variacijo sodobne religiozne scene ali zgolj 
kot vidik in učinek te ali one moderne ideologije … 
Lahko smo zadovoljni, da so v reviji objavljali domači 
in tuji zgodovinarji in cerkveni zgodovinarji, prote-
stantski in katoliški teologi, umetnostni zgodovinarji, 
filozofi in sociologi, slovenisti in germanisti in da so 
sodelovali v njej brez pomislekov zaradi srečevanja 
različnih nazorov, idejnih prepričanj in verovanj. Lahko 
smo ponosni, da smo objavili prve slovenske prevode 
(delov) klasičnih protestantskih avtorjev in besedil: 
Zwinglijevih tez, Calvinovega spisa Institutio religionis 
christianae, Melanchthonove Apologije, zgodovinske 
Formule concordie in sodobnega Leuenberškega soglasja, 
prvi prevod iz Troeltscheve sociologije krščanstva … 
Prav tako si štejemo v dobro, da smo s Portreti po-
novno (Elze, Kidrič, Rupel idr.) ali na novo (Chráska, 
Mihael Kuzmič, Sakrausky …) dali zasluženo priznanje 
zaslužnim za znanstveno podobo o slovenskem pro-
testantizmu. In še kaj je tudi brez našega naštevanja 
mogoče brez težav (u)videti v desetih letnikih revije.

Seveda pa nas običajno jubilejno (samo)spodbu-
janje ne sme zavesti, da ne bi uvideli, česa vsega od 
načrtovanega in zaželenega nismo dosegli. Očitno je 
osnovno dejstvo, da smo (p)ostali pravzaprav anali, 
»Jahrbuch«; številke, ki jih vsakokrat zapišemo ob 
letnici izida, izražajo željo, ne pa dejanskega ritma 
izhajanja revije v več številkah. Kadrovsko in finančno 
namreč česa več nismo zmogli. Še vedno izhajamo kot 
revija, ki jo izdaja zgolj društvo. Društvena revija pa 
svojim avtorjem ne more zagotoviti ne honorarjev 
ne uvrstitve v kategorije (»točke«), za katere sistem 
zahteva kot izdajatelja znanstveno institucijo – čeprav 
si upamo trditi, da s svojimi avtorji in ne nazadnje 
tudi s člani uredniškega odbora ne zaostajamo za 
merili znanstvenih revij. Nismo organizirali diskusij, 
okroglih miz in podobnega; smo pa po drugi strani bili 
soudeleženi pri nastanku in uspešnem uresničevanju 
društvenih študijskih večerov v ljubljanski Trubarjevi 
hiši kulture, ki so hkrati privedli do nastanka nove 
rubrike Študijski večeri v reviji. Revija tudi še ni v celoti 
(razen povzetkov) dostopna na spletu (bo pa kmalu).

Občni zbor društva je na pobudo uredništva 20. 3. 
2014 sprejel sklep za ustanovitev Mednarodnega ured
niškega sosveta (in ustrezni dopolnitvi pravil revije). 
Glavni in odgovorni urednik sta povabila v sosvet 
nekaj dosedanjih uglednih tujih sodelavcev revije, 
poznavalcev slovenskega protestantizma in uglednih 

predstavnikov sodobne protestantske teološke misli 
različnih usmeritev. Prizadevali smo si, da bi bili v 
sosvetu predstavniki iz dežel in okolij, s katerimi je 
bil in je slovenski protestantizem v stiku (Nemčija, 
Avstrija, Italija, Švica, Hrvaška, ZDA …), in hkrati 
predstavniki različnih relevantnih strok (zgodovina in 
cerkvena zgodovina, protestantska teologija, sloveni-
stika, religiologija in kulturologija). Vsi povabljeni so 
povabilo v sosvet sprejeli in se jim za pripravljenost 
tudi na tem mestu posebej zahvaljujeva. Prepričani 
smo, da je njihovo sodelovanje v sosvetu reviji v čast 
in v pomoč. V sosvet smo nameravali povabiti tudi 
prof. dr. Volkerja Drehsena, sociologa in teologa, 
dekana Evangeličanske teološke fakultete univerze v 
Tübingenu, sodelavca revije in prijatelja, ki pa je letos 
februarja nenadoma preminil; s hvaležnostjo se ga 
spominjamo.

Izvršni odbor društva je po pooblastilu občnega 
zbora imenoval v mednarodni uredniški sosvet na-
slednje (po abecedi navedene) člane: 

dr. Emidio Campi (univerzitetni profesor za cerkve-
no zgodovino na Teološki fakulteti univerze v Zürichu 
in nekdanji dolgoletni direktor Inštituta za zgodovino 
švicarske reformacije);

dr. Silvano Cavazza (univerzitetni profesor za mo-
derno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Trstu);

dr. Luka Ilić (teolog in zgodovinar, raziskovalec 
na Leibnizevem inštitutu za evropsko zgodovino v 
Mainzu);

dr. Matjaž Kmecl (redni član Slovenske akademi-
je znanosti in umetnosti, univerzitetni profesor za 
slovensko književnost Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani);

dr. Peter Kuzmič (univerzitetni profesor teologije, 
ustanovitelj in dolgoletni dekan Evangelijske teološke 
fakultete v Osijeku);

dr. Jochen Raecke (univerzitetni profesor za slo-
vansko jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v 
Tübingenu);

dr. Karl W. Schwarz (univerzitetni profesor za cer-
kveno zgodovino na Evangeličanski teološki fakulteti 
Univerze na Dunaju);

dr. Walter Sparn (univerzitetni profesor za siste-
matično teologijo na Teološki fakulteti Univerze Er-
langen-Nürnberg);

dr. Miroslav Volf (univerzitetni profesor teologije 
v ZDA, Yale University Divinity School, in direktor re-
ligiološkega in kulturološkega raziskovalnega središča, 
Yale Center for Faith and Culture).

Dopolnjeno je tudi uredniško vodenje revije. Dr. Ne-
nad Hardi Vitorović, že doslej član uredniškega odbora, 
je prevzel naloge namestnika odgovornega urednika. 
Matjaž Kmecl je postal član mednarodnega sosveta 
revije in ni več član uredniškega odbora. Za nova člana 
uredniškega odbora sta bila imenovana dr. Peter Kovačič 
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Peršin in PhDr, dr. Jonatan Vinkler, sodelavca revije, 
ugledna raziskovalca, publicista in urednika.

Hkrati z željo, da bi revija uspešno izhajala tudi 
v prihodnosti, se ponovno zahvaljujeva vsem, ki so 
z delovanjem in finančno podporo že deseto leto 
zapored omogočili izdajanje revije.

Marko Kerševan, Dušan Voglar

KÜZMIČEVI DNEVI 2014
Puconci.	30.–31.	avgust

Ena rednih dejavnosti v Spominskem domu v 
Puconcih so tudi sedaj že tradicionalni »Kuzmičevi 
dnevi«, ki potekajo že nekaj let zapored. Letos smo 
za to priložnost izbrali posebno in primerno temo. 
Predstavili smo fenomen materinščine, torej mater-
nega jezika, in sicer iz raznih zornih kotov. Prvič, ker 
nas materinščina spremlja vse življenje, z njo človek 
in skupnost živita, se izobražujeta na vseh področjih 
in v vseh razsežnostih. Drugič, prav protestantizem 
oziroma reformacija sta pokazala na pomembnost 
maternega jezika. In tretjič, ker je jezik živa tvorba, ki se 
nenehno spreminja in človek skupaj z njim. Zato smo 
se podali na pot razmišljanja o tem, kaj predstavljata 
domači jezik in moč besede danes. Brez besede in jezi-
ka si človekovega bivanja ne moremo niti predstavljati, 
saj to je osnovna funkcija sporazumevanja, kar človeka 
naredi človeškega. 

Ker je materinski jezik tako široko področje, smo v 
ta namen povabili v Spominski dom v Puconcih prof. 
dr. Igorja Grdino, ki je pripravil predavanje na temo 
»Slovenščina kot materni jezik – od 16. stoletja do 
danes«. Poslušalcem je predstavil obširno in zanimivo 
tematiko vse od začetkov slovenskega jezika, njegovega 
razvoja, prek ovir in težav, s katerimi so se ubadali prvi 
pisci kakor Trubar, Dalmatin in drugi, pa do bogate 
knjižne bere, ki so nam jo zapustili. Prav tako smo se 
dotaknili problemov sodobne rabe materinščine, ko si 
človek pri uporabi modernih tehničnih naprav z njo 
včasih niti ne more ali ne zna pomagati. Že znani rek 
več jezikov znaš, več veljaš, smo sicer potrdili, vendar 
ob tem poudarili pomembnost svojega lastnega ma-
ternega jezika, katerega učenje naj se nikoli ne konča. 
Truditi se moramo za njeno uporabo čimbolj pogosto 
tudi pri delu s sodobnimi tehničnimi čudeži, kot tudi 
v odnosu do sočloveka. 

Predavanje je bilo v soboto, 30. avgusta, in je bilo 
obogateno z ubrano pesmijo domačega pevskega zbo-
ra. V nedeljo, 31. avgusta, smo s svečanim bogoslužjem 
v evangeličanski cerkvi v Puconcih zaključili te tradi-
cionalne dneve in se spomnili mnogih protestantskih 
piscev pri nas, ki so poleg nove vere širili tudi moč 

domačega jezika. Prav posebno pozornost pa smo 
seveda namenili trem pomembnim ljudem, in sicer 
Trubarju, Dalmatinu ter Bohoriču, katerih častitljivih 
obletnic njihovih del se spominjamo prav to leto. 

Küzmičevi dnevi potekajo vsako leto v skupni or-
ganizaciji Občine Puconci in Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar. Vsem organizatorjem 
velja zahvala za pomoč in sodelovanje. 

 Katja Ajdnik

MEDNARODNI SIMPOZIJ
PROTESTANTIZEM VČERAJ, 
DANES IN JUTRI
Radenci,	16.–17.	oktober

Leta 1999 je bil organiziran mednarodni simpozij o 
protestnatizmu z naslovom Protestantizem – zatočišče 
izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Naslednje 
leto je izšel še zbornik z referati z istim naslovom. Že 
takrat so udeleženci v razpravah ugotavljali, da bi bilo 
potrebno določene zadeve dopolniti, druge na novo 
obdelati, še neobdelanih pa se na novo lotiti. To je bil 
razlog, da je bil po petnajstih letih organiziran nov 
simpozij.

Simpozij je potekal 16. in 17. oktobra 2014 v Ra-
dencih v Hotelu Radin v organizaciji treh ustanov, in 
sicer Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, Slovenskega 
protestantskega društva Primož Trubar ter Znanstve-
noraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti; dejansko se že umešča tudi v obeleže-
vanje bližajoče se 500-letnice reformacije. Pokrovitelja 
sta bili Občina Gornja Radgona in Občina Radenci. 

V organizacijskem odboru so bili: Franc Kuzmič, 
Kozma Ahačič, Ernest Ebenšpanger, Geza Erniša, Mar-
ko Kerševan, Albina Nećak Lük, Marjan Šiftar, Anton 
Vratuša, Jože Vugrinec in Mateja Žižek.

Simpozija se je udeležilo 24 povabljenih referentov. 
Med njimi so bili tudi nekateri iz prvega simpozija, 
ki so bodisi takratno temo nadgradili, osvetlili ali 
prispevali nov prispevek. Povabljenih je bilo prav 
tako nekaj mladih svežih raziskovalcev, ki so se začeli 
na tem področju uveljavljati. Okvirne smernice za 
simpozij je pripravil Franc Kuzmič ob sodelovanju 
pripravljalnega odbora.

Obdobje med dvema simpozijema in delo Usta-
nove dr. Šiftarjeve fundacije je na simpoziju najprej 
predstavil akademik Anton Vratuša s prispevkom Po 
petnajstih letih.

Referati so bili razdeljeni v štiri osnovne sklope. Prvi 
sklop je bila Zgodovina. Referenti iz Avstrije, Slovaške, 
ZDA in domačini so obdelali zanimive teme, večinoma 
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tiste, ki do sedaj še niso bile obdelane. Z referati so 
sodelovali W. Brunner (Prekrščevalci, štiftarji in skaka-
či), Ž. Oman (Mariborska evangeličanska skupnost do 
leta 1587), G. S. Whiting (Družini Zrinski in Bánffy in 
reformacija v Međimurju in Prekmurju), R. Hajszan 
(’Nove novine’ iz Ugarske), M. Klatik (Oris proste-
stantizma na Slovaškem, v navezavi s Prekmurjem),  
K. Sedar (Vizitacijski zapisniki protestantskih cerkva 
v 18. stol.), F. Kuzmič (Pietizem in prekmurski prote-
stanti), V. Rajšp (Protestantizem v slovenskem prosto-
ru od tolerančnega patenta cesarja Jožefa II. do konca  
1. svetovne vojne) in B. Zajšek (Novodobni evangeli-
čani v Mariboru in okolici v 19. in 20. stoletju).

V naslednjem sklopu Sociologija, teologija in etika 
so domači referenti in eden iz Hrvaške obdelali teme z 
naštetih področij. Z referati so sodelovali M. Kerševan 
(Protestantsko krščanstvo v sodobni družbi), G. Erniša 
(Svetovna luteranska zveza – skupnost Cerkva), C. Tóth 
Hedžet (Etične dimenzije sodobnega protestantizma), 
V. Mesarič Jazbinšek (Protestantsko oznanilo za člo-
veka današnjega dne) in S. Jambrek (Reformacija kot 
gibanje oznanjevanja »pristne božje besede«).

Sklop Jezik je obravnaval slovarske dileme sloven-
skega knjižnega jezika 16. stoletja (K. Ahačič), redakcije 
Küzmičevih izdaj Nove zaveze (P. Šek Mertük) in jezi-
kovne analize Kardoševega prevoda prvih knjig Stare 
zaveze (Mojca Horvat).

Zadnji sklop je bila Umetnost. Ta do sedaj še prav 
tako ni bila obdelana v zadostni meri. Referenti so 
spregovorili o arhitekturi evangeličanskih cerkva v 
Prekmurju (A. Benko), odrazu protestantizma v sten-
skem slikarstvu druge polovice 16. stoletja na sloven-
skem Štajerskem (S. Menoni), orisu leposlovne ustvar-
jalnosti prekmurskih evangeličanov (F. Just) in o evan-
geličanski glasbi v naših krajih skozi čas (E. Balažic).

Žal ne moremo niti okvirno predstaviti posamez-
nih referatov – kar bi bilo vsekakor priporočljivo – saj 
glede na prostorsko omejenost tega prispevka to ni 
mogoče.

Prvi dan popoldne je bila na sporedu tudi ekskur-
zija. Udeleženci so si ogledali Vrt spominov in tovari-
štva na Petanjcih, v Puconcih evangeličansko cerkev, 
spomenik Spametnost, protestantsko šolo in Dom 
Štefana Küzmiča, v Avstriji v Laafeldu Pavlovo hišo, v 
Bad Radkersburgu pa cerkev in trg, kjer so leta 1600 
v času protireformacije zažgali protestantske knjige. 
Ekskurzijo je vodil Franc Kuzmič.

Zanimive so bile razprave po vsakem sklopu, le čas 
je bil zaradi številnih referatov in časovne stiske dokaj 
omejen. Moderatorji razprav so bili Jonatan Vinkler, 
Franc Kuzmič, Albina Nećak Lük in Geza Erniša.

Svoje ugotovitve bodo referenti lahko obširneje 
predstavili v pisni obliki v posebnem zborniku, kar 
bo nedvomno nepogrešljiv prispevek v zakladnico 
slovenske protestantike.

Pred simpozijem je bila v Pokrajinski in študij-
ski knjižnici v Murski Soboti tiskovna konferenca 
(14. oktobra) ob 450. obletnici Trubarjeve Cerkovne 
ordninge, 430. obletnici Dalmatinove Biblije in 430. 
obletnici izida Bohoričeve slovnice, pa še otvoritev 
razstave »Cerkovna ordninga, Dalmatinova Biblija 
in Bohoričeva slovnica«, ki so jo pripravili Kozma 
Ahačič, Lilijana Žnidaršič Golec in Franc Kuzmič. 
Na otvoritvi je o vlogi in pomenu jezika pri sloven-
skih protestantih spregovorila dr. Francka Premk, 
razstavo pa je odprl častni evangeličanski škof Geza 
Erniša. Razstava je bila sklenjena 5. novembra s 
predstavitvijo knjige Trubarjevega Cerkvenega reda v 
sodobni transliteraciji, ki sta jo pripravila predsednik 
Trubarjevega foruma Drago Sukič in recenzent Geza 
Erniša. O Trubarjevem delu in projektu Trubarjevih 
Zbranih del pa je spregovorila urednica Trubarjevih 
del dr. Fanika Krajnc Vrečko.

Simpozij je bil tudi medijsko nadvse dobro pod-
prt, celo v tujini. Pri vsem tem pa ostaja ugotovitev, 
da je še vedno dovolj gradiva, ki bi ga bilo potrebno 
obdelati. 

mag. Franc Kuzmič

EVANGELIČANSKA CERKEV 
IMA NOVEGA ŠKOFA

Pred dobrim letom so delegati Evangeličanske 
cerkve augsburške veroizpovedi na Slovenskem na 
tajnem glasovanju za novega škofa izvolili Gezo Fila, 
duhovnika iz Evangeličanske cerkvene občine (ECO) 
Ljubljana. Novi inšpektor, ki skupaj s škofom predsta-
vlja cerkveno predsedstvo, pa bo Johan Laco, inšpektor 
iz ECO Hodoš. Za škofa Gezo Fila je glasovalo 47 de-
legatov od 87, za drugega kandidata, Leona Novaka, 
duhovnika iz ECO Murska Sobota, pa 36 delegatov. 
Johan Laco je dobil 58 glasov, druga kandidatka za 
inšpektorico Majda Andrejek, inšpektorica v ECO 
Puconci, pa 24 glasov.

V našem glasilu predstavljamo novega škofa pred-
vsem članom ljubljanske podružnice Slovenskega 
protestantskega društva Primož Trubar, med katerimi 
doslej ni bil dovolj poznan.

Škof Geza Filo se je rodil v Ivanovcih v Prekmurju, 
po šolanju na soboški gimnaziji je leta 1982 diplomiral 
v Bratislavi, duhovnik v Ljubljani pa je že 27 let. Ob 
izvolitvi je povedal, da je vesel, ker je dobil zaupanje 
in dolžnost kot dolgoletni evangeličanski duhovnik  
v Ljubljani, »kjer je protestantizem dejansko dvakrat 
utrpel zanikanje, najprej v 16. stoletju, potem pa po 
drugi svetovni vojni«.
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Škofovski urad se je tako preselil v Ljubljano, saj je 
urad tam, kjer škof opravlja službo duhovnika. »Upam 
si reči, da je to, da bo sedež v glavnem mestu, vsaj 
na simbolni ravni, prvič po letu 1562, ko je Primož 
Trubar postal superintendent,« je dejal novi škof, ki to 
ocenjuje kot pozitivno, a tudi toliko bolj zahtevno. Kot 
enega od načrtov je razkril, da bi odprli evangeličanski 
center na Primorskem, o katerem že dolgo govorijo. 
V ospredje želi postaviti tudi delo z mladimi, sicer pa 
večjih sprememb ne napoveduje.

Sedanji škof Geza Erniša je po volitvah dejal, da mu 
je v izredno čast in zadovoljstvo, da je lahko 18 let služil 
tej Cerkvi, ter da je ponosen, da je v slovenskem pro storu 
zaživela in je tudi danes navzoča kot Slovenska cerkev, 
kajti Slovenska cerkev, slovenski protestantizem sta Slo-
vencem veliko dala in teh korenin ne smemo pozabiti. 
Svojemu nasledniku je zaželel veliko uspeha pri delu.

Na koreninah in izročilu Slovenske cerkve moramo 
graditi tudi v prihodnje, ne glede na to, kdo jo bo 
vodil, je še povedal Erniša in dodal, da si tudi novi 
mandat predstavlja v duhu strpnosti do tako ali dru-
gače verujočih in neverujočih ter da je demokracija to, 
da tudi drugim dovoliš, da lahko po svoje razmišljajo 
in po svoje živijo. Erniša je slovenske protestante vodil 
od leta 1995, leta 2002 je bil iz seniorja preimenovan v 
škofa, za kar so se v Cerkvi odločili zaradi mednarod-
nih stikov z drugimi cerkvami, saj je senior dejansko 
opravljal funkcijo škofa. S preimenovanjem so dvignili 
simbolno raven tega položaja, da bi bil enakopravnejši 
z drugimi škofi. Prvi slovenski protestantski škof, tedaj 
se je imenoval superintendent, pa je bil Primož Trubar.

Mandat sta škof in inšpektor nastopila konec 
leta 2013, traja šest let, izvoljena pa sta lahko največ 
dvakrat. Inšpektor je laični cerkveni predstavnik, ki 
ima iste pravice in dolžnosti kot škof, le da slednji 
predstavlja duhovno plat, inšpektor pa skrbi za go-
spodarske in druge zadeve.

K. R. in STA
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GOVOR ŠKOFA FILA  
NA RAZSTAVI CERKEV  
SLOVENSKEGA JEZIKA
Ljubljana,	4.	september

V Narodni in univerzitetni knjižnici je 4. oktobra 
2014 predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
svečano odprl razstavo Cerkev slovenskega jezika, na 
kateri je bil za en mesec na ogled tudi originalni 
izvod Cerkovne ordninge. Le-tega so nepričakovano 
odkrili v Mestnem arhivu v Memmingenu v Nemčiji.
Arhiv je ljubeznivo omogočil naši osrednji knjižnici, 
da to edinstveno Trubarjevo delo predstavi slovenski 
javnosti. Velike zasluge za to imajo ministrstvo za kul-
turo, minister dr. Uroš Grilc in še posebej član našega 
društva dr. Kozma Ahačič. Ob tej priliki je spregovoril 
evangeličanski škof mag. Geza Filo, njegov nagovor pa 
objavljamo v celoti.

Cenjeni gostje, dragi obiskovalci!
V veliko zadovoljstvo mi je, da vas nocoj, ob od  - 

prtju razstave Cerkev slovenskega jezika, smem po-
zdraviti v imenu Evangeličanske cerkve – Trubarjeve 
Cerkve. 

Nihče nas Slovencev v zgodovini ni nagovoril s 
takim srcem kakor Primož Trubar. Na začetku svoje 
prve knjige, katekizma iz leta 1550, je izrazil cilj svoje-
ga reformacijskega dela z besedami: »Za vse Slovence 
prosim milosti, miru, usmiljenja in pravega spozna-
nja Boga po Jezusu Kristusu.« Te besede so kažipot v 
Trubarjevo reformacijsko miselnost, utemeljeno na 
Svetem pismu, ki jo je usmerjal v uresničitev Božje 
obljube, da je človek lahko odrešen le po milosti 
iz vere v Jezusa Kristusa. Z dušo in srcem je tako 
od svoje zgodnje mladosti, na podlagi čiste Božje 
besede in prave stare krščanske vere, zorel in tudi 
dozorel v pokončnega, prepričanega in pričevalnega 
protestantskega – evangeličanskega duhovnika. Kr-
ščanstvo je imel za misijonski projekt, za katerega je 
potreboval urejeno Cerkev, da bi Lubi Slovenci vedeli 
in razumeli, kaj in zakaj verujejo, in da bi se le tako 
lahko odvrnili od med njimi tako zelo prisotnega 
praznoverja.

Ko je duhovnik Primož Trubar leta 1562 v Ljubljani 
sprejel službo superintendenta slovenske Evangeličan-
ske cerkve, se je zavedal, da za svojo Cerkev potrebuje 
dobre, ne samo teološke, ampak tudi enotne liturgične 
in organizacijske temelje. Odločno je vzel pero v roke 
in dokazal svojo pripad  nost Augsburški veroizpovedi 
ter spisal cerkveni red – Cerkovno ordningo, ki je izšla 
pred natanko 450 leti, jeseni leta 1564. 

Cerkovna ordninga zrcali Trubarjev duh in ustreza 
takratnim, pa tudi današnjim slovenskim razmeram. 

Novi škof Slovenske evangeličanske cerkve je od konca leta 2013 
mag. Geza Filo
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Predsednik republike Borut Pahor, častni škof Geza Erniša, dr. Kozma Ahačič in škof Geza Filo (z desne na levo)
ob ogledu razstave Cerkev slovenskega jezika po slavostni otvoritvi

Ima globoko, ne samo duhovno, ampak tudi etično 
razsežnost. V kolikor to delo ne bi bilo zaplenjeno 
in večinoma uničeno, Trubar pa dokončno izgnan 
iz slovenskih dežel, bi v svojem času prav gotovo 
uresničil vse dobro premišljene in pogumno zastav-
ljene cilje. 

Ponosni smo lahko, da je, kot za nalašč, po 450 
letih v Memminge nu v Nemčiji bil odkrit še drugi 
znani originalni izvod Cerkovne ordninge in da si 
jo, vsaj za kratek čas, lahko ogledamo tudi v njeni 
domovini. 

Kljub vsemu pa je Trubarjevo delo za Slovence 
in njegovo vabilo Slovencem na pot spoznanja Boga  
ostalo prisotno vse do danes v okrilju slovenske Evan-
geličanske cerkve in protestantskih skupnosti. Nobe-
nega razloga ni, da si Slovenci Trubarjevih ciljev ne bi 
znova postavili pred oči in jih kot izziv tudi sprejeli 
za svojo prihodnost. Imamo vire, s pomočjo katerih 
to lahko dose žemo. 

Tako nas je zvestoba Trubarju in njegovim na-
čelom, da njegovo delo postane razumljivo, v Tru-
barjevem forumu vodila k temu, da njegove spise 
prevedemo v sodobni slovenski jezik in s tem obno-
vimo njihovo dostopnost za vse Slovence. Do zdaj 
sta izšla Katekizem in Abecednik, tik pred izdajo pa 
je Cerkveni red. Protestanti smo namreč prepričani, 
da Trubarja najbolj razumemo, ko ga slišimo v jeziku 
našega časa.

Iskrena zahvala vsem, ki ste razstavo Cerkev sloven
skega jezika omogočili in jo pripravili na ogled.
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ZBIRKA TRUBAR  
V SODOBNEM JEZIKU

Trubarja poznamo predvsem po tem, kaj je delal, 
vemo, da je pisal in tiskal prve slovenske knjige. In 
tukaj se splošno slovensko vedenje o Trubarju konča.

Vprašanja zakaj je delal, kaj ga je pri delu navdi-
hovalo, kako to, da je v takih nenaklonjenih časih in 
razmerah ustvaril več kot verjetno katerikoli Slovenec v 
vsej zgodovini našega naroda, si pa le malokdo zastavi.

Kako sklepati, kaj je Trubarja pri delu najbolj 
navdihovalo, kaj mu je dajalo moč, zagon, da se pri 
svojem delu ni zaustavil in je svoje življenje pri skoraj 
80 letih končal s peresom v rokah? 

Še najbolj pošteno je, da odgovor na to vprašanje 
iščemo prav v njegovih delih, saj ga vendarle poznamo 
in častimo prav po tem, da je pisal in tiskal prve 
slovenske knjige. 

Kdo pa danes sploh bere Trubarja? Kako dostopen 
je Trubar današnjemu povprečnemu bralcu? Kar se 
Trubarja tiče, je večina Slovencev nepismenih, saj 
Trubarja v izvirniku le s težavo berejo in razumejo.

Trubar si verjetno v nobenem primeru ni želel, 
da bi se ga spominjali in ga poznali le po tem, da je 
pisal prve slovenske knjige. V tem smislu se mu godi 
krivica. Žal se zgodovina ponavlja skoraj 500 let. Nihče 
v tem času ni pokazal preveč interesa, da bi vsebino 
Trubarjevih del približal sodobnemu človeku.
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In prav v tem je odgovor, zakaj zbirka Trubar 
v sodobni slovenščini. Z zbirko smo v Združenju 
Trubarjev forum začeli leta 2008 ob 500. obletnici 
Trubarjevega rojstva. Tako smo ob takratnem jubi-
lejnem letu izdali Abecednik, ki skupaj s Katekizmom 
velja za prvo slovensko tiskano knjigo. Naslednja v 
zbirki je bila Katekizem, izdali smo jo v dveh oblikah: 
v luksuzni verziji, ki zajema diplomatični prepis 
izvirnega besedila in prevod v sodobni slovenski 
jezik, ter poljudni izvod v mehki vezavi, ki je brez 
diplomatičnega prepisa. 

V Združenju Trubarjev forum smo neizmerno 
hvaležni predvsem doc. dr. Kozmi Ahačiču za večletno 
odlično sodelovanje ter pobudo, da smo se lotili tudi 
Cerkovne ordninge. Kot je videti, nam je s skupnimi 
močmi tudi uspelo. Soizdajatelja Cerkvena reda sta 
Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU ter Združenje 
Trubarjev forum, založila pa je knjigo Založba ZRC. 
Vsem iskrena hvala za tvorno in plodno sodelovanje, 
ki je bilo prijetno in upamo, da bomo lahko sodelovali 
še naprej. 

Kaj	in	kdo	sploh	lahko	pridobi	z	zbirko		
Trubar	v	sodobnem	jeziku?	

Prvič je širši javnosti omogočeno, da lahko pridobi 
celosten pogled na Trubarja kot osebnost, kakor tudi 
na njegovo delo. V preteklosti se je pogosto oboje, 
hote ali nehote, predstavljalo iztrgano iz konteksta in 
v tem smislu se mu je godila velika krivica. 

Mnogi si upamo trditi, da je Trubar še vedno ak-
tualen.	Vinko Ošlak	ga je označil kot človeka za vse 
čase. V čem se torej po skoraj 500 letih kaže Trubarjeva 
aktualnost tudi v našem času?

Trubar nikakor ni prenašal površnosti in povr-
šinskosti. Temu se je na vse možne načine upiral in s 
svojim delom je takratnega Slovenca skušal izzvati in 
dvigniti iz kulturnega in duhovnega mrtvila, iz povr-
šinskosti pripeljati	do	razumevanja	osnov	krščan-
ske	vere – do	pravega	osebnega	spoznanja	Boga. 

Lahko bi rekli, da je Trubarjevo osnovno sporočilo 
za danes: kristjan ne moreš biti samo dvakrat na leto, 
vernik si vsak dan ali pa sploh nisi.

Trubar s svojim delom tudi kaže na odločnost, 
pokončnost, zavzetost in predanost. Pri svojem delu 
se ni izgovarjal na majhnost slovenskega naroda in 
podobno. V tem pogledu izziva predvsem slovensko 
neodločnost in črnogledost. Če je v tistih časih in 
pogojih ustvaril toliko, kot je, nas izziva in bi nas 
moral navdihovati, da se dvignemo iz malodušja ter 
s pokončno držo ter dvignjeno glavo ustvarjamo in 
sledimo vedno novim ciljem. To velja tako za politiko, 
gospodarstvo kot tudi za slehernega državljana.

Trubar	 je	 razumel, da je človekova temeljna	
potreba	 duhovna potreba po odnosu do Boga ter 
njegovo osebno poznavanje. Le takrat, ko človek to 

temeljno potrebo zadovolji na pravilen način v celoti, 
se lahko nesebično razdaja za druge, kar je pa v po-
polnem nasprotju z današnjim pogostim hlastanjem 
za materialnimi dobrinami. 

Lahko bi rekli, da gre danes predvsem za krizo 
duhovnih vrednot in ne gospodarsko krizo; v tem 
smislu nas Trubar s svoji deli, predvsem pa s svojo 
življenjsko držo, še kako močno nagovarja. 

Kaj	smo	dobili	s	Cerkvenim redom		
v	sodobnem	jeziku?

Do sedaj je bila Cerkovna ordninga zaradi zgodo-
vinskih okoliščin ovita v tančico mističnosti – sedaj 
je praktično dostopna vsakomur. Danes ni več za-
plenjena – po 450 letih je spet svobodna. Okoliščine 
so seveda drugačne in danes ne gre pričakovati istega 
učinka, kot bi ga imela pred 450 leti. Vendar to še 
zdaleč ne pomeni, da ni aktualna še danes.

Naj smo si vse do danes še tako želeli vzeti v roke  
to skrivnostno knjigo in bili še pred kratkim malce 
jezni na Nemce, ker nam nočejo odstopiti nekaj, kar 
je za nas tako pomembno, jo lahko sedaj vzame v roke 
ali celo dobi svoj izvod vsakdo, ki si to želi. Seveda 
ne gre za izvirno knjigo po obliki, gre pa za izvirno 
knjigo po vsebini in Trubar bi rekel: Lubi Slovenci, ni 
pomembna embalaža, ampak vsebina in ta je danes 
tukaj. Vsak, ki se ne zadovolji zgolj s površinskostjo, 
bo zagrizel v vsebino in ne bo zadovoljen le z olupkom 
ali embalažo. 

V čem je razlika med izvirno Cerkovno ordningo in 
Cerkvenim redom? Prva ima večjo vrednost za zbiratelja 
starega papirja – saj je stara 500 let – in navsezadnje 
je memmingenski izvod našel raziskovalec, ki je iskal 
knjige s platnico iz papirusa. Cerkveni red pa ima za 
današnjega človeka, ki ga zanima predvsem vsebina, 
še bistveno večjo vrednost, saj lahko knjigo brez težav 
prebira in razume sleherni Slovenec. 

mag. Drago Sukič

TRUBARJEV CERKVENI RED 
(1564)

Primož Trubar: Cerkveni red (1564). Znanstvenokri
tična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim 
prevodom. Uredil in spremno študijo napisal dr. Kozma 
Ahačič; kritični prevod Vinko Ošlak, Kozma Ahačič. 
Izdala Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU in Združenje 
Trubarjev forum. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 564 
strani. ISBN 978-961-254-721-9.

Oktobra 2014, natanko 450 let po izidu izvirnika 
in okroglo leto po odkritju praktično nepoškodova-
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nega, v celoti ohranjenega izvoda Cerkovne ordninge v 
nemškem Memmingenu, je kot tretji zvezek v zbirki 
Trubar v sodobnem jeziku izšel Cerkveni red (1564), tj. 
diplomatični prepis Trubarjevega izvirnika s kritičnim 
prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik.

Gre za eno najpomembnejših Trubarjevih del, 
pisano posebej za tedanje duhovno in intelektualno 
vodstvo, tj. za pastirje, predikante in učitelje »cerkve 
Božje slovenskega jezika«. Prav zato ga je pisal v jeziku, 
ki mu lahko rečemo visoka knjižna slovenščina, s čimer 
je slednjo dvignil na raven drugih evropskih knjižnih 
jezikov tedanjega časa, obenem pa jo tudi praktično 
vzpostavil kot jezik vseh cerkvenih obredov. Cerkveni 
red je med drugim tudi prvi slovenski pravni tekst. Z 
njim je, kot je v Uvodni besedi zapisal škof Geza Er-
niša, »Trubar postal ne samo oče slovenske teologije 
in slovenske teološke govorice, ampak tudi začetnik 
slovenske šolske, filozofske in pravne terminologije«. 
(Cerkveni red /1564/, str. 6)

Delo je nastalo pod skoraj nemogočimi okolišči-
nami, saj je bil povsod drugod izdajatelj cerkvenih 
redov deželni knez, ki pa je bil v primeru slovenskih 
dežel katoličan Ferdinand I. habsburški, nato njegov 

sin Karel. Trubar se je zato odločil za »samizdat«. V 
Tübingenu je dal natisniti 400 izvodov. Vseh 300, ki 
so prišli na Kranjsko, je bilo zaplenjenih, obenem pa 
je bila zapečatena tudi Trubarjeva usoda: padla je 
odločitev, da bo dokončno izgnan iz Ljubljane. Najsi 
je Trubarjev poskus uveljavitve cerkvenega reda mimo 
deželnega kneza izraz upora proti deželni in državni 
oblasti, ali pa je šlo za poskus storiti vse, kar je le 
mogoče, v vakuumu, ki je nastal s smrtjo Ferdinan  - 
da I., in izjemami, ki jih je dopuščal Augsburški verski 
mir, ali za oboje – o čemer že poteka razprava –, pa je 
Trubar z njim nedvomno izkazal neverjetno odločnost, 
pogum in požrtvovalnost. 

Delo je izvirna Trubarjeva kompilacija petih te-
danjih evangeličanskih cerkvenih redov in enega 
obrednika, ki jo je na številnih mestih dodeloval z 
bodisi krajšimi dostavki in razlagami, pa tudi z dalj-
šimi dodatki, v katerih je samostojno povzemal še 
druga dela. Za dokazovanje pripadnosti Augsburški 
veroizpovedi je bilo namreč opiranje na že uveljavljene 
tekste nujno, po drugi strani pa je Trubar prav s kom-
piliranjem večjega števila predlog sestavil besedilo, ki 
je bilo maksimalno prilagojeno domačim razmeram. 
»Tako je,« kot ugotavlja urednik in avtor spremne 
besede Kozma Ahačič, »nastal nov Cerkveni red, bese-
dilo, ki deluje kot povsem nova celota.« In poudarja: 
»Dejstvo, da je Cerkovna ordninga večinoma prevod 
delov drugih nemških cerkvenih redov, v ničemer ne 
zmanjšuje dejstva, da je kot celota izvirno Trubarjevo 
delo. Tudi če primerjamo druge cerkvene rede tistega 
časa, lahko vidimo, da je bilo zgledovanje po drugih 
predhodnih cerkvenih redih prej pravilo kot izjema.« 
(Cerkveni red /1564/, str. 509)

Izdajo je spodbudila omenjena najdba nepoško-
dovanega izvoda v Mestnem arhivu v Memmingenu 
(Nemčija). Do oktobra 2013 je namreč po izgubi 
dresdenskega izvoda v viharju II. svetovne vojne edi-
ni ohranjeni izvod bil v sedemdesetih letih odkriti 
vatikanski, ki pa je v zadnjem delu poškodovan in 
zato nepopoln. Z Ahačičevimi besedami: »Najdba 
je vzpodbudila Združenje Trubarjev forum, da je v 
sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ra-
movša ZRC SAZU pripravilo znanstvenokritično izdajo 
z diplomatičnim prepisom in prevodom v sodobni 
slovenski knjižni jezik. Prevajalskega dela sva se lotila 
Vinko Ošlak in Kozma Ahačič, uredniško delo pa sem 
s pomočjo uredniškega odbora in drugih sodelavcev 
opravil Kozma Ahačič. Prevajanje in priprave znanstve-
nokritične izdaje je bilo omejeno na relativno kratek 
čas od začetka februarja leta 2014 do oddaje v tisk 
avgusta 2014. Gre za obsežno delo, skupaj s spremno 
besedo urednika in slikovnim materialom obsega kar 
564 strani.« (Stati inu obstati 19-20/2014, 396 isl.)

dr. Nenad Hardi Vitorovič

Najnovejša knjiga v zbirki 
Trubar v sodobnem jeziku je Cerkveni red, 

to je Cerkovna ordninga v sodobnem slovenskem jeziku
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DRŽAVNO ODLIKOVANJE  
NAŠIMA ČLANOMA

Družini Debenjak iz Ljubljane, prof. Doris, prof. 
dr. Božidarju in inž. Primožu, članom našega društva, 
je po dolgih letih neumornega dela uspel neverjeten 
podvig: prevedli, uredili in za tisk pripravili so eno 
najpomembnejših knjig iz slovenske zgodovine, 
ce lotno Valvasorjevo delo Čast in slava vojvodine 
Kranjske. 

V Slovenskem protestantskem društvu Primož 
Trubar znamo ovrednotiti pomen takšne pridobitve 
za slovensko zgodovino, kulturo in državo, hkrati pa 
cenimo napore, ki so za takšno ogromno delo potreb-
ni. Zato smo se odločili Uradu predsednika Republike 
Slovenije predlagati avtorje prevoda, da jim podeli 
primerno državno priznanje. Skupina uglednih stro-
kovnjakov in članov našega društva je 22. maja 2014 
naslovila na urad predsednika premišljen in utemeljen 
predlog za podelitev priznanja skupini prevajalcev.

V predlogu so predlagatelji poudarili pomen in 
obseg enciklopedijskega Valvasorjevega dela, opisali 
težave, na katere so prevajalci naleteli med svojim  
delom (ogromen obseg dela, jezikovne posebnosti 
stare nemščine v gotici, pisateljev raznovrsten in 
duhovit stil), in omenili tudi Valvasorjev tehten 
opis protestantske reformacije v 16. stoletju na 
Slovenskem. 

Gre torej za eno temeljnih narodotvornih in drža-
votvornih knjig, ki jih imamo na Slovenskem, zaradi 
česar je še toliko pomembnejša njena zdajšnja do-
stopnost v slovenščini. 

Pod predlog so se podpisali mag. Viktor Žakelj, 
predsednik SPD Primož Trubar, prof, dr, Matjaž Kmecl, 
redni član SAZU, mag. Dušanka Zabukovec, predsedni-

ca Društva slovenskih prevajalcev, in Dušan Voglar, 
glavni urednik Enciklopedije Slovenije (v pokoju).

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 17. 
novembra 2014 na slovesnosti v predsedniških prosto-
rih ob prisotnosti nekaterih uglednih članov našega 
društva izročil odlikovanje reda zaslug za narod prof. 
dr. Božidarju Debenjaku in inž. Primožu Debenjaku, 
prof. Doris Debenjakova pa slavnostnega trenutka na 
žalost ni dočakala. 

Prof. dr. Debenjak se je v zahvali za odlikovanje 
spomnil svoje pokojne žene Doris, ki ju je s sinom 
Primožem spodbudila k temu velikemu dejanju, pre-
vodu teksta izjemnega pomena za slovensko kulturo 
in za slovensko zgodovino. »Doris, moja soproga in 
Primoževa mati, je poznala Valvasorjevo delo iz časa, 
ko je delovala na filozofski fakulteti in kot lektorica 
poučevala zgodovinarje v nemškem jeziku,« je strnil 
svoje misli dr. Debenjak. Dejal je tudi, da jih je zato, 
ker so številni veliki slovenski pisatelji – med njimi tudi 
France Prešeren – jemali navdih iz Valvasorja, ves čas 
njihovega dela navdihovala podoba velikega avtorja iz 
17. stoletja z odgovornostjo, da ga sodobnemu času 
predstavijo na sodoben način. To jim je v največji 
možni meri tudi uspelo.

UTEMELJITEV	ODLIKOVANJA

Za slovenski prevod Slave vojvodine Kranjske prejmejo 
prof. Doris Debenjak (posthumno), prof. dr. Božidar 
Debenjak in dipl. inž. Primož Debenjak red za zasluge.

Slava vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja 
je delo prelomnega nacionalnega pomena in poseben 
dragulj v nacionalni kulturni dediščini. Je vodilno 

Predsednik Republike Slovenije  
Borut Pahor izroča odlikovanje  
za izjemen podvig dr. Božidarju  
in Primožu Debenjaku, članoma 
našega društva. Iskreno čestitamo!
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delo slovenske historiografije in neprecenljiv vir vsa-
kovrstnih podatkov. V njej najdemo opise slovenskih 
mest, trgov, gradov in samostanov, ljudskih in verskih 
običajev, naravnih znamenitosti, zgodovino dežele in 
pomembnejših rodbin ter mnogo drugega. Zato še 
danes velja za neponovljivo »enciklopedijo Slovenije«. 
Bila je in ostaja eden od temeljnih kamnov oblikovanja 
naše narodne skupnosti. Prav po Valvasorjevi zaslugi 
ima dežela Kranjska enega najboljših tovrstnih zapisov 
med vsemi evropskimi deželami. 

S prevodom tega monumentalnega dela je družina 
Debenjak Slovencem prvič v celoti razkrila veličino 
Valvasorjevega dela in nam odkrila zaklad, ki ga bodo 
lahko osvetljevale, tolmačile in ustrezno uporabljale 
še mnoge prihodnje generacije. 

Slovenski prevod smo dobili po dolgih stoletjih. 
Prevajalci prof. Doris Debenjak, prof. dr. Božidar De-
benjak in Primož Debenjak so se spoprijeli z mnogimi 
zelo zahtevnimi izzivi, med katerimi sta tudi gotica 
in nemščina vsebinsko zelo bogatega in raznorodnega 
polihistorskega dela iz 17. stoletja. Med stroko je delo 
veljalo za neprevedljivo, saj so vsi dosedanji poskusi 
prevodov ostali le poskusi. Debenjaki pa prevoda niso 
le dokončali, ampak so Slavo vojvodine Kranjske uspeli 
prevesti v sodoben slovenski jezik, pri tem pa ohraniti 
patino takratnega časa. Ob doslednem upoštevanju 
pravil tako leposlovnega kot znanstveno-tehničnega 
prevajanja so uspeli v prevod preslikati utrip življenja 
17. stoletja. Za kakovosten prevod pa so morali opra-
viti tudi marsikatero raziskovalno nalogo, mnoga 
poizvedovanja, iskanja in preverjanja ter na koncu 
prevod tudi poenotiti tako, da se besedilo bere, kot 
bi ga prevajal en sam prevajalec. 

Družina Debenjak je s tem prevodom opravila za 
slovensko kulturo neprecenljivo delo. Slava vojvodine 
Kranjske je tudi eden od redkih primerov spojitve 
vrhunskega avtorja in vrhunskega avtorskega dela z 
vrhunskim strokovnim prevodom.

SLOVENSKI PROTESTANTI 
NA ZNAMKAH IN DENARJU

Znamke in denar so osebna izkaznica vsake 
države. Na njih prikazujejo pomembne dogodke, 
znane osebnosti ter svojo materialno in kulturno 
dediščino. Zato vsako pismo, opremljeno z znamko, 
sporoča domačemu in tujemu prejemniku tudi ne-
kaj o državi, iz katere prihaja. V pričujočem članku 
bomo pokazali, kako so na znamkah in denarju 
predstavljeni dogodki in osebe, povezane s sloven-
skim protestantizmom.

Prva znamka, ki je prikazovala Primoža Trubarja, 
je izšla 9. septembra 1951 v seriji treh znamk, ki so 
bile posvečene zaslužnim osebam iz jugoslovanske 
preteklosti. Poleg Trubarja sta bila prikazana še Mar-
ko Marulić in car Dušan. Znamke je oblikoval Pavle 
Gavranić. Znamka, posvečena Primožu Trubarju, pri-
kazuje njegov doprsni lik, povzet po lesorezu Jakoba 
Lederleina, napis Slovenska knjiga ter letnici 1551 in 
1951. Znamka je bila tiskana v črnozeleni barvi. Po 
obliki enaka znamka, vendar v opečnati barvi, je izšla 
4. novembra 1951. Ta znamka je imela pretisk STT 
VUJA, kar pomeni, da je bila v veljavi le na območju 
Svobodnega tržaškega ozemlja.

21. oktobra 1974 je izšla znamka, posvečena dvesto-
letnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 
Na znamki, za katero je naredil osnutek Božidar Jakac, 
je prikazano stopnišče te ustanove s Trubarjevim 
kipom. Čeprav je Trubarjev kip zaradi velikosti (majh-
nosti) znamke nerazpoznaven, ga omenjajo vsi tuji 
katalogi znamk.

Tretja znamka iz jugoslovanskega obdobja je izšla 
28. junija 1986. Posvečena je bila štiristoti obletnici 
Trubarjeve smrti. Na večbarvni znamki sta prikazana 
njegov doprsni portret in naslovna stran Abecedarija. 
Znamko je oblikoval Radomir Bojanić.

Vse omenjene jugoslovanske znamke je tiskal Zavod 
za izradu novčanica v Beogradu.

Prva znamka, povezana s protestantizmom v sa-
mostojni Sloveniji, je bila izdana ob štiristopetdeseti 
obletnici izdaje prve tiskane knjige v slovenskem 
jeziku. Znamka je izšla 21. novembra 2000. Na njej je 
prikazana knjiga, iz katere raste drevo. Istočasno pa 
je prek cele znamke prikazana prva stran Abecedarija. 
Osnutek znamke je pripravila mag. Darka Erdeji, na-
tisnila pa tiskarna Delo v Ljubljani. 

V letu Svetega pisma je 25. maja 2007 izšla znamka 
v bloku, ki prikazuje prevod Biblije Jurija Dalmatina iz 
leta 1584, ta pa leži na povečani strani splošnega pred-
govora. Okolje znamke krasijo deli ilustracij naslovne 
strani knjige. Znamka je doživela posebno promocijo 
na svetovnem kongresu biblicistov, ki bil julija 2007 
v Ljubljani. Oblikoval jo je Matjaž Učakar, natisnila 
pa tiskarna Oriental Press iz Bahraina.

Zadnja znamka, posvečena Primožu Trubarju, je izšla 
29. januarja 2008. Na levi strani znamke je prikazana 
prva stran Katekizma, na desni strani pa je doprsna 
podoba Primoža Trubarja. Tudi to znamko je oblikoval 
Matjaž Učakar, natisnila pa tiskarna Delo v Ljubljani.

Razen ene znamke so bile torej doslej vse posvečene 
Primožu Trubarju in njegovemu delu. Znamka s sliko 
Biblije je bila tiskana predvsem kot predstavitev Biblije 
in ne kot predstavitev Dalmatinovega dela. 

Pošta Slovenije bo v začetku leta 2015 pričela zbirati 
predloge za izdajo znamk v letu 2017. Morda bi lahko tudi 
Protestantsko društvo Primož Trubar pripravilo predlog 
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za izdajo znamk, ki bi predstavile še ostale slovenske 
protestantske pisce.

Primož Trubar je bil predstavljen tudi na enem ban-
kovcu in dveh kovancih.

Tolarski bankovci so imeli natisnjene na sprednji 
strani znamenite osebnosti. Trubar je bil predstavljen na 
bankovcu za 10 tolarjev. Razen njegovega portreta je bil 
na sprednji strani prikazan del začetne strani Abecedarija, 
na zadnji strani pa del začetne strani Novega testamen
ta ter Uršulinska cerkev v Ljubljani. Idejni osnutek za 
bankovec sta izdelala Miljenko Licul in Zvone Kosovelj, 
portret za Trubarja pa je pripravil slikar Rudi Španzel. 
Bankovec je prišel v obtok 27. novembra 1992 in je bil 
plačilno sredstvo vse do uvedbe evra. Tiskala ga je tiskarna 
Thomas De La Rue iz Londona.

S prehodom na evro smo v Sloveniji dobili nove 
bankovce in kovance. Bankovci in naslovna stran ko-
vancev so enaki za vse države evrskega območja, hrbtno 
stran kovancev pa oblikuje vsaka država samostojno. 
Slovenija se je odločila, da bo na hrbtni strani kovanca 
za 1 evro upodobljen Primož Trubar. Ob njegovem 
doprsnem liku je še napis »STATI INU OBSTATI«. Ko-
vanec je oblikoval Miljenko Licul s sodelavcema Majo 
Licul in Janezom Boljko. Kovanec je v obtoku od  
dne, ko je Slovenija vstopila v evro območje, to je 
od 1. januarja 2007.

Bankovec za 10 tolarjev s Trubarjevo podobo Kovanca s Trubarjevim likom

V članku opisane znamke

Vsako leto izda Banka Slovenije tudi spominski kova-
nec za 2 evra. Ti so po dimenziji in kemijskih ter fizičnih 
lastnostih enaki tečajnim kovancem za 2 evra. Imajo 
skupno evropsko stran, hrbtna stran pa je posvečena 
izbranemu dogodku ali osebi. 

Maja 2008 je Slovenija v spomin na petstoto ob-
letnico rojstva Primoža Trubarja izdala kovanec z upo-
dobitvijo njegovega doprsnega kipa kiparja Mirsada 
Begića. Na kovancu sta ob Trubarjevem imenu tudi 
letnici rojstva ter smrti 1508 in 1586. Avtorja idejnega 
osnutka za kovanec sta Miljenko Licul in Maja Licul, 
kovala pa ga je kovnica Royal Dutch Mint iz Nizozem-
ske. V obtok je bilo danih milijon kovancev, od tega je 
bilo 50.000 kovancev kovanih v tehniki visokega sijaja. 

V tem pregledu niso omenjeni priložnostni poštni 
žigi, ki so bili v uporabi ob različnih spominskih dnevih. 
Tudi ti žigi so predmet zbiranja številnih zbiralcev. Je pa 
to področje za ostale manj zanimivo in ga zato ne bomo 
prikazali. Vsi, ki jih zanimajo podatki o slovenskih znam-
kah, lahko podrobnejše podatke najdejo na spletni strani 
Pošte Slovenije http://www.posta.si/postne-znamke/534 .

Podrobnejše podatke o slovenskih bankovcih in 
kovancih pa lahko najdete na spletni strani Banke 
Slovenije https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci.asp? 
MapaId=196 .

Besedilo in fotografije Jože Nemec
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PREKMURSKI KNJIŽNI JEZIK 
IN EVANGELIČANSKI PISCI
Uvod

Novembra 2014 je v Moravskih Toplicah pote-
kala slovesnost ob poimenovanju Parka prekmur  - 
ske reformacije, zato je prav, da se ob tej priložno-
sti spomnimo prekmurskih evangeličanskih piscev, 
ljudi, ki so v preteklosti zaznamovali Prekmur-
je v verskem, kulturnem in družbenem smislu, da 
osvetlimo njihova temeljna dela ter obenem po-
častimo njihovo prizadevanje za ohranjanje svoje  - 
ga maternega jezika, prekmurščine. Gre za jezik (in 
prostor), ki je že v preteklosti pritegnil zanimanje  
izobražencev, strokovnjakov iz različnih področij, torej 
jezikoslovcev, (kulturnih) zgodovinarjev, etnologov 
itd. Nespregledljivo je, da so se za knjižno in narečno 
prekmurščino zanimali in se še zanimajo tako prek-
murski izobraženci, torej rojaki, kot tudi znanstveniki 
od drugod – pri tem mislim tako na slovenske kot tudi 
tuje strokovnjake. 

Razvoj	slovenskega	knjižnega	jezika
Slovenski jezik se ni razvijal enotno, temveč ga je vse 

od začetkov v 10. stoletju zaznamovala dvojnost – na eni 
strani govorimo o alpski slovenščini, na drugi strani o 
panonski slovenščini. Panonska slovenščina je bila tesno 
vezana na Velikomoravsko cesarstvo, Kocljevo državo ter 
prihod Cirila in Metoda v današnji slovenski panonski 
prostor. Ohranjala je jezikovne elemente prvega knjiž-
nega jezika Slovanov, to je stare cerkvene slovanščine. 

Tudi v obdobju knjižnega jezika (od 16. stoletja 
naprej) govorimo o dvojnosti. Razvila sta se (1) osred
njeslovenski knjižni jezik in (2) vzhodnoslovenski knjižni 
jezik, ki se je nadalje členil v dve pokrajinski različici: 
(a) vzhodnoštajerski knjižni jezik (na ozemlju med Dravo 
in Muro) ter (b) prekmurski knjižni jezik (na ozemlju 
med Muro in Rabo). Obe različici sta sicer izhajali iz 
panonske narečne baze, vendar so zaradi različnih okoli-
ščin med njima v stoletjih nastale razlike, zaradi katerih 
je njuno ločevanje upravičeno. Slovenski knjižni jezik 
pa dolgoročno ni mogel obstati v svoji dvojnosti, zato 
so se sredi 19. stoletja odločili za oblikovanje in rabo 
skupnega knjižnega jezika, t. i. novoslovenščine, ki naj 
bi ob vključevanju osrednjega in obrobnega prostora 
predstavljala jezikovni kompromis. Novoslovenščina 
pa se v Prekmurju ni mogla uveljaviti čez noč, vsaka 
sprememba namreč zahteva svoj čas, zanjo je zmeraj 
potrebna postopnost in velika mera strpnosti.

Razvoj	knjižne	prekmurščine
Po doslej znanih podatkih sega knjižna tradicija v 

Prekmurju v 18. stoletje. Takrat je bil na tem prostoru 
že izoblikovan jezik, ki je izhajal iz tradicije nekdanje 

panonske slovenščine – ta jezik so v 18. stoletju nor-
mirali prav prekmurski evangeličanski pisci. 

Marko Jesenšek, priznani raziskovalec knjižne prek-
murščine, kljub dvestoletni časovni razliki pri obliko-
vanju osrednjeslovenskega in prekmurskega knjižnega 
jezika med njima opaža številne stične točke. To po-
meni, da obstajajo vzporednice pri delovanju Primo-
ža Trubarja in Števana Küzmiča, ki sta vsak v svojem 
času in vsak v svojem okolju slovenščino povzdignila 
v knjižni jezik. Jesenšek govori o Trubarjevi in Küzmi-
čevi različici slovenskega knjižnega jezika. Za oba je 
značilno, da sta znala preseči narečnost in jezikovno 
normo graditi na nadnarečnosti. Dokazano je, da Tru-
 bar ni pisal v svojem dolenjskem narečju, temveč je 
jezik normiral na nadnarečni osnovi, ki združuje ele-
mente dolenjščine, gorenjščine in ljubljanskega govo-
ra. Podobno je tudi Küzmič presegel dolinske, ravenske 
in goričke govorne posebnosti in oblikoval nadnareč-
no jezikovno tvorbo – temelj, na katerem so nastaja-
la nadaljnja prekmurska knjižna besedila. 

Danes torej tudi za prekmurske tiske 18. in 19. 
stoletja v (strokovni) javnosti velja, da niso pisani v 
narečju, temveč v posebnem knjižnem jeziku, ki se  
je skoraj dve stoletji uporabljal vzporedno z osred nje-
slovenskim knjižnim jezikom.

Prekmurski	evangeličanski	pisci		
in	njihova	temeljna	dela

Po načelu, da je treba verske nauke širiti v vernikom 
razumljivem, domačem jeziku, so – tako kot v osredju 
– tudi pri prekmurskih evangeličanih izšle temeljne knji-
  ge: katekizem, abecednik in delni prevod Svetega pisma. 
Prva tiskana knjiga je bil Mali Katechismus avtorja 
Ferenca	Temlina iz l. 1715, ki je otrokom in prepro stim 
ljudem podajal osnove verovanja, druga pa Abecedarium 
szlowenszko iz l. 1725 neznanega avtorja (morda Mi hael 
Kerčmar), ki je vseboval abecedo, primere za zlogova nje 
in berilo. To sta prvi dve ohranjeni prekmurski knji  gi. 
Sledil je Réd zvelicsánsztva Mihaela	Severja iz leta 1747, 
ki vsebuje 96 strani in je bil prvenstveno namenjen za 
šolsko rabo. V njem je prvič v prekmurskih tiskih upo-
rabljena zveza slovenski narod, ki se nanaša na prekmur-
ske Slovence. Nato so bila objavljena zgodnejša dela 
Šte		vana	Küzmiča, npr. več šolskih učbenikov. Med 
njimi lahko omenimo obsežno delo Vöre krsztsánszke 
krátki návuk iz leta 1754, ki podaja osnove krščanstva. 
Leta 1771 je sledilo temeljno delo prekmurskega pro-
testantskega slovstva, tj. prevod Nove zaveze z zanimi-
vim predgovorom, ki prikazuje tedanje razmere. 

Števan Küzmič je bil prvi Slovenec, ki se je odločil 
Sveto pismo v slovenščino prevajati iz grškega izvirnika. 
Njegov prevod je zaradi omenjenega dejstva že sam po 
sebi spodbudil drugačne jezikovne rešitve, kakor smo 
jih dotlej poznali. Na izhajanje iz grščine opozarja tudi 
znameniti naslov, ki se v celoti glasi Nouvi	zákon ali 
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testamentom	goszpodna nasega Jezusa Krisztusa zdaj 
oprvics z grcskoga na sztári szlovenszki jezik obrnyeni. 
V njem je izjemno pomembna zveza stari slovenski 
jezik, s katero je avtor želel opozoriti, da ne gre za jezik 
kajkavcev, ki se je v tistem času tudi imenoval slovenski 
jezik. Tako je torej prekmurščino jasno in nedvoumno 
ločil od kajkavščine. Zveza obenem nakazuje, da gre za 
arhaičen jezik z dolgo tradicijo. Küzmičev Nouvi	zákon iz 
leta 1771 je bil verska knjiga, a tudi veliko več. Z jeziko-
slovnega zornega kota je bil tudi pomemben jezikovni 
priročnik, če uporabimo sodobno jezikoslovno izrazje. 
Bil je torej pomemben normativni zgled oz. jezikovni 
vzor za vse, ki so pisali v prekmurskem knjižnem jezi-
ku, za protestantske pisce to pomeni vse do začetka 
dvajsetih let 20. stoletja. Če pisec ali pisatelj ni bil 
prepričan, kako pisati, če je naletel na jezikovno težavo 
oz. zadrego, mu je Nouvi	zákon lahko bil v pomoč. Iz 
prevoda je tudi opazno, da je bil Küzmič nadarjen pisec 
z izjemnim posluhom za jezik in stilne posebnosti; tudi 
Jernej Kopitar je njegov jezik prepoznal kot čist in »pra-
vilen«. Nastop prekmurskih protestantov je torej tesno 
povezan z normiranjem prekmurskega knjižnega jezika.

V 18. stoletju je nastala tudi prva prekmurska 
protestantska pesmarica Mihaela	 Bakoša (Nouvi 
Gráduvál, 1789), ki vsebuje tristo štiriinsedemdeset 
pesmi ter deset psalmov in se je uporabljala več de-
setletij. Pomemben evangeličanski pisec je bil Števan	
Sijarto, sicer učitelj, ki je pripravil Mrtvecsne peszmi 
(1796), molitvenik Molítvi (1797), morda pa je tudi 
avtor prve prekmurske posvetne knjige Sztarisinsztvo 
i zvacsinsztvo (1807). V prvi polovici 19. stoletja je 
bil ustvarjalen tudi Mihal	Barla – poznamo njegov 
prevod verzificiranih svetopisemskih zgodb in molitev 
Jánosa Kisa iz leta 1820 (Diktomszke, versuske i molit
vene kni’zicze za to málo sôlszko deco) ter pesmarico 
iz leta 1823 z naslovom Krscsanszke nove peszmene 
knige. Ne smemo spregledati niti Števana	Lülika in 
njegovega dela Nôvi abeczedár (1820), v rokopisu pa je 
ostal njegov učbenik z začetka tridesetih let 19. stoletja. 

Opozoriti je treba še na eno dejstvo. V drugi polovi-
ci 19. stoletja so protestantski pisci (kljub formalnemu 
poenotenju slovenščine) nadaljevali z objavami v prek-
murskem črkopisu in v prekmurščini, ki pa je že imela 
več pogovornih in narečnih primesi. To ohranjanje 
zvestobe staremu slovenskemu jeziku oz. vztrajanje pri 
knjižni prekmurščini pa je spretno izkoriščala madžar-
ska oblast. V tistem času je bilo v ospredju delovanje 
Janoša	 Kardoša, najpomembnejšega evangeličan-
skega pisca po Števanu Küzmiču, avtorja pesmaric 
in številnih šolskih knjig, natančneje abecednikov, 
beril in didaktičnih priročnikov za učitelje. Kardoš 
se je dobro zavedal svojega slovenskega porekla, a je 
»nasedel spretni raznarodovalni madžarski politiki«, 
kakor poudarja Marko Jesenšek v knjigi Poglavja iz 
zgodovine prekmurskega knjižnega jezika (2013). To je 

delno razložljivo tudi s Kardoševim strahom, da bi 
jezikovno-nacionalna združitev povzročila tudi ver-
sko združitev. Kardoševo odločitev, da ne bo pristal 
na poenotenje slovenske knjižne norme, lahko torej 
razumemo tudi kot željo po ohranitvi evangeličanske 
vere med prekmurskimi Slovenci. Četudi je bila ta 
odločitev v nekem trenutku razumljiva, dolgoročno 
ni mogla obveljati zaradi tedaj že spremenjenih jezi-
kovno-kulturnih in političnih razmer. 

Ker je Kardoš s svojim delovanjem pomembno po-
segel tudi na področje šolstva in izobraževanja, želim 
posebej poudariti, da je bila za Prekmurje konec 19. 
stoletja značilna nadpovprečna pismenost (najnižja 
stopnja nepismenosti). Gre za podatek, ki vedno znova 
preseneča, saj marsikdo predpostavlja, da je bilo stanje 
pismenosti v Prekmurju zaradi težkih narodno-go-
spodarskih razmer in pretežno kmečkega prebivalstva 
precej nižje, kot npr. v osredju. Pomen knjig in branja 
ter razvoj bralne kulture pa se seveda smiselno pove-
zujejo tudi s samim pojavom protestantizma. 

Drugi pomembnejši prekmurski evangeličanski 
pisci so bili še Jurij	Cipot, avtor molitvenika Dühovni 
áldovi (1829), prevajalec Aleksander	Terplan (Krs
csansztva ABÉCZe, 1845; Dvakrat 52 bibliszke historie 
za evangelicsanszke solé ino hi’ze, 1847; Knige‚ zoltár
szke, 1848); nadalje Pavel	Lutar, avtor knjižice Luther 
Mártona zsitek z dodatkom Dvanájszet glavni punk
tumov te evangelicsánske vere (1900), Janoš	Berke, 
avtor priročnika prve pomoči z naslovom Pôtikazanye 
za one, ki so nê vrácsi (1871), Janoš	Flisar, pisatelj, 
pesnik, pisec in prevajalec, ki je	med jezikoslovci znan 
tudi kot slovaropisec (MagyarVend szótár – Vogr szki
vendiski recsnik iz leta 1922 in 1942 ter Vendmagyar 
szótár, Vendiskivogrszki recsnik iz leta 1943) itn.

Sklep	
Če pogledamo mejnike prekmurskega knjižnega 

jezika, ugotovimo, da je bilo zares prelomno 18. sto-
letje, ko se pod avtorstvom prekmurskih protestantskih 
piscev pojavita ne samo prvi knjigi (katekizem in 
abecednik), ampak tudi vrhunsko prevajalsko delo Šte-
   vana Küzmiča, prevod Nove zaveze iz grščine. Jezik v 
tej knjigi je postal prekmurska knjižna norma in jezi-
kovni vzor nadaljnjim prekmurskim piscem. 

19. stoletje je zaznamovalo zlasti delovanje Ja-
noša Kardoša, v jezikovnem smislu pa je to stolet  - 
je pomembno tudi zaradi razširitve tiskov na posvetno 
področje, pojavil se je celo prvi prekmurski časopis.

Za razvoj knjižne prekmurščine pa so zaslužni tudi 
številni drugi, tu sicer neizpostavljeni pisci, spregledati 
ne smemo niti prekmurskih evangeličanskih izseljencev. 
Pravzaprav so vsi doprinesli k ohranjanju prekmurskega 
knjižnega jezika in k temu, da se jezikovna dediščina v 
leposlovju in publicistiki nadaljuje v današnjem času.

dr. Natalija Ulčnik
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SVETOVNA LUTERANSKA  
ZVEZA – SKUPNOST CERKVA 

Sredi novembra je na povabilo Evangeličanske 
cerkve in častnega škofa Geze Erniše Slovenijo obi-
skala delegacija Svetovne luteranske zveze. Delegacijo 
z vodjem dr. Munibom A. Younanom, škofom Evan-
geličanske luteranske cerkve Palestine in Jordanije v 
Sveti zemlji, in generalnega sekretarja zveze gospoda 
Martina Jungeja je na pogovor sprejel tudi predsednik 
republike Borut Pahor. Gostje so zbranim predstavili 
delovanje Svetovne luteranske zveze in svoje poglede 
na oblikovanje svetovnega reda. Dr. Younan se je 
predsedniku Pahorju zahvalil za sprejem in izrazil 
željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju med Repu-
bliko Slovenijo in Evangeličansko cerkvijo v Sloveniji. 
Opozoril je na 500. obletnico začetka reformacije, ki 
bo leta 2017 in ki je po njegovem mnenju pomemb-
na za vse, ne le za luterane. Poudaril je tudi nujnost 
povezovanja z drugimi cerkvami in pomen dialoga 
z različnimi skupinami, ne le verskimi. Delegacijo je 
kasneje sprejel tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Ob tej priložnosti je škof Geza Erniša za naše 
glasilo pripravil podrobnejšo predstavitev Svetovne 
luteranske zveze in njenega delovanja.

O	SVETOVNI	LUTERANSKI	ZVEZI
Nekaj osnovnih izhodišč nauka 
Svetovne luteranske zveze:  

a) Ljudje smo odrešeni po božji milosti.
b) Ljubiti soljudi in jim služiti.
c) Služiti svetu in ohranjati stvarstvo, in končno: 
d) Biti evangeličansko-luteranski, kar pomeni, biti 

ekumenski in se kot del ekumenskega gibanja zavze-
mati za edinost kristjanov.

Takšna teološko in zgodovinsko pogojena luteran-
ska identiteta je osnovna premisa vseh luteranskih 
cerkva vključenih v Svetovno luteransko zvezo. 

In kaj točno je Svetovna luteranska zveza in kdo 
vse sodi vanjo?

Svetovna luteranska zveza (SLZ) je bila kot Luteran-
sko društvo ustanovljena leta 1947 v švedskem mestu 
Lund, ko so se prvaki različnih luteranskih cerkva po 
svetu zbrali z namenom in željo, da strukturirano, teo-
loško strokovno argumentirano spregovorijo o svojih 
pogledih na vero, se spravijo.  V želji za premagovanje 
mnogoterih problemov sveta po drugi svetovni vojni 
usmerjajo svoj pogled in svojo pomoč tudi izven meja 
lokalnih sredin. Želijo torej delovati nadnacionalno in 
tudi nadkonfesionalno, torej ekumensko. Ta strategija 
je navzoča vse do danes. In o tem danes nekaj besed.

Trenutno je v SLZ s sedežem v Ženevi vključenih  
147 cerkva članic iz 79 držav, skupaj nekaj več kot 

70 milijonov luteranov. Evangeličansko cerkev augs-
burške veroizpovedi v Republiki Sloveniji sestavlja 14 
cerkvenih občin s približno 18 tisoč verniki in je od leta 
1952 članica Svetovne luteranske zveze. Cerkve članice 
SLZ izpovedujejo vero v Troedinega Boga, soglašajo, da 
so medsebojno povezane po Božji besedi in si delijo in 
priznavajo skupnost prižnice in delitve zakramentov 
Svete večerje in Svetega krsta. Luteranska identiteta 
je biblično in zgodovinsko zakoreninjena na bibličnih 
resnicah in takšnih postulatih, ki upoštevajo in pri-
znavajo tako teritorialno kakor tudi kontekstualno  
različnost njenih članic.

S tekom časa od svoje ustanovitve pa vse do danes 
se je SLZ iz prvotnega društva preoblikovala v zvezo ali 
lepše rečeno v skupnost, iz katere izhaja vrsta pristnih 
odnosov in želja po še večjem povezovanju med člani 
te skupnosti. Prav tako omenjeno skupnost razume-
mo tudi kot božji dar in nalogo, ki nam je zaupana 
ob Boga.

Kaj zavezuje cerkve članice?
• Oznanjevanje Evangelija v besedi in dejanju.
• Nenehno poglabljanje in pospeševanje dialoga z 

ostalimi verstvi.
• Nova spoznanja, znanja in resurse pravično deliti 

z drugimi.
• Pospeševati dialog ter spravo med cerkvami in se 

angažirati za odpravo trpljenja, nasilja in konflik-
tov, ki pestijo svet in ljudi.

• Pomagati odpravljati siromaštvo in človeško trplje-
nje vsakršnih oblik.

• Opozarjati na spoštovanje človekovih pravic, zah-
tevati pravičnost na socialnem in gospodarskem 
področju, kot tudi med obema spoloma.

• Ohranjati vse božje stvarstvo in živeti ekološko 
vzdržno.

Pomembnejši cilji in naloge SLZ
V približevanju k jubilejnemu reformacijskemu 

letu 2017 ob 500. obletnici začetka reformacije si je 

Delegacija Svetovne luteranske zveze na pogovoru
s predsednikom republike Borutom Pahorjem
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SLZ postavila tri glavne cilje, katerim sledijo tudi vse 
cerkve članice:

a) Krepitev skupnosti, ki se bo krepila in bogatila 
v medsebojni podpori in bo misijonsko-razvojno 
naravnana.

b) Skupnost, ki se bo medsebojno krepila v diako-
niji, torej medsebojni konkretni materialni pomoči.

c) Skupnost, katere prioriteta ob vsem naštetem 
ostaja nenehni teološki dialog, ki bo krepil in spod-
bujal dialog tudi v vsakdanjem življenju.

In kaj pomenijo ti trije glavni cilji in naloge neko-
liko konkretneje:

a) SLZ bo svoje cerkve članice tudi v prihodnje 
spodbujala in krepila pri njihovi celostni angažiranosti 
in delovanju pri nadaljnjem izobraževanju njihovih 
kadrov, izmenjavi le-teh, ter iskanju pravih in tudi 
pravičnih odgovorov ter rešitev problemov in težav, 
ki tarejo svet in so z njimi konfrontirani. Pri izvajanju 
različnih programov in projektov je treba še posebej 
spodbujati mlade ljudi in večjo zastopanost žensk.

b) Diakonija igra nadvse pomembno vlogo v de-
lovanju tako SLZ kot tudi posameznih cerkva članic. 
Skupaj z ostalimi ekumenskimi partnerji in širše je 
delovanje na tem področju namenjeno predvsem 
izboljšanju življenjskih razmer siromašnih in ranljivih 
skupin in posameznikov. Na tem področju je še kako 
pomembno, da se ta oblika organiziranosti pomoči 
še naprej krepi na socialnem, dušebrižniškem in 
razvojnem področju tako v že obstoječih kakor tudi 
v novih in razvijajočih se programih. K že omenje-
nim izhodiščem je potrebno dodati še pomembnost 
verske svobode, medverskih odnosov in stikov, kli-
matskih sprememb, zaščito narave, enakopravnost 
med spoloma, problem beguncev in migrantov iz 
prisile, politične in gospodarske potlačene manjšine 
in domorodce.

c) Krepiti nenehno nadaljnje in okrepljeno te-
ološko izobraževanje. Pod vplivom bogate in zelo 
razvejane teološke zapuščine, izzvane z izzivi, stališči 
in različnostjo pogledov na čas, v katerem živimo, 
ni mogoče delovati drugače, kot z zavzemanjem za 
poglobljeno spiritualnost na področju ekumenskih in 
intereligioznih odnosov. Jubilejno leto 2017 postavlja 
zelo močan izziv k potrditvi in zavezi ekumenske an-
gažiranosti kakor tudi h krepitvi lastne identitete. Pri 
tem seveda ni mogoče zanemariti sintagme »Ecclesia 
semper reformanda«, vendar ne le z aspekta zgodo-
vinske zapuščine, temveč tudi kot izziv za boljši svet 
v prihajajočih letih. Še posebej se bo potrebno bolj 
strokovno in poglobljeno zamisliti nad temami, ki  
bi LWB lahko kakor koli razdeljevale in delile. Naj 
naštejem samo nekatere: bioetična vprašanja, vpra-
šanje seksizma, ordinacija žensk, različno tolmačenje 
oz. oznanjevanje božje besede. Pri teh temah nas 
morajo voditi tako pravica do različnosti pogledov 

kakor tudi spoštovanje pogledov in stališč skupnosti, 
ki ji pripadamo. 

Še kratek povzetek vsega povedanega
Kaj in kateri so pomembni cilji in izzivi v pri-

hodnost usmerjene cerkvene skupnosti? Brez dvo-
ma ohranitev svoje luteranske identitete, čim bolj 
pristno sodelovanje med cerkvami članicami in z 
ostalimi cerkvami, svetovnimi religijami in civilno 
družbo, vizija skupnosti, ki živi, se napaja ter inspirira 
z božjo osvobajajočo milostjo, ki pa mora vedno biti 
usmerjena in angažirana v smeri pravičnega, mirnega 
in spravljenega sveta. Med pomembnejše naloge 
sodi tudi spodbujanje  svojih članic k oznanjevanju 
evangelija Jezusa Kristusa, čim širšemu misijonske-
mu delu in krepitvi  strokovnega teološkega dialoga, 
ki mora upoštevati možnost delitve materialnih in 
duhovnih svetovnih resursov, sprave med različnimi 
cerkvami in religijami in delovati za odpravo svetov-
nih konfliktov.

Nobenega dvoma torej ni, da smo vsi ljudje v ta 
svet rojeni enakopravni in enakovredni. To je Božji 
dar. Naše talente in naše sposobnosti moramo dati v 
službo Bogu in ljudem. Ne glede na družbeni status, 
spol, etnično pripadnost, starost, talentiranost ali 
druge značilnosti in razlike si vsi ljudje zaslužijo ena-
ko spoštovanje. Vsi moramo biti in vse bolj postajati 
odgovorni lastniki in upravljavci svetovnih dobrin in 
se moramo do vsega od Boga podarjenega stvarstva 
odgovorno obnašati. Vse, kar počenjamo, moramo 
delati v popolni transparentnosti in odgovornosti do 
vseh, ki si z nami delijo ta svet. Razlike med nami 
so refleksija božjega stvariteljskega dela, upoštevajoč 
tako različne kulturne in zgodovinske značilnosti 
posameznika in celega naroda. Integriteta in ude-
leženost slehernega izmed nas v vseh pomembnih 
procesih in soustvarjanje boljšega sveta je neodtuj-
ljiva pravica slehernega človeka, ki je še posebej v 
moralno-etičnih vprašanjih dolžan ravnati odgovor-
no in strokovno,  v odnosu do Boga in sočloveka. In 
končno bi za zaključek rad poudaril, da nam članstvo 
naše sorazmerno maloštevilčne diasporalne cerkve v 
SLZ, katere članica smo od leta 1952, prinaša možnost 
pogleda čez meje naše majhnosti in omogoča imeti 
delež, soudeležbo ter domovinsko pravico v veliki 
luteranski družini. 

mag. Geza Erniša
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DRUŠTVENE	EKSKURZIJE

PO TRUBARJEVIH SLEDEH 
IN PALATINATU
9.–11.	maj

Na hitro načrtovano – a bolje sploh ne moglo biti 
tempirano – je bilo naše potovanje na Pfalško (Pala-
tinat), s katerim smo zagrizli v še zadnje sladko-kislo 
jabolko sledenja Trubarjevim potem prav v jubilejnem 
20. letu obstoja Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar. Kislo, ker je bila pot dolga celih 750 
km, a sladko, saj smo tako zaokrožili obiskovanje vseh 
nemških destinacij Trubarjeve izjemne življenjske in 
poklicne poti. Kraji, ki smo jih obiskali, so za slovenski 
protestantizem pomembni tudi iz tiskarskega vidika, 
saj se ugotavlja, da je Primož Trubar tiskal svoje prve 
knjige v Schwäbisch Hallu, Heidelberg je sedež najbolj 
znane tovarne tiskarskih strojev, v Mainzu pa se je rodil 
Johannes Gutenberg, začetnik tiskarstva.

Pred karavanškim predorom smo si zaradi obno-
vitvenih del »pridelali« nekaj zamude, a kar uspešno 
napredovali prek Koroške in mimo Visokih Tur v 
solnograško deželo. Pripovedi vodiča o značilnosti 
krajev, mimo katerih smo hiteli, kljub večkrat sliša-
nemu – saj so mnogi med nami to pot prepotovali že 
večkrat – niso bile niti najmanj dolgočasne. Starostna 
pozabljivost ali nove zgodbe, komu mar! O dobrem, 
lepem, uspešnem, zanimivem pojavu ali dogodku se 
človek ne naveliča poslušati, sploh če je potovanje za-
činjeno z izvrstno družbo. Saj smo se spet zbrali stari 

znanci, kaj znanci, družina je spet na kupu! Dokaz? 
Prvi postanek, pa si imamo toliko za povedati, da nas 
je treba močno priganjati nazaj na avtobus.

Mimo Salzburga se po še nekaj zastojih in ob 
zanimivem predavanju Kazimirja Rapoše o tiskar-
stvu prebijemo v deželo Baden-Württemberg in do 
našega prvega cilja, starega mesta Schwäbisch	Hall. 
Kot mnoge nemške kraje je tudi to mesto zaznamo-
valo pridobivanje soli, pomembnega konzervirnega 
sredstva do pojava hladilnikov in živilo, dandanes bolj 
kot v prehrambene namene uporabno v raznih vejah 
industrije. Vsa regija in z njo mesto Schwäbisch Hall 
sta kasneje uspešno našla druge vire dohodka v zdra-
viliškem turizmu, bančništvu, trgovini in storitvah. 
Med lepo ohranjenimi predalčkasto oblikovanimi 
pročelji hiš starega mestnega jedra nas je pot pripeljala 
na impresiven osrednji trg, ki mu kraljuje mogočna 
poznogotska župnijska cerkev sv. Mihaela. Mesto je po 
zaslugi pridigarja Johannesa Brenza relativno zgodaj 
sprejelo protestantsko vero in cerkev je v tem procesu 
v 16. stoletju odigrala osrednjo vlogo. Katekizem Jo-
hannesa Brenza je pustil pečat tudi na pisanju Primoža 
Trubarja. Znanstvene raziskave kažejo, da je Primož 
Trubar tiskal svoje knjige prav tu, v Schwäbisch Hallu. 
Žal se ne ve, kje točno naj bi stala tiskarna. Po ogledu 
cerkve smo si privoščili še kratek sprehod po prikupnih 
mestnih ulicah in že je bilo treba hiteti dalje.

Lauffen	am	Neckar – kraj nesrečnega imena, bi 
zapisal slovenski pesnik Prešeren, če bi se lotil Tru-
barjeve zgodbe – je bil naslednja postaja. Sem se je 
namreč leta 1566 Trubar zatekel, ko je bil pregnan s 
Kranjske, kjer je moral pustiti vse svoje premoženje. 
Kmalu mu je umrla žena Barbara in mu zapustila dva 
mladoletna otroka. Župnikovanje je prevzel v času, ko 
se je dokončevala gradnja cerkve. Zgodovine kraja ni 

Schwäbisch Hall

Dokaz o Trubarjevem službovanju v Lauffnu

Ekskurziji v tujino v letű 2014 sta bili v skladu z društvenim programom izrazito strokovno obarvani. Obiskali 
smo Schwäbisch Hall, kjer sta verjetno bili tiskani prvi slovenski knjigi, nato pa še Lauffen, zadnjo postajo na 
nemški Trubarjevi poti, kjer še nismo bili. Izlet na Dunaj je sploh bil popolnoma »protestantski«, Rogaška 

Slatina z okolico pa je bila lepa jesenska dekoracija na domači raziskovalni torti.
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poznal, okolje mu je bilo dokaj tuje. Njegovo počutje 
dobro opisuje šaljiva izjava, da je tukaj tudi vino zelo 
kislo. Čeprav je bil zanj Lauffen nikdirdom, je bil v tem 
obdobju zelo ustvarjalen. Veliko je prevajal, dokončal 
prevod knjige psalmov iz Stare zaveze in izdal Ta celi 
psalter Davidov. Ko se je še istega leta preselil v De-
rendingen, se je vrnil tudi njegov optimizem. Lauffen, 
rojstni kraj pesnika Friedricha Hölderlina, je dobil ime 
po reki, ki je prebila skalo in tekla v brzicah. V spominu 
nam bo ostal po starem kamnitem mostu, kapelici in 
seveda po cerkvi Regiswindis, kjer je deloval Primož 
Trubar. Njegovo ime ni pozabljeno v kroniki zgodovine 
cerkve, kar smo lahko videli na lastne oči. Prijazno nas 
je sprejel sedanji farar, ki nam je predstavil kapelico 
ter cerkev in njuno zgodovino, ki sega nazaj vse do 
leta 741. Cerkev je dobila sedanjo podobo prav v času 
župnikovanja Primoža Trubarja.

Po nočnem počitku smo ubrali pot proti cesarskim 
stolnicam-trojčicam, simbolom takratne moči nem-
ških cesarjev. Slogovno različne, a vse mogočne, izra-
žajo primat nemških cesarjev nad papežem in veljajo 
za najpomembnejše arhitekturne primere romanike. 

V Speyerju, ki je gostil dobrih sto cesarskih zborov, 
je tako zrastel največji objekt severno od Alp, stol-
nica presežkov. Po dolžini in volumnu je to največja 
romanska cerkev v Nemčiji. Tu se tudi nahaja največja 
kripta s številnimi cesarskimi in kraljevskimi grobovi, 
ki je hkrati najstarejši objekt v cerkvi. Ta in še stolnici 
v Mainzu in Wormsu so bile vredne ogleda, saj na 
slovenskih tleh nimamo veliko primerkov iz tega 
arhitekturnega obdobja, sploh pa ne teh dimenzij.

Sledil je postanek v Wormsu, ki je s protestantske-
ga vidika pomembno mesto. Tu je namreč leta 1521 
potekalo zasedanje državnega zbora knezov Svetega 
rimskega cesarstva, na katerem so od Martina Lutra 
zahtevali, naj se javno odreče vsebini svojih spisov, a 
je ta sklicujoč se na Sveto pismo zahtevo zavrnil. Poleg 
že omenjene stolnice se mesto ponaša z najstarejšim 
ohranjenim židovskim pokopališčem v Evropi, imeno-
vani Heiliger Sand – Sveti pesek. Najstarejši nagrobnik 
je iz daljnega leta 1076. Pokopališče ima za židovstvo 
nenavadno orientacijo, proti jugu, še bolj nenavadno 
pa je, da je takorekoč v srcu nacizma preživelo drugo 
svetovno vojno. Zanimivost židovskih pokopališč je 
odlaganje kamnov na nagrobnike, v sodobnem času 
tudi listkov s sporočili, ki izvira iz starodavne navade 
prekrivanja trupel s kamni, da so jih zaščitili pred 
živalmi. Worms se poteguje za status najstarejšega 
mesta v Nemčiji, čeprav je bilo v drugi svetovni vojni 
z izjemo stolnice porušeno skoraj do tal.

Mainz, glavno mesto dežele Porenje-Pfalška, je svoj 
razcvet doživelo potem, ko je s škofom Bonifacijem 
ter vplivom stolnice postalo sedež škofije in nadško-
fije. Skozi burno zgodovino je mesto prestalo mnoge 
vzpone in padce. Največji udarec mu je zadala druga 
svetovna vojna, v kateri so številna bombardiranja 
prizanesla le kakim 20 odstotkov zgradb, a je bilo 
mesto v izjemni gradbeni ekspanziji zgrajeno na novo.

Mogočna katedrala v Speyerju

Židovsko pokopališče v Wormsu
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Ogledali smo si romansko-gotsko-baročno stolnico, 
ki človeka osupne z dimenzijami in ki se v svoji notranj -
ščini kiti s fantastičnimi plastičnimi markantnimi kipi 
pomembnih osebnosti srednjega veka – podobami 
škofov in nadškofov, ki izražajo svojo moč, nadvlado, 
prestiž, kasnejši pa postopoma tudi ponižnost in 
skromnost.

V mestu je bilo v bogati zgodovini rojenih veliko 
slavnih osebnosti, za naš protestantizem in sodobni 
svet pa gotovo najpomembnejši, leta 1397 rojeni 
Johannes Gutenberg, oče tiskarstva. Upravičeno je 
bil proglašen za osebnost tisočletja, njegov tiskarski 
postopek pa za izum tisočletja, saj se je s tiskom 
knjig svet popolnoma spremenil. Znanje, omejeno 
na redke ustanove tistega časa, je postalo dostopno 
množicam. Leta 1900 je bil ustanovljen Gutenbergov 
muzej tiskarstva, ki smo ga seveda morali obiskati. 
Nepredstavljivo je, s koliko truda in natančnosti 
so nekoč nastajale knjige, ko dandanašnji v vsakem 
domu sodobni tiskalnik zmore v zelo kratkem času 

natisniti gradivo z neverjetno hitrostjo in kakovostjo. 
A žal je trajnost sodobne knjige v primerjavi s prvi-
mi knjižnimi izvodi, ki smo jih imeli priliko videti v 
muzeju, zaradi bistveno manj kvalitetnih materialov, 
predvsem papirja, občutno manjša. Pravijo, da nas 
bo pred pozabo zgodovine rešila le digitalizacija, a 
žal smo pri tem preveč odvisni od energetskih virov 
in drugih pridobitev sodobnega življenja. Naravne 
ujme nam zelo hitro odvzamejo dostop do digitalnih 
vsebin, medtem ko knjiga s knjižne police vedno – no, 
vsaj pri svetlem delu dneva – omogoča bralni užitek.

Romantično mesto Heidelberg, priljubljeno pri-
bežališče piscev in slikarjev, nekoč prestolnica Pala-
tinata, nas je čakalo zadnji dan našega potovanja. Z 
najstarejšega mostu Karla-Theodorja čez reko Neckar 
je pogled na staro mestno jedro zares slikovit. Nad 
dolino in mestom dominira mogočni grad iz rdečega 
peščenjaka, zaradi požara še izraziteje rdeč. Žal precej v 
razvalinah še vedno razkazuje svojevrstno, z manieriz-
mom navdahnjeno renesančno podobo z zanimivim 

Izletniki so povsod pozorno prisluhnili razlagam vodiča Donovana, tudi v katedrali v Mainzu

Najstarejši heidelberški most čez reko 
Neckar leži neposredno pod gradom
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portalom, ki velja za enega od vrhuncev sicer ne pre-
več bogate nemške renesanse. Dokaj prazne prostore 
gradu poživljata mali in veliki sod, katerih vsebino 
varuje dvorni norček Perkeo von Heidelberg. Bogato 
opremljen muzej farmacije nas popelje v zgodovino 
zdravilstva in lekarnarstva. Sprehod po francosko 
urejenem vrtu ponuja čudovit pogled na mesto in 
grad še z druge perspektive. Na povratku v mesto je 
obvezen še pogled na nastarejšo univerzo severno 
od Alp, ki ji je primat najstarejše v Evropi odvzela le 
praška, ter na jezuitsko cerkev, v kateri je tudi muzej 
sakralne umetnosti. Zanimiva zgodovina spremlja 
cerkev sv. Duha, ki je bila v svoji preteklosti predeljena 
tako, da je služila za obrede obema veroizpovedima, 
katoliški in protestantski. Nekoč grobna cerkev sedaj 
varuje le še krasna gotska nagrobnika Ruprechta in 

žene Elizabete s podobama leva in psa, simboloma 
njegove moči in njene zvestobe. Pogled nikakor ne 
more mimo novejših, a zanimivih vitražev, ki spuščajo 
v cerkev veliko svetlobe, in prezbiterija, ki je krasen 
primerek gotske arhitekture.

Sklepno dejanje našega potovanja je bila dolga 
vožnja proti domu, polna vtisov in zadovoljstva, da 
smo podoživeli še eno etapo Trubarjevega življenja in 
spoznali kraje, kjer je v nikdiromu tako vneto ustvarjal 
za svoje ljube Slovence, čeprav mu je že samemu kot 
izgnancu in vdovcu bilo dovolj težko. Pot presežkov 
se je zaključila pozno zvečer, a spomin ne bo zbledel 
in ko zaključujem ta potopis, me preveva hvaležnost. 
Hvaležnost Gutenbergu za to, da so se lahko množično 
tiskale knjige, in hvala Trubarju za slovenščino.

Besedilo in fotografije Marija Kuhar

Stari grad s prekrasnim pogledom na mesto je glavna atrakcija Heidelberga      Zakonca Pojbič, najstarejša popotnika društva 

GUTENBERGOVO ŽIVLJENJE IN DELO 
Ena osrednjih točk našega letošnjega izleta v Nem-

čijo je bil vsekakor ogled zanimivega mesta Mainz, 
predvsem Gutenbergovega muzeja, kjer smo spoznali 
življenje in delo tega znamenitega moža. Njegov izum 
premičnih svinčenih črk in tiskanja z njegovo prešo 
je bil neposreden vzrok za to, da se je Trubar lahko 
lotil velikega koraka k opismenjevanju Slovencev in 
ga tudi izpeljal. 

Različni viri se pri navajanju njegove življenjske poti 
ne ujemajo v celoti, saj se je precej selil in je težko najti 
zanesljive podatke in povezave. Rodil se je okoli 24. 
junija 1398, natančen datum tako kot pri Trubarju ni 
znan. Umrl je 3. februarja 1468. Rojen je bil v ugledni 
mainški družini, oče mu je omogočil dobro izobrazbo, 
med drugim je tekoče obvladal latinščino, izučil se je 
zlatarske obrti. Že zgodaj se je seznanil s tiskarstvom, 
pri katerem so bili postopki nepraktični in počasni. 
Prav Gutenbergovi izumi so jih močno izboljšali. 
Večino težav je odpravil s svojim najpomembnejšim 
izumom, s posameznimi premičnimi črkami. Kot 

zlatar je obvladal graviranje in ulivanje kovin. Izdelal 
je matrice za vse črke, interpunkcije in druge znake 
in nato v posebnih kalupih ulil potrebno število po-
sameznih črk in znakov. Tudi litino za črke je pripravil 
sam. Za osnovo je vzel svinec, ki se topi pri razmeroma 
nizki temperaturi nekaj čez 300 stopinj. Vsega skupaj 
je pripravil skoraj 300 matric, tak komplet tipografskih 
znakov danes imenujemo font. Potem je ročno sestavil 
nekaj knjižnih strani, jih stisnil v primeren okvir in 
odtisnil na papir v tiskarski preši, ki jo tudi sam izumil. 
Idejo zanjo je dobil pri stiskalnici za prešanje grozdja. 
Tiskarska preša Mojstra Janeza z Bleda je precej na-
tančna replika Gutenbergovega originala. Izboljšal je 
še tiskarsko barvo na oljni osnovi, medtem ko je stara 
bazirala na vodi. Bil je pripravljen na veliko dejanje.

Izposodil si je nekaj denarja pri sorodnikih in 
bankirjih in do leta 1450 so njegovi poizkusi toliko 
napredovali, da je tega leta postavil lastno tiskarno in 
natisnil svoj prvi tisk Nemško pesem. Ko si je zagotovil 
dovolj izdatna posojila, se je leta 1452 lotil projekta 
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42-vrstične biblije, znane tudi kot Gutenbergova Biblija. 
Delo na njej je trajalo do leta 1455, ko je dokončal 
okoli 180 izvodov, večino na ročno izdelanem papirju 
in okoli 30 na pergamentu. 

Po tem uspehu je prišlo do nesoglasij med njim 
in nekaterimi upniki, ki so si lastili večino zaslug. 
Sodišče je odločilo, da jim mora Gutenberg odstopiti 
polovico vseh natisnjenih biblij. Šele januarja 1465 so 
mu oblasti priznale njegove zasluge, dobil je naslov 
hofmann (dvorni gospod), ki je vključeval letno pod-
poro v manjšem denarnem znesku, 2180 litrov žitnega 
zrnja in 2000 litrov vina. Dovolili so mu tudi vrnitev 
v Mainz, a ni podatkov, če je to sprejel. Umrl je leta 
1468, bil je pokopan v frančiškanski cerkvi v Mainzu, 
ki je bila kasneje skupaj s pokopališčem porušena in 
njegov grob je izgubljen za vedno.

Nekaj	podrobnosti	o	nastanku	
Gutenbergove	Biblije,	knjige	vseh	knjig	

S pripravami je pričel okoli leta 1450, s tiskom leta 
1452, zaključil pa ga je leta 1455. Približno tako dolgo, 
torej tri leta, je pred njegovim izumom trajalo tudi 
pisanje enega samega izvoda biblije. Kljub napredku 
pa je tisk biblije potekal izredno počasi. Za biblijo je 
pripravil posebno pisavo schwabacher (tudi textura). 
Oblikoval in izgraviral je približno 300 matric za 
različne črke in znake, ki jih je nalil v kakih 100.000 
primerkih. Že to delo mu je vzelo dobrega pol leta 
dela. Nato je prišlo na vrsto stavljenje. Za eno stran je 
potreboval okoli 2500 črk, torej je s celotno količino 
črk lahko sestavil največ 40 strani knjige. Ko so natisnili 
prvi snopič strani, so stavek razdrli in črke ponovno 
uporabili za naslednji kontingent. Ta postopek je bilo 
treba ponoviti vsaj 33-krat, vendar so verjetno delali s 
krajšimi koraki. Potrebna je bila izredna natančnost pri 
razporejanju strani na polo, vlaganju papirja v prešo, 
pri nanašanju barve in sušenju. Samo za te postopke 
je bilo za celotno naklado potrebnih 230.760 korakov, 
kar je zahtevalo vsaj 330 delovnih dni ali okoli leto 
in pol. Za današnje dni in tehnologijo je to nepred-
stavljiv napor.

Natisnil je okoli 180 izvodov, večino na ročno iz-
delan papir, slabo četrtino izvodov pa na pergament. 
Format papirja je bil 307 × 445 mm (dvojni folio), na -
tisnil po dve strani na vsako stran in ga prepognil po 
sredini. Pet takšnih listov (20 strani) je tvorilo os novno 
enoto (quinternion), ki so jih potem vezali v knjigo. 
Strani niso bile oštevilčene. Biblija ima 1285 strani, 
običajno vezanih v dva dela. Ročno izdelan papir 
najboljše kakovosti so uvozili iz Italije, vsaka pola ima 
vodni znak. Kljub začetnim poskusom v dvobarvnem 
tisku je tiskal samo v črni barvi, vse rdeče inicialke pa 
so naknadno vrisali ročno v izpuščen prazen prostor.

 Na ustreznih mestih je pustil tudi prazen prostor 
za bogato okrašene iluminacije. Njihova količina je 
bila odvisna od tega, koliko je kupec ali naročnik bil 
pripravljen plačati. Ugotovljeno je bilo, da je bilo 13 
izvodov opremljenih z iluminacijami v Mainzu, druge 
pa so dorisali drugod, nekaj celo v Londonu. Perga-
mentne biblije so bile dražje in bolj bogato dekorirane. 
Mnoge biblije so bile skozi stoletja prevezane, doslej so 
našli le devet izvodov, ki so ohranili izvirno vezavo iz 
15. stoletja. Največ knjig so vezali v Mainzu in Erfurtu.

Večino biblij so takoj prodali po evropskih deželah 
do Anglije, Švedske in Madžarske. Običajna cena je bila 
okoli 30 florinov, kar je bila približno triletna uradni-
kova plača. Čeprav je bilo to bistveno manj, kot je stala 
rokopisna biblija, si je večina študentov, duhovnikov in 
ljudi z običajnimi dohodki ni mogla privoščiti. Večina 
izvodov je bila prodana samostanom, univerzam in 
delno tudi premožnim posameznikom. Znano je, da 
je v 15. stoletju bil samo en sam izvod v privatni lasti, 
nekaj so jih uporabljali za skupno branje v samostanih. 
Precej izvodov so kupili premožni in pobožni posa-
mezniki kot donacijo cerkvenim institucijam.

Leta 2010 je bilo registriranih 48 Gutenbergovih 
Biblij, med njimi le 21 kompletnih izvodov. Drugim 
manjka po ena ali več pol. Obstoji tudi večje število 
fragmentov, nekateri samo po nekaj strani, ki sestav-
ljajo še nekako 16 izvodov. Preživelo je 12 izvodov na 
pergamentu, a samo štirje med njimi so kompletni. 
Dandanes je le nekaj izvodov ostalo v religioznih insti-
tucijah, največ jih je v lasti univerzitetnih knjižnic in 
drugih izobraževalnih ustanov. Večina biblij je ostala 
v Evropi, največ jih je v Nemčiji (13), Veliki Britaniji 
(8), Franciji (4), Vatikan, Rusija in Španija imajo po 
2, Avstrija, Belgija, Danska, Poljska, Portugalska, Švica 
pa imajo po eno. Edini državi izven Evrope, ki hranita 
biblijo, so ZDA z 11 izvodi in Japonska z enim izvodom.

Zadnja prodaja Gutenbergove Biblije je bila opra v-
ljena leta 1978, ko so jo prodali za 2,2 milijona dolarjev 
in je sedaj v Stuttgartu. Danes je komplet ocenjen 
na 25 do 35 milijonov dolarjev. Posamezni listi se 
prodajajo po 20.000 do 100.000 dolarjev, odvisno od 
ohranjenosti strani.

Kazimir Rapoša

Johannes Gutenberg
1398–1468
Izumitelj tiska s pre
mičnih črk s pomočjo 
tiskarske preše, kar 
velja za največji izum 
v zgodovini človeštva, 
izumitelj pa za osebnost 
drugega tisočletja
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PROTESTANTSKI DUNAJ
14.	junij

V soboto, 14. junija 2014, smo se zgodaj zjutraj 
odpravili na enodnevno ekskurzijo na Dunaj. Pot nas 
je vodila iz Ljubljane mimo Slovenske Bistrice, skozi 
Maribor in naprej čez Šentilj proti želenemu cilju, 
najlepšemu delu mesta ob Donavi. Vmesni postanek 
na avtocestnem postajališču Zöbern je poskrbel, da 
so se udeleženci dodobra prebudili, si segli v roko, 
bili deležni dobrot, za katere gre zahvala pobudnici 
in vodji izleta na Dunaj z družino. Med vožnjo do 
Heldenplatza (Innere Stadt Wien), smo bili deležni 
zanimivih informacij s področja geografije, zgodovine, 
običajev in kulture ter verske podobe glavnega mesta 
Avstrije, pa tudi osnovnih informacij o deželi, katere 
gostje smo bili ta dan. Najbolj nas je seveda zanimala 
zgodovina protestantizma in same Evangeličanske 
cerkve v Avstriji, nekoč in danes.  

Na Heldenplatzu nas je pričakal evangeličanski vo-
jaški kaplan Julijan in nas pospremil do osrednje Evan-
geličanske cerkve v starem delu mesta, ter nas seznanil 
z življenjem in delovanjem dunajskih evangeličanov, 
predvsem tistih, ki so pisali zgodovino mestne Evange-
ličanske cerkvene občine in jo sooblikujejo tudi danes.

Od tam smo se odpravili do cesarske zakladnice 
(Kaiserliche Schatzkammer), dunajskega imperator-
skega zaklada, ki se nahaja v gradu Hofburg. Zakladnica 
hrani neprecenljive nacionalne in zgodovinske relikvije 
Svetega Rimskega in Avstro-Ogrskega imperija in ima 
korenine v srednjeveški družinski zakladnici Habsbur-
žanov. Skozi voden ogled smo imeli možnost videti 
eno najpomembnejših svetovnih zbirk. Med drugim 
smo videli krono Rimskega cesarstva, simbole Reda 
zlatega runa in druge cesarske dragulje. 

Po poldrugi uri prostega časa za oglede mesta, 
kavico ali kosilo nas je pred Štefanovo cerkvijo pri-

čakal evangeličanski vojaški superintendent ddr. Karl 
Reinhard Trauner, velik poznavalec zgodovine mesta, 
strastni ljubitelj kulture in arhitekture ter strokovnjak 
za področje teologije in zgodovine cerkve. Sprehod po 
evangeličanskem Dunaju je tako tudi za tiste, ki so 
mesto že kdaj obiskali, bil izjemno doživetje. 

Zadnja postaja našega sprehoda po evangeličan-
skem Dunaju je bil Slovenski znanstveni inštitut na 
Dunaju. Direktor dr. Vincenc Rajšp nas je ne le sprejel 
z odprtimi rokami, ampak je bil z nami od jutranjega 
ogleda Evangeličanske cerkve dalje in ves čas na voljo 
tudi z informacijami o pomembnih Slovencih, ki so 
obiskali Dunaj, tam študirali ali delali, mnogi v mestu 
tudi živeli. Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju 
je imel in ima izjemno vlogo za Slovence doma in po 
svetu in tega dejstva ne gre zanemariti. Iskreno željo, 
da to vlogo ohrani še naprej in da se tega zaveda in 
podpira tudi Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar, je v imenu udeležencev izleta direktorju inšti-
tuta prenesel tudi predsednik društva mag. Žakelj ter 
se hkrati zahvalil za topel sprejem in prijetno družbo. 

Po slovesu od ddr. Traunerja in dr. Rajšpa smo 
skupaj s turistično vodičko prehodili še nekaj skritih 
in romantičnih uličic, se z avtobusom podali še na 
večerno vožnjo po najlepših in najznamenitejših de-
lih mesta ob lepi, modri Donavi, in slišali znamenite 
zgodbe iz dunajskih kavarn in opernih hiš, kakor tudi 
sveže novice iz mestnega utripa. 

Skratka, bilo je enkratno in ponovljivo.

Mag. Vladimira V. Mesarič Jazbinšek

JESENSKA ŠTAJERSKA
20.	september

V soboto, 20. septembra, smo se podali na eno-
dnevno ekskurzijo po Štajerski. Obetal se je lep, za-
nimiv in poučen dan in vožnja do Žalca, natančneje 
do Medobčinske splošne knjižnice Žalec, naše prve 
postaje, je zelo hitro minila. Po obvezni hitri kavici 
za dobro jutro v bližnjem hotelu nas je v knjižnici 
prijazno sprejela gospa Karmen Jezernik.

Najprej nam je na kratko predstavila knjižnico, 
ki sicer spada med najbolj razvejane na Slovenskem 
(ima 11 enot po vsej spodnji Savinjski dolini), nato 
še razstavo razglednic v počastitev 50-letnice mesta 
Žalec z naslovom Žalec, ujet v trenutku preteklosti 
in sedanjosti z detajli mesta nekoč in danes skozi 
oko fotografa Venija Feranta. Nadaljevala je z zgo-
dovino Žalca, ki se prvič omenja leta 1182 z nem-
škim imenom, leta 1256 pa s slovenskim. Skozi 
vso zgodovino ima to območje prehodni značaj: 
je povezava med Pomurjem in Primorsko ter Celja Fo
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Naša vodička Vladimira in njeni dunajski kolegi so nam pred
stavili zanimivosti protestantskega in slovenskega Dunaja
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s Trstom, zaradi česar se je to območje oziroma 
naselje tako hitro razvijalo. Mesto je bilo najprej 
trg ob cerkvi. Cerkev sv. Nikolaja je v 15. in 16. sto-
letju obdajalo obzidje z imenom »frenga«. Znotraj 
frenge je stal dvorec, o katerem še vedno krožijo 
legende. Pripadal je Blažu Tschädingerju, ki je bil 
zavzet protestant. Ko se je protestantizem v Žalcu 
začel pospešeno razvijati, je na Celjskem živela že 
tretja generacija protestantov, ki so delovali pod 
vplivom Primoža Trubarja in Ivana Ungnada. Želeli 
so zgraditi svojo cerkev na Celjskem, vendar jih je 
bilo preveč, prostora pa premalo. Blaž Tschädin - 
ger jim je ponudil ozemlje v Žalcu in tu so začeli 
oko  li leta 1578 graditi cerkev. V dvorcu, domu Blaža 
Tschädingerja, so želeli urediti še šolo in stanovanje 
za učence, učitelje in predikanta. Po nekaj mesecih 
je z Avstrijskega prišel ukaz, da morajo s tem pre-
nehati. Blaž Tschädinger jim je ponudil svoje drugo 
posestvo blizu Žalca, v bližini dvorca Scharfenau, 
ki ga danes poznamo kot Govče. Tako so leta 1580 
po načrtih, ki so prvotno nastali za cerkev v Žalcu, 
začeli graditi cerkev v Govčah. Ta naj bi bila po vseh 
znanih podatkih dvanajsterokotna, skorajda okrogla, 
z zvonikoma in močnim obzidjem. V samem dvorcu 
Scharfenau, poleg novozgrajene cerkve, so imeli 
svoje prostore učenci, učitelji in predikant. Prostor 
med cerkvijo in obzidjem so v devetdesetih letih 16. 
stoletja uredili v pokopališče. Leta 1600 pa je cerkev 
razstrelila in porušila protireformacijska komisija. 
Takratni župnik v Žalcu, Šega, naj bi bil tega rušenja 
zelo vesel in naj bi celo priredil gostijo. Prvo omem-
bo govške cerkve najdemo v zapisih prošta Jakoba 
Rosolenza, ki je kot član protireformacijske komisije 
v začetku 17. stoletja popisoval protestantke cerkve 
in kapelice v takratnih slovenskih deželah. To knjigo 
Jakoba Rosolenza iz leta 1620 knjižnica Žalec tudi 
hrani in smo si jo lahko ogledali. Je dobro ohranje -
na, z dobrim tiskom, napisana v nemški gotici. 

Protestantska cerkev v Govčah je zelo pomemb-
na za slovenski prostor, saj je bila to edina na novo 
zgrajena protestantska cerkev na Slovenskem. V njej 

sta delovala dva predikanta, Kranjca, najprej Jurij 
Maček in za njim Janez Weidinger. Weidinger je bil 
zelo sistematičen in organiziran človek, kupoval je 
veliko knjig zase in za svoje učence, tudi v slovenskem 
jeziku. Govče so tako imele veliko in bogato knjižnico. 
Ohranili pa sta se samo dve knjigi, Dalmatinova Biblija 
in Trubarjev Ta cejli novi testament. Po Rosolenzovem 
opisu je sto let kasneje na enak način opisal cerkev 
tudi Franz Christoph Khevenhiller v svojem delu 
Annales Ferdinandei, ki pa je verjetno opis samo pre-
vzel po Rosolenzu. Zanimanje za raziskovanje območja 
cerkve se je zares začelo šele v drugi polovici 19. stoletja 
z Ignacijem Orožnom, takratnim celjskim župnikom, ki 
je tudi povezal imeni Scharfenau in Govče, in kasneje 
z Josefom Wastlerjem. V 20. stoletju raziskav ni bilo, v 
zadnjem času pa se je raziskovanja z umetniškega vidika 
lotila Daša Pahor. Danes dostop do samih izkopanin v 
Govčah ni dovoljen, saj najdišče ni zavarovano in se Za-
vod za varstvo kulturne dediščine Slovenije boji posegov 
vanj in tudi kraj. Na to pomembno najdišče opozarja 
spominska tabla v vasi Ložnica. 

Po tem zanimivem predavanju o zgodovini prote-
stantizma v okolici Žalca in o mestu smo se sprehodili 
do Zotlove kovačije. Gre za stavbo iz 16. stoletja z 
ohranjeno križnogrebenasto obokano vhodno vežo in 
kletjo, ki je današnjo podobo dobila leta 1840. V 16. 
stoletju je bila v hiši nekaj časa protestantska kapela, 
od leta 1802 do danes pa deluje v njej kovačnica z 
ohranjenim prvotnim kovaškim ognjiščem. Žal smo 
si jo ogledali in poslikali samo od zunaj.

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Govče, rekonstrukcija cerkve iz leta 1890 
(vir: http://www.kamra.si/)
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Pot proti Rogaški	Slatini	je ob zanimivem pri-
povedovanju Marije Kuhar in predsednika Viktorja 
Žaklja o delovanju protestantov na tem področju 
hitro minila. Ob enajstih smo bili naročeni na ogled 
izdelave orgel v Orglarstvu Škrabl v naselju Brestovec. 
Gre za edino delujočo orglarsko delavnico v Sloveniji 
in 5. oziroma 6. največjo delavnico v Evropi. Lastnik 
delavnice Anton Škrabl je z delom začel pred 25 
leti, izučil se je v Nemčiji. V povprečju naredijo ene 
orgle na mesec, v 25 letih so tako naredili 300 novih 
orgel, restavrirali pa so jih prek 600. Specializirani 
so za mehanske orgle. Okrog 150 njihovih orgel je v 
Sloveniji, njihove instrumente pa je mogoče slišati 
in videti v več kot 20 različnih evropskih državah ter 
v ZDA, Koreji in celo na Japonskem in Kitajskem. 
Razložili so nam delovanje orgel, pogledali smo si 
še kratek video in ogled nadaljevali v proizvodnji. 
Postopek od ideje do postavitve orgel največkrat 
traja celi dve leti. V delavnici je približno 35 redno 
zaposlenih z dvajsetimi različnimi poklici, predvsem 
iz mizarske ali lesne stroke, veliko pa je tudi glas-
benikov, kar je še posebej pomembno, saj delajo 
inštrumente in ne lesenih omar. Sprehodili smo 
se skozi vse delavnice, ob vrnitvi v razstavni salon 
pa so nas pogostili z lokalnimi domačimi prigrizki 
in vinom. Nad videnim smo bili presenečeni, saj si 
nihče ni predstavljal, da je potrebnega toliko dela 
za izdelavo orgel, ki upravičeno veljajo za kraljico 
med inštrumenti.

Nadaljevali smo proti Zdravilišču Rogaška Slatina, 
kjer smo pokusili naravni mineralni vodi donat Mg 
(izvir je bil najden šele leta 1907 in je poimenovan po 
Donački gori) in styrio (po latinskem imenu Štajer-
ske.) Glavna razlika med njima je, da ima donat Mg 
več mineralov. Uporabljata se v zdravilne namene. 
Pri paviljonu Tempel (pod katerim je bil nekoč glavni 
vrelec, ki so ga uporabljali vsaj 200 let) smo poslušali 
o zgodovini Rogaške Slatine (ime je dobila po kraju 
Rogatec in slatini ali kisli vodi) in njenih hotelih. 
Rogaška Slatina je eno najmlajših mest, pa vendar je 
tukaj tradicija zdraviliškega turizma stara okrog 400 
let, čeprav naj bi se o prvih vrelcih govorilo in pisalo 
že mnogo prej. Prve omembe o tem segajo v leto 1111. 
Razvoj pa se je začel leta 1540 oziroma 1560. Takrat 
je sem prihajal na lov hrvaški ban Petar Zrinjski, ki 
je zaradi zdravstvenih težav pil iz Gozdnega vrelca. 
Zdravje se mu je popravilo in začelo se je širiti ime 
zdravilne vode. Najprej na Dunaj, kjer so lekarnarji 
imeli pravico uporabljati vodo iz teh vrelcev. V zahvalo 
za to so leta 1732 rogaškemu zdravilišču prinesli kip 
svetega Janeza Nepomuka, ki je najstarejši ohranjen 
predmet Rogaške. Kasneje je prišel v Rogaško deželni 
glavar grof Ferdinand Attems s svojimi deželnimi 
stanovi. Videl je možnost za razvoj mondenega zdra-
vilišča. Zaprosil je za pravico do uporabe vrelcev in 

leta 1803 začel graditi zdravilišče. Danes delujejo štirje 
vrelci: Donat Mg, Styria, Tempel (namizna mineralna 
voda z mehurčki) in Tiha (namizna mineralna voda 
brez mehurčkov). Imajo tudi termalno (vročo) vodo, 
namenjeno kopanju. 

Rogaška Slatina je od nekdaj znana tudi po ste-
klarstvu, ki ima 350-letno tradicijo (v steklarni danes 
dela 900 ljudi). Znana pa je tudi po Aninem plesu. 
Gre za kulturno-zabavno prireditev s humanitarnim 
poslanstvom. Sveta Ana, zaščitnica deklet, žena in 
vdov, ki goduje 26. julija, je med ljudmi ena najbolj 
priljubljenih svetnic katoliškega sveta. V začetku 19. 
stoletja je postala zaščitnica Rogaške Slatine. Takratni 
lastniki zdravilišča so leta 1804 zgradili kapelico in 
jo posvetili sveti Ani. Anin ples se vsako leto odvija 
v Kristalni dvorani Grand hotela. Veličastno dvorano 
smo si tudi ogledali. Največja znamenitost dvorane so 
štiri oljna dela avstrijskega slikarja Schröterja iz leta 
1912. Na prvi sliki je ban Petar Zrinjski, na drugi je 
deželni glavar grof Ferdinand Attems, ki si ogleduje 
načrte izgradnje zdravilišča, na tretji je avstrijski nad-

Kristalna dvorana v Grand Hotelu Rogaška 
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vojvoda Janez ob prihodu v zdravilišče leta 1836, na 
četrti pa cesar Franc Jožef I. na obisku v zdravilišču 
leta 1883. Usoda zadnje slike je zanimiva: na njeno 
prazno hrbtno stran je leta 1925 slovenski slikar Ivan 
Vavpotič narisal prihod kralja Aleksandra Karađorđe-
vića v Rogaško Slatino. Sliko so nato zaradi političnih 
okoliščin imeli do leta 1987 shranjeno v skladišču, 
nato pa so jo razstavili s sliko cesarja Jožefa I. nav-
zven, tako kot je bilo prvotno predvideno. Vodička je 
ogled in razlago zaključila z grško mitološko zgodbo 
o krilatemu konju Pegazu, ki naj bi z udarcem kopita 
ob tla povzročil, da je na površje privrela mineralna 
voda. Pegaz je tudi osrednji simbol Rogaške Slatine, 
imajo ga v svojem grbu.

Posladkali smo se še s slastno borovničevo tortico 
in odhiteli proti Rogatcu. Rogatec je imel že v 13. 
stoletju tržne pravice. Zaradi dobre lege kraja sta v 
srednjem veku tu cveteli trgovina in obrt. Je pa lega 
prinašala tudi slabe strani, saj so vanj velikokrat 
vdirala tuja ljudstva, Turki, Ogri. V 17. stoletju ga 
je močno prizadela kuga, nanjo spominja Marijin 
kipec sredi trga. Sprehodili smo se do farne cerkve  
sv. Jerneja in kmalu v njeni neposredni bližini zagle-
dali še drugo cerkev, cerkev sv. Hijacinte Marescotti. 
Kot je pojasnila vodička, sta cerkvi nastali v razmiku 
7 let, in sicer v prvi polovici 18. stoletja. Prva je 
kmalu postala premajhna, zato se je takratni žup-
nik Andrej Šmuc odločil, da bo postavil večjo. A 
preden je manjšo porušil in na novo postavil cerkev 
sv. Jerneja, je najprej zgradil nadomestno, torej 
cerkev sv. Hiacinte. Tako so v Rogatcu dobili kar dve 
cerkvi. Župnik Andrej Grobelnik nas je v cerkvi sv. 
Ni  kolaja pozdravil, nam opisal notranjost cerkve in 
predstavil potek restavracije. Cerkev krasijo oltarne 
slike Valentina Metzingerja, Antona Lerchingerja 
in Nikolaja Maškuva ter v celoti obnovljene freske 
slikarja Jožefa Ferdinanda Fromillerja iz Celovca 
(iluzionistična poslikava kupol). Prižnica in oltarji 
so delo Jožefa Strauba in rezbarske delavnice Mersi. 
Posebna zanimivost sta zakristijska omara z intarzi-
jami in Ebnerjeve orgle iz leta 1859.

Sprehod smo nadaljevali do dvorca Strmol, ki 
je danes last občine. Občinska uprava se nahaja v 
prostorih bivše grajske konjušnice pod dvorcem. 
Dvorec je nastal iz začetnega srednjeveškega stolpa, 
ki so ga Celjski grofje leta 1436 podelili Jakobu Str-
molskemu iz Cerkelj na Gorenjskem. Skozi stoletja 
je zamenjal mnoge lastnike, njegova podoba se je 
spreminjala. V 16. stoletju so bili tukaj Dornbergi, 
v 17. stoletju Reisingi in prav takrat je dvorec dobil 
zunanjo podobo. Fasada dvorca spominja na belo-
črno kombinacijo fasade minoritskega samostana 
v Olimjah. Nato so si dvorec Strmol lastili Attemsi, 
pa rodbina Petazzi, zadnji pred vojno pa so ga imeli 
grofje Windischgrätzi. V zadnjih letih občina dvorec 
intenzivno obnavlja, prostori so namenjeni pred-
vsem kulturni dejavnosti, oddaja pa jih Javni zavod 
za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec. Tukaj je 
našlo svoj prostor več zanimivih razstav iz krajevne 
kulturne dediščine. Od dvorca smo se podali do 
rogaškega muzeja na prostem.

Ob izčrpni razlagi vodičke smo si tu ogledali rojstno 
hišo pesnika Jožeta Šmita iz začetka 19. stoletja, ki so 
jo sem prestavili iz njegovega rojstnega kraja Tlake 
blizu Rogatca. Je subpanonskega tipa, ki je nekdaj 
prevladoval v Posotelju. Stavba je v celoti iz lesa, streha 
s čopoma pa je prekrita s slamo. Tu najdemo še gospo-
darsko poslopje, poljsko stranišče, svinjak – štalunci, 
kozolec, trgovino z mešanim blagom – lodn, kovačni-
co, vodnjak – štepih na čapljo, čebelnjak, kamnarsko 
bajto in viničarsko hišo. Še pokušina žulike (kruh, ki je 
ime dobil po tem, ker so ga navadno zamesile žuljave 
roke babice) in že smo se z avtobusom odpeljali do 
Gostišča pod goro ob vznožju Donačke gore. 

Po okusnem kosilu in prijetnem pomenku za mizo 
smo se sicer rahlo utrujeni, a polni novih vtisov vrnili v 
Ljubljano. Čas (oziroma bolj voznik avtobusa) nam ni 
dopustil, da bi si ogledali še Marijino cerkev na Sladki 
gori. Pa naj še kaj ostane za naslednjič.

Besedilo in fotografije Meta Turk

Na levi strani cerkev sv. Jerneja, na desni cerkev sv. Hijacinte 
Marescotti v Rogatcu 

Šmitova hiša v Rogatcu
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PAHLJAČA	DEJAVNOSTI

JAVNI ZAVOD 
TRUBARJEVI KRAJI
v	letu	2014

S sklepom ministra za kulturo dr. Uroša Grilca je 
bil Javni zavod Trubarjevi kraji 24. januarja 2014 vpi-
san v razvid muzejev. S tem je Trubarjeva	domačija 
po 28 letih končno dobila muzejski status in se tudi 
formalno postavila ob bok podobnim ustanovam v 
državi. Seveda pa Javni zavod Trubarjevi kraji in nje-
gova ustanoviteljica Občina Velike Lašče s tem nista 
dobila le priznanja, ampak veliko obvezo in zavezo za 
naprej. Javni zavod Trubarjevi kraji (JZTK) ima sicer 
že od ustanovitve zaposleno kustodinjo z državnim 
izpitom, ki opravlja delo in naloge javne muzejske 
službe na območju občine Velike Lašče kot podaljšana 
roka Muzeja in galerij mesta Ljubljane. To delo se je v 
letu 2014 nadaljevalo s pripravo zahtevanih gradiv in 
dokumentov ter izpolnjevanjem drugih priporočil s 
strani pristojnih institucij, z muzejsko dokumentacijo 
in opravljanjem vseh nalog, ki pritičejo tovrstnim 
organizacijam.

Na področju muzejske dejavnosti je JZTK nadaljeval 
s sodelovanjem s sorodnimi nacionalnimi institu-
cijami (z mestnim muzejem, Tehniškim muzejem 
Slovenije, Narodnim in ostalimi muzeji, z ZRC SAZU 
itd.), s Slovenskim muzejskim društvom (udeležba 
na muzeoforumih, strokovnih srečanjih muzealcev, 
regijskih izobraževanjih) ter s Skupnostjo muzejev 
Slovenije. V tej zavod že nekaj let aktivno sodeluje v 
pedagoški sekciji (Sekcija za izobraževanje in komuni-
ciranje), vključuje pa se tudi v njihove projekte.

26. marca je JZTK s svojimi sodelavci sodeloval na 
Kulturnem	bazarju v Cankarjevem domu v Ljublja-
ni, na prireditvi, kjer predstavljajo svojo ponudbo za 

otroke in mladino kulturne ustanove iz vse Slovenije. 
JZTK se je v okviru predstavitve priključil eni izmed 
osrednjih tem letošnjega bazarja: Nadarjenost in 
ustvarjalnost – skrb kulturnih ustanov za spodbujanje 
in razvoj nadarjenosti in ustvarjalnosti pri otrocih 
in mladih. Obiskovalci so na naši stojnici dobili vse 
informacije o programih, ki so vezani na Primoža 
Trubarja in njegovo izročilo, na tradicijo mlinarstva 
in žagarstva, o knjigoveških delavnicah in drugih 
dodatnih programih. Skupaj z zavodom Parnas smo 
predstavili nov dodatni program »Freske – Od Trubar-
jevih zapisov do današnje igre«, ki se je pričel izvajati 
na Trubarjevi domačiji in na gradu Turjak. 

 V sklopu organizacije Kulturnega bazarja se je JZTK 
vključil tudi v	mrežo	koordinatorjev	v	vzgojno	izo-
braževalnih	ustanovah	 in	kulturnih	ustanovah,	
ki jo vzpostavlja Ministrstvo za kulturo v sodelovanju 
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter 
Zavodom RS za šolstvo z namenom enostavnejšega in 
učinkovitejšega informiranja o aktualnih zadevah na 
področju kulturnih ustanov, povezovanja med njimi.

Med dejavnostmi na mnogih področjih našega programa ima osrednje mesto dogajanje v Javnem zavodu 
Trubarjevi kraji, še posebej na Trubarjevi domačiji, in temu je namenjenega največ prostora v rubriki. Seveda 
niso nič manj pomembni ostale aktivnosti, dogodki, literarna in slikarska srečanja, poročila naših podružnic, 

delo z mladino, kjer prednjači podružnica v Krškem, do zaključka leta pred ljubljanskim Magistratom.
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Trubarjeva (Kmeclova) vrtnica tik pred pričetkom 
prvega poletnega večera
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Trubarjeva domačija se je 21. junija 2014 že drugič 
priključila promocijski akciji slovenskih muzejev in 
galerij Poletna	muzejska	noč. Obiskovalcem smo 
odprli vrata med 18. in 23. uro in jim ponudili ogled 
naših stalnih postavitev in razstav. Andrej Perhaj je 
za to priložnost pripravil razlago v spominski sobi s 
posebnim poudarkom na analizi napisov na stenah 
– analizo odlomkov iz Trubarjevih del, pisem itd., 
razlago, ki je sicer ne podaja šolskim skupinam. Na 
Trubarjevi domačiji lahko torej tudi obiskovalci, ki 
domačijo že dobro poznajo in jo pogosto obiščejo, 
še vedno vsakokrat izvedo kaj novega.

Čeprav je Poletna muzejska noč veliko bolj urbana 
prireditev, se počasi tudi na Trubarjevi domačiji število 
obiskovalcev povečuje. Ne nazadnje smo z vključitvijo 
v projekt tudi del vseslovenske promocije. Sodelavci 
Trubarjeve domačije tudi na tak način izpolnjujemo 
njeno osnovno poslanstvo.

V projektu SMS Z igro do dediščine v tednu otroka 
med 6. in 10. oktobrom je JZTK letos sodeloval prvič. 

2014 se je udeležilo naših izobraževalnih programov 
sledeče število obiskovalcev: Trubarjeva	domačija	
9154 obiskovalcev;	Grad	Turjak	5708 obiskovalcev;	
Levstikov	dom, spominska soba Levstik – Stritar 666 
obiskovalcev; Knjigoveške	delavnice	zavoda	Parnas	
3909 udeležencev.

RAZSTAVNA	DEJAVNOST
Razstavna dejavnost je bila v letošnjem letu še 

bogatejša kot lani, otvoritve in razstave so bile zelo 
dobro obiskane. Svoja dela so predstavljali uveljavlje-
ni slovenski likovni umetniki, kot je npr. akademski 
slikar Janez Kovačič, ki je že stari znanec Trubarjeve 
domačije. Je eden izmed umetnikov, ki so sodelovali 
na likovnem srečanju Trubarjevi kraji že leta 1986 
ter nato še štirikrat, ravno pred dvajsetimi leti pa 
je v galeriji Skedenj postavil tudi svojo samostojno 
razstavo. V maju nam je predstavil kulturno dediščino 
slovenskega kmečkega podeželja. Njegove grafike in 
olja prikazujejo gospodarska poslopja – kozolce, kašče, 
zidanice z območja cele Slovenije, med njimi tudi 
Stritarjevo kaščo na Podsmreki in žal že »pokojni« 
Tadolenj kozolec, ki je stal v Malih Laščah.

V juniju je Kovačičevi razstavi sledila že 32. likovna 
razstava Trubarjevi kraji. Kot običajno je razstavo pri-
pravil KUD Primož Trubar Velike Lašče, letošnji izziv 
za umetnike pa je bilo upodabljanje literarnih sanj. 
Njihove upodobitve so bile na ogled vse do septembra. 
Podrobnosti o srečanju likovnikov in razstavi njihovih 
del v prispevku Podobe literarnih sanj (str. 54).

Novost letošnjega leta v razstavni dejavnosti je 
vzpostavitev stikov z Galerijo Miklova hiša (JZ Roko-
delski center Ribnica). Rezultat tega sta bila dva do-
godka. V oktobru je na gradu Turjak v Viteški dvorani 
gostoval del pregledne razstave akademskega slikarja 
Andreja Trobentarja »Kamnisomipovedali«. Na Tru-
barjevi domačiji pa je 3. oktobra teden DEKD 2014 
zaokrožila predstavitev monografije o akademskem 
slikarju Jožetu Centi, ki jo je v začetku leta izdala 
Galerija Miklova hiša, JZ Rokodelski center Ribnica 
ob umetnikovi 80-letnici. Prireditev je bila tako prvo 
povezovanje Velikih Lašč in Ribnice na tem nivoju 
– povezovanje dveh javnih zavodov, JZTK in Javnega 
zavoda Rokodelski center Ribnica, ki po besedah 
Polone Rigler Grm, direktorice JZ Rokodelski center 
Ribnica izhaja ravno iz ustvarjanja posameznikov tako 
na ribniškem kot velikolaškem območju.

Jože	Centa je zagotovo eden izmed njih. Rodil se je 
v Dvorski vasi, po drugi svetovni vojni se je z družino 
preselil v Hrovačo, kjer je obiskoval tudi šolo. V Velikih 
Laščah je bil dejaven po letu 1984, kjer pa že leta 1981 
pripravil prvo likovno srečanje Trubarjevi kraji. Razstave 
so najprej potekale v Levstikovem domu v Velikih 
Laščah, po obnovitvi Trubarjeve domačije leta 1986 pa 
so se preselile na Trubarjevo domačijo, kjer so doma 

Za prizorišče aktivnosti smo izbrali grad Turjak. Naše-
mu povabilu sta se odzvala Vrtec Sončni žarek in OŠ 
Primoža Trubarja Velike Lašče. Za skupini vrtčevskih 
otrok iz oddelka Turjak in otrok podružnične šole 
Turjak smo izvedli program Kako so živeli Turjaški.

JZTK zasleduje eno izmed najpomembnejših nalog 
muzejev: pomembno prispeva k vrednotenju, razume-
vanju in uveljavljanju kulturne dediščine. Osnovno 
poslanstvo JZTK je utrjevanje vedenja o pomenu 
Primoža Trubarja, reformacije in burnih dogodkov v 
16. stoletju za Slovence (narodna zavest in identiteta, 
jezik in književnost, družbenopolitične spremembe, 
gospodarska dejavnost …), promocija gradu Turjak 
in njegove pestre zgodovine ter promocija tukajšnjih 
velikih mož slovenske zgodovine (Levstik, Stritar, 
Javoršek in drugi). Zato je najbolj pomemben stik 
z obiskovalci, posredovanje znanja in vedenj. V letu 

Miniaturne freske so izdelovali tako otroci kot odrasli, tako 
obiskovalci bazarja kot sodelujoči kustosi iz slovenskih muzejev 

(foto: Metka Starič)
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še danes. Jože Centa je bil med glavnimi ustanovitelji 
galerije Skedenj, pomembno vlogo pa je odigral tudi 
pri zbiranju denarja za obnovo Trubarjeve domačije. 
Okrog sebe je zbral slovenske likovne umetnike, ki so 
podarili svoja umetniška dela za prodajo na dražbi v 
Cankarjevem domu. Njen izkupiček je šel v celoti za 
namene dokončanja obnove domačije.

Z monografijo je Jože Centa postal del uradne 
umetniške produkcije. Na prireditvi jo je predstavila 
soavtorica (Jožetovo slikarstvo in njegov umetniški 
izraz je opisal Janez Mesesnel) umetnostna zgodo-
vinarka Marjana Dolšina, ki je ob tej priložnosti pri-
pravila tudi razstavo umetnikovih del, ki jih hranijo 
domačini v svojih zasebnih zbirkah. Razstavljenih je 
bilo enajst del, med katerimi so prevladovali krajinski 
motivi velikolaških krajev, nekaj je tihožitij v olju in 
nekaj v mešanih tehnikah na papirju. Vključen pa je 
bil tudi portret Primoža Trubarja, ki ga je Trubarjevi 
domačiji ob občinskem prazniku podaril Jože Centa, 
tudi letošnji častni občan občine Velike Lašče. Razstavo 
je odprl velikolaški župan Anton Zakrajšek. 

Na Trubarjevi domačiji smo od 23. aprila do 6. 
maja gostili še razstavo Likovne skupine UTŽO Velike 
Lašče, na kateri so se predstavile likovnice pod men-
torstvom akademske slikarke Urške Meke. Na gradu 
Turjak so bile postavljene na ogled še naslednje raz-
stave: razstava črno-belih fotografij Alenke Škamperle 
»Beneška čipka« ob predstavitvi istoimenskega pesni-
škega prvenca Saše Strnad v marcu; razstava Praznik 
pomladi Društva likovnikov Ljubljana in Društva za 
ohranjanje dediščine z Gradeža v začetku maja; likovna 
razstava na temo koliščarjev »Ljubljansko barje nekoč 
in danes« likovnih ustvarjalcev KUD Fran Govekar z Iga 
ob pričetku Poletja na gradu Turjak; »Rimski imperij: 
Zrcalo sodobnega globaliziranega sveta«, območna 
likovna razstava JSKD, OI Ljubljana okolica v oktobru. 

SLOVENSKA	PISATELJSKA	POT
Ob Trubarjevem prazniku v juniju je Trubarjeva 

domačija postala del Slovenske pisateljske poti, ki 
med seboj povezuje kraje in domačije, v katerih so se 

rodili, živeli ali ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji 
v preteklosti. Je obsežen in pomemben projekt Druš-
tva slovenskih pisateljev, ki je na zemljevid slovenske 
kulture vključil tudi Primoža Trubarja, Frana Levstika 
ter Josipa Stritarja. Tabla je bila na Trubarjevi domačiji 
odkrita v soboto, 7. junija 2014 v sklopu prireditve 
Trubarjev dan ali Dom v jeziku (glej sliko na str. 3).

Istočasno se je na Trubarjevi domačiji odvilo tudi 
srečanje vodnikov v spominskih sobah in rojstnih 
hišah slovenskih pisateljev na Slovenski pisateljski 
poti. Poleg naših lokalnih vodnikov, ki delujejo pod 
okriljem JZTK, so se srečanja udeležili predstavniki 
Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika (ki skrbi za rojstno hišo Ivana Cankarja), 
Zavoda za kulturo in turizem Žirovnica (Prešeren, 
Finžgar, Čop, Jalen), Cerkljanskega muzeja (Bevk) in 
Koroškega pokrajinskega muzeja (Voranc). Projekt Slo-
venska pisateljska pot namreč ponuja tudi priložnost, 
da se neformalno začno povezovati vodniki, ki s svojo 
živo besedo predstavljajo enega najpomembnejših 
delov življenja na domačijah slovenskih pisateljev. V 
sproščenem pogovoru so se vodniki dotaknili različ-
nih vidikov svojega dela, od pedagoškega (vodniki so 
vključeni v pedagoški proces, saj »dajo skozi« celotno 
šolajočo populacijo) do turistično-promocijskega. Od 
vodnikov je v precejšni meri odvisen uspešen razvoj 
Slovenske pisateljske poti, ki lahko ponudi mnoge 
različne oblike sodelovanja med slovenskimi občinami 
in kulturno-turističnimi ustanovami. 

TRUBARJEVE	POTI
Na pobudo ministrstva za kulturo se je v letošnjem 

septembru oblikovala delovna skupina »Trubarjeve 
poti«, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva za 
kulturo, dr. Marjeta Mikuž, Gojko Zupan, ter pred-
stavniki zavodov JV Slovenije – JZ Trubarjevi kraji, 
zavod Parnas, RC Ribnica, Pokrajinski muzej Kočevje. 
Namen delovne skupine: začrtanje novih vsebin stro-
kovnega sodelovanja med javnimi zavodi JV Slovenije 
na podlagi Primoža Trubarja – Trubarjeve poti. Želja 
ministrstva je, da se ne zaščiti samo posamezen Tru-

 (skrajno desno)

Jože Centa, Trubarjev portret (levo)   –  Eden osrednjih akterjev na Trubarjevi domačiji je naš član in skrbnik doma Andrej Perhaj (desno) 
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barjev spomenik, ampak celotna Trubarjeva dediščina. 
Za to obstajajo različni mehanizmi, odlok o zaščiti 
spomenika državnega pomena je le eden izmed njih. 
Zato si je potrebno prizadevati za izoblikovanje traj-
nejših vsebinskih povezav v obliki Trubarjeve kulturne 
poti. V okviru poti se naj povežejo lokacije, hkrati 
pa naj se vključujejo tudi druge institucije. Delovna 
skupina se je nekajkrat že sestala in začela pripravljati 
povezovalne vsebine. V njenem načrtu je, da se do 
naslednjega septembra pripravi projekt, ki bo delno 
podprt s strani ministrstva za kulturo, dolgoročno pa 
ga bo potrebno zastaviti kot projekt, ki bo kandidiral 
na evropske razpise.

PRIREDITVE
Javni zavod skrbi za koordinacijo vseh prireditev 

v občini, pripravlja in usklajuje letni koledar priredi-
tev, skrbi za promocijo svojih prireditev in prireditev 
drugih organizatorjev v občini. V povezavi s tem ureja 
spletno stran, pripravlja prispevke za občinsko glasilo, 
za glasila Krošnjar, Utrip itd. 

Na Trubarjevi domačiji ima posebno mesto lite-
ratura. V aprilu so se velikolaški ustvarjalci poezije 
poklonili spominu letos umrli Mariji Perhaj. Izbor in 
režija recitala je bila delo Majde Samsa (KUD Primož 
Trubar Velike Lašče). V juniju smo gostili srečanje pes-
nikov seniorjev osrednje Slovenije »V zavetju besed« 
v organizaciji JSKD, OI Ljubljana okolica.

Poletje je že po naravi lahkotnejše. Da je bilo na 
Rašci živo, so prispevali sodelavci Zavoda za razvijanje 
ustvarjalnosti in podjetja J.A.Z. in družbenik, k. d., ki 
so popestrili poletne avgustovske nedelje s Sončnimi 
dnevi na Trubarjevi domačiji. Vreme je nagajalo, 
vseeno pa sta bili uspešno izvedeni prireditvi Dan za 
žarke in uprizoritev gledališke predstave KUD Primo-
ža Trubarja Velike Lašče »Turjaška Rozamunda« po 
velikolaško (režija Marko Bratuš, AGRFT).

V septembru smo že tradicionalno gostili podelitev 
Rožančeve nagrade, ki je letos pripadla Marcelu Ste-
fančiču za zbirko esejev Kdor prej umre, bo dlje mrtev.

Ena izmed stalnic v programu JZTK na področju 
dediščine pa so Dnevi evropske kulturne dediščine, 
ki potekajo pod okriljem zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. Letošnji dnevi so bili posvečeni temi 
»Dediščina gre v šole«, s čimer so želeli organizatorji 
poudariti pomen izobraževanja o dediščini. V Velikih 
Laščah smo z drugimi organizacijami (občinskimi in 
sosednjimi, ribniškimi) pripravili naslednje dogodke:

V sredo, 1. oktobra 2014 dopoldne, je odmeven do-
godek pripravil zavod Parnas v svojem centru v Robu. 
Posebno pozornost so namenili dediščini robarske žage, 
pozabljeni tradiciji pridelovanja eteričnih olj iz smreke 
v Robu, starim znanjem o pripravi lesa za gradnjo 
kozolcev, ter ugotavljali, ali so vsa podrta drevesa res 
le za v peč. K sodelovanju so povabili učence šole Rob.

Na Trubarjevi domačiji smo pripravili dva dogod-
ka. V četrtek, 2. oktobra ob 18. uri, smo na prireditvi 
»Šula, žuga pa domu, Vsaka slovenska vas ima svoj 
glas« pozornost posvetili slovenskim narečjem. Učenci 
Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče so razis-
kovali odnos do velikolaškega narečja. Kako je delo 
potekalo in kaj so ugotovili, sta skupaj z avtorjem 
projekta Andrejem Perhajem predstavili slavistki 
Marija Oblak in Marija Lampret. Slišali pa smo tudi 
odlomke zapisov, ki so jih pripravili učenci.

Sodelovala je tudi Knjižnica Miklova hiša Ribnica. 
Knjižničarki Metka Kljun in Anica Mohar sta pred-
stavili delček njihovega projekta »Usaka vas ima suj 
glas« o ribniškem narečju, ki so ga izvedli že lansko 
leto. Kako so slovenska narečja raznolika, pa sta nam 
prikazali Korošica Lidija Vilar in Kraševka Darinka 
Grmek Štrukelj. V petek, 3. oktobra ob 19. uri, pa 
smo, kot je bilo zapisano že prej, na domačiji gostili 
umetnika Jožeta Cento.

Oktober je v petek, 31. oktobra, zaokrožila vsakolet-
na slavnostna prireditev ob Dnevu reformacije, ki so 
jo pripravili SPD Primož Trubar – podružnica Rašica, 
KUD Primož Trubar Velike Lašče in JZ Trubarjevi kraji. 
Gost večera je bil slavnostni govornik državni sekretar 
na ministrstvu za kulturo Silvester Gaberšček, sledila je 
monodrama Gregorja Čušina »Evangelij po Čušinu«.

Leto smo zaključili z odprtimi vrati na »Ta veseli 
dan kulture« 3. decembra.

GRAD	TURJAK
Poleg Trubarjeve domačije in Levstikovega doma v 

Velikih Laščah predstavlja Grad Turjak osrednjo lokaci-
jo kulturno-turistične ponudbe v občini Velike Lašče. 
Upravljanje gradu sicer še vedno ni rešeno, pa vendar 
je JZTK tudi v letu 2014 zagotavljal izobraževalne in 
turistične programe tako za šolsko kot odraslo popu-
lacijo. Predvsem v poletnem času so programi v prvi 
vrsti namenjeni ciljni skupini »družine z otroki«, to 
velja tako za osrednjo prireditev ob obletnici zmage 
Andreja Turjaškega v bitki pri Sisku, t.i. Grajski dan, kot 
tudi program Poletje na gradu Turjak v avgustovskih 
in septembrskih nedeljah.

Poleg že omenjenih razstav so se na gradu odvijale 
različne prireditve: koncert kvintetov in kvartetov 16. 
aprila, koncert argentinskih, brazilskih in slovenskih 
pesmi v izvedbi basbaritonista Juana Vasleta in pia-
nista Tadeja Podobnika 16. maja, koncert Velikolaške 
vokalne skupine 24. maja, ob občinskem prazniku 
občinska pevska revija, koncert ansambla solistov 
moskovske filharmonije Madrigal »Napevi Evrope« 
v juniju in koncert stare glasbe Seviqc Brežice »Libre 
Vermell de Montserrat & labirinti pomladi in ljubez-
ni« v izvedbi Capelle Carniole in v organizaciji zavoda 
Ars Ramovš 7. septembra 2014.

Barbara Pečnik

 (skrajno desno)
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KAKO NAPREJ 
Z JAVNIM ZAVODOM 
TRUBARJEVI KRAJI

Za osvežitev spomina: S Trubarjevo domačijo na 
Rašici in gradom Turjak od leta 2007 dalje gospodari 
Javni zavod Trubarjevi kraji, ki ga je v ta namen in za 
potrebe organiziranja različnih kulturnih in turističnih 
prireditev ustanovila Občina Velike Lašče. Financiranje 
Javnega zavoda Trubarjevi kraji je delno zagotovljeno 
s strani Občine Velike Lašče (približno 20.000 EUR 
oziroma 20 % potrebnih sredstev), delno tudi s strani 
ministrstva za kulturo. Vendar tu ne gre za trajno re-
šitev, ker je potrebno na ministrstvo vsako leto ali dve 
nasloviti prošnjo za financiranje po 67. členu zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Odločitev 
sprejme vlada. Za leto 2015 imamo sklep prejšnje vlade 
in upamo lahko samo, da ne bo v duhu vsesplošnega 
varčevanja prišlo do kakšnih neprijetnih sprememb. 
Na ta način pridobimo še nadaljnjih 20.000 EUR. Pri-
bližno 60 % zavodovega proračuna torej predstavljajo 
sredstva, pridobljena na trgu z lastnim programom in 
dejavnostjo. Na letni ravni ima tako zavod na razpolago 
približno 100.000 EUR. In to za organizacijo vodenega 
obiska približno 8000 obiskovalcev Trubarjeve domači-
je in približno 7000 obiskovalcev gradu Turjak, pa še za 
vse kulturne in turistične prireditve, osebne dohodke, 
vzdrževalne stroške gradu in domačije ter materialne 
stroške. Ob zgolj dveh zaposlenih (kustodinji in vodi-
ču) je finančni položaj tak, da se mora vsa preostala 
dejavnost z direktorstvom na čelu opravljati honorarno 
ali celo brezplačno. 

GRAD	TURJAK
Upravljanje z gradom Turjak predstavlja pomemb-

no dejavnost zavoda. Grad je sicer formalnopravno 
v lasti države (ministrstva za kulturo) in ima status 

pravnega okvira, ki bi nam omogočal dolgoročno 
ureditev upravljanja z gradom. Problem je namreč  
v tem, da je potrebno medsebojne odnose upravlja-
nja urediti s tripartitno pogodbo med zavodom, 
ministrstvom in občino. Želje so seveda različne. 
Ministrstvo bi grad oddalo v upravljanje za obdobje 
5 let, z možnostjo ponovitve, in seveda z obveznostjo, 
da najemnik pokriva vse vzdrževalne stroške. Občina 
razmišlja drugače in vztraja na dveh variantah. Po prvi 
bi občina (zavod) prevzela upravljanje gradu zgolj v 
nekurilni sezoni (od maja do novembra), preostali 
del leta pa bi bil grad preprosto zaprt, kot je običajno 
tudi po večini primerljivih evropskih gradov. »Zimske« 
stroške bi nosil lastnik, torej ministrstvo. Druga va-
rianta je, da bi ministrstvo grad brezplačno preneslo 
v lastništvo občini.

Ker dogovora nikakor ni mogoče doseči, je vodstvo 
zavoda popolnoma nemočno. Se pa kljub vsemu že 
kar nekaj let trudi posredovati med obema glavnima 
akterjema, naj se vendarle nekako sporazumeta. Brez 
dolgoročnega dogovora je namreč nemogoče zagoto-
viti nujno potrebno gostinsko ponudbo na gradu, ni 
se mogoče javljati na državne in evropske razpise, ni 
mogoče načrtovati dolgoročne grajske turistične in 
kulturne ponudbe. V letu 2013 je kulturno ministrstvo 
zaradi pat položaja kar trikrat objavilo javni razpis 
za morebitni prevzem gradu Turjak v dolgoročno 
upravljanje. Na prva dva razpisa se ni javil nihče, na 
tretjega pa je prišla neustrezna ponudba. Po naših 
neuradnih informacijah naj bi ministrstvo razmišljalo 
o ponovnem najemnem javnem razpisu.

Z direktorjem zavoda Borisom Zoretom se seveda 
kočljivega položaja dobro zavedava. Brez gradu Turjak 
bi bila celovita kulturna in turistična ponudba prek 
zavoda močno okrnjena. Grad in Trubarjeva doma-
čija sta zgodovinsko močno povezana, s primerno 
muzejsko ponudbo na gradu bi se te vezi še krepile, 
še posebej, če bi dolgoročno res uspeli z idejo o evrop  - 
skem (ali nacionalnem) muzeju turških vpadov. Se-

spomenika državnega pomena, 
upravljanje prek zavoda pa je 
trenutno pravno zasilno urejeno 
tako, da se letno (vsako leto zno-
va!) sklene pogodba med mini-
strstvom, Občino Velike Lašče in 
zavodom, vendar le za obdobje 
od pomladi do jeseni. Zimsko 
obdobje ostaja »pravna luknja«, 
je pa neke vrste moralna dolž-
nost zavoda, da v tem času vseeno 
poskrbi vsaj za minimalno ogre-
vanje, zračenje in kar je nujnih 
sezonskih vzdrževalnih del. 

Žal v zadnjih sedmih letih 
še vedno nismo uspeli najti 
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veda v povezavi z ustreznimi inštitucijami v Sloveniji, 
sosednjimi državami, Bosno, Srbijo, Turčijo, in morda 
še s kom. V ta namen smo že navezali stike z Narodnim 
muzejem, Etnološkim muzejem, Tehničnim muzejem 
in sestavili celo osnovno delovno skupino. Žal se vod-
stvo naše občine nikakor ne premakne s svojih okopov, 
na ministrstvu pa ob menjavi vodstva zaenkrat še 
nismo našli poti do primernega in kompetentnega 
sogovornika.

TRUBARJEVA	DOMAČIJA
Januarja 2014 je ministrstvo za kulturo po večletnih 

prizadevanjih in lobiranjih končno vpisalo Trubarjevo 
domačijo oziroma Javni zavod Trubarjevi kraji v razvid 
muzejev (pridobitev muzejskega statusa). Resnici na 
ljubo je služba za premično in nepremično dediščino, 
ki deluje kot zunanja strokovna inštitucija ministrstva, 
vpisu ponovno nasprotovala, vendar je minister Uroš 
Grilc zbral dovolj političnega in tudi strokovnega 
poguma in se je odločil v skladu »z zdravo kmečko 
pametjo«. 

Zanimivo je, da so se še vsi dosedanji kulturni 
ministri in ministri strinjali z našimi izhodišči. Prav 
vsi, ne glede na politično pripadnost, so tudi podprli 
izredno financiranje zavoda po 67. členu zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, prav tako 
vse dosedanje vlade. Zapleta pa se pri visokih državnih 
uradnikih. Zakonodaja je res pisana na kožo velikim 
muzejem tipa Narodni muzej, Narodna galerija … 
Vendar se da po našem mnenju z dovolj širokim razu-
mevanjem pravil igre zakonskim določilom zadostiti 
tudi v primeru Trubarjeve domačije, če se le uporabi 
pozitivni pristop in poskusi ugotoviti, kako bi določeni 
zahtevi lahko bilo ugodeno in ne obratno.

Muzejski status pa zavodu še ne prinaša »mate-
rialnih koristi«. Državna zakonodaja je namreč na 
področju financiranja muzejev precej nedorečena. 
Nekaj velja »po starem«, nekaj »po novem«, v praksi 
je pa tako, da se obstoječe stanje prenaša iz leto v 
leto. Torej se financira tisto, kar se je že do sedaj, spre-
membe so neželjene, moteče in praktično nemogoče. 
Formalno gledano bi moral Javni zavod Trubarjevi 
kraji za direktno financiranje iz državnega proračuna 
pridobiti še »pooblastilo za opravljanje javne muzejske 
službe«, kar pa je ob danih zakonskih pogojih misija 
nemogoče. Morda bi šlo, če bi ostal minister Grilc še 
kakšno leto ali dve, tako pa …

Trubarjeva domačija si še vedno prizadeva pri-
dobiti tudi status spomenika državnega pomena 
(trenutno ima status spomenika lokalnega pomena). 
Vendar nas tudi tu ovira obstoječa neživljenjska 
zakonodaja. V našem primeru predvsem določilo, 
da mora tak spomenik izpričevati »stavbno original-
nost« nekega obdobja, kar je ob vseh hordah, ki so v 
petsto letih pustošile po naših krajih popolnoma ne-

mogoč pogoj. Koncept Trubarjeve domačije je bil že v 
izhodišču zasnovan predvsem na tem, da v ustrezno 
urejenem spominskem kompleksu ohranjamo spo-
min na tega velikega Slovenca. Takih poslanstev pa 
naša obstoječa zakonodaja glede najvišjega spome-
niškega statusa ne priznava. Varianta bi bila, da bi 
zakonodajo ustrezno dopolnili tako, da bi pogojem 
zadostile tudi številne primerno urejene in vodene 
spominske hiše pomembnih slovenskih osebnosti. 
Tak status sicer ne prinaša nikakršnih finančnih ob-
veznosti države, ima pa simbolni pomen in pomaga 
pri doseganju višjega ovrednotenja pri kandidiranjih 
na različne razpise.

Ministrstvo se problema zaveda, vendar zaenkrat 
informacij o morebitni dopolnitvi tovrstne zako-
nodaje ni. Se je pa lotilo ideje, da bi kot spomenik 
državnega pomena razglasili kar »Trubarjevo kultur-
no pot«, da se torej ne zaščiti samo posameznega 
Trubarjevega spomenika, ampak celotna Trubarjeva 
dediščina. Pri pregledu in popisu avtentičnih lokacij so 
namreč ugotovili, da ima Trubar več kot ducat javnih 
spomenikov, ki pa ne ustrezajo kriterijem državnega 
kulturnega spomenika. Temu kriteriju ustreza le Ber-
nekerjev spomenik Primoža Trubarja v Ljubljani. Hiša 
na Ribjem trgu je že bolj problematična, saj je bila v 
ljubljanskem potresu leta 1895 poškodovana. Delno 
je avtentično župnišče v Laškem. V okviru Trubarjeve 
kulturne poti bi se povezale lokacije, vsi upravljavci 
na teh lokacijah (javni zavodi, muzeji, centri, občine), 
hkrati pa bi se k programski ponudbi lahko priključile 
tudi druge strokovne inštitucije (npr. NUK, društvo 
pisateljev …). Ta kulturna pot bi se lahko ustrezno 
financirala prek ministrstva oziroma prek projektne-
ga javnega razpisa in bi bila tako pot do financiranja 
različnih lokacij Trubarjeve življenjske poti, vključno 
s Trubarjevo domačijo, bistveno lažja, predvsem pa 
sistemsko urejena. Delovna medresorska skupina je 
že vzpostavljena, nekaj idej je bilo že predstavljenih, 
do končnih rezultatov pa bo verjetno preteklo še kar 
nekaj Rašice.

Kakor koli že, aktivnosti pri urejanju finančnih 
in statusnih težav Javnega zavoda Trubarjevi kraji 
potekajo s polno aktivnostjo. Žal pri tem pogrešamo 
bistveno večjo podporo lokalne skupnosti in nekoliko 
bolj prilagodljivo in učinkovitejšo državno uradni-
štvo. V sedmih letih obstoja zavoda se je premaknilo 
bore malo, kljub neznanskemu optimizmu, trmi in 
neštetih neuspešnih poskusih in zaman prehojenih 
poteh vodstva zavoda. 

Morda še retorično vprašanje. Majhni dolenjski 
občini Šentrupert je z navadnimi kozolci uspelo pre-
pričati tako slovensko kot evropsko javnost in stroko. 
Mi pa imamo težave s Trubarjem?

Matjaž Gruden,
predsednik Sveta JZTK
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PODOBE LITERARNIH SANJ
32.	srečanje	likovnih	umetnikov	
»Trubarjevi	kraji«	na	Rašici

KUD Primož Trubar Velike Lašče, Javni zavod Tru-
barjevi kraji in Občina Velike Lašče so v maju 2014 
organizirali že 32. srečanje likovnih umetnikov »Tru-
barjevi kraji« na Rašici. Podobe literarnih sanj je bil 
ustvarjalni naslov srečanja. Okvirno temo smo na-
vezali na zanimiv literarni dogodek, ki se je v juniju 
zgodil na Trubarjevi domačiji. Trubarjevina je letos 
bila uvrščena v projekt Slovenske pisateljske poti. V 
ta namen je bila postavljena informacijska tabla, ki 
nas popelje po vsej Sloveniji in pokaže, kje in kdo je 
v literaturi ustvarjal v določenem obdobju. Tako so 
simbolično povezani vsi naši pesniki in pisatelji. V to 
dogajanje smo vključili tudi likovne umetnike, ki so 
v literarnih delih iskali svoj likovni izraz.

Tradicija je, da vsakoletno majsko srečanje likovnih 
umetnikov pričnemo na Trubarjevi domačiji, potem 
pa izberemo tisti košček naše neokrnjene in lepe na-
rave, ki jo poišče in obišče malokdo. Tokrat smo se iz 
Rašice odpeljali prek Roba v Krvavo Peč. Mala vasica 
ima danes 26 prebivalcev, nekaj hiš in večji objekt, ki je 
bil včasih šola. Danes je ta objekt obnovljen za potrebe 
vojnih veteranov in preurejen za obisk pohodnikov 
oziroma turistov, saj skozi vas vodi evropska pešpot 
E6. Tudi nam je nudil prijeten ambient za druženje, 
skiciranje in ustvarjanje. Pritegnila nas je zlasti idilična 
okolica, po kateri nas je popeljal Srečko Knafelc, ki 

skrbi za promocijo tega lepega dela velikolaške občine. 
Sprehodili smo se do roba soteske Iškega Vintgarja, 
obiskali smo romansko cerkvico sv. Lenarta na sosed-
njem hribčku in posedali v malem letnem gledališču, 
ki je bil zgrajen v bližnji vrtači. Osnove za umetnine 
so bile zarisane in nekaj tednov je bilo na voljo, da so 
bile dokončane.

Rezultate tega ustvarjanja smo razstavili v galeriji 
Skedenj na Trubarjevi domačiji v začetku junija v 
okviru praznovanja občinskega praznika ter dneva 
Primoža Trubarja in ob odprtju informacijske table, 
simbola Slovenske pisateljske poti.

Od 44 povabljenih umetnikov jih je na letošnjem 
srečanju sodelovalo 30. Devet je bilo kiparjev, sicer 
pa so slikarji vedno v večini. Nekateri so na naših 
srečanjih sodelovali že večkrat, predvsem starejši, drugi 
so mlajši. Eni so že priznani umetniki, drugi so na 
začetku umetniške poti. Vsak pa je zase individuum, 
vsak je ustvarjal v svojem slogu in materialu. Tako 
smo videli slike v olju, pastelu, akrilu in akvarelu. 
Nekaj je bilo grafik in kiparskih objektov v lesu, sadri 
in žici, žgani glini, poslikanemu steklu, porcelanu in 
v mešanih tehnikah. Dela so tako bila zelo različna. 
Tudi stilsko jih lahko opredelimo od kompleksnega 
realizma prek kombinacije z abstrakcijo do ekspresiv-
nih del, od rahločutnih slutenj krajine do prefinjene 
figuralike. Nekaj del je bilo resnično vrhunskih, tako 
kot so nekateri avtorji že priznani umetniki, drugi pa 
se od njih šele učijo. 

Naštela jih bom po abecednem redu, da ne bom 
koga prikrajšala ali ga preveč izpostavila:

Udeleženci zadnjega srečanja likovnih umetnikov »Trubarjevi kraji«
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Lojze	Adamlje, slikar, ilustrator in grafik iz Ljublja-
ne, se je predstavil s sliko olje na platnu z naslovom 
Kakšna mačka. Z nami sodeluje že od 1996. leta. 

Skender	Bajrović, akad. slikar in pedagog likov-
ne kulture iz Ljubljane, nas obiskuje od leta 1988. Iz 
njegove šole Sauris prihajata tudi sodelujoči slikarki 
Neva Bilać in Martina Starc. Razstavljeno sliko v olju 
na platnu je senzibilni umetnik imenoval Impresija	in 
je izvrstna surrealistična pripoved.

Nikolaj	Beer je podobno kot Bajrovič že vrsto let 
stalni gost naših srečanj. Prekmurec prihaja iz Izlak in 
v svojih delih nadgrajuje izsledke izrazne moči barv 
Riharda Jakopiča. Impresija je njegova domena. Tokrat 
se je predstavil z malim gvašem Popotnik na postaji.

Neva	Bilać	si je za osnovo izbrala literaturo Ferija 
Lainščka in nastala je slika v olju na platnu z naslovom 
Povej, kaj si sanjala.

Mojca	Borko je sicer diplomirana slikarka, ven-
dar se že nekaj let posveča vitražu. K tehniki tiffani, 
slikanju in lepljenju stekla, je dodala les in nastala je 
zanimiva instalacija, ki jo je imenovala Ko sonce obsije 
gledališče v naravi.

Lucijan	Bratuš iz Vipave je akad. slikar, grafik, ka-
ligraf in prof. na ALU v Ljubljani. V akrilu je na karton 
naslikal Pot v Krvavo peč. Kot slikar-krajinar presega 
realistično upodabljanje in se posveča abstraktni 
barvni kompoziciji.

Igor	Dolenc iz Žlebiča je tudi krajinar, včasih je bolj 
realističen, tokrat pa je bila njegova podoba Sanjska 
krajina	v olju na platnu.

Milena	Gregorčič je priznana slikarka in grafičar-
ka, ki veliko razstavlja po svetu (Kitajska, Japonska, 
Koreja, Egipt in cela Evropa). Valovanje je njena kreacija 
v akrilu na papirju, kjer preseneča z abstrahiranimi 
motivi občutenja.

Darinka	 Grmek	 -	 Štrukelj iz Velikih Lašč je v 
svojih motivih vedno polemična, kritična in aktual-
na. Letos je svoja videnja z naslovom Razbite sanje 
predstavila v mešani tehniki.

Vilijem	Jakopin	 je eden tistih redkih slikarjev iz 
Ljubljane, ki so sodelovali že v letu 1986 in potem z ne-
kaj izjemami skoraj vsako leto. Krajinar po duši pa nas 
je tokrat presenetil s plastiko Jezdec v kubističnem stilu.

Cvetko	Jakovljevič smo spoznali že lani. Realistič-
na slikarka je naslikala velikolaško literarno navezo 
Trubar – Stritar – Levstik, Naši literati so upodobljeni 
v olju na platnu.

Miha	Edi	 Juvanc je mlajši kipar male plastike, 
keramik, ki dela pod blagovno znamko Edi Ceramic 
Art. Malo statuo iz keramike je poimenoval V snu.

Suzana	Komel,	 slikarka iz Ljubljane, nas je kot 
običajno razveselila s krajino Na pot v nežnih pastelih.

Samo	Kovač	je starosta naših srečanj. Akad. slikar, 
profesor in konzervator živi in ustvarja v Stopah pri 
Velikih Laščah. V dolgoletnem ustvarjanju je zvest 

slovenskemu liričnemu krajinarstvu. Naslikano idea-
lizirano krajino v olju na platnu je imenoval Podobe 
iz sanj.

Janez	 Kovačič velja za enega najkvalitetnejših 
slovenskih slikarjev realistične smeri. Je akad. slikar, 
grafik, restavrator, izdeluje vitraže, je mentor, vodi 
likovne delavnice. Veliko razstavlja doma in v tujini. V 
maju je ravno na Rašici imel 186. samostojno razstavo. 
Rašico je upodobil tudi v olju na platnu.

Silvo	Kretič	je akad. kipar, grafik in pedagog, ki nas 
že kar nekaj let razveseljuje z velikimi, simpatičnimi 
plastikami. Tudi letošnjo reciklažno Muzo je izdelal iz 
odpadnih materialov.

Drago	Petrovič	je diplomirani slikar, ki se v zad-
njem času posveča realistični figuraliki – aktom. V 
olju na platnu je naslikal Osamljeno, ki jo je upodobil 
z zabrisano barvno	ekspresijo.

Viktor	Plestenjak iz Ljubljane je akad. kipar, ki 
je letos sodeloval prvič z malo plastiko. Imenoval jo 
je Dekle, ki čita knjigo.

Boris	Prokofjev, akad. slikar in kipar iz Muljave, 
se nam je predstavil s portretom (glava v kovini) 
Josipa Jurčiča.

Milan	Razboršek,	slikar iz Izlak, nam je v mešani 
tehniki naslikal Gogo.

Silva	Ros je subtilna akad. kiparka, ki sodeluje na 
naših srečanjih zadnja tri leta. V porcelanu je izdelala 
malo plastiko Ne dotikaj se me po romanu Dušana 
Merca. 

Zlatko	Rudolf, akad. kipar iz Idrijske Bele, je spe-
cialist za obdelavo kamna. Je avtor velikih kamnitih 
skulptur v Termah Olimje, mozaikov v savni Tivoli, 
vodnem mestu Atlantis, je strokovnjak za organsko 
arhitekturo eksterierja in interierja. Na Rašici smo 
videli Samuraja	iz žice in sadre.

Miloša	Sarića	smo spoznali lani, ko je na Rašici 
imel samostojno razstavo. Doma je iz Kragujevca (Sr-
bija). Na obisku v Ljubljani je nastalo kar nekaj slik 
v hiperrealističnem slogu. Taka je slika Trnovo, »kraj 
nesrečnega imena«.

Druženje ob koncu srečanja je vedno prijetno
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Martina	Starc je realistična slikarka iz Stop, ki se 
nam je pridružila pred dvema letoma. Nostalgija časa	
je naslov krajini, ki jo je naslikala v akrilu na platnu. 

Prvič je bil z nami Jože	Stritar, domačin na za-
četku umetniške poti. Predstavil se je s Krajino v olju 
na platnu.

Na novo smo spoznali tudi Janeza	Štrosa,	slikarja 
z Gorenjske (Spodnje Bitnje). Svoja čustva je abstra-
hiral in izpovedal v sliki Sanje. Predstavil nam je tudi 
poezijo, ki jo je dopolnil s podobnimi slikami nežnih 
in harmoničnih barv. 

Tudi	Veljko	Toman, akad. slikar in specialist kon-
zervator, ima knjižico poezije. Napisana je bila po 
njegovih slikah in ne obratno, kot velja za ilustracije. 
Sicer pa Tomana dobro poznamo, saj je bil med  
prvimi, ki so že leta 1982 sodelovali na srečanju. Vsako 
leto se z veseljem vrača, veliko slika in svoje znanje 
prenaša mladim. Je predstavnik tistih ustvarjalcev, 
ki realistično podobo spremenijo v ekspresionistično 
pripoved in taka je Kuzmanka, letošnja razstavljena 
slika v akrilu na platnu (100 × 80 cm).

Lidija	Vilar je realistična slikarka iz Velikih Lašč, 
ki se nam je pridružila lani. Predstavila se je s sliko 
Mati, mati, solzice	v akrilu na platnu.

Tudi	Dušan	Zekovič	je domačin, slikar, kipar in 
estet, ki sodeluje pri vsesplošni promociji Trubarjevih 
krajev. Včasih je kritičen in tokratna predstavljena in-
stalacija je polemična satira z naslovom Križi in težave 
v sadri, žici in lesu. 

Erika	Železnik, še zadnja umetnica,	 je slikarka, 
ki svoja dela izraža v ekspresivnem slogu. V svoji sliki 
Beg v neznano je izrazila svoja občutenja ob verzih 
Josipa Stritarja:

Daj mi roko, če imaš serce,
ta puhli, ta spačeni svet zapustiva;
čez sinje prostorov morje beže
vetrovom, valovom se izročiva!

Helena Grebenc Gruden
fotografiji Martin Gruden

KRONIKA SPOMINSKEGA 
DOMA ŠTEVANA KÜZMIČA
Puconci	2014

Spominski dom Števana Küzmiča v Puconcih ima 
več funkcij. Poleg izobraževalno-kulturnega nas nago-
varja iz različnih zornih kotov. Med drugim služi tudi 
kot spominska zgradba na 500-letno tradicijo prote-
stantizma, ki v veliki meri vpliva na razvoj teh krajev, 
miselnosti in nasploh življenja tukajšnjih ljudi. Zato 
se trudimo, da v njem vsako leto podajamo različne 

teme iz več zornih kotov, času in ljudem primerno. 
Tako so se zvrstili skozi leto različni dogodki in sre-
čanja, obenem pa so nas obiskale mnoge skupine ter 
posamezniki, ki jih pot prav zaradi protestantizma ali 
pa naključno popelje k nam. 

Meseca januarja v tednu krščanske edinosti orga-
niziramo vsako leto tradicionalno srečanje treh vero-
izpovedi naše občine Puconci. To leto smo ga izpeljali 
12. februarja. Zbrali smo se predstavniki evangeličan-
ske, katoliške in binkoštne cerkve in razmišljali, peli in 
se zahvaljevali za dar različnosti in skupno sobivanje. 
Prav občina Puconci velja za kraj, kjer je to sodelovanje 
in sobivanje zgledno. 

Nekaj dni pozneje, 15. februarja, je bila otvoritev 
že četrte samostojne razstave Darje Bernik z izpoved-
nim naslovom »Krogotok življenja«. Njena razstava 
je bil prikaz življenja in intimnega sveta umetnice, ki 
ji umetnost pomeni sprostitev in odklop od vsakda-
njega življenja. Dogajanje so z glasbenim programom 
popestrili mlada glasbenika Tadeja in Dejan Filo s 
prekmurskimi vižami ter mladi glasbenici na prečni 
flavti Katja Tratnjek in Nuša Baler.

16. marca je doživet koncert ob dnevu žena in ma-
ter priredila komorna skupina paraplegikov Prekmurja 
in Prlekije. Sodelovali so tudi drugi izvajalci in nam 
s pesmijo, deklamacijami in plesom obogatili dan.

Istega meseca, in sicer 29. marca, je bilo potopisno 
predavanje Pucončanke Tije Kuhar, ki je svoje dvome-
sečno bivanje v Mehiki strnila v bogato predstavitev te 
zanimive srednjeameriške države. Večer je popestrila 
še z zanimivo degustacijo značilnih mehiških dobrot.

Tradicionalni koncert vokalne skupine Zarja je bil v 
petek, 25. aprila, in je nosil izpovedni naslov »Življenje 
kot val«. Pod taktirko zborovodkinje Suzane Škafar so 
pevci pričarali lepo vzdušje.

V petek, 16. maja, je bila tradicionalna razstava 
že 19. slikarske kolonije Primož Trubar, katero skupaj 
pripravljata Občina Puconci in pomurska podružnica 
Protestantskega društva Primož Trubar. Razstavo je 
strokovno predstavil mag. Franc Obal. 

Društvo za ozaveščen način življenja je v torek, 10. 
junija, organiziralo predavanje z naslovom »Reklame 
in njihov vpliv na vzgojo naših otrok in mladostni-
kov«. Poučno in koristno predavanje je temeljilo na 
dolgotrajnem in sistematičnem 15-letnem projektu 
ter na delu z dijaki pod vodstvom dr. Viljema Ščuke. 

Konec avgusta je minil v znamenju tradicionalnih 
Küzmičevih dni. Podrobnejši opis tega dogodka pred-
stavljamo v posebnem prispevku (str. 26).

13. oktobra, na občinski praznik, je bila otvoritev 
fotografske razstave »Naših prvih dvajset samostojnih 
let«. Fotografska razstava je prikazovala dogajanje v 
dvajsetih letih delovanja Občine Puconci, pridobitve 
ter utrinke s pomembnih dogodkov. Skozi fotografsko 
razstavo je vse udeležence popeljal Branko Drvarič, ki 
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je bil prvi predsednik občinskega sveta. Dogajanje je 
popestrila pesem Püconskega dueta. 

V novembru, in sicer 21., je imela predavanje mag. 
Bernarda Roudi, ki je naš dom obogatila že tretjič. To 
leto je pripravila strokovno predavanje o 1. svetovni 
vojni, od katere je minilo ravno sto let. Naslov preda-
vanja je bil »1. svetovna vojna in Prekmurci v njej«. 
Tudi Prekmurje je bilo v to vojno močno vpleteno, 
saj je le-ta terjala mnogo življenj, duševnih žrtev ter 
odrekanj. Predavateljici smo hvaležni za predavanje, 
saj je osvetlila precej pozabljeno zgodovino oziroma 
čas tega obdobja.

Kot vsa leta doslej smo v Spominskem domu 
tudi to leto gostili mnoge skupine in posameznike 
iz domačih krajev ter tujine, ki smo jim predstavili 
bogastvo pokrajine na stičišču različnih veroizpovedi 
in duhovnih, intelektualnih in kulturnih tokov. 

V Spominskem domu še vedno vztrajno sledimo 
viziji, da je potrebno občane in obiskovalce stalno 
ozaveščati v vseh pogledih, jih izobraževati in nago-
varjati prek glasbe, umetnosti in drugih interesnih 
področij, kajti le tako postaja življenje posameznika 
in skupnosti bogatejše in smiselno.

Katja Ajdnik 

20. SLIKARSKA KOLONIJA 
»PRIMOŽ TRUBAR«
september–oktober	2014

Že dvajseto leto je v zadnjem tednu septembra 
v Moravskih Toplicah potekala slikarska kolonija 
»Primož Trubar«. Glede na številko bi ji že lahko 
rekli »tradicionalna«. Takšni so tudi že stalni no sil -
ci izvedbe vsakoletne kolonije. Ob podružnici Slo-
venskega protestantskega društva »Primož Trubar« 
sta soorganizatorja še Evangeličanska cerkvena občina 
Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice.

Na slikarski koloniji že od vsega začetka sodelujejo 
akademske slikarke in slikarji, kar zagotavlja koloniji 
visoko kakovostno in profesionalno raven. Kot vsa 
dosedanja leta je tudi letošnja jubilejna kolonija ude-
ležencem nudila možnost spoznavanja širšega okolja, 
ljudi in običajev.

Na dvajseti koloniji so sodelovale naslednji umet-
niki in umetnica: Nikolaj Beer (umetniški vodja ko-
lonije), Igor Banfi, Rudi Benetik, Zdenko Huzjan, 
Franc Mesarič, Gregor Pratneker, Rudi Skočir in Lučka 
Šparovec.

Otvoritev razstave vseh ustvarjenih del je bila  
28. oktobra, odprta pa je bila še ves november. Prvič 
je bila na ogled v prostorih Pokrajinske in študijske 
knjižnice v M. Soboti. Za prenos razstave iz Galerije 

PAC v PIŠK smo se odločili zaradi večje frekvence ljudi 
in s tem tudi obiskanosti razstave. Razstavo je počastil 
in odprl predsednik SPD PT Viktor Žakelj (govor v 
nadaljevanju), pospremili pa smo jo z izdajo katalo-
ga sodelujočih umetnikov. Spomladi bo prenesena v 
prostore Doma Štefana Küzmiča v Puconcih.

Po dvajsetih letih se pogosto pojavlja vprašanje: 
Kako naprej? Vprašanje je na mestu in bo nanj treba 
najti vsebinski odgovor. Vsekakor pa 21. kolonija v 
letu 2015 bo. V Galeriji Murska Sobota se za december 
2015 pripravlja tudi retrospektivna razstava. Razstava 
ob dvajsetletnici delovanja kolonije bo zahteven orga-
nizacijski zalogaj. Izdaja priložnostnega kataloga pa bo 
zahtevala tudi precejšnja finančna sredstva.

Tudi letošnjo kolonijo in z njo povezanih aktivnosti 
so ob organizatorjih omogočili številni sponzorji, za 
kar se jim posebej zahvaljujemo. 

Geza Farkaš

Mag.	VIKTOR	ŽAKELJ 
ob	otvoritvi	razstave
Murska	Sobota,	28.	oktober

Dragi obiskovalci razstave!
Vse po starem. Dostojna razstava uspešne kolonije. 

Isti obrazi. Večno zeleni Beer, neumorni kronist Obal, 
Kokalj in drugi organizatorji, manjka naš Geza, ki pa 
dobro okreva.

Žal, nekateri iz kleriških vrst ne razumejo, da je 
protestantski način mišljenja in razmišljanja, s tem 
pa tudi verovanje na protestantski način potrebno 
širiti zlasti na civilni način, z razstavami, simpoziji, 
proslavami in drugimi tovrstnimi prireditvami, da je 
odprtost do posvetnega in tistega, kar nas presega, 
nujnost in da nas prav to dela srečne in uspešne. 

Hvala umetnikom, sponzorjem in gostitelju – knji-
žnici. To pot slikarstvo domuje pri besedi. Trubar bi 
bil tega vesel.

Ta genij je vse delal iz vere in za vero, njegovi »civilni 
produkti« so ga naredili za nesmrtnega, za največjega 
Slovenca vseh časov. 

Šestnajsto stoletje in današnji čas sta mutatis mu-
tandis enaka. Zdajšnjost terja reformacijo, radikalen 
politekonomski zasuk. Morda »Lutrova dekada« to 
vzpodbudi. Da bi le!

Protestantizmu je muzika blizu, slikarstvo ne. Vze-
mite našo slikarsko kolonijo za potrebno inovacijo.  
Z njo širimo prostranstvo duha.

Želim, da ima razstava veliko obiskovalcev. Bo-
gastvo, ki je na ogled, je zastonj, kar je danes redkost.

Uživajte in srečno!
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PODRUŽNICA MURSKA 
SOBOTA V LETU 2014

Zbor članic in članov v aprilu 2014 se je tako kot v 
preteklih letih v razpravi posebej dotaknil problema-
tike članstva in zagotavljanja minimalnih sredstev za 
nemoteno izvajanje programa. Že dalj časa ugotav-
ljamo pomanjkanje priliva novih članov, predvsem 
pa pomladitev članstva, kar bo osrednja naloga v 
prihodnje. Slabše gospodarske razmere v regiji in s 
tem manjšanje števila sponzorjev in donatorjev pa 
onemogočajo načrtovanje in izvajanje finančno zah-
tevnejših aktivnosti.

Na zboru so bila sprejeta poročila o delu v pre-
teklem letu. Z zadovoljstvom smo lahko ugotovili, da 
je bil zastavljen program v celoti realiziran. Članice 
in člani so se množično vključevali v aktivnosti ma-
tičnega društva (predvsem v bogat in dobro priprav-
ljen program ekskurzij) in Evangeličanske cerkve na 
Slovenskem.

Okvirni program, ki je bil sprejet na zboru, za-
radi že navedenih dejstev ni doživel širitve z novimi 
nalogami. Tudi v letošnjem letu je bila posebna teža 
namenjena:
– sodelovanju in vključevanju v aktivnosti matičnega 

društva,
– sodelovanju z Evangeličansko cerkvijo na Sloven-

skem,
– vsebinski bogatitvi programa v Domu Štefana 

Kuzmiča v Puconcih.
Kljub določenim objektivnim težavam, s katerimi 

smo se srečevali v letu 2014, lahko ugotovimo, da smo 
vse zadane naloge v podružnici v celoti izvedli. Ker 
so posamezne aktivnosti zajete v posebnih poročilih, 
v nadaljevanju na kratko povzemam samo nekatere 
izvedene programske usmeritve in naloge.

V zadnjih letih smo že tradicionalno v pomladan-
skem času pripravili in odprli razstavo likovnih del  
19. kolonije »Primož Trubar« v Domu Števana Küz-
miča v Puconcih. Na otvoritev smo povabili tudi vse 
sodelujoče slikarke in slikarje.

Žal moram ponovno zapisati, da nam ni uspelo 
aktivirati širšega okolja za obeležitev Trubarjevega 
dneva 8. junija. Za širšo popularizacijo praznika bo v 
prihodnje potrebno vključiti občinske zavode, zadolže-
ne za kulturno dejavnost, kakor tudi šole. Vse seveda 
v okviru realnih možnosti.

Zadnji teden v avgustu so potekali Küzmičevi dnevi 
v Puconcih, ki jih skupno organizirajo Evangeličanska 
cerkvena občina Puconci, Zavod za kulturo občine Pu-
conci in podružnica SPD »Primož Trubar« (posebno 
poročilo str. 26).

Ob letošnjem Dnevu reformacije se je na našem 
območju zvrstila vrsta prireditev, zato smo se odločili, 

da z eno izmed njih obeležimo tudi Dan reformacije v 
letu 2014. To smo storili ob priliki svečane akademije v 
počastitev Trubarjeve Ordninge v soboto, 18. oktobra 
ob 19:00 uri v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti.

V tem času so potekale še naslednje aktivnosti:
– Torek, 14. oktobra, otvoritev dela razstave o Cer

kovni Ordningi iz NUK v Pokrajinski in študijski 
knjižnici M. Sobota.

– Mednarodni simpozij Protestantizem včeraj, danes, 
jutri. Simpozij je v skupni organizaciji Ustanove 
dr. Šiftarjeva fundacija, SPD »Primož Trubar« in 
znanstvenoraziskovalnega centra SAZU potekal  
16. in 17. oktobra v Hotelu Radin v Radencih.

– Otvoritev razstave 20. kolonije »Primož Trubar« v 
PIŠK v Murski Soboti.
Proslava ob Dnevu reformacije v G. Radgoni je bila 

v torek, 21. oktobra, v Kulturni dvorani v G. Radgoni 
(posebno poročilo na str. 12). Kot vsa leta do sedaj  
je bila proslava na visoki ravni in hkrati prisrčna. 
Pri tem gre posebna zahvala članicam in članom iz 
območja UE G. Radgona in dosedanjemu županu 
Občine G. Radgona.

Zaradi oddaljenosti smo za udeležence osrednje 
državne proslave, ki je bila 30. oktobra ob 20. uri v 
Novi Gorici, organizirali le en avtobus. Po mnenju 
članic in članov, ki so se udeležili proslave, je bila ta 
izredno kakovostno pripravljena in izvedena, za kar si 
posebno zahvalo zasluži vodstvo matičnega društva, 
v prvi vrsti njegov predsednik.

Ne glede na nekatere težave, ki so nas v letu 2014 
spremljale pri delu, lahko trdimo, da nam je v večini 
uspelo uresničiti zastavljene cilje. Pri tem se zahvalju-
jemo vsem posameznikom, kakor tudi sponzorjem 
in donatorjem, s pomočjo katerih smo posamezne 
aktivnosti lahko uspešno izvedli.

Geza Farkaš

NA OBISKU 
PRI JURIJU DALMATINU 
Likovno-literarni	natečaj	2014

Najbolj odmevna in najbolj učinkovita programska 
stalnica SPD PT – Podružnica Posavje je likovno-lite-
rarni natečaj, ki ga podružnica razpiše vsako leto že 
od ustanovitve leta 2008. Pred začetkom šolskega leta 
članica UO podružnice mag. Mateja Jankovič Čurič 
poskrbi za pripravo besedila natečaja, članica Polona 
Brenčič pa pod okriljem Valvasorjeve knjižnice Krško 
poskrbi, da vabilo za sodelovanje dobijo vse osnovne in 
srednje šole v Posavju (občine Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče). Kot 
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vsako leto razpišemo natečaj v sodelovanju z Valvasor-
jevo knjižnico Krško, Osnovno šolo Jurija Dalmatina 
Krško in šolo, kjer poteka razstava. Tokrat smo bili 
gostje Osnovne šole Artiče, ki sodeluje na natečaju 
že od začetka, vedno z odličnimi tako likovnimi kot 
literarnimi izdelki.

Natečaj je privabil 75 mladih ustvarjalcev iz 13 šol, 
5 šol je sodelovalo z likovnimi izdelki, 10 z literarnimi, 
dve šoli pa sta sodelovali v obeh delih (OŠ Artiče in 
OŠ Jurija Dalmatina Krško).

Pred odprtjem razstave je strokovna komisija, ki 
so jo sestavljale dve stalni članici Polona Brenčič in 
Alenka Černelič Krošelj ter Stanka Turšič Pungerčar 
iz OŠ Artiče, pregledala in ocenila vse izdelke ter jih 
pripravila za razstavo. Vsa prispela dela so bila uvr-
ščena na razstavo, saj mentorji upoštevajo in sledijo 
navodilom in kriterijem natečaja. Kot vsako leto je 
odprtje potekalo po dnevu reformacije, tokrat v sredo, 
12. novembra 2014, v Osnovni šoli Artiče, ki se nahaja 
v občini Brežice, saj sledimo načelu, da razstavo vsa-
ko leto pripravimo in predstavimo v drugi posavski 
občini v sodelovanju z lokalno ustanovo.

V likovnem	 delu	 natečaja je v dveh razpisanih 
kategorijah (od 1. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda) 
sodelovalo 36	učencev	z	31	deli	iz	petih	osnovnih	šol, 
med katerimi je strokovna komisija kot najbolj uspela 
izbrala sedem del in jim podelila priznanja. Najboljša 
likovna dela so ustvarili: Ajda	Ferlin (učenka 5. razreda 
OŠ Artiče; mentorica Jana	Kovačič), Karmen	Blažic,	
Ana	Glogovšek	 in	Maja	Ocvirk (učenke 8. razreda 
OŠ Artiče; mentorica Ela	Verstovšek	Tanšek), Tjaša	
Božič (učenka 9. razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško; 

mentorica Metka	Štih), Vanja	Maurano (učenka 7. 
razreda OŠ Velika Dolina; mentorica Urška	Jekler), Iva	
Rostohar (učenka 4. razreda OŠ Raka; mentorica An-
dreja	Novak	Gabrič), Miha	Pečarič (učenec 8. razreda 
OŠ Raka; mentorica Andreja Novak Gabrič) ter Megi	
Cerovšek (učenka 8. razreda OŠ Raka; mentorica 
Andreja Novak Gabrič). Dela in izbor komisije je 
predstavila Alenka Černelič Krošelj, ki se je še posebej 
zahvalila trem mentoricam, ki s svojimi učenci sode-
lujejo že od leta 2008, in sicer Eli Verstovšek Tanšek 
iz OŠ Artiče, Metki Štih iz OŠ Jurija Dalmatina Krško 
in Andreji Novak Gabrič iz OŠ Raka. Likovna dela so 
vsako leto raznolika in odražajo različne pristope k 
izvedbi zelo široko zasnovane teme, ki ponuja številne 
možnosti. Mladi ustvarjalci so svoje likovno znanje 
in talente prikazali v portretih Jurija Dalmatina in 
Primoža Trubarja, v upodabljanju pomembnih sim-
bolov – knjig, črk in inicialk, ter povedi, ki so dobile 
svoje mesto v različnih likovnih tehnikah in oblikah. 
Tako so udeleženci ustvarili tudi poseben stol Sedi in 
premišljuj in kozarce Žlahtnost ter številna zanimiva 
in natančno izdelana dela. Še posebej smo snovalci 
natečaja veseli sodelovanja učencev osnovne šole s 
prilagojenim programom, OŠ Ane Gale Sevnica, ki so 
ustvarili množico knjig, in njihovih bralcev – uporab-
nikov, barvitih barv in raznovrstnih oblik. 

V	 literarnem	delu	natečaja,	ki	ga	je	predstavi		-	
la	 Stanka	 Turšič	 Pungerčar, pa je sodelovalo 39	
učencev od 6. do 9. razreda s prav toliko deli iz de -
setih osnovnih šol. Komisija je odločila, da prizna - 
nja prejme 15	učencev. To so: Julija	Laznik (učenka 
9.b raz reda OŠ Artiče; mentorica Mateja	 Jankovič		

Članicam podružnice v Krškem uspeva vsako leto pridobiti veliko udeležencev za obisk pri Dalmatinu
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Čurič), Lenart	Žinko (učenec 9.b razreda OŠ Artiče; 
mentorica Mateja Jankovič Čurič), Tinkara	Simon-
čič (učenka 9.a razreda OŠ Boštanj; mentorica Silve-
stra	Kotar), Urška	Kozole (učenka 9.a razreda OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica; mentorica Vera	 Ku-
stec), Zala	Rostohar (učenka OŠ Brežice; mentori-
ca Darinka	Ferenčak	Agrež), Sara	Krevelj (učenka 
OŠ Globoko; mentorica Nataša	 Plevnik), Maksi	
Bogovič (učenec 8. razreda OŠ Koprivnica; mento-
rica Sonja	 Simončič), Katarina	 Sotošek (učenka  
9. razreda OŠ Koprivnica; mentorica Andrejka	Šer-
bec), Lara	Drugovič (učenka 9.b razreda OŠ Jurija 
Dalmatina Krško; mentorica Irena	Hictaler	Simon-
čič), David	 Poznič (učenec 9.a razreda OŠ Jurija 
Dalmatina Krško; mentorica Klavdija	Bračun	Volčan-
šek), Anja	Goričar (učenka 9. razreda OŠ Podbočje; 
mentorica Janja	Rostohar), Kaja	Žvar (učenka 9. 
razreda OŠ XIV. divizije Senovo; mentorica Boža	
Ojsteršek), Marcela	Ljumovič (učenka 9.a razreda 
OŠ XIV. divizije Senovo; mentorica Boža Ojster-
šek), Ana	Trbovc (učenka 9.c razreda OŠ Sava Klad-
nika Sevnica; mentorica Barbara	 Košar) in	 Nika	
Šantej (učenka 9.d razreda OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca; mentorica Barbara Košar). Raznolikost pristopov 
k temi se kaže tudi v tem delu natečaja, kjer udele-
ženci vsako leto pokažejo več znanja in razumevanja 
časa, prizadevanj in dosežkov Jurija Dalmatina in 
vseh protestantov. Različni zapisi, tako eseji, kot 
pesmi, dvogovori, intervjuji, elektronska in navadna 

pisma, kjer se prepletajo domišljija, znanje in jezi-
kovne veščine, kažejo veliko vloženega truda in dela 
tako avtorjev kot njihovih mentorjev. 

Program otvoritve razstave in podelitve Dalmatino-
vih značk so pripravili učenci OŠ Artiče pod mentor-
stvom mag. Mateje Jankovič Čurič. Med pripovedjo, 
petjem, igranjem in uprizarjanjem se je pred več kot 
100 udeleženci odvil pregled dosežkov naših literar-
nih prednikov od Trubarja, Bohoriča in Dalmatina 
v 16. stoletju (kratek dvogovor Jurija Dalmatina in 
Adama Bohoriča, ki ga že od leta 2010 upodabljata 
Filip Černelč in Matjaž Krajnc, JSKD OI Krško) prek 
Antona Tomaža Linharta (uprizorjen odlomek iz Žu-
panove Micke), časa moderne (odlomek iz dela Ivana 
Cankarja) do Otona Župančiča in njegovih ugank za 
otroke. S podporo glasbe v izvedbi mladih glasbenikov 
in mladih pevk so svoje misli o natečaju in dediščini 
predstavili Vesna Bogovič, ravnateljica OŠ Artiče, Alen-
ka Černelič Krošelj, predsednica SPD PT – Podružnica 
Posavje, Katja Čanžar, podžupanja Občine Brežice, 
in mag. Viktor Žakelj, predsednik SPD PT. Še posebej 
smo veseli podpore društva in predsednika, saj s tem 
natečaj dobi tudi širšo razsežnost in pomen, čeprav 
ostaja omejen na področje Posavja. 

Po podelitvi značk in priznanj, ki so jih podelili Vik-
tor Žakelj in Vesna Bogovič za likovni del in Antonija 
Glas Smodič, ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina Krško 
in Urška Lobnikar Paunović, Valvasorjeva knjižnica 
Krško za literarni del, ter po zaključnih besedah smo 
prerezali še trak in se odpravili na razstavo. Po ogledu 
razstave in skupinskem fotografiranju je bila na voljo 
tudi pogostitev z jabolčnimi dobrotami, pridelki OŠ 
Artiče, ki se nahaja v sadjarskem območju in tudi sama 
skrbi za svoj sadovnjak. 

Letos smo dopolnili nagrade za učence, vsak je 
prejel zapestnico s faksimilom podpisa Jurija Dal-
matina, prejemniki priznanj pa so ob tem prejeli 
še ročno izdelan obesek ravno tako z odtisnjenim 
faksimilom Dalmatinovega podpisa. Kot že nekaj let 
pa s podporo našega krovnega društva Slovenskega 
protestantskega društva Primož Trubar vse udeležence 
natečaja povabimo na ekskurzijo v Ljubljano, kjer se 
še bolj spoznajo z dediščino, začutijo glavno mesto in 
se družijo med seboj. Tako smo se tudi letos skupaj s 
35 udeleženci natečaja in njihovimi mentorji v petek,  
19. 12. 2014, odpravili v Ljubljani in se opoldne udele-
žili prireditve Vrnimo ljudem knjigo, potem pa si vzeli 
še nekaj časa za sprehod po praznični Ljubljani. Na-
grada, ki jo omogoča naše krovno društvo, je že peto 
leto poseben privilegij in omogoča prijetno druženje, 
ki obogati tako snovalce natečaja kot udeležence in 
njihove mentorje. 

V letu 2015 si bomo prizadevali, da bi razstava – 
tako kot je že v letu 2013 – tudi gostovala, mogoče 
v Prekmurju, čim prej pa bi radi izdali tudi zbornik 

Razstavo ob koncu natečaja sta odprla predsednica posavske 
podružnice in predsednik društva
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natečaja, saj so dela zagotovo primerna za objavo in 
si trajnejši zapis in dostopnost tudi zaslužijo.

Ob letošnji sedmi izvedbi natečaja se moramo še 
posebej zahvaliti Osnovni šoli Artiče, ravnateljici Vesni 
Bogovič in naši članici mag. Mateji Jankovič Čurič, ki 
kot profesorica slovenskega jezika na tej šoli skrbi za 
sodelovanje učencev, za odlične prispevke in vsako 
leto neprecenljivo pripomore k uspešni izvedbi in 
odmevnosti natečaja.

Alenka Černelič Krošelj
fotografiji Polona Brenčič

PODRUŽNICA POSAVJE 
V LETU 2014  
V	spomin	Jožetu	Habincu

Podružnica Posavje je šesto leto svojega delovanja 
zabeležila z utečenimi in – lahko bi zapisali – tudi z 
že uveljavljenimi programskimi sklopi. Delo podruž-
nice je usmerjeno predvsem v skrb in predstavljanje 
pomembne dediščine protestantizma v Posavju. Skrb, 
ki so nam jo zapustili in nam jo predali izjemni pre-
bivalci območja med štirimi rekami (Mirna, Sava, 
Krka in Sotla) v 16. stoletju, med katerimi izstopata 
Adama Bohorič in Jurij Dalmatin. Ob 430. obletnici 
izida Dalmatinovega prevoda Biblije v slovenski jezik 
smo vse aktivnosti posvetili predvsem tej obletnici in 
izjemnemu dosežku našega prednika. 

Prva aktivnost podružnice je bilo sodelovanje pri 
oblikovanju in izvedbi obeležitve Trubarjevega dne, 
kar skupaj z OŠ Jurija Dalmatina Krško, Valvasorjevo 
knjižnico Krško in JSKD OI Krško pripravljamo že od 
leta 2010. Dogodek je predstavljen v posebnem se-
stavku, še posebej pa je pomembno, da se je obeležitev 
Trubarjevega dne umestila v življenje mesta Krško in 
Posavja (str. 5).

Konec avgusta vsako leto pripravimo in razpiše-
mo likovno-literarni natečaj »Na obisku pri Juriju 
Dalmatinu«, ki je naslednja odmevna programska 
stalnica podružnice in že od leta ustanovitve (2008) 
pripomore k prepoznavnosti protestantske dediščine 
v regionalnem okolju. V posebnem poročilu so pred-
stavljene podrobnosti o natečaju in rezultatih (str. 58).

Občina Krško skupaj s podružnico vsako leto 
pripravi tudi proslavo ob dnevu reformacije. Tokrat 
je potekala v Dvorani v parku, na njej pa je sprego-
vorila tudi predsednica podružnice Alenka Černelič 
Krošelj, ki je poudarila dosežke Jurija Dalmatina in 
veselje, da imamo možnost proučevati, predstavljati 
in na različne načine skrbeti za njegovo dediščino ter 
ohranjati dediščino vseh slovenskih protestantov. 

Spomnila pa se je tudi ustanovnega člana podružnice 
Jožeta Habinca, ki je umrl 12. 10. 2014 (1940–2014) in 
s svojim delom ter s svojimi spodbudami v Krškem in v 
Posavju pustil številne sledi. Njegovo spoštovanje naše 
dediščine in razumevanje, da mora biti prepoznavna, 
dostopna in spoštovana, je omogočilo številne dosežke 
tako podružnice kot različnih akcij, ki so omogočile 
danes nepogrešljive pomnike na dosežke protestan-
tov in drugih v Posavju. Tako je v času, ko je bil Jože 
Habinc predsednik sveta KS mesta Krško in član ob-
činskega sveta Občine Krško, spodbudil in omogočil 
izvedbo prvega kolokvija v Krškem, ki je bil posvečen 
prav Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu. Kolokvij 
»Vpliv krških protestantov«, ki so ga 16. marca 2006 
oblikovali pokojni akademik prof. dr. Jože Toporišič, 
dr. Daša Pahor, dr. Melita Zemljak Jontes in Alenka 
Černelič Krošelj, je spodbudil nove poglede na dosežke 
protestantov, na jezik, ki ga je uporabljal Dalmatin, na 
arhitekturo, ki je nastala v tem obdobju (cerkev Žalost-
ne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem, grad Šrajbarski 
turn, Leskovec pri Krškem) predvsem pa je spodbudil 
uresničitev ideje, da svoje mesto v Gaju zaslužnih ob-
čank in občanov v Krškem dobita tudi podobi Adama 
Bohoriča in Jurija Dalmatina. Podobi sta bili slovesno 
odkriti 29. 9. 2006, deli akademske kiparke Vladimire 
Štoviček (Jurij Dalmatin) in akademskega kiparja 
Matjaža Počivavška (kopija portreta Adama Bohoriča 
iz ljubljanske Kresije) pa so odkrili akademik prof. dr. 
Jože Toporišič, akademik prof. dr. Boštjan Žekš, Franc 
Bogovič, takratni župan Občine Krško, in Jože Habinc, 
predsednik sveta KS mesta Krško. Že pred tem letom, 
po teh dogodkih pa še bolj, si je skupaj z drugimi 
prizadeval tudi za sodelovanje s Slovenskim prote-
stantskim društvom Primož Trubar in za ustanovitev 
podružnice za Posavje. Predan lokalnemu prostoru in 
skrbi zanj je javno predstavil tudi pobudo za ureditev 
parka ob OŠ Jurija Dalmatina Krško kot parka posveče-
nega slovenskim protestantom in Dalmatinovi Bibliji. 
Ideja, ki je vzpodbudila tudi ustanovitev podružnice 
v Trubarjevem letu 2008, je bila sprejeta, za izvedbo 
spomenika-pomnika pa je bil izbran akademski slikar 
in Krčan Vojko Pogačar. Ureditev parka in veličastna 
skulptura s portreti Primoža Trubarja, Adama Bohoriča 
in Jurija Dalmatina sta bila končana junija 2009 ob 
občinskem prazniku in v čast Trubarju. Park je dobil 
ime Spominski park Jurija Dalmatina, prizadevanja 
Jožeta Habinca pa so ponovno poskrbela za rezultat, 
ki pomeni neprecenljivo dopolnitev prostora, še bolj 
pa krepitve istovetnosti in zavedanja le-tega.

Jože Habinc je deloval v prostoru z izredno širino, z 
zavedanjem pomena naše dediščine, s skrbjo za njeno 
ohranjanje, strokovno in znanstveno predstavljanje. 
Sam sicer ni bil raziskovalec, ampak nepogrešljiv po-
budnik in uresničevalec idej. Sodelovanje z njim je bilo 
vedno preplet njegovih idej z idejami in zmožnostmi 
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vseh, ki smo imeli možnost in priložnost za sodelo-
vanje in uresničevanje le-teh.

Člani podružnice, predvsem pa vsi v Krškem 
in širšem prostoru, ki cenimo in skrbimo za našo 
dediščino, bomo pogrešali njegove spodbude in 
njegovo skrb, da naredimo več in bolje. Predvsem 
pa ga bomo ohranili v lepem spominu in mu bomo 
vedno hvaležni.

Ob zaključku natečaja in ob zaključku leta smo že 
petič s podporo matičnega društva nagradili udeležen-
ce natečaja in jih 19. decembra peljali na prireditev 
Vrnimo ljudem knjigo v Ljubljano, kar je bilo ponovno 
lepo doživetje, ki je lepo zaključilo tudi leto in delo-
vanje podružnice v letu 2014.

Alenka Černelič Krošelj

OBČNI ZBOR 
SPD PRIMOŽ TRUBAR

Občni zbor društva je potekal 20. marca 2014 ob 
17. uri na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Prisotnost: 30 članov.

Dnevni	red:
1. Odprtje občnega zbora in izvolitev delovnega 

predsedstva
2. Imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev zapi-

snika in dveh članov komisije za sklepe
3. Poročilo o delovanju društva med obema zboroma 

ter plan dela za leto 2014
4. Finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih
6. Dopolnitev statuta društva s členom o neprido-

bitnosti
7.  Razno

Ad	1
Predsednik društva mag. Viktor Žakelj je pozdravil 

prisotne in jih pozval, da podajo morebitne predloge 
k dnevnemu redu. Ker le-teh ni bilo, je predlagal gla-
sovanje. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Predsednik društva je še pozval udeležence občnega 
zbora, da predlagajo delovno predsedstvo. Po predlo-
gih so bili v delovno predsedstvo soglasno izvoljeni 
mag. Viktor Žakelj (predsednik in voditelj zbora po 
poslovniku), Violeta Deutsch Mesarič in Geza Farkaš.

Ad	2
Za zapisnikarja je je bila predlagana in soglasno 

izvoljena mag. Marija Kuhar.
Za overovatelja zapisnika sta bila soglasno izvoljena 

Nada Cigüt Norčič in Ladislav Pojbič.

Komisijo za sklepe predstavljata Kazimir Rapoša 
in Dušan Voglar.

Ad	3
Poročilo o aktivnostih v letu 2011 in plan dela je 

podal predsednik mag. Viktor Žakelj. Poudaril je, da 
je vse naše delo zajeto v glasilu Lubi Slovenci. Glasilo 
je vredno branja, saj je zelo kakovostno. Vanj je bilo 
vloženega veliko dela. Leto 2013 je bilo uspešno.

Bistvene točke, ki jih velja izpostaviti, so:
Podružnice so zelo aktivne. 

• Zasavci: Alenka Černelič Krošelj in njene sodelavke 
so pripravile natečaj Obisk pri Dalmatinu, ki je 
bil sila odmeven. Zadeva je fenomenalna. Likovni 
izdelki in spisi so izredno kakovostni. Za nagrado 
smo jim pokrili stroške za pot v Ljubljano ob pri-
reditvi 23. decembra.

• Trubarjevina mora dobiti državni status. Žal se 
vedno najde kak paragraf, da ne gre skozi uradni-
ške mline.

• V Murski Soboti in Gornji Radgoni delajo zelo 
dobro. Prekmurci si morajo nekaj izmisliti, da se 
bo protestantski duh začel prijemati med mladimi.

• Ljubljana: Uspelo nam je pridobiti poslovne pro-
store (s sprejetimi sklepi prejšnjega občnega zbora 
in izvršnega odbora). Imamo 34 m2 lastnih prosto-
rov, pridobljenih na licitaciji Mestne občine Ljublja-
ne, skupni strošek je bil 34.000 €. Za 20.000 € smo 
najeli kredit, ki ga bomo vrnili v 5 letih. Trudimo 
se dobiti sponzorje, kar je v sedanji situaciji težko. 
Letno potrebujemo okoli 10.000 € za delovanje in 
odplačilo kredita. 

• Proslava ob dnevu reformacije 2013 je bila v Kranju. 
Odmevala je po Gorenjski in Sloveniji. Dobili smo 
nekaj denarja, da smo pokrili stroške.

• Izlete smo izpeljali. Marija Kuhar, Nada Norčič, 
Ladislav Pojbič in ostali so tozadevno zelo dejav-
ni. To so dogodki, ki nas združujejo in bomo s to 
dejavnostjo nadaljevali.

• Obe reviji sta izšli, dr. Marku Kerševanu, Dušanu 
Voglarju in Kazimirju Rapoši tisočkrat hvala. Zbrali 
smo okoli 25 sodelavcev iz osrednjeevropskega 
prostora. Ko se rešimo kredita, bomo izdajateljsko 
dejavnost razširili. Pritegnili smo še Petra Kovačiča 
Peršina in mu odobrili poštni predal pri nas. Pre-
vod Slave Vojvodine Kranjske je dokončan. V njej je 
veliko materiala, ki zadeva protestantiko. Iz tega bi 
se dalo v bolj poljudni in cenovno dostopni obliki 
publicirati knjigo, o čemer smo že dogovorjeni z 
družino Debenjak.

• S Trubarjevo hišo literature sodelujemo, naši debat-
ni večeri tečejo, problem je le obiskanost. Večerom 
so naklonjeni tudi nekateri v katoliških vrstah.

• 23. december – spomin na požig knjig: napis na 
plošči je po dolgih debatah in dialogu mnenj 
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spremenjen, stoji nova plošča in prireditev ostaja. 
• Imamo prek 600 članov. Pridobili smo na ugledu. 

Mnogi hvalijo revije, proslavo ter druge naše ak-
tivnosti.

• Uspeli smo s predlogom za častno priznanje mag. 
Gezi Erniši, s čemer je tudi evangeličanska skupnost 
pridobila na veljavi.

Program	dela	v	letu	2014:
• Redno servisiranje dolga, da odplačamo kredit. 

Upajmo, da nam bodo sponzorji naklonjeni.
• Obe reviji bosta tekli naprej, skušali bomo to spra-

viti na višjo raven. 
Dr. Marko Kerševan je predstavil bodoče delo: 
 – Upamo na večji interes po nakupu in branju.
 – Predlog je, da dobi revija mednarodni znanstve-

ni sosvet. To bo imelo reprezantativni pomen. 
Izvolitev odbora je v kompetenci izvršnega 
odbora, sklep o ustanovitvi pa mora izglasovati 
občni zbor.

 – Drugi predlog je iskanje soizdajatelja. Razlog za 
to je pri avtorjih, saj bi imeli članki več teže, če bi 
bila v sozaložbi neka znanstvena ustanova. Letos 
mineva 10 let izhajanja. Soizdajatelj bi nas lahko 
prijavljal na razne razpise, da bi prišli do nekaj 
sredstev. Ne gre za to, da bi »prodali« koncept, 
koncept bi ostal isti in društvo kot soizdajatelj 
tudi. Stroške bo še vedno (pretežno) pokrivalo 
društvo (stvar dogovorov).

• Ponovno bomo kandidirali za organizacijo osrednje 
proslave dneva reformacije 2014: proslava mora 
biti koncipirana tako, da bo promotivna, podprta 
z ljudmi in kraji. Letos je bil Cankarjev dom po-
novno zainteresiran. Kranj jo je lepo sprejel, APZ 
in igralci z režiserjem so bili zadovoljni. Zanimanje 
za društvo je zraslo tudi po zaslugi proslave. Letos 
smo predlagali Novo Gorico. Trubar je ta prostor 
definiral s slovenskim jezikom. Če želi kdo zgodbo 
peljati naprej, mu predsednik z veseljem odstopi 
delo. Je pa sam pogovore že začel. Govoril je z 
direktorjem gledališča. Problem je denar, dvorane 
ne more dati zastonj. Nekaj sredstev upamo, da 
dobimo od Ministrstva za kulturo, prav je, da so 
plačani tudi igralci. Proslava mora nositi sporočilo 
kulturnosti, duhovnosti in šolstva. Upamo, da bo 
letos prvič govoril predstavnik znanosti.

• Program izletov je predstavila mag. Marija Kuhar. 
Prijav je dovolj, tako da bodo ekskurzije zanesljivo 
izpeljane.

• Želimo si, da bi dobili podružnico v Mariboru. 
Cerkev je po zaslugi prvovrstne duhovnice zaživela, 
a bi morali pritegniti nekaj izobraženstva s fakultet.

• Geza Farkaš je sporočil pozdrave iz Pomurja. Biv-
ši škof mag. Geza Erniša mu je naročil, naj nas 
pozdravi v njegovem imenu, opravičuje svojo od-

sotnost in se zahvaljuje za dobro sodelovanje z 
društvom. V Murski Soboti so dosegli pomemben 
premik, da so z županom preselili proslavo v novo, 
lepo dvorano s 400 sedeži in da so jo napolnili z 
obiskovalci proslave. Večja afirmacija Trubarjevega 
dneva ni uspela in se težko prijema. Uspešno je bila 
izvedena 19. slikarska kolonija, ki je tudi največje 
finančno breme. Lani so uspeli najti sponzorje. 
Problem so mladi – članstvo je starejše, novih 
mladih članov je relativno malo. Nekaj bo treba 
narediti. V šolah je težko, ker so zaradi politične 
situacije ravnatelji oprezni. Letos bo poseben pro-
jekt 20. kolonija Primož Trubar. Ob 10-letnici je bila 
pregledna razstava, z uglednim katalogom, letos bo 
težava, ker je gospodarska situacija huda. Z galerijo 
je dogovor o razstavi ob 20-letnici, a brez zago-
tovljenih 7 do 8000 € bo težko izdati katalog, tudi 
z manj jeziki bi stal 4 do 5000 €, ki jih v Pomurju 
težko napraskajo. Slike so bogata kulturna dedišči-
na. V koloniji je sodelovalo ogromno Prešernovih 
nagrajencev, prihajajo tudi profesorji z akademije. 
Zahvala gre umetniškemu vodji Nikolaju Beeru in 
sodelavcu organizatorju Rudiju Kokalju. Za dobro 
sodelovanje se zahvaljuje tudi vodstvo centrale dru-
štva. Prav tako je treba poudariti dobro sodelovanje 
z Evangeličansko cerkvijo.

• Dr. Marko Kerševan je povedal, da je bil pri novem 
škofu Gezi Filu, ki pošilja občnemu zboru pozdrave. 
Pravi, da društvo ceni in vabi k skupnemu sodelo-
vanju ter predlaga sestanek. Od njega imamo za-
gotovila in želje, da se dobro sodelovanje nadaljuje.

• Predsednik pravi, da je imel ideje, da bi razstavo 
prenesli v Cankarjev dom. Najprej je bilo ne-
kaj omalovaževanja. Razstavni prostor v CD je 
skromen. Trudil se je z Jakopičevim paviljonom. 
Razstavnih prostorov je malo in so rezervirani za 
nekaj let vnaprej.

• Predsednik je pohvalil Violeto Deutsch Mesarič, 
ker po njegovem videnju nima problema z mladi-
mi, niti z županom. Veliko ji pomaga tudi hčerka 
Vladimira Mesarič Jazbinšek. Violeta dela z dušo.

• Mag. Ana Porenta je predstavila delo podružnice 
Rašica. 8. junij je bil lani posebno slovesen zaradi 
Kmeclove vrtnice. Program je bil pripravljen lju-
biteljsko, a na nivoju. 31. oktobra je bilo posebej 
lepo – bil je medgeneracijski preplet poezije – na-
redili so natečaj pesem.si, izbrali so nekaj najboljših 
pesmi, ki so tudi objavljene v društvenem glasilu. 
Letos bo spet nov izziv, misli, da bi lahko natečaj 
zastavili širše, morali bi stopiti do ravnateljev, da 
bi jih animirali.

• Matjaž Gruden dodaja, da Ana skrbi za vsebinski 
del, on za organizacijo. Na Trubarjevini so uspeli 
obdržati status javnega zavoda. Za 2 leti so dobili 
zagotovljena sredstva (20 %) od države. Letos so 
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dobili status muzeja za naslednjih 5 let, vse to po 
zaslugi ministra Aleša Grilca, ki je kljub nasproto-
vanju njegovih služb podpisal sklep. Treba pa je do-
govor nadgraditi, da bo država obvezana sofinan-
cirati zavod. Domačije še niso uspeli »ustoličiti« 
kot spomenika državnega pomena. Letos je v 
sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v 
planu postavitev spomenika pisateljski poti.

• Vladimira Mesarič Jazbinšek je predstavila situa-
cijo v Mariboru, ki da je specifičen, med menja-
vami županov, nogometom in drugem. Zaenkrat 
proslava dobro uspeva, poteka v cerkvi, bilo bi 
pa dobrodošlo, če bi bila v kateri drugi dvorani. 
Predlaga, da najdemo ustanovitvene člane in se z 
njimi pogovorimo. Na proslavo prihajajo tudi mla-
di. Nada Cigüt Norčič je dodala, da bi ustanovitev 
vodil novinar Petelinšek. 

• Dr. Božidar Debenjak je predlagal, da se morda 
lahko obrnemo na Žigo Omana, ki bo predaval na 
prihodnjem večeru v THL. Pravi, da so se študijski 
večeri prijeli, sodelovanje s THL teče. V aprilu bo 
predaval Žiga Oman, maja France Martin Dolinar, 
junija Luka Ilić, septembra Klemen Jelinčič. Povzetki 
predavanj so objavljeni v glasilu Lubi Slovenci, ob-
jave so tudi v reviji Stati inu obstati, smo na dobri 
poti, da stvar ostane.

• Danes je med nami tudi član Marjan Šiftar – ob-
stajajo in tudi že uspešno izkoriščamo možnosti 
za sodelovanje z njegovo fundacijo. Marjan Šiftar 
je predstavil znanstveno srečanje oktobra letos, 
ko bo 15. obletnica ustanove. Obeležili jo bodo z 
mednardnim simpozijem na temo protestantizma 
v Prekmurju, Keplerja in drugih okoliščinah. Letos 
bo tudi 20-letnica delovanja društva. Soorganizator 
simpozija bo SAZU. Dogodek bo 23.–24. oktobra v 
Radencih, zbranih je več kot 25 referentov. Gradiva 
bi lahko bila vir za revijo Stati inu obstati.

• Počastili smo dr. Matjaža Kmecla in se mu tudi 
zahvalili  – to je akademik, ki je za afirmacijo pro-
testantizma v svoji bogati karieri storil veliko, tudi 
v biografiji je zapisal, da je član našega društva. 
Vzgojil je vrtnici Prešeren in Trubar (slednja raste 
na Rašici in jo je podaril društvu). 

• Marko Zore, naš dolgoletni aktivni član ne more 
priti na občni zbor in nas lepo pozdravlja.

• Bogdanka Pirc Marjanovič je pripravila dostojno 
proslavo Klasikov, kjer so poudarili protestantizem 
kot začetek klasičnega izobraževanja. Bogdanki in 
Matjažu Grudnu čestitka in zahvala.

• Čestitke tudi Debenjakom in Zavodu dežela Kranjska 
za fantastični prevod Slave vojvodine kranjske. 

Predlog o ustanovitvi mednarodnega uredniškega 
sosveta ter možnost pridobitve soizdajatelja je bil dan 
na glasovanje. Občni zbor je sklep soglasno sprejel.

Sklep: Ustanovi se mednarodni uredniški sosvet 
revije Stati inu obstati in prične se iskanje soizda-
jatelja. Širša obrazložitev in besedilo sklepa sta 
priloga k zapisniku.

Ad	4
Predsednik je predstavil finančno poročilo, ki je 

priloga k zapisniku. Finančno poročilo je pripravila 
naša pogodbena računovodkinja. Kljub težkim gospo-
darskim razmeram, ko je pridobivanje sponzorjev na-
porno, smo poslovali uspešno. Imamo dovolj sredstev 
za odplačilo kredita in redno poslovanje.

Nadzorni odbor nima pripomb na finančno po-
slovanje. Podpisi in mnenje so priloga k zapisniku.

Ad	5
Naknadne razprave o poročilih ni bilo, saj je raz-

prava tekla sproti ob izvajanju točke 3.

Ad	6 
Zaradi spremembe zakona o društvih moramo 

spremeniti 25. člen statuta, ki govori o dohodkih 
društva. Predlagamo sklep, da se v ta člen doda stavek:

Sklep: v 25. člen statuta se doda stavek: Dejav-
nost društva je nepridobitna.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad	7
Janez Gruden je poudaril, da občina končno prista-

ja na dejstvo, da ima Trubarja, manjkata pa zanos in 
ponos. Predlaga, da bi do konca deseletja imeli tukaj 
osrednjo proslavo dneva reformacije.

Rudi Kokalj predlaga, da razmislimo o slikarski 
koloniji, ker fond slik narašča: kaj lahko naredimo z 
njimi, kaj bo s kolonijo, Nikolaj Beer je že utrujen. Slike 
so po različnih prostorih, v skladišču, kar ni najbolje 
zanje. Slike morajo biti dostopne javnosti.

Mag. Marija Kuhar je opozorila, da bo letos minilo 
20 let od ustanovitve društva in da bi kazalo obletnico 
primerno obeležiti.

Mihael Glavan je še opozoril, da je letos Flacijevo 
leto. Flacij je imel velik vpliv na Trubarja. Sprašuje, če 
obstaja kakšno društvo na Hrvaškem, da bi se ob tej 
priliki povezali.

Zapisnikar: mag. Marija Kuhar
Overovatelja zapisnika: Nada Norčič, Ladislav Pojbič
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POROČILO O DELU 
SPD PRIMOŽ TRUBAR 
V LETU 2014 –
NEKOLIKO DRUGAČE

Za večino članstva našega društva je bilo letošnje 
leto povsem normalno leto. Za tiste, ki smo bolj »in«, 
kot se reče, pa so se zgodili dogodki oz. dogajanja, 
ki jih moram kot priča ali vsaj kot kronist zabeležiti.

Naj začnem z nabavo poslovnih prostorov, kar 
me neposredno bremeni. Najprej: društvo – upam, 
da ostane stalnica na kulturno-politični slovenski 
sceni – potrebuje poslovne prostore. Prostorov ni 
prinesel Miklavž, dedek Mraz ali Božiček, potrebno 
je bilo veliko dela, in to premišljenega, da smo prek 
javnega natečaja v centru mesta kupili nadvse primer-
ne prostore po izjemno ugodni ceni. To, kar sem že 
večkrat poudaril, je edina investicija v »protestantiko«, 
kamor kot povsem avtonomna ustanova sodi tudi 
»Ljubljanska evangeličanska gmajna«. 

Glede prihodnosti našega društva nisem posebej 
optimističen, a najprej nekaj spodbudnih dejstev. SPD 
se je pozicioniralo kot profilirano civilno društvo, ki 
skrbi za promocijo protestantskega gibanja, idej, iz ka-
terih je izšlo, in načina mišljenja, ki ga je izoblikovalo. 
Trubar in njegovi najožji sodelavci (kasneje pa tudi 
prekmurski krog protestantov) so delali iz vere in za 
vero, a ni dvoma, da so jih pri veliki večini Slovenk in 
Slovencev prav njihova »civilna dejanja« naredila za 
nesmrtne. Trubar je zato največji Slovenc vseh časov. 
Da je percepcija tega gibanja taka, kot sem jo omenil, 
je zasluga sledečih dejstev (ponavljam, kar sem že 
večkrat povedal):

• razglasitev 31. oktobra – dneva reformacije – za 
državni praznik;

• SPD Primož Trubar, ki je bilo ustanovljeno pred 
dvajsetimi leti;

• alokventnega in kulturnega glasnika slovenskega 
evangeličanstva, častnega škofa Geze Erniše;

• trdega dela društva vsa ta leta, ki je zagotavljalo 
redno izdajanje publikacij Stati inu obstati, Lubi 
Slovenci, organiziralo odmevne proslave dneva re-
formacije, spominskega dogodka »Vrnimo ljudem 
knjigo« (Bogdanka Pirc Marjanović), organiziralo 
izlete itd.;

• naših podružnic na Rašici, v Krškem in Prekmurju.

In kaj me upravičeno skrbi? Ključno je, da nismo 
uspeli pritegniti mladih ljudi. Zakaj, pravzaprav ne 
vem. Morda zato, ker jim je zgodovina tuja, mislijo, da 

gre za versko ustanovo, nismo dovolj opazni v medijih, 
odvračajo jih klevete, ki jih na društvo naslavljajo naši 
zagreti nasprotniki … Vsaj del rešitve vidim v tem, da 
se delovno povežemo z društvi, ki se ukvarjajo – naj 
uporabim ta izraz – s protestantiko. Ni treba, da v 
celoti, zadostuje vsaj delno. Predlagam, da smo do 
tega odprti, da te povezave celo spodbujamo. 

Nesprejemanje društva, vsaj ne iskreno, ostaja od 
samega začetka. Povejmo naravnost: za trdi čas (pred 
papežem Frančiškom in nadškofom Zoretom) je pro-
testantizem nevarna herezija in Trubar zato persona 
non grata. SPD PT naj bi bilo nekak »politikum«, 
usmerjen proti večinski Cerkvi. Nič od tega ne drži.

Del evangeličanskih klerikov in funkcionarjev je 
še vedno prepričanih, da bi moralo biti naše društvo 
»laična ustanova SEC«. Zanje je nesprejemljivo, da gre 
za civilno, laično vseslovensko društvo ter da njegov 
predsednik ni evangeličan, ni Prekmurec in je znan 
javni in politični delavec. Ne zavedajo se, da prav 
tak značaj društva in tak predsednik širita prostor 
njihovemu verskemu delovanju. (Po mojem mnenju 
to možnost, žal, le skromno izrabljajo.)

Razveseljivo je, da je bil slučajno najdena Trubar-
jeva Cerkovna ordnunga, ki je znatno promovirala 
Trubarja in protestantizem. To delo je profesionalno 
predstavil širši slovenski javnosti dr. Kozma Ahačič, s 
čimer se je tudi uveljavil, kar nam mora biti v ponos in 
veselje. Naj v povezavi s tem omenim še dr. Jonatana 
Vinklerja, ki na naše veliko veselje postaja vse vidnejši 
preučevalec protestantizma. 

Več svežih imen najdete v zadnji številki revije Stati 
inu obstati, ki je dobila to leto mednarodni uredniški 
odbor, kar je status revije močno dvignilo. Zasluge 
za to imata urednika dr. Marko Kerševan in Dušan 
Voglar, ki se jima tudi to pot iskreno zahvaljujem.

Pohvalo zasluži tudi Nenad Hardi Vitorović, ki je 
ob koncu leta doktoriral; pohvalo zasluži tudi njegov 
mentor, prof. Kerševan. Ob tem želim izpostaviti še 
naslednje: reviji vztrajno pridobivata sodelavce. To 
se je potrdilo tudi na simpoziju v Radencih, katerega 
prvi organizator je bila Fundacija dr. Vaneka Šiftarja, 
duhovni in organizacijski promotorji pa akademik 
dr. Anton Vratuša, mag. Franc Kuzmič in Marjan 
Šiftar. Naše društvo je ta uspešen projekt finančno 
podprlo, nekateri naši člani pa so aktivno sodelovali 
s svojimi prispevki. Eno ključnih vprašanj – če se 
vrnem k Vitoroviću – pa ostaja, kje in kako te mlade 
strokovnjake zaposliti, da bodo mogli nadaljevati 
svoje raziskovalno delo. Naredimo, kar lahko, da 
jim pomagamo.

Ne vem, če se malo pošalim, ali članice in člani 
opažate, da se staramo in prihaja čas, ko bo moral 
vodenje in dejavnost društva prevzeti mlajši rod, ki 
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bo zagotovo odprl novo stran v delu in razvoju našega 
društva. 

Letos smo bili priča prvemu velikemu tovrstnemu 
znamenju: Dušanu Voglarju zdravje več ne dopušča, 
da bi bil še naprej urednik naših dveh revij. 

Ni jih veliko med nami, ki vedo, kako krasen 
človek je naš Dušan, mož je nazorsko in politično 
profiliran in tudi zato tako strpen. Zelo izobražen 
in neverjetno delaven, nanj se more človek zanesti 
vedno in ob vsakem primeru. Ne vem, dragi Dušan, 
kako naj se ti zahvalim, nimam veliko možnosti, na 
voljo imam le iskreno besedo: Hvala! Spet si opravil 
izjemno delo. Naj ti zdravje v največji možni meri 
služi še naprej.

Njegovo delo pri urednikovanju je prevzel že z 
društvenim delom preobremenjeni Kazimir Rapoša. 
Hvala ti, Kazi, da si ugriznil v to trdo jabolko! Res ne 
vem, kako bi ohranili Lube Slovence pri življenju, če 
urednikovanja ne bi sprejel ti, ki si že vsa leta »in«, 
kot se reče. 

Mesečni sredini večeri, ki jih organizira dr. Darko 
Debenjak, uspešno teko. Darko, hvala!

Dovolite mi, da poudarim še naslednje. Odlikovan 
je bil škof Geza Erniša, in to zasluženo. Bili smo vklju-
čeni v to razveseljivo dejanje.

Državno odlikovanje dobila družina Debenjak za 
prevod kapitalnega dela Slava Vojvodine Kranjske. Za 
to smo se zelo trudili in uspeli. Posebej sem vesel, da 
je bil med odlikovanci naš prijatelj, prof. dr. Božidar 
Debenjak, in to potem, ko je družina izgubila skrbno 
mamo in ko se Darko približuje častitljivim osemde-
setim letom. Darko in Primož: ČESTITAM!

To leto smo izgubili Marka Zoreta, gospo Debenja-
kovo in moža, ki ima velike zasluge, da sta spomenik 
in Trubarjevina tu in takšna kot sta, odvetnika Jane-
za Grudna. Ohranimo jih, spoštovani, v prijaznem 
spominu.

Naj ob koncu namenim še nekaj besed naslednjim 
razveseljivim dejstvom:

Naša tajnica mag. Marija Kuhar še naprej funkcio-
nira kot dobra švicarska ura. Ona naredi vse ob pravem 
času, na pravi način. Ima glavo, potrebno znanje in  
ne potrebuje veliko besed, s katerimi sem jaz sicer 
varčen.

Kolonija v Prekmurju živi naprej. Kam s slikami, 
še ne vemo. V Ljubljani ni tako velike galerije, da bi 
lahko v njej razstavili vsaj najboljša platna. Morda kdaj 
kasneje? In najbolj vesela: Geza Farkaš, predsednik 
podružnice v Prekmurju je preživel težko bolezen. 
Zdravja ti želim!

Ana Porenta in Matjaž Gruden na Rašici zago-
tavljata, da se Trubarjevo mlinsko kolo vrti, žal pa 
primanjkuje »vode«. Morda navrtamo kak svež vir.

V Gornji Radgoni so neumorni Mesariči. Zaradi 

njih se v tem delu Slovenije za protestantizem ve. 
Hvala. Predlagam, da jih ob priliki nagradimo z dr-
žavno proslavo.

V Krškem je nadvse delovna razgledana in organiza-
cijsko sposobna Alenka Krošelj s svojimi sodelavkami 
Brenčičevo in drugimi. Organizirajo literarno-likovni 
dogodek Obisk pri Juriju Dalmatinu. Bi kaj podob  - 
nega lahko organizirali v Velikih Laščah ali vsaj v 
Prekmurju? Dame, čestitam, Prekmurci, vi pa vsaj 
poskusite.

Državna proslava, ki jo zadnja leta organiziramo 
kot proslavo slovenske duhovnosti, kulture, znanosti 
in šolstva po slovenskih gledališčih, in to z visoko 
profesionalno zasedbo, je zadetek v polno. Odzivnost 
je izjemna. Nikoli ne sme ta dogodek postati »vaška 
prireditev enako mislečih«. Upam, da nam oblasti 
dovolijo še naprej organizirati to proslavo kot vse-
slovensko manifestacijo »mišljenja na protestantski 
način«.

Hvala vsem, ki na tak ali drugačen način prispevate, 
da je duh protestantizma živ, da je v Sloveniji prisot-
no mišljenje na protestantski način, da je društvo 
kot civilne družbe v javnosti, da, skratka, stojimo in 
bomo še naprej stali. Naj vas ne moti posebej godr-
njanje, bevskanje in metanje polen pod kolesja našega 
društva. Smo prisotni in zato moteči, nekateri pravijo, 
da so naše ideje vstale od mrtvih. Smo že nekaj časa 
konj, ki galopira, kar dviga prah, ki gre v nos dedičem 
tistih, ki so v vseh zgodovinskih obdobjih skušali 
slovenstvo »gleichschaltati«, a duh veje, kjer hoče, 
protestantski še posebej. 

 
Naj končam. V kratkem bo dolg za naše prostore 

povrnjen, zanesljivo že leta 2015. Bremena bom in 
bomo rešeni. Toda odpira se vprašanje, kako dolgo-
ročno ohraniti naše aktivnosti. Smo sposobni zbrati 
vsako leto okoli 10 000 €, da bi lahko vsaj minimalno 
financirali naše aktivnosti? Te ne morejo več teči na 
dobrovoljni osnovi, upokojenci se poslavljamo, vsto-
pajo ljudje, ki so v aktivni dobi in ki si morajo v ne-
gotovih družbeno-ekonomskih razmerah zagotavljati 
eksistenco, se torej tržiti. 

V letih mojih mandatov sem uspel zbrati znatno 
preko 100 000 €, kmalu bo društvo postalo lastnik 
50 000 € vredne nepremičnine. Drugi niste (v tem 
času se je v tej vlogi izkazal le eden) v položaju, da bi 
lahko naprosjačili potreben denar. Javnih sredstev ne 
pričakujte. 

To sem zapisal, ker se tudi moj čas izteka. Društvo 
je zaradi vsebine, da jo lahko udejanja, pa sta potrebna 
organizacija in denar. Tudi to, spoštovani društvenice/ 
društveniki, imejte v glavi.

Čas odločitev prihaja.
mag. Viktor Žakelj 
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VRNIMO LJUDEM KNJIGO
Ljubljana,	19.	december

Tradicionalna prireditev pred Mestno hišo v Ljub-
ljani v spomin na požig prvih slovenskih knjig Trubarja 
in drugih protestantskih piscev leta 1600, v času proti-
reformacije, je bila v petek, 19. decembra in že 15. po 
vrsti. S pridružitvijo Mestne knjižnice Ljubljana lansko 
leto dobiva prireditev vedno širšo bazo obiskovalcev, 
zlasti mladine in otrok ter bogatejšo vsebino.

Po uvodnih nagovorih predstavnikov vseh treh 
organizatorjev prireditve, predsednika SPD Primož 
Trubar mag. Viktorja Žaklja, župana mesta Ljubljane 
Zorana Jankovića in direktorice Mestne knjižnice 
Ljub  ljana Jelke Gazvoda, ki so vsak s svojega zornega 
kota osvetlili pomen prireditve, je sledil običaj prižiga 
nove luči za knjigo na spominski plošči v tlaku pred 
Magistratom.

Prireditev so popestrili skupina Capella Carniola 
z zelo lepim prikazom renesančne glasbe in plesa ter 
otroški pevski zbor Osnovne šole Bežigrad.

Renesančni Mojster Janez je pripravil spominsko 
listino za župana mesta Ljubljane, izročil mu jo je 
predsednik SPD Primož Trubar. Pripravil je tudi novo 
in zanimivo obliko pomnika tokratne prireditve, ki so 
si jo obiskovalci lahko odtisnili na njegovem tiskar-
skem stroju in jo odnesli za spomin.

Mestna knjižnica Ljubljana je na dveh stojnicah 
razložila knjige, ki so jih obiskovalci lahko izbirali in 
jih odnesli domov. Zanimanje je bilo zelo veliko, saj 
je bil izbor zelo pester tako po vsebini kot po datumu 
izdaje. Nekatere knjige so izšle že pred pol stoletja 
ali več in so bile očitno posebno zanimive za mlade 
obiskovalce. Naše društvo je pripravilo tudi letošnji 
spominski žig za vtis v podarjene knjige. Na njem je 
obeležena še 450. obletnica izida Trubarjeve Cerkovne 
ordninge (1564). 

V Magistratu je obiskovalce ob toplem čaju čakala 
predstavitev zadnje knjige Valvasorjeve Slave Vojvodine 
Kranjske, ki jo je izdal Zavod Dežela Kranjska.

Kot vsako leto doslej je tudi tokrat prireditev zelo 
uspešno vodil član našega društva Matjaž Gruden ter 
jo popestril s priložnostim uvodnim dodatkom.

Mestna knjižnica Ljubljana in njen vodja kulturnih 
programov Mare Lakovič bodo po svojih knjižnicah 
omogočili distribucijo in ogled že znanega filma o 
Primožu Trubarju (dr. Mihael Glavan). Na predlog 
dr. Mihaela Glavana pa bosta v mesecu januarju 2015 
v Trubarjevi hiši literature predstavila avtorja svojo 
pravkar izšlo knjigo o Herbersteinu. 

Prireditev Vrnimo ljudem knjigo poleg spomina na 
prve slovenske knjige vse bolj odstira tudi bogastvo 
kulture naše renesančne dobe, ki je bila doslej javnosti 
malo znana.

Bogdanka Pirc Marjanovič

Pevski zbor Osnovne šole Bežigrad in skupina Capella Carniola pred nastopom
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NAGOVOR mag. VIKTORJA ŽAKLJA 
predsednika	SPD	Primož	Trubar	
pred	mestno	hišo	19.	decembra

Spoštovani!

Trubar in reformacija nam moreta in zato mo-
rata ostati večni navdih. Tudi ta čas, ko človeštvo 
in s tem tudi mi, Slovenci, bijemo trd preživetveni 
boj. Gre dejansko – po Hamletu rečeno – za biti 
ali ne biti.

Ta čas terja ljudi odločitve. Med izvoljenimi jih 
že dolgo nimamo več – z redkimi izjemami. Pač, 
imamo ga, a je princ teme in je zato prav, da ne 
odloča.

Ostali nimajo ne znanja ne karakternih lastnosti 
za odločanje. Žal.

A Trubar je bil pravi človek, ob pravem času na 
pravem mestu. In bistveno: bil je mož odločitev. 
Te pa so med Slovenci pustile trajno sled – dokaz, 
da se je odločal prav.

Sledimo Trubarju. 
Naj spomin nanj živi večno!

P. S.
Tudi na te besede bo bevsknil kak naproše-

ni prekmurski mešanček in očital prekmurskim 
evangeličanom madžaronstvo, našemu društvu 
po  litikantske namene, meni pa konvertitstvo, torej  
goreče verovanje na protestantski način.

Kaj naj mu v imenu vseh etiketirancev odgo-
vorim?

Samo to, da upam, da mu gospodar za te grobe 
laži nameni obilno mastno kost.

Srečno vam in vašim najdražjim! 
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Zaradi težav z očmi sem moral opu-
sti  ti urejanje društvenega glasila Lubi 
Slovenci. K sreči se je urejanja lahko 
požrtvovalno lotil Kazimir Rapoša, ki 
je že doslej skrbel za elegantno obli-
kovanje biltena. Ob tej priložnosti  
se toplo zahvaljujem vsem sodelav-
kam in sodelavcem, ki ste s svoji-
mi besedili pripomogli k izhajanju 
prejšnjih številk glasila in večinoma 
sodelujete tudi v tej številki. Rad se 
bom spominjal našega skupnega dela. 

Dušan Voglar 

Dolgoletni urednik našega biltena 
in drugih društvenih publikacij je 
zaradi težav z očmi moral opustiti to 
lepo, a zahtevno delo. Še posebej ga 
ovira delo na računalniku, brez njega 
pa se dela z besedilom v tej moderni 
tehnologiji ne da niti predstavljati. 
Čisto brez stika z njim seveda ne 
bomo osta li, zanesljivo nam bo po-
magal z na sveti. Zahvaljujemo se mu 
za dosedanje požrtvovalno delo in 
mu želimo čimprejšnjega okrevanja.

Sodelavci Lubih Slovencev

Z A H V A L A
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NAŠI	SPONZORJI
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