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TRUBARJEV DAN
Primož Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje 
zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot zagovornik nauka Martina Luthra je 
širil protestantsko vero po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku. Začel je pisati 
slovenske knjige, prvi sta bili Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586. – 8. junija praznujemo dan Primoža 
Trubarja. Državni zbor ga je kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan, sprejel junija 2010. Za spominski dan 
avtorja prve knjige v slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, 
jezikovnega in političnega prostora je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva v juniju 1508. Pobudo 
za praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. 
Posredoval jo je takratnemu predsedniku slovenskega centra PEN Tonetu Peršaku, ta pa dalje v DZ. Poslanska 
skupina SD je oblikovala predlog, ki ga je nato sprejel DZ. – Urad predsednika republike je ob letošnjem Tru-
barjevem dnevu pripravil dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali poslopje predsedniške palače pod 
strokovnim vodstvom uslužbencev protokola. V predsedniški palači je potekal tudi kulturni program, ki so ga 
pripravili učenci Osnovne šole Ledina in Osnovne šole Primoža Trubarja iz Velikih Lašč ter KUD Primož Tru-
bar Velike Lašče. Predsedniško palačo so obiskali še tekači mednarodne ekipe teka miru v spremstvu učencev 
Osnovne šole Majde Vrhovnik. Pred predsedniško palačo je ob dogodku bila postrojena častna straža garde 
Slovenske vojske. – Trubarja so se spomnili tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor s prireditvijo naslovljeno 
Trubar za Slovence. – Trubarjev dan so počastili še v Državnem zboru s kulturno prireditvijo, ki jo je prip-
ravil odbor za kulturo. O tem dogodku poročamo v nadaljevanju. – Ob letošnjem Trubarjevem dnevu je izšel 
faksimile najstarejše prekmurske tiskane knjige Mali katekizem v prevodu Franca Kuzmiča, prekmurskega 
protestantskega pisca. Original  iz leta 1715. hranijo v nemškem Halleju. O prevajalcu je bil v letošnjem 
jubilejnem letu posnet tudi film Mali katekizem velikega človeka, ki je bil  premierno prikazan 30. oktobra 
na TV Slovenija od letošnji proslavi Dneva protestantizma. – Iz pregleda je razvidno, da se je praznovanje 

Trubarjevega dneva lepo prijelo. O nekaterih prireditvah poročamo v nadaljevanju.

OB TRUBARJEVEM DNEVU 
Državni zbor, 5. junij 

Dne 5. 6. 2015 je ob 11. uri v preddverju velike 
dvorane Državnega zbora potekala slovesnost ob Tru-
barjevem dnevu, ki jo je organiziral Odbor za kulturo 
v DZ. Slovesnosti so se udeležili mnogi poslanci, na-
mestnik predsednika DZ Primož Hainz, ki je nadome-
ščal obolelega predsednika Milana Brgleza, ministrica 
za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar in predsednik 
Odbora za kulturo dr. Dragan Matić. 

Osrednja govornika na slovesnosti sta bila Primož 
Hainz ter dr. Dragan Matić. Oba sta poudarila pomen 
dela Primoža Trubarja pri uveljavitvi slovenskega jezika 
in kulture, saj se je prav po njegovi zaslugi slovenski na-
rod upravičeno uvrstil med omikane evropske narode. 
V obeh govorih je bilo posebej poudarjeno razmerje 
med jezikom in kulturo, in opozorjeno na dejstvo, da 
je ustvarjanje v slovenskem jeziku sicer usodno po-
membno za narodno identiteto, kljub temu pa je treba 
skrbeti, da kulturna politika ne zavira, ampak spod-
buja ustvarjanje slovenskih umetnikov in kulturnikov 
tudi v drugih jezikih. Evropski prostor, v katerega je 
slovenski narod od nekdaj neločljivo vraščen, namreč 
bogati jezikovna in kulturna raznovrstnost. Slednjega 

se je zavedal tudi Primož Trubar, ki je vse življenje živel 
v slovenskem in nemškem kulturnem in duhovnem 
prostoru ter ju povezoval, obenem pa pripomogel 
tudi k uveljavljanju hrvaškega jezika. Trubar je v duhu 
pravega protestantizma združeval dušnopastirsko 
poslanstvo z neke vrste politično dejavnostjo, vendar 
v njenem najžlahtnejšem in iskrenem smislu, to je v 
skrbi za blagor svojih ljudi ne le na onem, pač pa že 
na tem svetu.

Pred glasbenim koncertom gojencev glasbene šole 
Zavoda sv. Stanislava je navzoče pozdravil ravnatelj 
te šole Drago Arko in se zahvalil za povabilo oziroma 
priložnost, da se lahko njihovi učenci predstavijo v  
Državnem zboru. V več kot polurnem glasbenem na  -
stopu so se mladi glasbeniki pod vodstvom mentorjev 
predstavili z vokalnimi in instrumentalnimi skladbami 
slovenskih avtorjev. Štirje pevci so občuteno zapeli 
tudi pesem Primoža Trubarja »Minila je vže strašna 
noč«. Profesionalni nastop gojencev glasbene šole  
sv. Stanislava je požel vsesplošno odobravanje.

Proslava Trubarjevega dneva se je zaključila v zelo 
dobrem vzdušju ob zahvali predsednika odbora za 
kulturo mladim pevcem in njihovim mentorjem, ki 
so poskrbeli za prijeten umetniški užitek.

dr. Dragan Matić,
predsednik Odbora DZ za kulturo
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LITERARNI VEČER 
Rašica, 6. junij 

Društvo slovenskih pisateljev je na Trubarjev dan 
pripravilo jubilejni literarni večer na Slovenski pisa-
teljski poti, poimenovan Dom v jeziku. Večer, ki ga je 
režiral Igor Likar, tudi vodja projekta Slovenska pisa-
teljska pot, je povezoval Igor Velše, glasbeno opremo pa 
je pripravila Darja Havka Godina. V soboto je program 
ARS (3. program Radia Slovenija) znova vzpostavil 
zvočni most med Rašico in vso Slovenijo in v studiu na 
prostem gostil vrhunsko literarno druščino. Z branjem 
svojih novejših del so nastopili Milan Dekleva, Ifigenija 
Simonović, Ivo Svetina, Boris A. Novak, Milan Kleč, Igor 
Likar, Tone Škrjanec in Gregor Podlogar. 

O projektu Slovenska pisateljska pot pravi njen vod-
ja Igor Likar: »To je rastoč projekt Društva slovenskih 
pisateljev, ki oživlja in predstavlja literarno dediščino. 
Namenjen je obiskovanju, spoznavanju in doživljanju 
slovenskih ’literarnih pokrajin’. Njegov osrednji del je 
pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so 
živeli in ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji. Lahko 
je pot za izvajanje učnih vsebin ali pot kulturnega 
turizma. Projekt razvija tudi bogate spremne vsebine 
in gradiva, vključno z virtualnim vodnikom, ter žive 
spominske dogodke, v katerih se srečujeta tradicija 
in sodobnost.« 

Društvo slovenskih pisateljev je po lanskoletni po-
stavitvi table Slovenske pisateljske poti na Trubarjevi 
domačiji na Rašici, ki na pot vrisuje Levstika, Stritarja 
in Trubarja k 103 ostalim pomembnim slovenskim 
literarnim ustvarjalcem in ob podpisu konvencije SPP, 
ki se ji je priključila tudi Občina Velike Lašče, pripravilo 
prvi literarni večer na prostem z neposrednim preno-
som RTV SLO Radia ARS in s tem počastilo spomin na 
začetnika slovenske tiskane besede Primoža Trubarja. 

V uvodnem nagovoru k drugemu literarnemu 
večeru je predsednik Društva slovenskih pisateljev 
Ivo Svetina poudaril pomen Trubarja in reformacije 

za razvoj slovenske pisane besede. Z velikim spo-
štovanjem in analitično sintetičnim pogledom na 
zgodovino je osvetlil rojstvo slovenske knjižne besede 
ter njen pomen v današnjih dneh, pomen ustvarjalk 
in ustvarjalcev za njen obstoj, ki hkrati pomeni tudi 
narodov obstoj. 

Literarni večer na prostem je neposredno prenašal 
program ARS in beležili smo tudi večji obisk na Rašici. 
Naj nekaj besed namenim še samim literarnim ustvar-
jalcem: Milan Dekleva nas je presenetil z besednimi in 
pomenskimi igrami, z vključevanjem iskrivih asociacij 
v svoj živahni pesniški svet. Ifigenija Simonović nas je 
kot edina predstavnica žensk navdušila s svojo toplino, 
iskrenostjo in naravnost očarala s tem, da je poleg pesmi 
iz nove zbirke Kasneje z nami delila tudi pesem iz svojih 
gimnazijskih let. Ivo Svetina nas je posrkal v rahločutno, 
premišljeno liriko, prepredeno s simboli in bogato 
metaforiko, Boris A. Novak pa v natančno, detajlno 
izbrušeno pesniško govorico, v kateri se posveča mrtvim 
na občudujoč in občutljiv način. Milan Kleč nas je na-
smejal, saj se prek absurdno grotesknih ljubezenskih 
misli ob grobovih in mrliških vežicah ljubic(e) temu 
nismo mogli izogniti. Igor Likar je predstavil odlomek 
iz svojega nastajajočega romana, v katerem smo sledili 
predsedniku v ogledalu in njegovi opici, Tone Škrjanec 
nas je potegnil v svet prave, iskane samote ali tiste 
neopazne sredi urbanega sveta, Podlogarjeva značilna 
poetika pa se je gibala med zasebnim in družbenim in 
komunicirala z aktualnimi svetovnimi dogajanji. 

Pisateljev in pesnikov dom je v jeziku in naš skupni 
dom je v slovenski besedi. In zibelka jezika je na Rašici, 
zato je več kot upravičeno, da se enkrat letno najvidnejši 
literarni ustvarjalci predstavijo tudi na Trubarjevi do-
mačiji in to v času okrog Primoževega rojstnega dne. 
Zato upamo na tradicionalne literarne večere DSP, ki 
bodo kulturno obogatili dogajanja na Trubarjevi do-
mačiji ob občinskem in narodovem prazniku.

mag. Ana Porenta
Foto Barbara Pečnik
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TRUBAR ZA SLOVENCE
Maribor, 8. junij

Pri Zvezi kulturnih društev Maribor že deset let po-
teka projekt Spominjanja. V tem okviru je vsakome-
sečno srečanje, posvečeno okrogli obletnici pomemb-
nega dogodka ali osebnosti iz lokalne in nacionalne 
zgodovine. Ker je doslej v Mariboru državni praznik 
Trubarjev dan običajno neopazno zdrsnil mimo, smo 
se ga odločili zaznamovati v okviru Spominjanj. K 
sodelovanju smo pritegnili Univerzitetno knjižnico 
Maribor, ki nam je odstopila prostor, z mislijo, da 
bi Glazerjeva dvorana lahko postala osrednji prostor 
vsakoletne prireditve.

Ob prvi, in kot nam je znano, edini počastitvi  
8. junija na mestni ravni, je bil dogodek bolj splošno 
naravnan, vendar kot del dolgoročnejšega načrta, 
usmerjenega v popularizacijo Trubarjevega dela in 
utrjevanje zavedanja o njegovem pomenu, zato smo 
ga naslovili Trubar za Slovence. 

V prireditev nas je s tremi sodobnimi prired-
bami reformacijskih skladb uvedel murskosoboški 
mešani pevski zbor Cantate pod vodstvom Dejana 
Prasla. Njihov nastop je organizirala mag. Violeta 
Vladimira Mesarič Jazbinšek, ki je tudi bila med 
sodelujočimi, njen nagovor pa je v nadaljevanju 
objavljen v celoti. Po krajšem pozdravnem nagovoru 
mag. Viktorja Žaklja so se zvrstili še Srečko Reher, 
dr. Blanka Bošnjak ter mag. Franci Pivec. Osrednja 
govornica je bila odlična poznavalka Trubarjevega 
dela dr. Fanika Vrečko Krajnc, povezovalka pa je bila 
mag. Majda Potrata. 

Prireditev se je iztekla v željo, da bi oživili delovanje 
mariborske podružnice Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar, predvsem pa okrepili zaveda-
nje, da je Maribor pomembno raziskovalno središče 
Trubarjevega dela, kar bi bilo dobro udejaniti tudi na 
institucionalni ravni. 

OŽIVITEV MARIBORSKE 
PODRUŽNICE SPD PRIMOŽ TRUBAR
 

Ob dnevu Primoža Trubarja smo v okviru projekta 
Spominjanja in v sodelovanju z Univerzitetno knjižni-
co Maribor pripravili dogodek, ki ga je s svojim na-
govorom počastil tudi mag. Viktor Žakelj, predsednik 
Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar.je 
vzniknila je ideja, da bi v Mariboru obudili delo po-
družnice, ki je še vedno omenjena v predstavitvenem 
zapisu na spletni strani Slovenskega protestantskega 
društva. 

Sodelujoči v dogodku Trubar za Slovence pred-
stavljajo programsko skupino, ki bi želela poživiti 

delo podružnice Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar v Mariboru. Njenega nastanka ne bi 
bilo potrebno formalizirati s kakšnim ustanovnim 
zborom ali volitvami vodstva. Delovala bi v Maribo-
ru oziroma na območju delovanja Zveze kulturnih 
društev Maribor. Za vsebino in obliko delovanja bo 
skrbela skupina šestih ljudi, in sicer poleg Srečka 
Reherja, mag. Francija Pivca in mag. Majde Potrate 
še dr. Fanika Vrečko Krajnc, mag. Violeta Vladimira 
Mesarič Jazbinšek in dr. Blanka Bošnjak, seveda pa se 
lahko skupini pridruži še kdo, saj tudi vsi iz te sku-
pine niso člani Slovenskega protestantskega društva, 
so pa s svojim pedagoškim ali raziskovalnim delom 
vpeti v proučevanje slovenskega protestantizma in 
specialisti za delo Primoža Trubarja.

Podružnica bo delovala po načelih in programu 
Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, 
za kar bo skrbel Srečko Reher, koristen pa bi bil razmi-
slek o tem, da bi se mu pridružil še kdo iz mariborske 
programske skupine. 

mag. Majda Potrata

Praznični nagovor 
mag. V. Vladimire Mesarič Jazbinšek 

Spoštovani! Vsem skupaj lep pozdrav in čestitke 
ob današnjem državnem prazniku – dnevu Primoža 
Trubarja, ki ga v Mariboru na tak način obeležujemo 
prvič. Pri tem seveda ne smem mimo vseh prizadevanj 
in dela mnogih kulturnikov, šolnikov in zgodovinar-
jev, pa tudi Evangeličanske cerkve – Trubarjeve na 
Trubarjevi v Mariboru –, ki Trubarju in reformaciji 
na Slovenskem že dolga leta dajejo poseben pomen. 
Naj bo Trubarjev dan ali Dan reformacije, 31. oktober, 
morda tudi kak drug dan, ali pa kar skozi vse leto, 
»spodobi se in pravično je«, da se vedno znova spom-
nimo izjemnih ljudi in njihovega neprecenljivega dela 
za naš narod. Nekoč in danes. Za nas. 

Da smo dobili današnji praznik, spominski dan 
avtorja prve knjige v slovenskem jeziku in pobudnika 
oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturne-
ga, jezikovnega in političnega prostora, ni bilo tako 
samoumevno. O tem lahko pričate mnogi tukaj med 
nami. Za Trubarjem in okrog njega, če smem uporabiti 
prispodobo, se je zmeraj kadilo in se občasno kadi še 
danes. Eni pravijo, da se mu namenja mnogo preveč 
pozornosti, spet drugi, da se ga vseskozi želi potisniti 
na rob pomembnih Slovencev. 

Jože Jerovšek je ob 400. obletnici Trubarjeve smrti 
zapisal: »V zgodovini slovenskega pisanja poznamo 
veliko zarot zoper duha in življenje naših pesnikov 
in pisateljev ter vseh tistih, ki so ustvarjali temelje 
slovenske omike, vendar podobne zarote, kakršno so 
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skovali zoper Primoža Trubarja, niso skovali zoper 
nikogar …« In zarota je, kot piše Jerovšek, trajala 
štiri stoletja. 

Človek kar osupne pred dejstvom, da je Trubar, nič 
kolikokrat preganjan, zaničevan, preklet  in na koncu 
izgnan v tujino, vse svoje delo in življenje, tudi ko je bil 
na tujem, namenil misli na domovino in na to, kako 
bi s svojimi rojaki ostal v stiku, kako bi med njimi iz 
tujine širil protestantske nauke … To zmore le človek 
globoke vere in ljubezni do lastnega naroda. 

In da, morda je bil, kot se to danes včasih sliši, tudi 
»nor« (kot je bilo povedano ob kratkem gostovanju 
Cerkovne ordnunge v NUK v Ljubljani), da je upal »sta-
ti«, a ta norost je postala blagoslov, ki mu je pomagal 
»obstati«. Postal je blagoslov »lubemu Slovencu, njega 
veri in cerkvi, njega besedi in jeziku«. Primož Trubar, 
naš »slovenski Luter«, ustanovitelj Evangeličanske 
cerkve na Slovenskem in njen superintendent, prvi 
evangeličanki škof, je leta 1582 samozavestno zapisal: 
»Pred štiriintridesetimi leti nisi našel niti pisma, niti 
registra, kaj šele knjigo v slovenskem jeziku. Zdaj ima-
mo v slovenskem jeziku ne samo katekizem, ampak 
tudi ves novi testament, vse poslanice apostolov in 
Janezovo razodetje locos theologicos (tj. dogmatiko, 
knjigo o poglavitnih naukih protestantske cerkve), 
postilo (zbirko pridig in premišljevanj), veroizpoved, 
formulam concordiae, popolno cerkveno uredbo, 
psalter in več drugih knjig.«

Pimož Trubar je več kot očitno stvarnik našega 
književnega jezika, nikakor pa ni pretenciozno reči, da 
je  tudi stvarnik podlage za razvoj slovenskega naroda. 

T. Carlyle je nekoč zapisal: »V vseh dobah naše 
zgodovine vidimo, da je bil veliki mož (heroj) tisti 
neizogibno potrebni rešitelj svojega časa – tisti blisk, 
brez katerega bi gorivo ne bilo zagorelo. Zgodovina 
sveta je … življenjepis velikih mož.« In Trubar je 
nedvomno eden vélikih mož. In če so se tega zavedali 
celo pri Googlovem brskalniku, koliko bolj moramo 
to danes poudariti, posebej našim mladim, tudi mi. 

»Trubar je svoje zastavljene cilje dosegel in s tem 
presegel svoj čas.« Naj bo to vzpodbuda tudi za nas 
in naš čas, da ne pozabimo kako pomembno je »stati 
inu obstati«. 

POKLON TRUBARJU 
TUDI V ITALIJI
Poziv k negovanju slovenskih spomenikov
Rubije, 9. junj

Tudi letos se je skupina Goričanov slovenske, ita-
lijanske in furlanske narodnosti poklonila očetu slo-
venske pisane besede pred doprsnim kipom, ki stoji 
pod Rubijskim gradom v Sovodnjah ob Soči (Gorica, 
Italija). Kip je bil slovesno odkrit leta 2008 ob Trubar-
jevi 500-letnici rojstva.

V imenu tedanjega pripravljalnega odbora za po-
stavitev spomenika v Rubijah se je Igor Komel, ravna-
telj Kulturnega doma v Gorici, javno zahvalil občini 
Sovodnje ob Soči, ker skrbi za redno negovanje Tru-
barjevega spomenika. »To je izraz dobre prakse pri 
valorizaciji slovenske kulturne dediščine v zamejstvu,« 
je poudaril Komel. S tem v zvezi je opozoril na ureditev 
zanemarjenega groba Frana Erjavca na goriškem po-
kopališču in spomenika NOB v Podgori pri Gorici ter 
pozval osrednje slovenske organizacije v Italiji in javne 
institucije v Sloveniji k rednemu negovanju slovenskih 
spomenikov in obeležij v Italiji, kakor tudi v Avstriji 
in na Madžarskem. »Ti sodijo v kulturno dediščino 
slovenskega naroda,« je poudaril Komel. 

Županja iz Sovodenj Alenka Florenin, ki se je ura-
dno udeležila rubijskega poklona, je poudarila, da 
občinska uprava skrbi za vsa obeležja v sovodenjski 
občini in da so pri tem soudeleženi domača kulturna 
in športna društva ter sekcije partizanskega združenja 
ANPI-VZPI iz Sovodenj, Vrha in Rupe/Peč.

Igor Komel

Narodnostno mešana skupi-
na Goričanov ob počastitvi 
Trubarjevega dneva pred 
spomenikom v Rubijah pri 
Sovodnjah, ki ga je pred leti 
obiskalo tudi naše društvo

.
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ČAS ZA DOBRE IDEJE
Osrednja proslava Dneva reformacije
Celje, 30. oktober 

Čas za dobre ideje je vselej »pravi«. Kdaj in kako 
se te ideje lahko uresničijo, pa je odvisno od družbe-
nopolitičnih in včasih tudi finančnih danosti. Pred 
dobrimi tridesetimi leti je začela skupina prekmurskih 
intelektualcev z dr. Otom Norčičem na čelu glasno 
opozarjati, da je bistvo protestantsko-evangeličanske-
ga pojmovanja mnogo več kot le verska pripadnost 
novi smeri katoliške cerkve. Možje iz luteranskega 
Prekmurja, ki se jim je pridružilo lepo število visoko 
izobraženih somišljenikov in prijateljev iz središča 
Slovenije, so nato ustanovili laično Slovensko prote-
stantsko društvo Primož Trubar. (Menda se je društvo 
moralo poimenovati »protestantsko«, ker je neko 
društvo z imenom Primož Trubar že bilo registrirano 
z istim imenom.) Da, poudarek je bil na »laično«. In v 
naslednjih desetih letih se je sprožil – dobesedno – plaz 

raziskav in publikacij o času in pomenu reformacije in 
protireformacije na Slovenskem. Kot bi se zavedali, da 
je treba nadoknaditi zamujeno v stoletjih. Tudi med 
sicer maloštevilno versko skupnostjo prekmurskih 
Slovencev je prišlo do sprememb. Dotlej so namreč 
prisegali le na Luthra –, zdaj so se spomnili Trubarja 
in sčasoma še vseh njegovih tedanjih ali poznejših 
somišljenikov. Ključni razlog teh sprememb je gotovo 
v dejstvu, da so se evangeličanski pastorji v preteklosti 
– in tako je še danes – izobraževali skoraj izključno na 
verskih šolah v slovanskih deželah, kjer jim Trubar in 
njegovi pač ne pomenijo veliko. Drugače je v Nemčiji, 
kjer ima Trubar skoraj domovinsko pravico. To, kar je 
povprečen Slovenec nekoč izvedel v šolah o piscu prve 
slovenske knjige ali prevajalcu Biblije – in verjamem, 
da je še zmeraj podobno – so faktografska naštevanja 
brez vsebin in njihove posledične pomembnosti. In 
tudi v bodoče se ne bo nič spremenilo, če se dušni 
pastirji evangeličanske veroizpovedi ne bodo mogli 
izobraževati na domačih, slovenskih univerzah in 

DAN REFORMACIJE
Za letošnje prizorišče osrednje državne proslave ob Dnevu reformacije je Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar izbralo Celje, mesto v središču Slovenije. S tem sistematično pokriva celotno Slovenijo in bo s to prakso 
nadaljevalo, dokler bo ob skromnem prispevku, ki ga za proslavo namenja država, to mogoče. Dandanes na 
celjskem področju ni kakšnega večjega števila protestantov, je pa imelo v preteklosti s protestantizmom kar 
nekaj povezav. Tako je v Govčah v bližini Žalca nekoč stala prva protestantska cerkev na slovenskem ozemlju, 
žal od nje razen načrtov ni ostalo ničesar. Trubar je v svojih zgodnjih letih živel in deloval v Loki pri Zida-
nem Mostu in v Laškem. Tudi ni naključje, da je za slavnostnega govornika na proslavi bil izbran celjski 
rojak ddr. Igor Grdina, ugleden slovenski zgodovinar, literarni zgodovinar, pisec, profesor in znanstvenik.
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dokler ne bosta kler in država poskrbela za resnično 
enakopravnost vseh svojih vernih in svobodomiselnih 
prebivalcev. In kdaj se lahko tega nadejamo? Trenut-
no, na primer, še vedno ne vemo, ali je skupnost 
dveh istospolnih partnerjev bogu povšeči ali ne, in 
kje obstoja človeška skupnost, kjer bi takim parom 
dovolila živeti v miru.

S proglasitvijo Dneva reformacije za državni praz-
nik, ki naj bi ga počastili z državno proslavo, so se ugi-
banja, kaj naj v svoji sredini počnemo s protestantsko 
dediščino in evangeličanskimi verniki, vsaj na zunaj 
nekako umirila. Do »učinkovitih« varčevalnih ukrepov 
druge Janševe vlade. Potem pa – praznik ostaja, prosla-
ve ni. Pa ni bilo bolj prijetne proslave od vsakoletne 
na dan 31. oktobra, ko so se z avtobusi v Ljubljano 
pripeljali prekmurski luterani. Njihova prisotnost je 
vnesla v avditoriju svojevrstno razpoloženje in svežino. 
Tako niti nismo pogrešali predstavnikov drugih verskih 
skupnosti ali pomembnih »političnih« liderjev, ki niti 
po službeni dolžnosti in tudi zaradi svoje pomanjkljive 
vzgoje niso kaj prida prihajali. Proslave sicer res niso 
alfa in omega česar koli. Ampak zakaj proslavljamo 
rojstne dneve, božič, dan mrtvih in druge praznike?!

Že petič zapovrstjo je Slovensko protestantsko 
društvo Primož Trubar pripravilo osrednjo počastitev 
Dneva reformacije. Namesto države. Tokrat v Celju. 
Majhna dvorana, majhen oder, poln avditorij in zelo 
domišljena vsebina prireditve: vse povsem prilagojeno 
prostoru, času in namenu, z imenitnimi govorniki in 
izvajalci. Scenarist prireditve Vinko Möderndorfer nas 
je z izborom sodobnih pesniških besedil, ki jih je uvr-
stil v program, nekako nehote spomnil na Trubarjevo 
življenjsko filozofsko in versko maksimo: pamet, zna-
nje in vera za moje Lube Slovence. Pesniki Kocbek, Fritz 
in A. Novak, katerih dela smo poslušali, se namreč v 
svoji poetski, epski pripovedi pridružujejo miselnosti 
predhodnika prve slovenske besede. Poustvarjalci ali 
recitatorji pa so ponovno, kot v zadnjih letih skoraj 
dosledno, dokazali izvrstno interpretativno znanje 
podajanja besedil in obvladovanje govora. Naj jih 
naštejem: Matjaž Gruden, Renato Jenček, Darja Reich-
man, David Čeh in Saša Pavček. 

Pevski zbor Cantate iz Murske Sobote, ki ga je 
ustanovila evangeličanska cerkev z veliko podporo 
tedanjega škofa Geze Erniše, je v osmih letih prerasel 
prvotno okolje in dozorel v ugledno umetniško telo 
z odmevnimi poustvarjalnimi dosežki. Na naši pri-
reditvi je zbor dopolnil recitatorje s prekmurskimi 
narodnimi, z dvema protestantskima skladbama v 
Trubarjevi slovenščini in z dvema sodobnima nabož-
nima skladbama. Umesten, zelo dopadljiv repertoar 
v blagozvočni interpretaciji melodike.

Pa naj omenim še oba govornika, pozdravnega 
– mag. Viktorja Žaklja, predsednika našega društva 
ter spretnega organizatorja proslav, in slavnostnega 

– ddr. Igorja Grdino. (Njuni besedili najdete v celoti 
v nadaljevanju.) Moram poudariti, da je bil konč-
ni stavek Žakljevega nagovora namenjen predvsem 
predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je sedel v 
prvi vrsti dvorane in je ob poslušanju razumevajoče 
in pritrdilno kimal. »… Predlagam in prosim, da se s 
predsednikom vlade odločita in poskrbita, da Trubar-
jevina postane kulturna ustanova državnega pomena, 
moderno kulturno in božjepotno središče, neusahljiv 
vir nacionalnega samozavedanja, da bi Slovenci v 
tem kriznem času mogli stati in obstati, kot je rekel 
Trubar …« Edinstven primer javno in odkrito izrečene 
besede, ki je nismo več vajeni. Več neposrednosti, več 
poslušanja, več pameti, pa nam bi morebiti uspelo.

Ala Peče

Nagovor predsednika SPD Primož Trubar

Spoštovani,

javna RTV škrtari s časom za nocojšnjo proslavo. 
Zato vse obiskovalke in obiskovalce, gledalke in gle-
dalce pozdravljam z besedami: hvala, ker ste si vzeli 
čas za reformacijo, za Trubarja in njegove, ki so nam 
dali tiskano besedo in ime – bili so začetniki slovenske 
etnogeneze. 

In dve konkretnosti:
Prva, po večinskem mnenju zgodovinarjev smo 

današnji Slovenci potomci prišlekov, migrantov, pri-
bežnikov. Trubar pa je posebne vrste emigrant, prvi 
Slovenec, politični pregnanec – sprejela ga je tedanja 
Nemčija. Spomin in etika terjata ter celo zahtevata, 
da smo mi danes prijazni do prišlekov, ki bežijo, da 
bi si rešili življenje. Ob tem pa razmišljajte o eko-
nomskih, političnih in kulturno civilizacijskih vzrokih 
in posledicah tega nenavadnega migrantskega vala, 
da ne bi bili kdaj kasneje presenečeni. Tudi v tem 
primeru naj velja – kot smo že včasih rekli: nič nas  
ne sme presenetiti! 

Druga, leta 2017 se bo svet spominjal Luthra in 
začetka reformacije. Gospod predsednik, predlagam 
in prosim: skupaj s predsednikom vlade se odločita in 
poskrbita, da Trubarjevina postane kulturna ustanova 
državnega pomena, moderno božjepotno središče, 
neusahljiv vir nacionalnega samozavedanja, da bi 
Slovenci v tem kriznem času mogli »stati in obstati«, 
kot bi rekel Trubar, največji Slovenec vseh časov.

K besedi vabim prof. ddr. Igorja Grdino, ekscelent-
nega izobraženca, poznavalca protestantizma, in če 
sem malo širši – vašega celjskega rojaka.

Gospod profesor, beseda je vaša.
mag. Viktor Žakelj
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Slavnostni govor ddr. Igorja Grdine

Spoštovani gospod predsednik, »izvoleni vsi«, 

v srečnih deželah je zgodovina izkušnja in bodisi 
svarilna bodisi navdihujoča mera vrednosti. V njih 
vedo, da je mišljenje, ki se brez predmeta ne more 
vzpeti do pomena, odvisno od zapomnjene prejš-
njosti.

V drugih okoljih je zgodovina opravičilo. Izrablja 
se za izgovore, ki psihološko olajšujejo ponavljanja že 
preizkušenih obrazcev in prepirov z nikoli ponovljivo 
usodo. Unikatnost slehernega življenja in enkratnost 
vsakega trenutka jih dela le za pomensko izpraznjene 
replike v mnogogovoru stvarnosti. 

Jubileji sodobnosti – tristoletnica slovenskega 
prekmurskega tiska, poltisočletna živost Primoža 
Trubarja in prihajajoči polmilenij Luthrovih 95 tez 
– so vzpodbuda k temeljitejšim premislekom o tem, 
kaj je reformacija pomenila za človeka in s čim je 
obdarila svet. 

Evropska civilizacija se od drugih razlikuje po 
večsrediščnosti. Antika zaobsega tako Grčijo kot Rim. 
Sinonima za srednji vek sta najprej Bizanc in Zahod, 
potem pa v nič manjši meri papež in cesar. Nikoli k 

trajnejši prevladi kogar koli vodeče tekme med inova-
tivnimi humanističnimi obnovitelji in tradicionalisti 
na ramah sholastičnih velikanov ob vzniku civilizacije 
renesanse, med kristjani in filozofi v stoletju luči in 
razuma ter končno med spodletevajočimi revolucio-
narnimi projekti in neuresničenim spontanim redom 
so samo nadaljnji izrazi mnogoglasne nemonolitnosti 
stare celine. Evropa prepričljivo pripoveduje, kako no-
bena pamet ni dovoljšnja, da bi sama zmogla razumeti 
svet. Prav tako opozarja, da noben način mišljenja ne 
daje odgovorov na vsa vprašanja. Njen je tudi dvom 
o tem, ali obstaja skupno dobro – pa hkrati gotovost 
o dobrem slehernika.

Reformacija je svojevrsten izraz že pred njo uveljav-
ljene in pozneje še mnogokdaj potrjene večžariščnosti 
evropske civilizacije. Ni pa samo to. Način, na katerega 
se je soočila z dinamično stvarnostjo, se je izkazal za 
najbolj obetajoč odgovor na vprašanja, ki jih človeku 
zastavljata trajnost in minevanje. Luthrovo vnovično 
oblikovanje je v svojem jedru tradicionalistično: zago-
vorniki evangelija brez človeških dodatkov so se trudili 
vzpostaviti prvotno krščansko situacijo. A v razmerah, 
ki so bile drugačne od onih v antiki, je to pomenilo 
ustvaritev novega stanja.

Prejšnji in poznejši odgovori na izzive sprememb so 
bili drugačni, vendar noben od njih ni tako globoko 
zaznamoval evropskega sveta. Prilagajanja so bila zme-
rom korak za spremembami, avantgardna praznjenja 
miz pa so v črne luknje zgodovine praviloma odvrgla 
tudi svoje prvotne namene in cilje.

Življenje človeka, skozi katerega zmerom odmevata 
klica po neskaljeni sreči in neomejevani pravici, pri-
čakuje emancipacijo brez sence eliminacije. Zaresno 
preobražanje ne izključuje: predrugačevanja, ki to 
počno, so le menjava straže ali taborišča, ne vznik 
reda iz duha zakonov – tako konvencionalističnih, ki 
ne smejo pozabiti, da so države namenjene ljudem 
v njih, kakor normativnih v najglobljem pomenu 
besede, se pravi moralnih.

Mešani pevski zbor Cantate iz Murske Sobote (dirigent Dejan Prasl) in osrednja recitatorka Saša Pavček

Oba govornika: mag. Viktor Žakelj in ddr. Igor Grdina
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Evropa do svoje modrosti in sprejemanja lastne 
civilizacijske edinstvenosti ni prišla zlahka. Dejansko jo 
je k priznanju večžariščnosti in večsrediščnosti privedla 
nemoč tistih, ki so jo hoteli narediti za kolos – ter 
prostor, ki obdaja bodisi to bodisi ono prestolnico. 
Njena najstrašnejša vojna, ki je trajala trideset let – 
sodobniki so ji rekli »der Teutsche Krieg«, začela pa se 
je zaradi v vero našemljene absolutistične politike –, 
je v 17. stoletju ponekod odnesla več kot 90 odstotkov 
prebivalstva. Ena generacija ni poznala drugega kot 
ubijanje in morjenje, pa čeprav je Jakob Böhme že 
pred to vulkansko erupcijo sovražnosti začel poudar-
jati, da je Božja volja ob vsem drugem ustvarila tudi 
raznolikost. S škrtajočimi zobmi je politika to sprejela 
na znanje, ko res več ni mogla drugače – ob sklepanju 
westfalskega miru. Tedaj vzpostavljeno ravnotežje, ki 
je omogočalo razvitje ustvarjalnih moči različnih ljudi, 
je bilo ključ do razcveta Evrope. Preprečevalo je njeno 
vrtenje v krogu, do katerega vodi sleherno veslanje le 
na eni strani čolna.

Slovenska reformacija je del mozaika evropske. Ni 
pomanjšana izdaja slednje, temveč je njena dediščina 
ravno tako brezmejna. Najprej se gre sklicevati nanjo 
kot na izraz neravnodušnosti, s katero se v človeškem 
svetu sploh vse začenja. Primož Trubar je bil velikan, 
ki mu nikoli ni bilo vseeno. Za nikogar. Ljudem, ki 
niso znali nobenega drugega jezika kot slovenskega, je 
omogočil neposreden stik z Božjo besedo in jim tako 
odprl vrata k zveličanju. Potemtakem ni čudno, da je 
Trubar deset let po izidu svoje prve knjige poudaril 
epohalni pomen tega docela emancipacijskega in v 
ničemer eliminacijskega dogodka z besedami: Kaj 
takega se ni zgodilo, odkar svet stoji.

Drugi element velike dediščine slovenske refor-
macije je prečrtanje obupa. Trubar in Dalmatin sta v 
svojem opusu zapustila povsem jasne odtise predstave, 
da živita na koncu zadnje dobe sveta. V njunih spisih 
poslednji dnevi ne pomenijo ničesar, kar izhaja iz 
dojemanja osebnega časa, ampak gre za absolutnost. 
Živela sta v veri, da je Antikrist že na Zemlji in da 
se bo zdaj zdaj začela odvrtevati apokalipsa. A to ni 
bil razlog za obup, sploh pa ne za nedejavnost. Prav 
nasprotno: občutek iztekanja časa je bil vzpodbuda 
za delo – in Dalmatin je pri komaj 37 letih že videl 
svoj opus perfectum, slovensko Biblijo, natisnjen. V 
1500 izvodih – torej v mnogo večjem številu, kakor ga 
dandanes doseže večina knjig ne samo pri nas, temveč 
tudi v marsikateri kvantitativno močnejši skupnosti.

Tretja stvar, ki jo gre omeniti, je sposobnost oziro-
ma potrebnost uvidevanja dejanskega stanja – tako pri 
somišljenikih kot pri drugače mislečih. Trubarju leta 
1577 gotovo ni bilo v veselje ugotavljati: »In summa, ti 
lutrski glih taku koker ti papežniki, ta vekši del od nih, 
v tih velikih smrtnih grehih […], od samiga Kristusa 
prerekovanih, do vušes stoje.« Pa je vendar zapisal, ka-
kor je videl, da je. Dandanes, ko ne moremo ne slišati 
zmerjanja tistih, ki mislijo po svoje, se pravi absolutno 
manjšinsko, ali skupinsko drugače, bi si bilo namesto 
orwellovskih minut sovraštva želeti več takšne resnico-
ljubnosti, kot jo je zmogel mož, ki ga nemara edinega 
zares ni mogoče pogrešati v slovenski zgodovini. Pa je 
bil človek, ki se mu je godila krivica. Bil je begunec in 
bil je izgnanec in bil je Slovenec, ki se mu na celotni 
časovni osi, tako rekoč od Argonavtov do astronavtov, 
prileplja zapredenost v sto in eno kolektivno krivdo 
oziroma sumljivost – od pripadnosti podeželanskemu 

Zaključni pozdrav nastopajočih
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domačijstvu prek drobnoburžoaznega porekla (na kar 
namiguje že njegov priimek, ki izvorno pomeni toliko 
kot mlinar – otrobar) do sovražnega govora v strastnih 
besedah proti »tim zupernikom« Gospoda Boga. Kot 
da so ljudje pri nas samo taki in ne kot povsod tudi 
drugačni.

Četrti temelj reformacijske dediščine je resno 
pojmovanje besede ter njenega pomena in smisla. 
Trubarjeva velika iniciativa je bila poskus zasutja 
prepada med reformatorji na Nemškem in v Švici. Zato 
je ob njihovih sporih o celoviti ali le duhovni prisotnosti 
Kristusovega telesa v zakramentu evharistije menil, da 
je skrivnost vere zares skrivnost in o njej ni mogoče 
reči nič drugega kot to. Če bi bilo kar koli znanega, 
bi rabili drugo besedo. Prav tako se ni šalil, ko je leta 
1555 v svojem drugem Katekizmu pisal o »slovenski 
deželi« in to oznako nemudoma razložil tudi svojemu 
korespondentu Heinrichu Bullingerju kot zaobsega-
jočo prostor, v katerem je pred begom na Nemško 
pridigal 17 let. Šlo je za ozemlje, ki ni bilo omejeno s 
tedanjimi političnimi mejami, ne Trsta, ne Kranjske in 
ne Štajerske. In, seveda, niti malo neresnosti ni tam, 
kjer govori, kako »mi, Slovenci« čemu pravimo, pa 
čeprav nas danes neuki ljudje, ki so si za življenjski 
cilj izbrali potrditev bridko stvarne ugotovitve Žarka 
Petana, da je znanje moč, neznanje pa premoč, pre-
pričujejo, kako se nikoli ni označil za enega od nas. Se 
je. Nedvoumno. Dokler se bale stotakov iz javnih virov 
valijo v črne kuhinje falsifikatorjev zgodovine in dokler 
v šolah in drugod ne pripovedujejo le tistega, kar drži 
in kar je zato vedno ne samo primerno, temveč tudi 
potrebno izreči, mora vsakdo sam neutrudno ločevati 
razkrivajoče besede od zavajajočih. Tu se ni mogoče 
zadovoljiti z nobenimi približki, kajti Trubar svari 
pred zlom, ki je zmerom vseobsežno: »[G]di [hudič] 
to glavo mora noter perpraviti, tukaj on ž nega celim 
životom noter uleze[.]« Odkar velja, da pametnejši 
popusti, na svetu vladajo najvztrajnejši. Takšen pa 
dejansko mora biti vsak, ki noče biti prevaran. Nihče 
ni prevelik, da bi kateri koli problem lahko štel za 
preneznaten. Nihče ni tako neznaten, da bi ga kateri 
koli resen problem obšel.

In končno, tu je še Trubarjevo zaupanje v pravi-
co. »Zastopnemu človeku«, ki je v središču njegove 
»antropologije«, tega ni treba razlagati, ker brez nje 
ne more. Za ostale pa je naš reformator leta 1577 
monumentalno zapisal: »In summa, vsi tirani, ma-
maluki, kir te prave krščenike so sovražili, preganali, 
martrali inu morili od začetka tiga sveta, so hud 
konec vzeli.«

Naj bo pravica kdaj tudi pri nas izkušnja. Če je 
navdiha dovolj, nemara niti ni treba, da je tudi svarilo. 
Zgodovine si niso izmislili mrtvi, da bi z njo mučili 
žive, temveč minevajoči, da bi trajanje prihodnje ro-
jenih naredili za modrejše od svojega.

IZBOR RECITACIJ

Boris A. Novak, IZBRISANI 

Najhuje se je posloviti in ostati.
V istem mestu. Na isti cesti. V isti
hiši. Obstati pred zaklenjenimi vrati
z zamenjano ključavnico, nečisti,

nevidni sosed. Človek brez pravice
do sebe. Tujec sredi hrupne množice.
Vsi vedo, kako. On ne. Ne pozna resnice
in ne zna prestopiti čarne krožnice.

Čeprav doma, vsi pravijo, da je na tujem.
Izgnan globoko vase, kjer potuje.
Notranja emigracija je strašna veda.

Morda bo treba stran. Morda bo treba
dokončno izpod sence tega žleba.
Morda ta meja ni tako visoka.

Morda na drugi strani čaka roka.
Tam bo vse to nekoč na glas povedal.

Njegov je molk. Njegova je beseda.

Edvard Kocbek, VPRAŠANJA 

Kako si in s kom si in čemu si.
In zakaj si in kdaj si in kje si.
Predvsem pa, kakšen si in kdo si
in kako te je spremenilo,
ali si zunanji ali notranji
ali si iznajden ali ponovljen,
trajen ali neizčrpno drugačen
in ali še čakaš ali si brez spomina
ali si scela ali si ostal na dvoje
in kdo so tvoji prijatelji,
ali hitite za nami ali pred nami
ali pa ste neminljivo izgubljeni,
kakšne so sploh vaše mere,
ali so neznane ali slavne
in kako je s stranmi neba,
predvsem z levico, je veljavna
ali preimenovana ali nezakonita
in kaj vam sveti na prisojno stran
in na kaj najrajši misliš
in kakšen jezik govorite med seboj
in če ti je hudo, kadar imaš kaj rad.
Pa še to povej, kakšni smo v spominu
in kaj je z nepovrnljivostjo stvari,
ki bi rade prišle nazaj, pa ne morejo,
in nazadnje, čemu toliko mislimo na vas
in zakaj nas minulo tako vznemirja?
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Ervin Fritz, BOLEČINE 

Mnogo bolečin imam. Prva je čas, ki odhaja: 
zobje se mi krušijo, telo me izdaja.
Čas si mi vse bolj izteka, plamen niča me liže,
moj dan se nagiba vse niže, vse niže;
Slovenec sem, tako malo lahko storim;
kar bi rad storil, se razblini, izgine kot dim;
Slovenec sem, zmeraj se mi po slovensko sanja: 
Slovenski pekel me še v sanjah preganja.
Slovenec sem. Malo nas je. Najbrž smo všeč bogú:
naše življenje živo izvira.
A bógu ne verjamem. Kako dolgo bomo tu,
Ko plivka nas plima ljudstev in nas požira?
Je prepovedano reči: rad bi, da bi me preživel moj rod?
Bolečina ne prejenja. Kam gre naša pot?

Ervin Fritz, VPRAŠANJA 

Se iz tvojih pesmi vidi, zakaj ta dežela joče?
Se vidi, kaj v tej deželi ni mogoče?
Ali tvoja pesem pove, česa noče?

Ima tvoja pesem človeške mere?
Pove, kakšne so razmere?
Se ne boji zamere?

Ima široko odprte oči, za blaznost v deželi?
Bo znala pretehtati noro stoletje?
Ve, kaj se skriva za našimi čeli?

Bo dala našemu upanju zavetje?

PONOVNO V APAČAH
Apače, 21. oktober

»Štajerska« proslava dneva reformacije je po 
15-letnem premoru, ko je bila gostitelj Gornja Rad-
gona, ponovno našla dom v mladi, majhni obmejni 
občini na Slovenskem, v Apačah. Povezanost občanov 
s svojo občino, kakor je razbrati s spletne strani, 
se je s proslavo potrdila, saj so nas sprejeli odprtih 
rok, toplo, gostoljubno. Seveda smo pogrešali v času 
nastajanja tega pisanja že preminulo drago Violeto 
Deutsch Mesarič, pobudnico, dušo in gonilni ogenj 
vseh dosedanjih proslav. Enakovredno jo je nadome-
stila hčerka Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek, ki 
je v povezovalnih nagovorih proslavi dala nepozaben 
pečat. Tudi apaški župan Franc Pižmoht v pozdravnem 
nagovoru ni mogel mimo čustvenih zahval in izrazov 
žalosti, da njihova inšpektorica evangeličanske cerkve 

POČASTITVE PO SLOVENIJI
Violeta ne more biti med nami. Pogrešali smo tudi 
številne druge redne udeležence proslav in mnoge 
občane, ki so požrtvovalno priskočili na pomoč skozi 
Gornjo Radgono deroči reki beguncev, usmerjeni na 
zahod, boljšemu življenju naproti. 

Osrednji govor je prišel izpod peresa dobre pozna-
valke Primoža Trubarja in reformacije, glavne urednice 
Trubarjevih zbranih del, članice ZRC SAZU in vodje 
Teološke knjižnjice v Mariboru, dr. Fanike Kranjc - 
Vrečko. Govor je v nadaljevanju objavljen v celoti. Z 
glasbo so nas v drugem delu proslave razvajali izjemni 
glasbeniki Etno jazz kvarteta džeZZva.

Po prireditvi smo se prepričali v skrite talente lokal-
nih gospodinj, ki so nam razvajale lačne želodčke. Za 
piko na i nam je nova duhovnica Jana Kerčmar Džuban 
razkazala prostore evangeličanske cerkve.

Ni dvoma, v Apačah se človek počuti kot doma.

mag. Marija Kuhar

Kratko prijateljsko druženje po proslavah, za katerega navadno poskrbi gostitelj, je vedno dobro obiskano
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Slavnostni govor 
dr. Fanika Krajnc -Vrečko

Poznavanje svoje vere in kulture 
kot pogoj za spoštovanje vere 
in kulture drugega

Spoštovani visoki cerkveni dostojanstveniki, pred-
stavniki kulturnega in političnega življenja, dragi 
evangeličanski verniki, gospe in gospodje! 

Ob dnevu reformacije, ki ga v Sloveniji praznujemo 
zadnjih 23 let, smo nekako v zadregi, ker ni povsem 
jasno, ali je to verski ali kulturni praznik. Praznujemo 
namreč obletnico protestnega dogodka, ki je sprožil 
reformacijo znotraj najmočnejše veroizpovedi na za-
četku 16. stoletja in posledično razdelitev zahodnega 
krščanstva. Ob posebni obeležitvi dogodka 31. oktobra 
1517 pa se spominjamo tudi akterja reformacijskega 
gibanja Martina Luthra, avguštinskega meniha, ki 
je poleg odločujočega verskega gibanja na celotnem 
nemškem govornem območju vzpostavil tudi sodoben 
nemški knjižni jezik. In ker se danes ne spominjamo le 
nekih dogodkov izpred skorajda 500 let, je prav, da se 
vsaj tukaj zbrani vprašamo, kaj naj bi nam ta praznik 
pomenil tukaj in danes. Evangeličanskim vernikom 
ta praznik gotovo pomeni prav poseben dan, ki spo-
minja na rojstvo protestantskih cerkva, za vse druge 
pa je to dan, ko se spominjamo posebnega obdobja 
slovenske kulturne in narodne zgodovine. Ta dan se še 
posebej spominjamo očeta slovenske knjige Primoža 
Trubarja in drugih slovenskih protestantskih piscev 
16. stoletja, ki s svojim slovstvenim delom pomenijo 
začetek slovenske pisane besede. 

Martin Luther je v svojih protestnih tezah o od-
pustkih, ki jih je 31. oktobra 1517 poslal nadškofu v 
Mainzu in Magdeburgu ter škofu v Brandenburgu, 
med drugim opozoril na pomembno vprašanje o 
pomenu izobraževanja za pravilno razumevanje te-
meljnih resnic krščanskega verovanja. Luthrove teze 

43 do 51 se vse začno z napovedjo »Kristjane je treba 
poučiti …« in v predzadnji, 94. tezi pravi: »Kristjane je 
treba opomniti,« namreč, »da je Kristus njihova glava, 
da bi se mu trudili slediti preko trpljenja, smrti in 
pekla.« Luthrove teze niso le protest proti razmeram 
v takratni Cerkvi, ampak iz njih veje zahteva pravilno 
poučiti vernike o temeljnih resnicah vere. Tako vidimo, 
da je povsem na začetku reformacijskega gibanja zelo 
poudarjeno pravilno razumevanje, in to najprej in 
predvsem razumevanje Svetega pisma ter prek tega 
poznavanje in razumevanje krščanske vere.

Tudi Primož Trubar kot osrednja osebnost sloven-
skega reformacijskega gibanja 16. stoletja je močno 
zaznamoval svoj čas in stoletja po njem z odločno 
zahtevo po izobrazbi slovenskega človeka – najprej v 
temeljnih verskih resnicah, in v izpolnitvi te zahteve 
z branjem Svetega pisma v narodnem, slovenskem 
jeziku. Z vso odgovornostjo moremo trditi, da je bil ne 
samo oče slovenske knjige, temveč tudi oče slovenske 
teologije, avtor prvega slovenskega katekizma, prvi 
zgodovinopisec v slovenskem jeziku, pisec slovenskega 
cerkvenega reda, začetnik slovenske filozofske, teo-
loške, pravne terminologije in še bi lahko naštevali. 

Trubar je bil najprej in predvsem krščanski duhov-
nik, ki je svojo službo opravljal 17 let (1530–1547) 
znotraj katoliške Cerkve, nato pa vse do svoje smrti 
(1586) v službi slovenske protestantske Cerkve kot 
njen duhovni oče in vodja. Svojo zahtevno službo je 
opravljal med ljudmi in za ljudi, s katerimi je bil v 
svojevrstnih odnosih: od ponižnega in dojemljivega 
učenca, vdanega služabnika – podanika, duhovitega 
govornika in strogega kritika cerkvenih razmer, do 
strogega učitelja in odločnega superintendenta slo-
venske Cerkve. Zase je dejal, da je Slovencem ’k enimu 
starimu naprej postavlen’ in svojo voditeljsko službo je 

Udeleženci proslave v Apačah
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opravljal z največjo odgovornostjo, kar je potrdil tudi 
v odločitvi za prevajanje Svetega pisma Nove zaveze.

Ko spregovorimo o Trubarjevih delih, moremo reči, 
da si lahko vsakdo ohrani v spominu to, kar mu je 
blizu, s čemer bo lahko primerjal svoje vedenje, delova-
nje, morda znanstveno raziskovanje in ustvarjanje. Za 
teologa je najpomembnejše Trubarjevo delo Ena dolga 
predguvor k Ta celimu novimu testamentu, za pravnika 
je gotovo najpomembnejše delo Cerkovna ordnunga. 
Vendar bi se vsakdo mogel poučiti tudi iz drugih Tru-
barjevih del. Naj omenim samo katekizemska besedila 
iz let 1550 do 1575, v katerih Trubar daje napotke svo-
jemu preprostemu slovenskemu človeku, ki ga sicer 
vzgaja v osnovnih verskih resnicah, vendar ga vzgaja 
tudi kot državljana, kot etičnega posameznika, od-
govornega zakonskega partnerja, ljubečega roditelja, 
strogega a pravičnega učitelja, gospodarja, delodajalca, 
delavca, hlapčiča in dekliča. Že v Katekizmu 1550 na 
prvo mesto sicer postavlja stvarjenje človeka, vendar 
takoj za tem v dekalogu postavlja norme, po katerih 
naj živi človek, da bo vreden svojega Stvarnika, ob tem 
pa močno poudari vlogo človeka, ki naj bo svojemu 
bližnjemu predvsem človek. Pri tem poudarja pravične 
in zdrave medčloveške odnose.

Trubarjev človek je v prvi vrsti odgovoren Bogu, 
vendar nič manj svojemu bližnjemu – sočloveku. Vsak 
človek, različnega stanu, je namreč vreden, da je nje-
govo delo ali opravilo cenjeno, saj je všeč Bogu takšno, 
kakršno je. Tako lahko rečemo, da je Trubar svojim so-
dobnikom razložil in prvi v slovenskem jeziku zapisal, 
da izpolnjevanje verskih zapovedi ni zgolj in izključno 

pokorščina Bogu, ampak je to tudi služba sočloveku. 
Zapisal je, zakaj je treba spoštovati posamezne poklice, 
zakaj je družba razdeljena na oblastnike in podložnike, 
zakaj so eni hlapci in dekle, drugi pa gospodarji. Sve-
toval je, kako naj se vedejo nadrejeni do podrejenih in 
obratno; kakšni naj bodo starši do otrok in otroci do 
staršev, tudi na vdove in stare ženske je pomislil, ki so 
v družbi bile porinjene na obrobje. Tolažil jih je, da je 
tudi njihovo delo potrebno, in da s tem, ko učijo mlajše 
in jim dajejo zgled, pomagajo celi družini.

V svojih normah, ki jih postavlja različnim stano-
vom, izhaja iz judovsko krščanske tradicije, vendar v 
svojem podajanju svetopisemskih naukov natanko 
prepozna razmere v svojem okolju in vse njegovo delo 
ima namen: pripeljati svojega ubogega slovenskega 
človeka iz sveta nevednosti, ga razsvetliti ter mu po-
sredovati evangeljsko sporočilo.

Trubar predstavlja predvsem verskega reforma-
torja, vendar si je zastavljal tudi temeljna filozofska 
vprašanja in se živo zanimal za kulturne značilnosti 
Slovencev in drugih južnih Slovanov, zlasti za njihovo 
vero, jezik in običaje, poročal pa je tudi o pravoslav-
nih in islamu. V svojih posvetilih je skrbno izbiral 
naslovljence, v odnosu do teh se je dotaknil celotne 
vertikalne in horizontalne družbene razslojitve svojega 
časa in si tako hote ali nehote ustvaril središčno vlogo 
v svojem verskem, kulturnem in družbenem okolju, 
ki ga je sicer izvrglo v njegov »nigdirdom«, vendar pa 
je prav njegovo izgnanstvo pripomoglo k temu, da je 
ponesel celovito »informacijo« o tem okolju tudi v 
tujino, v evropski prostor 16. stoletja.

Za prijetno praznično razpoloženje na apaški proslavi je poskrbel Etno jazz kvartet džeZZva
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 In kako mi, danes, občutimo evropski prostor 
21. stoletja? Slovenci smo tudi po Trubarjevi zaslugi 
postali enakovredni člani družine evropskih narodov, 
čeprav z več kot 450-letno razdaljo, odkar si je Trubar 
že dopisoval z evropskimi knezi in cesarji, ko jih je 
prosil za pomoč pri izdajanju slovenskih knjig in jim 
osvetljeval razmere v slovenskem delu evropskega 
prostora. Danes vse bolj ugotavljamo, da je v glo-
balnem svetu mogoče delovati le s pomočjo dialoga 
med verstvi in med kulturami. Enakovredni v dialogu 
pa smo lahko le takrat, ko najprej dobro poznamo 
svojo vero in kulturo in nato z vsem spoštovanjem in 
pozornostjo skušamo razumeti vero in kulturo dru-
gega, ki z njim stopamo v dialog. Naj nam bo torej 
znanje in spoštovanje vsega dobrega, plemenitega, 
poštenega in lepega v vsakdanjem življenju, veri in 
kulturi vodilo v premagovanju težav sodobnega časa 
in skušajmo svoje življenje »reformirati« v smislu 
biti in ne zgolj imeti.

Prijetno praznovanje dneva reformacije želim vsem 
zbranim, evangeličanskim vernikom pa še posebej 
čestitam ob vašem prazniku. 

PRAZNIČNI 
MARIBORSKI UTRIP  
Maribor, 22. oktober

V četrtek, 22. oktobra, je s sodelovanjem Mestne 
občine Maribor potekala proslava ob letošnjem dne-
vu reformacije v Evangeličanski cerkvi v Mariboru. 
Slavnostna govornica je bila mag. Majda Potrata, 
njen govor objavljamo v celoti. V glasbenem delu so 
sodelovali učenke in učenci Glasbene in baletne šole 
Antona Martina Slomška v Mariboru. 

V naslednjih dneh je evangeličanska cerkvena 
občina pripravila nekaj prazničnih aktivnosti, kot so 
vodeni ogledi po dveh razstavah v evangeličanski cerkvi 
o Trubarjevem življenju in delu ter Evangeličanski Ma-
ribor, za najmlajše pa nogomet na »cerkveni zelenici« 
in iskanje skritega zaklada v Trubarjevi ulici.

Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek

Govor mag. Majde Potrata

Spoštovane gospe in gospodje!

Nagovoriti ljudi ob državnem prazniku je posebna 
čast, prav tako pa tudi priložnost sporočiti svoj pogled 
na dan, ki je skupni, ne samo osebni praznik. 

Dan reformacije je državni praznik samostojne Slo-
venije, posvečen utrjevanju zavesti o začetkih sloven-
skega knjižnega jezika in nepretrganega književnega 
ustvarjanja, vzpostavitve protestantske Cerkve – po 

Trubarju Cerkve slovenskega jezika – pa tudi prve 
šolske reforme in prvih knjig, in sicer abecednikov, 
katekizmov, pesmaric. Izid Dalmatinovega prevoda 
Biblije (1584) je mejnik v razvoju slovenskega knjiž-
nega jezika, z njim smo se uvrstili med moderne 
narodne jezike, ker jezik, ki ima prevedeno biblijo, 
je slovstveno zrel. Humanisti so biblijo šteli ne samo 
za osrednji ideološki in etični tekst, ampak tudi za 
vrhunsko umetniško delo. V zahodnoevropski civi-
lizaciji je bila namreč biblija sprejeta kot veliki kód 
metaforike, motivike, jezika in sloga. Zato ima refor-
macija in iz nje izhajajoč protestantizem pomemben 
delež pri oblikovanju slovenske kulturne in narodne 
identitete. 

Zelo poveden je odlomek iz Trubarjevega pisma 
Bohoriču 1. avgusta 1565:

Ne dvomimo, da dobro poznaš in neredko obžaluješ 
nesrečno kulturno zaostalost naše ožje domovine; saj je 
prava sramota, kako se vsepovsod šopiri zaničevanje do 
lepih umetnosti in zanemarjanje duhovne izobrazbe. 
Toda ko bi le vsi, ki to bedno rovtarstvo v resnici občutijo, 
hoteli združiti z nami svoje želje in gorečnost, svoje misli 
in delo ter z nami vred napeli vse sile, da mu napravijo 
konec. 

Ne pozabimo, kaj je menil o duhovnem rovtarstvu 
Trubar, ponovno premislimo, kakšna družba hočemo 
biti, kakšno mesto naj ima izobraževanje v posamezni-
kovem življenju in v družbi. Ali naj bo podrejeno samo 
pragmatičnim, koristnostnim merilom, naj bodo edini 
kriteriji konkurenčnost in učinkovitost, bomo podlegli 
diktatu IMF in OECD ali bomo ohranili pravico do 
nacionalnega urejanja šolskega sistema, utemeljenega 
na pravičnosti kot nadgradnji enakih izobraževalnih 
možnosti za vse? 

Kljub nasprotovanju deželnega kneza in katoliške 
duhovščine, turškim vpadom, kmečkim puntom so 
protestanti ustanavljali osnovne in poklicne šole po 
vsej Sloveniji. V Cerkovni ordningi (1564) je poglav  je 
o šoli, v katerem Trubar poudarja rabo slovenščine 
kot učnega in liturgičnega jezika. Skrb za učitelje je 
večkrat prevzela mestna ali trška oblast ob pomoči 
deželne blagajne, ponekod je prispeval šolnino tudi 
župnik. Kljub vsemu pa se protestantsko šolstvo ni 
moglo razširiti med preprostimi ljudmi, čeprav se 
je Trubar zavedal pomena izobrazbe za ljudstvo, 
vendar plemstva za to ni mogel pridobiti. Po zatrtju 
protestantizma je protestantska šolska organizaci-
ja razpadla, učbeniki so zgoreli, učitelji pa so bili 
izgnani. 

Za začetek reformacije, obsežnega evropskega 
gibanja za religiozno, cerkveno in socialno prenovo, 
štejemo leto 1517. 31. oktobra 1517 je avguštinski 
menih Martin Luther nabil na vrata grajske cerkve v 
Wittenbergu 95 tez o odpustkih, ki jih ni preklical, in 
bil po neuspešnih zagovorih pred predstavniki rim-
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ske Cerkve in pred državnim zborom 1521. izobčen. 
S svojimi spisi, med njimi je tudi spis O kristjanovi 
svobodi, je pridobil na svojo stran nemško javnost in 
1525. začel organizirati svojo cerkev. V sodobno in 
razumljivo nemščino je prevedel celotno Sveto pismo 
(1534), kar je s stališča literarne zgodovine njegova 
največja zasluga, pripravil pa je tudi besedilo Augs-
burške veroizpovedi (1530). 

Protestantizem, poimenovan po protestu, ki so 
ga 1529 na državnem zboru v Speyerju v Nemčiji 
razglasili privrženci cerkvenih reform, ki se niso 
strinjali s katoliško večino, je posebej poudarjal ob-
vezno prevajanje in branje Svetega pisma v ljudskem 
jeziku, kar je skupaj z odpravljanjem latinščine v 
intelektualnem življenju pospeševalo oblikovanje 
moderne nacionalne zavesti. Vse to se je odrazilo 
tudi na Slovenskem.

Protestantizem se je na Slovenskem institucionalizi-
ral v drugi polovici 16. stoletja v Evangeličanski cerkvi 
augsburške izpovedi. Poleg doslej znanih 56 biblio-
grafskih enot protestantskih tiskov (ohranjenih 282 
primerkov, od tega največ izvodov Dalmatinove biblije 
– 66), poleg osnovnih šol in gimnazij, je bila odprta prva 
javna knjižnica, tudi tiskarna. Po protireformaciji, ko je 
bil protestantizem na Slovenskem zatrt, se je ohranil le 
v Prekmurju in dveh vaseh na Koroškem. 

Dogajanje na Slovenskem v drugi polovici 16. 
stoletja se da najbolje ponazoriti zlasti z razmerami v 
Ljubljani, ki je bila pomembna Trubarjeva življenjska 
postaja. Trenja med katoličani in protestanti v Ljub-
ljani so se zaostrovala in občasno pomirjala. Zlasti 
Trubarjevo brezkompromisno in tudi uspešno prido-
bivanje Ljubljančanov za luteranski nauk je naletelo 
na velik odpor med katoliško duhovščino. Obtožbe 
in polemike o krivoverstvu so potihnile po letu 1578, 
ko je nadvojvoda Karel dovolil pouk in bogoslužje po 

augsburški izpovedi. Takrat je mesto imelo šest tisoč 
prebivalcev, protestantov je bilo od dobre polovice do 
dveh tretjin. Vse močnejšo samozavest protestantov 
pa je v osemdesetih letih načenjala počasi utrjujoča 
se katoliška stran, dokler se ni rekatolizacija skle-
nila s Ferdinandovim dekretom, ki je v letih 1598 
in 1599 ukazal izgon pridigarjev in učiteljev. Spori 
med protestanti in katoliki niso izbruhnili le zaradi 
teoloških vprašanj, ampak so večplastni, sprožali so 
jih verski motivi in posvetni cilji. Moč, vpliv, položaji, 
materialne koristi, ugled, tudi osebne zamere, vse to 
jih je spodbujalo in netilo … 

Zmago protireformacije je prinesel patent cesarja 
Ferdinanda II. iz leta 1628 o konverziji ali izgonu. 
Plemstvu notranjeavstrijskih stanov je dal leto dni časa 
za spreobrnjenje v katolištvo ali izselitev iz dednih de-
žel. Verjetno pa se je večina plemstva brez deželanstva, 
to je pravice do udeležbe na deželnem zboru, morala 
spreobrniti ali pa oditi že pred tem, če sodimo po 
dekretu iz leta 1604, ki ga je izdala protireformacijska 
komisija za Kranjsko. Ta je med drugim plemstvu 
obeh spolov, ki ni imelo deželanstva, nalagal, da se v 
štirinajstih dneh spreobrne v katolištvo ali pa se izseli 
iz nadvojvodovih dežel. 

Kranjsko je zapustila približno tretjina plemstva in 
približno četrtina deželanstva, s tem pa je nastala vrzel 
v stanovski upravi, ker ni bilo več dovolj kompetentnih 
ljudi. V stanovski upravi so se začele združevati prej 
nezdružljive funkcije. 

Podobnost s sedanjostjo je zgolj naključna, kajne! 
In če se vprašamo, kaj lahko reformacija pove 

sodobnemu človeku? Zakaj ponavljati, kar je mogoče 
najti v enciklopedijah, študijah in na spletu?

Družba, zgrajena na univerzalnih vrednotah, kot so 
preudarnost, zmernost, pogum, pravičnost – ki so kot 
človeške vrnile oblikovale civilizacijo od antike sem, pri 

Mag. Majda Potrata govori zbranim na proslavi v Mariboru
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čemer je Platon za edino absolutno pozitivno vrlino 
štel pravičnost – in se jim pridružujejo razsvetljenske 
vrednote bratstvo, enakost in svoboda, ne more spre-
gledati civilizacijskih dosežkov reformacije oziroma 
protestantizma. 

Luščenje posamičnih ljudskih jezikov iz univerza-
lizma starega intelektualnega jezika, to je latinščine, 
je pridobitev, ki jo povezujemo z najbolj pogostim 
citatom iz Trubarja »Stati inu obstati«. Trubar je 
zahteval slovenščino kot učni jezik, najbolj znana 
četverica protestantov Primož Trubar, Jurij Dalmatin, 
Sebastijan Krelj in Adam Bohorič je ustvarila osnov-
ni književni repertoar in usposobila slovenščino za 
izražanje najzahtevnejših vsebin. Kaj ni to zaveza za 
vsakogar od nas, ki mu je kaj za slovenščino, da tega 
ne zavržemo zaradi nove jezikovne unifikacije? Danes 
angleščine, nekoč v prihodnosti morda kitajščine ali 
indijščine? 

Če hočemo živeti in preživeti kot skupnost, ne kot 
osamljeni in odtujeni posamezniki, moramo utrditi 
socialni kapital. Moramo priznati vsakomur pravi-
co do človeškega dostojanstva. Moramo sprejemati 
različnosti, ker nas bogatijo, ne ogrožajo, moramo  
se naučiti z njimi živeti. Enotnosti ne bomo dosegli, 
če posamezniku ne bomo dovolili lastnega mišljenja.

Kaj ni Trubarjev poziv, naj vsi, ki jim je kaj za napre-
dek ožje domovine, torej Slovenije, napnejo vse sile, da 
premagajo bedno rovtarstvo? Kaj ni naloga vsakogar, 
ki mu je kaj do blaginje ljudi, do javnega dobra, da 
utrjuje socialni kapital, torej gradi izgubljeno zaupa-
nje v ljudi in med ljudmi? Nič zato, če bomo ubirali 
različne poti, pomemben je skupni cilj!

In to je moja želja nam vsem ob dnevu reformacije!

OBELEŽILI SMO 
DAN REFORMACIJE
Murska Sobota, 23. oktober

Osrednja slovesnost Evangeličanske cerkve ob le-
tošnjem državnem prazniku Dnevu reformacije je 
potekala v Murski Soboti. Slavnostni govornik prosla-
ve, ki jo je naša Cerkev pripravila v Gledališču Park v 
Murski Soboti in na kateri je zbrane najprej pozdravil 
župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander 
Jevšek, je bil Tone Peršak, državni sekretar na Mini-
strstvu za kulturo RS. V svojem govoru je poudaril 
pomen Luthrove reformacije in ohranitev prekmurske 
evangeličanske književnosti, s katero evangeličanska 
Cerkev v Sloveniji še vedno predvsem v Prekmurju 
ohranja svoje mesto.

V ospredju letošnje proslave je bila premiera do-
kumentarnega filma o duhovniku Francu Temlinu z 
naslovom »Mali katekizem velikega človeka«, katerega 
projektni vodja je bil bivši škof naše Cerkve Geza Erni-
ša, ki je projekt tudi na kratko predstavil. Film, s kate-
rim smo evangeličani letos obeležili tudi 300-letnico 
izida prve prekmurske knjige (Temlinovega Malega 
katekizma), govori o življenju in delu Franca Temlina, 
režiral pa ga je Štefan Celec. Pri njegovem nastanku so 
sodelovali duhovnik Simon Sever, dr. Klaudija Sedar, 
Jože Glažar in mnogi drugi. Snemanje dokumentarca 
je potekalo v Prekmurju, na Madžarskem, na Slova-
škem in v Nemčiji. 

 Film, ki združuje dokumentarni pristop z elementi 
vizualizacijskih igranih ponazoritev, želi z nizanjem 
arhivskih zapisov in obiskom raznih življenjskih postaj 

ter krajev prikazati di-
namično mladostno 
energijo osrednjega 
protagonista. Poudar-
ja bistrost Temlinove-
ga duha, njegovo vero, 
ljubezen do Boga, do 
naroda in jezika. 

Slovesnost je z iz-
branim priložnostnim 
programom popestril 
tudi čedalje uspešnej-
ši domači Mešani pev-
ski zbor Cantate.

Peter Andrejčák 

MPZ Cantate na proslavi 
Dneva reformacije 
v Murski Soboti
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Govor Toneta Peršaka,
državnega sekretarja na MZK

Spoštovani gospod škof, spoštovani gospod župan, 
spoštovani drugi visoki gostje … 

Ob Dnevu reformacije se je potrebno vedno znova 
spomniti motivov, zakaj je bilo pred že skoraj petindvaj-
setimi leti predlagano, da se Dan reformacije kot posebni 
praznični in dela prost dan uvrsti v koledar državnih 
praznikov in dela prostih dni. Tedaj smo se, ker je bila 
osamosvojitev Slovenije časovno še zelo blizu, še bolj 
jasno in morda tudi bolj čustveno zavedali vseh tistih 
dogodkov in procesov v naši zgodovini, ki so naposled 
pripeljali do osamosvojitve in ustanovitve slovenske  
države in s tem do uresničitve dolgotrajne želje in za-
misli, ki je vzklila, se razvijala in dokončno izoblikovala 
zlasti znotraj slovenske kulture v najširšem pomenu 
besede; vendar kljub vsemu ne samo kulture, temveč 
tudi vsaj v bolj motiviranem delu gospodarstva, ki se je 
razvijalo na območju, kjer so živeli Slovenci. Ni namreč 
mogoče obiti dejstva, da je enega ključnih korakov na tej 
dolgi poti storil tudi krog, ki se je 250 let po ogromnem 
prispevku Trubarja in drugih nosilcev protestantizma 
na Slovenskem zbral na pobudo okoli barona Zoisa, 
podjetnika, raziskovalca in kulturnika, ki je izhajal iz 
istega duha in občutja sveta kot slovenski protestanti. 
Protestanti, zlasti seveda Trubar, ki o tem tudi najbolj 
izrecno in jasno piše, so se povsem nedvoumno zavedali, 
da so prebivalci tedanjih slovenskih dežel eno ljudstvo, 
ki govori isti jezik, in ki ima pravico do kulture in, še 
posebej, tako verske kot tudi posvetne književnosti v 
lastnem jeziku, ki ga je bilo seveda potrebno v ta namen 
tudi dooblikovati in mu postaviti vsaj osnovna pravila 
tudi na ravni knjižnega jezika. 

Spoštovani gospe in gospodje, nedavno smo imeli v 
slovenskih javnih občilih, še posebej v tistih, ki so name-
njena kulturi v ožjem pomenu besede, priložnost brati 
polemiko o tem vprašanju, ki sem ga ravnokar izpostavil. 
Postavljena je bila teza, da morda Trubarja in z njim vred 
slovenskega protestantizma v celoti morda ni mogoče 
razumeti kot avtorja in gibanja, ki sta pravzaprav sprožila 
in sta tako najbolj zaslužna za proces nastanka sloven-
skega naroda oziroma vprašanje, ali Trubar res govori 
o Slovencih kot narodu, češ da morda Trubar govori o 
Slovencih kot Slovenih oziroma Slovanih v tistem po-
menu besede, kot naj bi ta pojem uporabljali v preteklih 
stoletjih. Razprave te vrste so seveda legitimne in dokler 
ostajajo znotraj znanstvenih krogov in se osredotočajo 
na interpretacije preteklih dejstev res predvsem z vidika 
znanstvene verodostojnosti, ni z njimi nič narobe, celo 
prav je, da do njih prihaja in da se vprašanja, ki jih je 
potrebno razčistiti, razčiščujejo. A v tem primeru se 
vendarle zdi, da je problem, kot je bil zastavljen, če je 
dovoljeno imeti mnenje o tem vprašanju, nekoliko za 

lase privlečen. Nedvoumno je, da Trubar v znamenitem 
besedilu uporablja besedo Slovenci kot poimenovanje 
ljudstva na določenem območju in besedo slovenski v 
zvezi z jezikom na dovolj natančno določenem območju, 
tako da skorajda ni mogoče razumeti, da bi meril na vse 
Slovane in vse slovanske jezike ali govorice od Baltika do 
tedanjih srbskih dežel pod turško, avstrijsko ali ogrsko 
oblastjo, od Urala do Jadrana. Gotovo pa to ne pomeni, 
da bi Trubar v svojem besedilu pisal o narodu v takšnem 
pomenu besede, kot se je ta pojem pomensko izobliko-
val in uveljavil v osemnajstem in devetnajstem stoletju 
kot pojem, ki s svojim pomenom povzema sintezo 
kulturne in jezikovne identitete in politične identitete, 
vključno s političnimi ambicijami in cilji skupnosti, ki 
samo sebe dojema kot narod. V tem pomenu besede 
se je tudi slovenska skupnost začela oblikovati in sebe 
zavedati kot narod ob koncu 18. stoletja, najbolj očitno 
prav z delovanjem Zoisovega krožka razsvetljencev. Nuj-
no potrebne podlage za to pa je ustvaril ravno Primož 
Trubar oziroma slovenski protestantizem v celoti.

V vseh teh pogledih je slovenski protestantizem 
odigral popolnoma isto in enako pomembno vlogo v 
razvoju slovenske narodne skupnosti, kot jo je odigral v 
razvoju Evrope in evropske civilizacije v celoti. Evropski 
protestantizem je kot hkratno in komplementarno gi-
banje z renesanso v Italiji in drugih, zlasti sredozemskih 
deželah pomenil epohalen premik na ravni evropske 
civilizacije. S tega vidika protestantizem ni pomenil 
samo reforme krščanstva, temveč revolucijo duha v 
vseh ključnih razsežnostih družbenega in individualnega 
življenja, od verske, politične, ekonomske do kulturne 
ravni. Protestantizem je revolucioniral mišljenje razmer-
ja med posameznikom in bogom in, če smemo tako reči, 
komunikacijo vernika z bogom, kar hkrati pomeni, da 
je ključno vplival tudi na posameznikov odnos do sveta 
v celoti, do narave, do drugega človeka, do skupnosti in 
predvsem prispeval podlage za premike na področju 
etike in tako tudi osnovo za oblikovanje tako imenovane 
protestantske etike kot ključne osnove za oblikovanje 
novega gospodarskega in družbenega reda, ki ga z eno 
besedo imenujemo kapitalizem, lahko pa tudi demo-
kracija kot zbirni pojem za družbeno-politični in tudi 
gospodarski sistem. Samo na tej podlagi lahko začnemo 
razmišljati in govoriti tudi o ekonomski demokraciji, o 
enakosti in tudi o bratstvu in svobodi. Ta premik pa je 
omogočil epohalni vzpon Evrope in evropske civilizaci-
je, na kar vse preveč pogosto pozabljamo, kajti Evropa 
pred šestnajstim stoletjem je bila v planetarnem merilu 
pravzaprav provinca, ki so jo nekatere tedanje svetovne 
velesile, na primer Kitajska in tudi Arabci, v resnici in 
skorajda v vseh pogledih presegali. To velja tako za po-
dročje ekonomske moči, za področje znanosti in kulture 
in ne nazadnje celo za vidik človekove svobode in pravic, 
če lahko v zvezi s tedanjim časom uporabimo tudi te 
pojme. Protestantizem in renesansa sta sprožila ta 
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epohalni vzpon in ne nazadnje tudi ekspanzijo evropske 
civilizacije tako na ravni gospodarske moči, znanosti in 
kulture, kakor tudi postopno prevlado evropske civi-
lizacije in politične kulture na ravni vsega planeta. Ta 
vzpon in postopno uveljavljanje neke vrste civilizacijske, 
kulturne in politične hegemonije na planetarni ravni sta 
se v mnogih primerih in zelo dolgo uveljavljala tudi z 
nasiljem, ki se je utemeljevalo s predpostavkami o več-
vrednosti evropske civilizacije, a kakorkoli že, naposled 
sta vendarle pripeljala tudi do zelo visokega standarda 
človekovih pravic in svoboščin ter uveljavljanja tega 
koncepta po vsem svetu; tudi v okviru OZN, na primer 
s sprejemom Listine OZN o univerzalnih človekovih 
pravicah itd. 

Spoštovani gospe in gospodje, če se ne bi zgodil poseg 
in prispevek protestantizma, bi bil položaj Evrope in 
evropske civilizacije v preteklosti in danes nepredstav-
ljivo drugačen, in lahko predpostavimo, da Evropa ne 
bi nikoli bila sposobna prevzeti in odigrati dominantne 
vloge, ki jo je imela v zadnjih petih stoletjih, predvsem 
v osemnajstem in devetnajstem stoletju ter še v delu 
dvajsetega stoletja, ko je počasi začela njena notranja in 
zunanja moč kopneti. Morda tudi zato, ker smo v pre-
veliki meri izgubili stik z viri in vrednostnim sistemom 
te moči, ki se je oblikoval, kot rečeno, ravno na osnovi 
prispevka protestantizma in renesanse v celoti. 

Vse povedano seveda velja tudi za reformacijo na 
območju Slovenije in še posebej za protestantizem na 
območju Prekmurja, kjer je kljub vsemu obstala in vse 
do danes deluje tudi protestantska cerkev. Avtorji prote-
stantskih tiskov, med njimi morda tudi najpomembnejši 
Franc Temlin, avtor prevoda oziroma priredbe Malega 
katekizma iz leta 1715, ter po njegovem zgledu tudi drugi 
avtorji verskih in posvetnih tiskanih besedil so skupaj 
ustvarili pogoje za ohranitev slovenstva in jezika na 
tem območju. Po mojem prepričanju, spoštovani gospe 
in gospodje, lahko domnevamo, da se brez prispevka 
avtorjev knjig in drugih tiskov v prekmurskem narečju 
oziroma, kot nekateri menijo, v prekmurski varianti knji-
žnega jezika, in brez delovanja prekmurske protestantske 
cerkve slovenstvo v Prekmurju verjetno ne bi ohranilo 
do začetka 20. stoletja in da potem tudi do priključitve 
k tedanji Jugoslaviji verjetno ne bi prišlo. S tega vidika 
je prispevek reformacije za nas Slovence še dodatno in 
posebej pomemben.

Spoštovani gospe in gospodje, Prekmurci in Prek-
murke, prepričan sem, da se vsi zavedamo pomembno-
sti pojava reformacije pred petimi stoletji in še posebej 
pomembnosti slovenskega protestantizma, brez katere-
ga bi mi danes živeli v bistveno drugačnih razmerah, če 
bi sploh še obstajali kot skupnost. 

Čestitam vam ob bližnjem Dnevu reformacije in 
vsem nam želim vsaj del tiste samozavesti in vere vase, 
ki so jo izpričali slovenski protestanti v šestnajstem 
stoletju in vse do današnjega dne. 

PROSLAVA V KRŠKEM
30. oktober

V krški Dvorani v parku je bila 30. oktobra prosla-
va v počastitev Dneva reformacije, državnega praz-
nika. Na slovesnosti, ki jo je pripravila občina v 
sodelovanju s Slovenskim protestantskim društvom 
Primož Trubar – podružnico Posavje in krško izposta-
vo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, je zbrane 
nagovoril častni škof evangeličanske cerkve Geza 
Erniša. Med drugim je poudaril, da je dan reforma-
cije čas za strpnost, praznik, ki nas bo povezal. Krški 
župan Miran Stanko je poudaril pomen reformacije, 
v obdobju katere smo se Slovenci s svojim jezikom 
postavili ob bok ostalim evropskim narodom, še 
posebej pa tudi vlogo Krškega z Jurijem Dalmatinom 
in Adamom Bohoričem. 

»Reformacija je postavila temelje celotni zahod-
noevropski kulturi. In da smo lahko postali del te 
kulture, je nedvomno zasluga slovenskih reforma-
torjev, ki so prepoznali, da le z lastnim jezikom 
postaneš in ostaneš narod s svojo identiteto, vizijo 
in prihodnostjo. To spoznanje moramo upoštevati 
še posebej zdaj in tu,« je poudaril Geza Erniša. Med 
drugim je dodal, da reformacija pomeni tudi zave-
zo, da se moramo kot posamezniki in družba tudi 
danes nenehno reformirati, nenehno transformi-
rati iz dobrega v boljše, iz boljšega v odlično. In da 
vse to uresničujemo v vrednotah, kot so pridnost, 
poštenost, delavnost in odgovornost. Ob tem je še 
poudaril, da mora biti ta dan praznik vseh Slovencev 
– da bo Slovenec Slovencu brat.

Za glasbeni program je poskrbel Pihalni oktet 
Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vod-
stvom Petra Gabriča z Dalmatinovimi napevi. Skladbe 
Jurija Dalmatina so zbrane v knjigi Cerkveni ljudski 
napevi, Protestantski napevi, ki je delo Eda Škulja 
(Ljubljana 2000). Peter Gabrič, dirigent Simfonič-
nega orkestra Glasbene šole Krško, in Dejan Učakar, 
skladatelj, sta iz obsežnega opusa izbrala 5 del, za 
zasedbo jih je priredil Dejan Učakar. Skladbe so bile 

Proslavo je popestril pihalni oktet domače glasbene šole
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izvedene samo v instrumentalni verziji, za celovitejše 
razumevanje pa so udeleženci zapisana besedila pre-
jeli s programskimi listi. S tem so snovalci proslave 
in programa z glasbo povezali 16. in 21. stoletje. V 
vlogi Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča sta Filip 
Černelč in Boštjan Arh obiskovalce popeljala skozi 
večer, za dobrote iz domače peči in čaje z zeliščnega 
vrta za številne obiskovalce pa so poskrbele članice 
Aktiva kmečkih žena Koprivnica.

Alenka Černelič Krošelj

DAN REFORMACIJE 
NA TRUBARJEVI DOMAČIJI
Rašica, 31. oktober 

Dan reformacije je praznik, ki v Trubarjev muzej 
privabi domačine in širšo javnost, praznik, ki do 
zadnjega kotička napolnjen prostor prežarči s spomi-
nom in z zanimivim programom, in tudi tokrat nas 
je bogato obdaril. 

Po uvodnem nagovoru voditelja prireditve Matja-
ža Grudna, v katerem je izpostavil Dalmatinovo misel 
(1584), da so se reformatorji trudili jezik prav spraviti v 
pero in ga natisniti v latinici, se je praznovanje odvijalo 
v duhu slovenščine, svobode (vero)izpovedi in sloven-
ske umetnosti ter njenih ustvarjalcev in ustvarjalk.

Protestantski škof mag. Geza Filo nas je pozdravil 
»v duhovnem centru naše domovine«, v nagovoru je 
poudaril pomen praznika dneva reformacije, ki je v 
svojih časih postavila temelje slovenski cerkvi in jeziku, 
prebudila narodno zavest in slovensko kulturo. Praznik 
je priložnost za razmislek o preteklosti in sedanjosti, o 
vrednotah, ki jih moramo gojiti, če hočemo ne le stati, 
ampak tudi obstati – tako kot so reformatorji v 16. 
stoletju odstranjevali prah s svetega pisma in odkrivali 
temelje prave krščanske vere, se zavedali svobode in s 
tem spodbudili razvoj mišljenja. Zaradi pritiska strahu, 
ki so ga povzročale spremembe, se je zgodila preobrazba 
duha – potreba takratnih ljudi je narekovala prevod 
svetega pisma, ki je tudi Slovenijo postavil na zemljevid 
evropskih kulturnih narodov. Tudi današnji svet potre-
buje reformacijo: človeštvo je prestrašeno ob spoznanju 
realnosti, bohotenju moči, kjer vladajo rušenje, vojne. 
Božje ljudstvo zajema vse narode in vključuje dosto-
janstvo slehernega človeškega bitja – človek ne sme 
videti le problemov časa, ampak brata in sestro, ki ga 
je treba spoštovati ne glede na verovanja in prepričanja 
ter mu pomagati, da dostojno preživi. Tako udejanjamo 
ideale reformacije, ki je proces in ne enkraten dogodek, 
v ozračju svobodnega verovanja in mišljenja. Ta notranja 
drža bo premagala tudi strah, ki je vse bolj prisoten  
v obdobju vojn, ljudi brez domov in prihodnosti. Govor 

Geze Fila se nas je dotaknil, pozival je slehernega od 
prisotnih k svobodi, odgovornosti, odločitvi za dobro 
in za sobivanje z drugimi. 

Večer se je nadaljeval z glasbeno predstavo Trubar 
in drugi trubadurji slovenske kulture v izvedbi 
skupine Jararaja in v režiji Marka Bratuša. Po uspe-
hu njihove skladbe Trubar, ki je nastala ob petstoti 
obletnici Trubarjevega rojstva, je skupina nadaljevala 
z ustvarjanjem skladb o pomembnih možeh in ženah 
slovenske kulture. Nenavadno glasbeno potepanje nas 
je od Trubarja peljalo k Janezu Vajkardu Valvasorju, 
Juriju Vegi, Rihardu Jakopiču in Ivani Kobilci, Jakobu 
(Gallusu) Petelinu Kranjcu, Jožetu Plečniku, Francetu 
Prešernu, Ivanu Cankarju, Valentinu Vodniku, Iti Rini 
in Edvardu Kocbeku. V programu so nastopili Gregor 
Budal (besedila, glas, klarinet), Vasilij Centrih (be-
sedilo, glasba, glas, violina), Janez Dovč (glasba, glas, 
harmonika) in Petra Trobec (glas, kontrabas). Vezna 
besedila sta prispevala dramaturg in režiser predstave 
Marko Bratuš ter Janko Rožič (pesem o Kocbeku), 
video ter besedilo zadnje skladbe Tebi pa je delo Ane 
Torkar Kus. Predstava je nastala v produkciji Zavoda 
Godibodi in je bila premierno uprizorjena v Kultur-
nem centru Janeza Trdine v Novem mestu. 

Pogovor o nastajanju predstave 
»Trubar in drugi trubadurji  
slovenske kulture«
 

Ker je bila polna dvorana Trubarjevega muzeja na 
Rašici nad predstavo upravičeno vzhičena, sem se od-
ločila, da člane skupine Jararaja temeljiteje izprašam o 
čudovitem, raznolikem in vrhunsko izvedenem glas-
benem popotovanju po koreninah slovenske kulture. 

Ana Porenta: Predstava je nastajala precej časa. 
Kot beremo že v programskem listu, je rasla iz vaše 
Trubarjeve pesmi, nastale ob 500. obletnici njego-
vega rojstva. Oprijemališče za izbor znamenitih 
Slovencev so bili portreti na tolarskih bankovcih, ki 
pa jim je dodanih še nekaj – po kakšnem kriteriju 
so se ti znašli med njimi? So pesmi nastajale ločeno 
ali je že kmalu obstajal načrt za daljši cikel? 

Gregor Budal: Odličen odziv na Trubarja je dal 
idejo, da bi se uglasbilo še življenje in delo drugih 
pomembnih mož in žena. Seveda je bilo pri tem po-
membno vprašanje, koga vključiti. Po načelu »tolar na 
tolar – palača« sem se tako odločil, da mi bo nekdanja 
slovenska valuta služila za nekakšen osnoven izbor. A 
ena prvih pesmi, ki je sledila Trubarjevi (če ne celo prva 
po njej), je bila o Valentinu Vodniku. Če se ne motim, 
je bila celo prva, ker sem se ga lotil kot prvega avtorja 
pesniške zbirke (v teh dneh sem sicer izvedel, da pravo 
prvenstvo na temu področju pripada Pavlu Knoblu). 
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Poleg tega sem vedel, da so ga ob 250. obletnici rojstva 
upodobili na spominskem, evrskem kovancu in je tudi 
na ta način šel v prej opredeljeni »numizmatični« 
način izbire. Ker je drastično primanjkovalo žensk in 
ker je bila Ita Rina res velika filmska zvezda ter hkrati 
celo naša edina do današnjih dni, je skoraj samodejno 
pristala v izboru. Za Edvarda Kocbeka je odločilen naš 
prijatelj, sicer arhitekt Janko Rožič, ki je tega velikega 
človeka želel postaviti na mesto, ki mu pripada, kar 
so mu odrekali v njegovem življenju in tudi po smrti. 
Kot nekakšno »opravičilo« za vse, ki smo jih izpustili 
in hkrati kot poziv publiki, naj nadaljuje pot omenje-
nih, pa je nastalo besedilo zadnje skladbe v predstavi 
»Tebi«. To piko na i pa je spisala Ana Kus, sicer tudi 
videastka predstave. Besedila so nastajala postopno. 
Dobil sem zagon, ki pa je splahnel, kadar pesem ni 
bila uglasbena. No, ko mi je Janez (Dovč) zagotovil, 
da naj me to ne skrbi in smo se dogovorili za datum 
premiere, je pisanje steklo v bolj zgoščenem terminu.

A. P.: Vezno besedilo med posameznimi pesmi-
mi, ki je povezalo skladbe v zanimivo predstavo, je 
prinašalo drobne vsakdanje zgodbe umetnikov, ki 
niti niso tako razvpito znane kot npr. Prešernovo 
pijančevanje ali Cankarjeva Skodelica kave (pa tudi ti 
so zagledani s svežega zornega kota), iz njih se je čuti-
lo veliko spoštovanje in naklonjenost do ustvarjalcev, 
ki so bili vsi na neki način nesprejeti, celo izgnani, 
so prebegli ali odšli v tujino, da bi se tam dokazali 
in bili ob vrnitvi (ali le kratkem obisku) sprejeti v 
imenik slovenskih kulturnikov. Na katero od teh 
»zgodb« ali odkritij ste posebej ponosni? Koliko se 
je vezno besedilo navezalo na besedila pesmi – in 
kako je avtor tega vmesnega besedila – najbrž je bil 
to režiser – ustvaril rdečo nit predstave? 

Gregor Budal: Kmalu po odločitvi, da se bomo lo-
tili upesnjevanja »lika in dela« nekaterih pripadnikov 
našega Parnasa, sem ugotovil, da se moram vsakega 
lotiti na drugačen način. To je, da v izogib suhopar-
nosti ne smem vsakega povzeti kot »… rodil se je tam 
in tam, takrat in takrat, naredil je to in ono, umrl …«. 
Kot avtorju besedil mi je bilo ob njihovem nastajanju 
zato ključnega pomena, da mi v njih ni treba povedati 
ali razložiti vsega, ampak bo temu pripomoglo prav 
vezno besedilo med posameznimi skladbami. To je 
nastajalo na relaciji jaz–režiser–(ter prej omenjeni) 
Janko Rožič. Režiserju Marku Bratušu sem pojasnjeval, 
kaj sem v posameznih skladbah želel povedati, zakaj 
sem se v posameznih primerih odločil za določeno 
konkretno zgodbo in kaj sem v pesmih izpustil in bi 
bilo za zagotavljanje razumevanja slehernega poslušal-
ca nujno vključiti v spremljevalno besedilo. Janko ga 
je potem pomagal izpiliti še z nekaj svojimi predlogi 
in detajli, ki so zadevo zaokrožili v to, čemur lahko 
prisluhnemo danes. Na katero besedilo sem najbolj 
ponosen, pa težko odgovorim – vprašanje je enako 
zahtevno, kot bi nekoga z več otroki vprašali, katerega 
ima najraje … Vsekakor ima Trubar posebno mesto 
v mojem srcu, saj sem ga spisal prvega in prav zelo 
dobri odzivi nanj, ki se k sreči kar ne nehajo, so me 
spodbudili k nadaljnjemu delu. Ko pa v vašem vpraša-
nju omenjate prav Prešerna in Cankarja, bi ob njima 
dodal še to. Prav moja sprememba odnosa do teh dveh 
velikih umetnikov je botrovala želji, da bi takšno spre-
membo skušal doseči pri drugih ljudeh, ki sta se jim 
omenjena »zamerila« v osnovni in srednji šoli. Ko sem 
namreč po tem šolanju sam od sebe posegel po njunih 
besedilih, sem ugotovil, kakšna krivica se jima godi, 
ker nam ju po nepotrebnem zamerijo v mladih letih. 

Gregor Budal in Vasilij Centrih, del izvirne skupine Jararaja
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Hkrati se mi je zdelo krivično poudarjanje nekaterih 
njunih neslavnih značajskih lastnosti, ki nikakor ne 
vplivajo na pomen njunega dela, a jih škodoželjneži 
vse prevečkrat po nepotrebnem potiskajo v ospredje, 
nekatere puritanske učiteljice slovenščine pa po drugi 
strani prikrivajo, kot bi ne bilo splošno znano, da je 
bil član t.i. »komisije za uničevanje vina«. Vse to je 
tudi eden od namenov predstave – približati te po-
membne ljudi in pomen njihovega dela poslušalcem 
na drugačen, zabaven in hkrati spoštljiv način.

A. P.: Glasba, ki je posebna že zaradi zasedbe 
(in je vrhunska zaradi izvrstnosti glasbenikov), 
je povzdignila in obogatila zgodbe slovenskih 
ustvarjalcev in tudi dveh ustvarjalk, razpenjala se 
je od rapa, bluesa do večglasnega petja. Kako se je 
avtor (ali avtorji) skladb oziral na besedilo, kaj v 
besedilu/zgodbi znamenitega Slovenca je napeljalo 
k tako raznovrstnim skladbam (ki so bile videti kot 
ulite za temo, o kateri pojejo)? So bila besedila 
napisana prej in je glasba nastala kasneje ali so 
nastajale pesmi kot skupinske kreacije?

Gregor Budal: Prešerna je uglasbil naš violinist 
Vasja, drugih 11 skladb pa naš harmonikar Janez. 
On mi je tudi dal prvo idejo, ali ne bi skušal napisati 
Trubarjev rap. Ta glasbena zvrst se nam je hkrati zdela 
odlična za ognjevitega pridigarja, kakršen predvideva-
mo, da je bil Trubar. Da bi bile skladbe po eni strani 
glasbeno raznolike in se po drugi nanašale na ljudi, ki 
jih opevajo, smo se jih trudili prilagoditi njihovemu 
značaju ali drugemu kontekstu. Pri vseh skladbah je 
glasba nastala na besedilo in ne obratno. Za Cankarja 
sem se, še preden je nastalo besedilo, odločil za blues 
in ob ustvarjalni krizi Janeza (Dovča) prosil, naj mi 
spiše ali kar posname takšno skladbo, pa mi je odgo-
voril, naj besedilo spišem na neko drugo bluesovsko 
skladbo. Mimogrede: blues se mi je zdel za Cankarja 
primeren zaradi njegove socialne tematike, njegovih 
nesrečnih ali neizpolnjenih ljubezenskih odnosov, 
poleg tega pa sem v svoji bujni domišljiji delal vzpo-
rednice s poletnim vzdušjem Mississipijeve delte in 
vrhniškega Močilnika ali kjerkoli je že bila Enajsta šola 
pod mostom s soparo, komarji in kar k temu spada. Za 
Gallusa ni bilo druge izbire kot večglasno prepletajoče 
se petje, idejo za besedni dvoboj Kobilce in Jakopiča 
pa mi je dal režiser Marko. Ob preizpraševanju, kako 
naj ubesedim njuno navidezno rivalstvo (ki sem ga 
seveda prenapihnil, čeravno je Jakopičev citat v ve-
znem besedilu resničen), mi je predlagal nekakšen 
freestyle rap battle. Ker smo hip-hop uporabili že pri 
Trubarju, se nam je tokrat zdela bolj smiselna forma 
nekakšnega opernega recitativa prostega sloga. Ob 
preučevanju lika in dela Ite Rina pa sem si za obču-
tenje vzdušja njenega časa predvajal skladbe iz 30. let 
prejšnjega stoletja in ob tem naletel na zanimiv song 

Du bist meine Grete Garbo. Zgolj ta verz sem prevedel 
in parafraziral k njeni dve leti mlajši kolegici, ki je za 
razliko od Grete zavrnila povabilo v Hollywood (in 
to celo dvakrat), Janezu pa predlagal, da podobno 
parafrazo naredi z glasbo iz tistega časa. 

A. P.: Vprašanje za avtorico video projekcije: 
kaj je bil vaš motiv za video projekcije ter izbor 
fotografij/video insertov, kaj ste želeli sporočiti 
z video opremo predstave v povezavi z glasbo in 
zgodbami? 
Ana Torkar Kus: Najprej so bili teksti, nato je 

nastala glasba, sama pa sem želela z vizualno platjo 
še nekoliko poglobiti celotno izkušnjo, pri čemer sem 
se naslanjala predvsem na vsebino besedil. Pri vseh ni 
bilo najbolj enostavno, saj gre v nekaterih primerih 
za osebe, ki so živele v času pred fotoaparati in video 
kamerami, tako da sem večino predstavila na malo 
bolj abstrakten način. Pri Cankarju se tako npr. poleg 
njegove fotografije pojavijo video inserti pitja kave iz 
starih reklam/filmov, pri Prešernu se pojavi motiv 
fig, pri Gallusu petelin … Enostavneje je bilo npr. pri 
igralki Iti Rini, saj sem za njeno skladbo lahko upora-
bila video inserte iz njenih filmov.

Gregor Budal: Omenim naj zgolj, da sem ji za Vego 
posebej predlagal karkoli v zvezi s topništvom, ampak 
še zdaleč nisem pričakoval, da bo prišla s tako genialno 
idejo, kot je bil odlomek iz filma Busterja Keatona. Pri 
skladbi o Valvasorju, ki kot nekakšen direktor Turistične 
agencije dežele Kranjske vabi v te kraje, pa so bili pejsaži 
lepot naše države tako rekoč samoumevni.

A. P.: Kje se vas da še videti / slišati, kakšni 
so vaši načrti s to predstavo in kaj pripravljate v 
prihodnje? 
Gregor Budal: Povečini nastopamo za višje razrede 

osnovnih šol in za srednje šole, čeravno šolarji in dijaki 
še zdaleč niso naša edina ciljna publika. Predstavo smo 
komaj dobro zagnali, zato si zdaj predvsem prizade-
vamo čimveč nastopati z njo in je predvsem to naš 
kratkoročni načrt oziroma velika želja. Je pa res, da se 
je med nastajanjem te predstave, v kateri – to je treba 
priznati – drastično primanjkuje žensk, porodila ideja o 
novi, ki bo opevala zgolj in samo pomembne Slovenke.

Hvala članom skupine Jararaja za odgovore, za 
vpogled v podkožje predstave Trubar in drugi slovenski 
trubadurji. Hkrati ostane vabilo, da jih spremljamo na 
poteh po Sloveniji – predstava je tako sporočilno in 
glasbeno bogata, da je ne bi bilo odveč slišati vsaj še 
enkrat. Hvala tudi organizatorjem Občini Velike Lašče, 
Javnemu zavodu Trubarjevi kraji ter KUD Primoža Tru-
barja za odlično prireditev ob dnevu reformacije 2015. 

Zapisala mag. Ana Porenta
Foto Barbara Pečnik
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POGLEDI
Kot običajno pričenjamo rubriko s pregledom študijskih večerov v letu 2015, sledi vsebinski pregled lanske 
številke našega paradnega konja, revije Stati inu obstati. Nova sta krajša prispevka v nadaljevanju. Prvi je 
posvečen 300. obletnici izida prve prekmurske tiskane knjige Mali katekizem in njenemu avtorju Francu 
Temlinu, drugi s pomenljivim naslovom Littera scripta manet pa je povzetek mednarodnega znanstvenega 
simpozija, tudi posvečen Temlinu in 300. obletnici izida prve prekmurske knjige, ob tem pa tudi pregledu 

kulturno-zgodovinskega in jezikovnega dogajanja v protestantskem Prekmurju in okolici.

ŠTUDIJSKI VEČERI
V okviru tematsko pestrih »Študijskih večerov« 

Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, 
ki jih omogoča program kulturnih dejavnosti Mestne 
občine Ljubljana, koordinira in moderira pa prof. dr. 
Božidar Debenjak, so se ob tretjih sredah v mesecu v 
letu 2015 v ljubljanski Trubarjevi hiši literature zvrstila 
naslednja predavanja z razpravo:

21. januar: Ferdinand II. na čelu protireformacije. 
Plemstvo in konfesionalno-politične razmere na Kranj-
skem v prvi tretjini 17. stoletja, predaval Vanja Kočevar.

18. februar: Protestantsko krščanstvo in pluralizem, 
predaval dr. Nenad H. Vitorović.

18. marec: Protestantizem v času krize in kritike 
moderne družbe, predaval dr. Marko Kerševan.

15. april: Zgodnjenovoveški izobraženec med konfesi-
jami: Protestantske povezave Andrije Dudića (1533–1589), 
predaval dr. Luka Ilić.

20. maj: Tekst in kontekst: De Ecclesia – fatalno 
besedilo M. Jana Husa in njegovo zgodovinsko »sobese-
dilo«, predaval dr. Jonatan Vinkler.

17. junij: Ko mrtvi spregovorijo: Protestantska 
mrliška knjiga v luči novih raziskav, predavala Barba-
ra Žabota.

16. september: »Nemški« luterani in »slovenski« 
katoličani: Nekaj utrinkov iz zgodovine mariborske nem-
ške evangeličanske občine v 19. in 20. stoletju, predaval 
mag. Boštjan Zajšek.

21. oktober: Zakaj Hegel pravi o sebi »Jaz sem 
luteran«: Ključna Heglova sklicevanja na Luthra in 
reformacijo, predaval dr. Božidar Debenjak

18. november: Svetovna luteranska zveza – Skup-
nost Cerkva, predaval mag. Geza Erniša.

16. december: Zgodnjekrščanska kerigma (oznani-
lo) med singularnostjo dogodka in pluralnostjo inter-
pretacij, ob izidu zbornika Zgodnjekrščanski spisi, 
predaval dr. Alen Širca.

Vanja Kočevar
Ferdinand II. na čelu protireformacije. 
Plemstvo in konfesionalno-politične  
razmere na Kranjskem v prvi tretjini  
17. stoletja

Prispevek predstavlja čas vladavine nadvojvode 
in cesarja Ferdinanda II. (1595–1637) v osrednji 
slovenski zgodovinski deželi – vojvodini Kranjski. To 
obdobje na prelomu iz 16. v 17. stoletje so zazna-
movali predvsem deželnoknežja protireformacija, 
katoliška obnova, politično-konfesionalni konflikt 
med protestantskimi stanovi in katoliškim vladarjem 
ter zunanje vojne.

V slovenskem zgodovinopisju je lik Ferdinanda 
II. pogosto predstavljen v senci ljubljanskega škofa 
Tomaža Hrena, ki je vodil protireformacijsko komisijo 
na Kranjskem ter se ostro spopadal s protestantskim 
plemstvom v deželnem zboru, vendar je kljub svoji 
vnemi na terenu dejansko le uresničeval Ferdinandov 
politični program. Svojo protireformacijsko politiko 
je Ferdinand izvajal postopno in v legalnih okvirih, v 
skladu s programom, ki ga je leta 1598 izdelal lavan-
tinski škof Jurij Stobej. Prispevek predstavlja napre-
dovanje deželnoknežje protireformacije na primeru 
Kranjske, in sicer se osredotoča na čas po letu 1603, ko 
je bil nadvojvoda že izbojeval ključno politično zmago 
nad deželnimi stanovi notranjeavstrijskih dežel, s tem 
ko ob dednih poklonitvah ni potrdil verskih koncesij 
iz bruške verske pacifikacije (1578), dežele vključno s 
Kranjsko pa so že prečesale protireformacijske komi-
sije. Kljub uspehu protireformacije, ki je v katolištvo 
spreobrnila vse prebivalce dežele razen plemstva, 
je le-to po večini še naprej vztrajalo v augsburški 
veroizpovedi, ter med letoma 1604 in 1609 vodilo 
odločno opozicijo proti protireformacijski politiki 
dvora. Protestantsko plemstvo Kranjske je s svojimi 
štajerskimi in koroškimi kolegi terjalo obnovitev 
verskih koncesij, kar pa je vladar odločno zavračal. Na 
notranjepolitičnem področju je življenje zaznamoval 
konflikt med protestantskim plemstvom in škofom 
Tomažem Hrenom, kar je vladarjev položaj znatno 
olajšalo. V naslednji etapi med letoma 1610 in 1624 so 
se protestantski plemiči politično pasivizirali, čeprav 
so še naprej po večini vztrajali v svoji veri. Pomirila 



24 LUBI SLOVENCI

so se nasprotja z jezuiti in omilil se je tudi konflikt s 
škofom Hrenom, kar kaže na slabitev protestantske 
strani. Nato je deželni knez, ki so ga okrepile zmage 
njegovih vojska v Svetem rimskem cesarstvu med le-
toma 1625 in 1630, dokončno in popolnoma prevzel 
iniciativo. Ferdinandova politična in vojaška moč 
je vplivala na to, da je protestantsko plemstvo na 
Kranjskem začelo prestopati v katoliško veroizpoved. 
Val prestopov se je začel leta 1625 s spreobrnjenjem 
Auerspergov v katolištvo ter svoj vrhunec dosegel, ko 
je cesar plemstvu, ki je še vztrajalo v protestantizmu, 
leta 1628 s posebnim patentom ukazal, naj se v roku 
enega leta spreobrne ali pa se izseli. Približno tretjina 
plemstva je nato odšla iz dežele. Priseljevale so se nove 
katoliške plemiške rodbine predvsem iz Italije in Vojne 
krajine. Med plemstvom, ki je ostalo in se spreobrnilo, 
pa je bilo veliko mlačnih katoličanov.

Jezuitski letopis navaja, naj bi se med letoma 
1627 in 1633 spreobrnilo 133 oseb, za katere lahko 
predpostavljamo, da so po večini pripadale plemstvu. 
Philipp Hainhoffer pa je v svojem seznamu (1629) 
navedel najmanj 102 plemiški osebi, ki so zapustile 
Kranjsko med letoma 1628 in 1629. Med njimi je 
bilo 32 polnoletnih moških oseb, za katere sicer ne 
moremo z gotovostjo trditi, da so bili vsi deželani. 
Kljub temu lahko na podlagi teh podatkov sklepamo, 
da je Kranjsko zapustila približno tretjina plemiških 
deželanov, ali dobra četrtina vseh članov deželnih 
stanov. 

Poleg tega na podlagi več virov izvemo, da se je v 
deželo med letoma 1630 in 1635 priselilo 36 novih 
deželanov iz več plemiških družin (teh je bilo med 
22 in 27).

Nenad H. Vitorović
Protestantsko krščanstvo in pluralizem

Čeprav so, zgodovinsko gledano, šele razsvetljenske 
politike z Vestfalskim mirom in predvsem z ameriško 
ter francosko revolucijo institucionalizirale pluralizem 
v smislu individualne svobode vesti enakopravnih  
državljanov kot ključni moment moderne družbe, sku-
ša pričujoči članek nakazati njegove anticipacije v pro-
testantski reformaciji kot vrnitvi k virom krščanstva. S 
tem se nikakor ne poskuša »polastiti« razsvetljenske 
dediščine v imenu krščanstva ali protestantizma. Cilj 
je zgolj pokazati, da te pridobitve modernosti niso 
nekakšno Drugo krščanstva, kateremu bi se krščanstvo 
moralo nenehno upirati ali se mu vedno znova prila-
gajati, temveč nekaj, kar (protestantsko) krščanstvo 
tudi samo implicitno »terja«.

V ta namen avtor najprej opredeli skupni »novum« 
glavnih tokov protestantske reformacije 16. stoletja, 
tj. »novo« oziroma »sveže« dojemanje samega jedra 

krščanstva, namreč evangelija kot sporočila, ki bi ga 
v najkrajši obliki lahko strnili v trditev, da je križani 
Jezus iz Nazareta vstali Mesija oz. Maziljenec, Kristus: 
tj. Božji Sin, oz. vladar vsega stvarstva, kar na ozadju 
protestantskega razumevanja novozavezne interpreta-
cije Stare zaveze implicira opravičenje brezbožnih ljudi 
zgolj po veri vanj. Toda ne glede na to, kako kratke 
so oblike, ki jih evangelij lahko privzame, se ga na te 
kratke oblike nikoli ne da reducirati, tj. nikoli se ga 
ne da abstrahirati od Jezusa: njegovega učlovečenja in 
življenja, njegovega značaja, njegovih srečanj z ljudmi, 
njegovega nauka, njegovega trpljenja in spravnega 
darovanja ter njegovega vstajenja. 

V luči tako razumljenega evangelija se zahteva 
reformatorjev po oblastno zajamčenem monopolu 
določene konkretne oblike krščanstva (a tudi oblastno 
zajamčenem monopolu pretenzije po resnici samega 
evangelija) izkaže za nasledek stopnjevanja sporov 
med strujami zgodnjega krščanstva potem, ko so se 
»za pomoč« že lahko obračale na posvetno oblast: 
konkretno zlasti nasledek nekaterih Avguštinovih 
zaostrenih argumentov v kontekstu takšnih sporov, ki 
se je v povezavi z drugimi dejavniki tekom naslednjih 
stoletij utrjeval in krepil. Avguštinova interpretacija 
konkretnih svetopisemskih mest, s katerimi utemelju-
je potrebo po prisili k pravovernosti, se s stališča pro-
testantske biblične eksegeze izkaže za neprepričljivo. 
S tem pa pade tudi utemeljitev potrebe po regulaciji 
»javnega izvajanja religije« (javnega manifestiranja 
vere) kot ene primarnih nalog posvetnih oblasti, kot 
so jo po svojem prvotnem nedvoumnem poudarku na 
svobodi vesti sčasoma formulirali vodilni protestantski 
reformatorji.

Marko Kerševan
Protestantizem v času krize in kritike  
moderne družbe

Članek izhaja iz zgodovinsko-sociološke teze, da je 
protestantsko krščanstvo prepleteno z značilnostmi 
zahodne moderne družbe, kot so: individualizem, 
delovna, podjetniška in tržna usmerjenost, racio-
nalizacija z razvojem znanosti in tehnike, nuklearna 
družina, naraščajoča spolna enakopravnost, politična 
demokracija, sekularizacija in desakralizacija, vzpon 
nacionalizmov. Dajalo jim je oporo in spodbudo in 
bilo v svojih družbenih načinih obstoja samo pod 
njihovim vplivom; bilo pa je (lahko) tudi zavora in 
kritika njihovih absolutizacij. Kaj je z možnostmi 
protestantizma v razmerah krize moderne družbe 
v primerjavi z drugimi krščanskimi in religijskimi 
usmeritvami? Članek posebej obravnava razmerje 
med načelom verske svobode in protestantskim 
pojmovanjem vere. Protestantsko pojmovanje vere 
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kot »notranjega«, osebnega odnosa med Bogom in 
človekom je še danes pomembna opora uresničeva-
nju načela verske svobode v religijsko pluralistični 
družbi, ki zahteva tudi (samo)omejevanje pri zuna-
njem izražanju.

Luka Ilić 
Zgodnjenovoveški izobraženec  
med konfesijami: Protestantske povezave 
Andrije Dudića (1533–1589)

Dosedanje zgodovinopisje je Andrijo Dudića 
(Andreas Dudith Sbardellati), po rodu iz Orehovice 
(Medžimurje), obravnavalo kot kontroverzno osebo. 
Avtorji, kot sta Quirinus Reuter in Georg Michael 
Lingelsheim, so ga uvrščali med pripadnike Refor-
mirane cerkve, drugi pa so ga zaradi prijateljevanja s 
Faustom Sozzinijem in Jakobom Paleologom prištevali 
k privržencem antitrinitarizma. Toda cerkveno vodstvo 
luteranskega Wrocława (Breslau) je Dudićevo vero 
prepoznavalo kot evangeličansko, saj je pokopan v 
tamkajšnji cerkvi sv. Elizabete.

Dudić se je kot potomec hrvaških in italijanskih 
plemiških družin rodil v Budimu, študiral pa je v 
Wrocławu, Benetkah in Padovi. Leta 1562 je postal 
rimskokatoliški škof v Kninu, v letih 1563–1567 je bil 
škof mesta Pécs, od 1562 do 1563 se je kot predstavnik 
ogrskega klera na Tridentinskem koncilu zavzemal za 
reforme. Leta 1567 je zapustil Rimskokatoliško cerkev 
in se opredelil kot konfesionalno nevtralen. V svojih 
poznejših letih je Dudić živel na Poljskem, med drugim 
v Krakowu. V letih med 1576 in 1579 je prebival na 
Moravskem, kjer se je pridružil Cerkvi češko-morav-
skih bratov (Unitas fratrum).

Dokazljiva je Dudićeva vpetost v široko mrežo pro-
testantskih stikov, med katerimi so bili tako švicarski 
teologi (Théodore de Bèze v Ženevi in Josias Simler 
ter Johannes Wolf v Zürichu), kot tudi heidelberški 
profesorji (Girolamo Zanchi, Thomas Erastus in Za-
charias Ursinus). Hkrati si je Dudić dopisoval tudi z 
izobraženci v Wittenbergu, Leipzigu, Nürnbergu in 
Altdorfu, ki so simpatizirali z reformirano teologijo 
(kriptokalvinci). Temu krogu sta pripadala tudi (v 
Wrocławu rojeni) Johannes Crato von Krafftheim 
in Hubert Languet, ki sta oba nekaj časa delovala na 
dunajskem dvoru.

V pričujočem članku prek analize Dudićeve obsežne 
in večinoma objavljene korespondence predstavljamo 
mrežo njegovih protestantskih povezav, še posebno 
za čas bivanja v šlezijskem Wrocłavu. Poleg pisem 
je pomemben vir informacij tudi Dudićeva delno 
rekonstruirana knjižnica, saj je iz nje razvidno, katera 
protestantska dela je bral. Na podlagi njegovih obrob-
nih pripomb, ki so pogosto obsežne in posejane čez 

celotne knjige, lahko raziskujemo Dudićevo recepcijo 
sodobnikov. Skušamo ugotoviti, kako so se Dudićeve 
protestantske povezave oz. mreže njegovih stikov razvi-
jale, kateri osebni stiki so mu bili posebno pomembni, 
in katere teme zavzemajo v korespondenci osrednje 
mesto. Določena teološka vprašanja se v Dudićevih 
pismih vedno znova pojavljajo. To velja še posebej za 
leta, ki jih je preživel v Šleziji. Iz pisem tega obdobja 
je razvidno, da je Dudić glede svete večerje zastopal 
obliko kalvinskega nauka. Prispevek raziskuje, kako 
osrednje teme Dudićeve pisne korespondence odra-
žajo njegove vsakokrat aktualne interese.

Jonatan Vinkler
Tekst in kontekst: De Ecclesia –  
fatalno besedilo M. Jana Husa  
in njegovo zgodovinsko »sobesedilo«

Razprava se osredotoča na zgodovinske in tekstne 
okoliščine nastanka najpomembnejšega teksta češkega 
teologa M. Jana Husa – latinskega traktata De Ecclesia 
(1413). Za avtorja to obsežno delo, razdeljeno na 23 
poglavij, ki obsega v modernih natisih okoli 15 avtor-
skih pol besedila, ni bilo le posoda, ki je njegovo ime 
ponesla med cerkvene dostojanstvenike, zbrane na 
koncilu v Konstanci, temveč je bilo to besedilo zanj 
– fatalno. Na podlagi artikulacij v De Ecclesia je bila 
namreč pretežno sestavljena obtožnica in na koncu 
obsodba češkega magistra pred koncilom. K slavi 
samega teksta je zagotovo pripomogla tudi krilatica, 
ki je bila skovana na cerkvenem zboru ob Bodenskem 
jezeru, da Husovo kritično razmišljanje o cerkvi »ruši 
papeštvo ravno toliko kot koran krščanstvo«, zagotovo 
pa je omenjeno delo do prvih tekstnokritičnih razi-
skav Husovih tekstov ob koncu 19. stoletja veljalo za 
najpomembnejši in najbolj izviren Husov spis. Nanj 
sta temeljno vplivala vsaj dva traktata angleškega 
teologa, biblicista in univerzitetnega profesorja Joh-
na Wycleffa (1331–1384), in sicer De Ecclesia (1378) 
in De potestate papae (1378), ugotovljene pa so bile 
tudi nezanemarljive tekstno genealoške povezave z 
drugimi Wycleffovimi traktati – De civili dominio, De 
blasphemia, De fide catholica, De paupertate Christi, Ad 
argumenta aemuli – in s pridigami angleškega teologa. 

Taka tekstna genealogija na ravni Wycleff-Husove 
teologije o cerkvi in njeni strukturi, odpustkih in papeški 
moči signalizira poustvarjalno recepcijo wyklefizma in 
tako skozi pomensko in delovanjsko polje odpora proti 
nadoblasti papeške stolice vzpostavlja intelektualno 
zgodovinsko navezavo med Wycleffom, Husom ter 
njegovimi češkimi in nemškimi zgodovinskimi nasled-
niki – luteransko reformacijo 16. stoletja. 

Podobno kot Hus v traktatu De Ecclesia je tudi 
Martin Luther v Resolutiones disputationum de indul-
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gentiarum virtute (1518) v analognih zgodovinskih 
okoliščinah svoje miselno oporišče primarno stavil 
na razpravi o odpustkih in na kritiki brezsramnega 
mešetarjenja z močjo ključev. Kajti podobno kot Václav 
Tiem in njegovi komisarji pri odpustkih papeža Janeza 
XXIII. so dobrih sto let kasneje Tetzel in Fuggerji že 
na začetku spravili na slab glas odpustke papeža Le-
ona X. oz. nadškofa Albrechta Brandenburškega – in 
dali Luthru netivo za razmišljanje ne le o odpustkih, 
temveč o tako temeljni reči, kot so »robni pogoji« za 
milost Božjo in odrešitev (zgolj po veri).

Barbara Žabota
Ko mrtvi spregovorijo: Protestantska 
mrliška knjiga v luči novih raziskav

 
Ljubljanska protestantska matična knjiga velja za 

najstarejšo matično knjigo v celinskem delu današnje 
Slovenije. V času svojega nastanka je obsegala krstno, 
poročno in mrliško matično knjigo ter seznam obha-
jancev. Žal je usoda hotela, da se je do danes ohranila 
le šestina prvotne knjige, a kljub temu ohranjeni po-
datki še vedno predstavljajo izreden vir za socialno in 
demografsko zgodovino Ljubljane in Kranjske v zadnji 
četrtini 16. stoletja. 

Predavanje je posvečeno izpovednosti ohranjenega 
vira, njegovi primerjavi s knjigama v Gradcu in Celovcu 
ter potencialni rekonstrukciji izgubljenih podatkov.

Boštjan Zajšek
»Nemški« luterani in »slovenski« katoličani. 
Nekaj utrinkov iz zgodovine mariborske 
nemške evangeličanske občine  
v 19. in 20. stoletju

Spodnja Štajerska je bila konec 19. in v začetku 
20. stoletja priča dvojnemu družbenemu razkolu – 
na eni strani je plamtelo nacionalno nasprotje med 
slovensko in nemško govorečimi, na drugi strani pa 
med pripadniki Rimskokatoliške in Evangeličanske 
cerkve. Obe gibanji sta se deloma tudi povezovali, saj 
je bila večina pripadnikov evangeličanske cerkvene 
občine po poreklu ali prepričanju »na nemški stra-
ni«, do katoliške duhovščine pa so imeli negativen 
odnos, saj so menili, da se je slednja borila v glavnem 
za slovenske interese. Med obema poloma ni manj-
kalo ostrih besed in celo fizičnega nasilja (zlasti kar 
se tiče nacionalnega boja). Ob vrhuncu leta 1918 je 
mariborska cerkvena občina štela skoraj dva in pol 
tisoč vernikov, toliko kot jih je po prvi svetovni vojni 
premogel celotni seniorat nemških evangeličanskih 
občin, ustanovljen leta 1919. Kljub temu da je giba-
nje Proč od Rima na spodnještajerskih tleh beležilo 

velike uspehe in je mariborska cerkvena občina na 
začetku 20. stoletja beležila celo najvišji porast števila 
vernikov v celotni Avstriji, pa so evangeličani vseskozi 
ostali manjšina v mestu in še bolj na vasi. Dejstvo, 
da so to bili povečini Nemci, je leta 1945, po koncu 
druge svetovne vojne, povzročilo maščevanje s stra-
ni slovenskih (komunističnih) oblasti in dokončni 
obračun z versko gmajno. Danes na nekdaj nemško 
evangeličansko občino spominjata cerkev (zgrajena 
leta 1869) in župnijsko poslopje, bogoslužje pa po-
teka v slovenskem jeziku.

Božidar Debenjak
Zakaj Hegel pravi o sebi »Jaz sem luteran«: 
Ključna Heglova sklicevanja na Luthra  
in reformacijo

Hegel se sam deklarira za luterana. Njegovo zaveza-
nost luteranstvu izkazujejo tudi njegova dela. Svoboda, 
enakost in bratstvo so prvič razglašeni že v krščanstvu, 
morajo pa biti v reformaciji ponovno povedani, ge-
sla francoske revolucije pa postanejo potem, ko so 
razsvetljenci »na drug način izvršili lutrovsko reforma-
cijo«. Hegel poudarja bistvene točke reformacije – s 
posebnim poudarkom na svobodi. Poudarja pomen 
biblije kot »ljudske knjige« v domačem jeziku. V nauku 
o evharistiji zavrača tako katoliško kot reformirano 
razlago in podpira Luthrovo. Tudi v razmerju države 
in religije je Hegel protestant, ob tem pa opozarja na 
to, da zakoni države ne smejo biti kakršnikoli, še manj 
pa je dopustna samovolja oblastnikov. Protestantske 
dežele imajo prednost, da v njih obstaja možnost 
zanesti se na drugega (Zutrauen). To vidi tudi v pri-
merjavi med Latinsko Ameriko in Severno Ameriko. 
Zavrača pa verski fundamentalizem, saj ta sloni na 
subjektivizmu.

Geza Erniša
Svetovna luteranska zveza –  
Skupnost Cerkva

Svetovna luteranska zveza je bila kot Luteransko 
društvo ustanovljena leta 1947 v švedskem mestu 
Lund, ko so se prvaki različnih luteranskih cerkva 
po svetu zbrali z namenom in željo, da strukturirano 
in teološko strokovno argumentirano spregovorijo 
o svojih pogledih na vero, se spravijo, in svoj pogled 
ter svojo pomoč usmerijo tudi izven meja svojih 
lokalnih sredin, s ciljem premagovanja mnogoterih 
problemov sveta po drugi svetovni vojni. Želeli so 
torej delovati nad-nacionalno in tudi nad-konfesio-
nalno, torej ekumensko. Ta strategija je navzoča vse 
do danes.
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Trenutno je v Svetovno luteransko zvezo vključenih 
144 Cerkva članic iz 79 držav, oz. skupaj nekaj več kot 
70 milijonov luteranov. Cerkve članice SLZ izpoveduje-
jo vero v Troedinega Boga, soglašajo da so medsebojno 
povezane po Božji besedi in si delijo oz. medsebojno 
priznavajo skupnost prižnice in delitve zakramentov 
Svete večerje ter Svetega krsta. Luteranska identiteta 
je biblično in zgodovinsko zakoreninjena na bibličnih 
resnicah in tistih postulatih, ki upoštevajo in prizna-
vajo tako teritorialno kot kontekstualno različnost 
njenih članic. 

Tekom časa se je SLZ iz prvotnega društva preobli-
kovala v zvezo oz. še lepše rečeno v skupnost, iz katere 
izhaja vrsta pristnih odnosov in želja po še večjem 
povezovanju med samimi člani te skupnosti. Prav tako 
pa se omenjena skupnost razume tudi kot božji dar in 
naloga, ki nam je zaupana ob Boga. Evangeličanska cer-
kev v Republiki Sloveniji je njena članica od leta 1952. 
Za našo sorazmerno maloštevilno Cerkev članstvo v 
SLZ prinaša možnost pogleda čez meje naše majhnosti 
in omogoča imeti delež, soudeležbo in domovinsko 
pravico v veliki luteranski družini.

Med pomembne cilje in izzive te v prihodnost us-
merjene cerkvene skupnosti brez dvoma sodijo: ohra-
nitev luteranske identitete, čim pristnejše sodelovanje 
med Cerkvami članicami in sodelovanje z ostalimi 
Cerkvami, svetovnimi religijami in civilno družbo, 
vizija skupnosti, ki živi, se napaja in je navdihnjena 
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 Cerkva članic k oznanjevanju evan-
gelija Jezusa Kristusa, čim širšemu misijonskemu delu, 
in krepitvi strokovnega teološkega dialoga, ki mora 
upoštevati zmožnost delitve materialnih in duhovnih 
svetovnih resursov, sprave med različnimi Cerkvami in 
religijami in delovati za odpravo svetovnih konfliktov.

Alen Širca
Zgodnjekrščanska kerigma (oznanilo)  
med singularnostjo dogodka  
in pluralnostjo interpretacij

Zgodnjekrščanske spise je mogoče brati na več 
načinov. Verjetno pa se ni mogoče izogniti vprašanju 
napetosti enotnosti in mnoštva teh besedil, ki so nastala 
do približno leta 200 (pri tem se je seveda treba zavedati 
problema spornosti posameznih datacij). V to polje 
se umešča tudi novozavezni kanon, ki se je pojavil ob 
koncu 2. stoletja in se dokončno »zaklenil« v 5. stoletju.

Teza o izjemni pluralnosti zgodnjega krščanstva, 
ki naj vse do tretjega stoletja ne bi imelo nobenega 
središča, nobene enotnosti – ki bi jo vzpostavljala 
tako imenovana Vélika cerkev (Grosskirche) – in zato 

naj tedaj tudi ne bi bilo nobene delitve med pravo-
vernimi in krivoverskimi krščanskimi skupnostmi, 
je danes široko razmahnjena tako v akademski kot v 
poljudni sferi. Takšno stališče je prvi zagovarjal nem-
ški teolog Walter Bauer (1877–1960), v Ameriki pa 
ga je populariziral zlasti Bart D. Ehrman (ki izhaja iz 
kalifornijske skupine Jesus Seminar). Vendar obstaja 
upravičen sum, da prepričljivost te teze črpa svojo 
moč iz sodobne »postmoderne« kulturne klime, ki 
zapoveduje ontološki relativizem in pluralizem ter 
je takšni historični interpretaciji zgodnjekrščanske 
»revolucije« več kot naklonjena.

Zdi se, da historično gradivo tej tezi nasprotuje. 
To je mogoče pokazati z raziskavo kerigme, krščan-
skega oznanila odrešenja, ki je bila od začetka medij 
samo v veri dosegljivega Dogodka: Kristusove smrti 
in vstajenja ter posledičnega izlitja Duha kot garanta 
nove eshatološke resničnosti. Krščanstvo se na začet-
ku namreč ni širilo prek »svetih spisov«, ampak prek 
ustnega sporočanja, oznanjevanja »besede odrešenja« 
(lógos tês soterías). Šele pozneje je nastala potreba po 
obširnejši razlagi, katehezi. Prav takšna hermenev-
tično-eksegetsko razširjena kerigma je evangelij, ki 
je s tem unikatna oblika besedila, ki samo na videz 
spominja na antično biografijo. Oznanilo Jezusove-
ga življenja, kakor je prikazano v štirih kanoničnih 
evangelijih, nikakor nima namena verujočega bralca/
poslušalca uvesti v preverljivo historično pripoved, 
ampak v »teologijo« Kristusa kot Božjega Logosa, ki 
prinaša odrešenje; pri tem pa je bistveno predvsem 
to, da so tako Jezusovo delovanje kot njegovi izreki 
dojeti kot izpolnitev starozaveznih obljub. Pozneje 
judovski izvor in kontekst prvotnega krščanskega 
oznanila postane problem za nekatere etnokrščanske 
(helenistične) skupnosti. Tu je verjetno treba iskati 
nastanek različnih (proto)gnostičnih gibanj. Apokrifni 
evangeliji se zato strukturno bistveno razlikujejo od 
kanoničnih: zanima jih detajl, mit ali skrivno véde-
nje (gnoza). Paradoksno pa je prav gnosticizem rabil 
kot nekakšen »laboratorij krščanske teologije« (Ch. 
Markschies) na ozadju katerega se je lahko polagoma 
izkristaliziral »pravi nauk«, krščanska ortodoksnost.

Obstoj novozaveznega kanona, ki ga je v prvih 
dveh stoletjih potrdila večina krščanskih skupnosti 
od Mezopotamije do Britanije, je močen dokaz o 
edinosti prve Cerkve, čeprav je v njej od začetka vla-
dala precejšnja raznolikost (dokaz za to je na primer 
t. i. joanejska skupnost). Kriteriji kanoničnosti so bili 
zlasti: širok konsenz, avtoritativnost (apostolskost) 
in pravovernost (skladnost s t.i. pravilom vere, regula 
fidei). Skratka, v zgodnjem krščanstvu bržkone ni šlo 
niti za čisti pluralizem niti za čisti monizem, temveč 
za paradoksno edinost v različnosti.

dr. Nenad Hardi Vitorović



28 LUBI SLOVENCI

STATI INU OBSTATI
Številka 21-22/2015

Tudi letošnja dvojna številka revije – z njo leta 2015 
začenjamo drugo desetletje izhajanja – se ni niti mogla 
niti hotela izogniti obeleženju spomina na ljudi in 
dogodke, ki jih ne smemo pozabiti. Z uvodnim član-
kom in prevodom znanstveno dostojno sodelujemo v 
počastitvi Jana Husa ob 600. obletnici njegove smrti na 
grmadi v Konstanci; s prevodom kritičnega pregleda 
novejših študij in perspektiv raziskovanja reformacije, 
ki ga je pripravil ugledni cerkveni zgodovinar in član 
mednarodnega sosveta naše revije Emidio Campi, se 
približujemo in pridružujemo počastitvi bližajoče 
se 500. obletnice simbolnega začetka reformacije; z 
dvema prispevkoma se ob 450. obletnici smrti Petra 
Pavla Vergerija mlajšega posvečamo spominu na tega 
Koprčana, papeškega nuncija, koprskega škofa, verske-
ga izseljenca v Tübingenu, podpornika in sodelavca 
Primoža Trubarja pri prevajanju Božje besede v je-
zik(e) Slovencev in drugih južnih Slovanov. Vergerijev 
življenjepis smo predstavili že v številki 17-18 (2013) z 
uvodnim prispevkom italijanskega zgodovinarja Silva-
na Cavazze, enega najboljših sodobnih raziskovalcev in 
poznavalcev njegovega dela; v tej številki želimo po-
častiti njegove zasluge s prikazom raziskovanja usode 
njegovega nagrobnika in spominske plošče (epitafa) 
v znameniti Stiftskirche v Tübingenu, predvsem pa 
z vpogledom v obsežni »roman o škofu Vergeriju«, 
ki ga je na osnovi lastnega raziskovanja in iz osebne 
zavzetosti napisal njegov istrski rojak, pisatelj Fulvio 
Tomizza (1935–1999).

Posebne pozornosti sta letos deležna starejši slo-
venski zgodovinar Josip Valentin Gruden (1869–1922) 
in njegovo raziskovanje reformacije: njegov je letoš-
nji Portret zaslužnih za poznavanje reformacije na 
Slovenskem, v rubriki Bilo je povedano pa je pred-
stavljen njegov opis dogajanja z opatinjo Suzano 
Gornjegrajsko v samostanu klaris v Mekinjah v 16. 
stoletju na podlagi dotlej neznanih arhivskih virov. 
Če upoštevamo še vpogled v dandanašnji malo znani, 
toda obsežni poljudni spis o Trubarju izpod peresa 
katoliškega duhovnika Josipa Lavtižarja iz leta 1935, 
lahko rečemo, da ima v tokratni številki vidno mesto 
prispevek starejših katoliških zgodovinarjev in piscev 
k slovenski protestantistiki. Po svoje sodi v ta okvir 
tudi Janez Krstnik Prešeren (1656–1704), vpliven 
katoliški duhovnik in član Akademije operozov, ki je 
predstavljen kot pomemben zbiralec in ohranjevalec 
protestantskih tiskov.

Po drugi strani pa sodi študija o J. K. Prešernu k 
skupini prispevkov sedanjega mlajšega in najmlajše-
ga rodu slovenskih zgodovinarjev, ki z odkrivanjem 
ali pritegnitvijo novih virov in s svežim pristopom 

zapolnjujejo vrzeli ter dograjujejo, konkretizirajo ali 
problematizirajo ugotovitve starejšega slovenskega 
zgodovinopisja o reformacijskem in protireformacij-
skem času na Slovenskem. Takšni sta obravnava trenj 
med protestanti in katoličani v deželni prestolnici 
Ljubljani ter raziskava usmeritev in ravnanj kranjskega 
plemstva tistega časa. Lahko rečemo, da je ta skupina 
zgodovinarskih prispevkov v letošnji številki revije 
spodbuden prikaz in dokaz znanstvenih zmogljivo-
sti mlajših slovenskih zgodovinarjev za empirično 
raziskovanje in obravnavanje 16. in 17. stoletja ter 
posebej takratne reformacijske in protireformacijske 
problematike.

Protiutež zgodovinski oziroma zgodovinarski na-
ravnanosti letošnje številke sta – kakor se za interdi-
sciplinarno znanstveno revijo spodobi – dva prispevka 
iz vrst jezikoslovcev in dva iz vrst sociologov religije. 
Študiji jezikoslovk zajemata iz zakladnice besedil slo-
venskih protestantov 16. stoletja, ki so neizčrpen vir 
gradiva in izzivov za sodobno preučevanje. Religijsko-
sociološka prispevka pa se neposredno lotevata izzivov 
sodobnemu protestantizmu in izzivov sodobnega 
protestantizma v času krize in kritike moderne druž-
be. Na svoj način se temu pridružuje tudi soočenje z 
izzivi – in brezpotji – sedanjega poznokapitalističnega 
obdobja v knjigi Cvetke Tóth, ki je prikazana v rubriki 
Razgledi, vpogledi. 

S to številko revije Stati inu obstati smo zakoračili v novo 
desetletje
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Rubrika Razprave, študije se začenja, kakor reče-
no, z razpravo Jonatana Vinklerja o Janu Husu. Razi-
skovalec, ki se posveča – kar je redkost na Slovenskem 
– tudi reformacijskim gibanjem na Češkem, prikazuje 
Husovo delo in usodo v turbulentnem obdobju v prvi 
polovici 15. stoletja, ko se je, kakor poudarja pisec, 
v Češkem kraljestvu prvič uveljavil institucionalni 
prostor za verovanje, ki je drugačno od rimskoka-
toliškega, in za sobivanje ljudi z različnimi pogledi 
na vprašanja nadčasnega. Češki teolog Hus, profesor 
na Karlovi univerzi, je upravičeno štet za znanilca in 
utiralca poti verski reformaciji, ki se je nato simbol-
no začela pred 500 leti z Luthrom v Wittenbergu. V 
takšni vlogi ga je omenil tudi Primož Trubar v svojem 
kratkem pregledu zgodovine reformacije. Zato je 
Vinklerjevo pisanje o vrenju na Češkem – pogosto 
neuteme ljeno prezrtem prostoru, kadar razpravljamo 
o reformaciji – nekakšna priprava za razpravo Emidi-
ja Campija, ki je ob bližajoči se obletnici posvečena 
rezultatom in (stran)potem ter perspektivam dose-
danjega zgodovinarskega proučevanja reformacije 
ter je kot taka tudi dejanski vsebinski uvod v večji 
del prispevkov pričujoče številke. Na provokativno 
vprašanje v naslovu Ali je reformacija nemški dogodek? 
(in to predvsem teološki in verskopolitični dogodek), 
odgovarja tako, da pokaže na prostorsko, časovno 
in vsebinsko razširjeni okvir obravnavanja (in opre-
deljevanja) reformacijskega dogajanja v sodobnem 
zgodovinopisju, ki tega nikakor ne prepušča več le 
cerkvenim zgodovinarjem in zgodovini teoloških dok-
trin srednjeevropskega prostora 16. stoletja. Ob tem 
pa Campi upravičeno opozarja, da razširitev okvirja 
in pomnožitev koordinat obravnavanja reformacije 
ne sme pomeniti – sicer opažanega – omalovaževanja 
ali celo ignoriranja specifičnega pomena zgodovine 
teoloških doktrin in pomena »zgostitve« verskih 
(ne)soglasij, združevanj in razhajanj v protestantski 
reformaciji Nemčije in Srednje Evrope. Ali drugače: 
zavzema se za sodelovanje, medsebojno poznavanje, 
spošto vanje in povezovanje dosežkov (novejšega) 
socialnega, političnega in antropološkega preučevanja 
zgodovine ter (starejšega) cerkvenega zgodovinopisja 
pri obravnavanju reformacije.

Ob 450. obletnici smrti Petra Pavla Vergerija obja-
vljamo raziskavo Dirka Kottkeja, ki natančno rekon-
struira besedilo in usodo izgubljenega lesenega Verge-
rijevega epitafa iz stavbe Stiftskirche v Tübingenu, kjer 
je Vergerij pokopan in kjer so pokopani tudi württem-
berški vojvoda in drugi imenitniki tistega časa. Razpra-
va Majde Merše, zaslužne raziskovalke protestantskega 
jezikovnega korpusa, se tokrat posveča stilističnim – in 
s tem tudi vsebinskim – značilnostim Kreljevega pre-
vajanja Spangenbergove postile ter z natančno izbiro 
zgledov prikazuje Kreljeve postopke za kar najboljšo 
razumljivost in sporočilnost kateheznega besedila, pa 

tudi za slogovno žlahtnjenje jezika. Slovenski prevod 
prvega dela te postile (2. del je prevedel Juričič) je bil 
zaradi Kreljeve flacijanske nepravovernosti odrinjen na 
rob že v protestantskem 16. stoletju in lahko bi rekli, 
da je bil – s Kreljem vred – doslej deležen premajhne 
pozornosti raziskovalcev. Melita Zemljak Jontes ob 
Registru k Dalmatinovemu prevodu Biblije razpravlja 
o razvoju strokovnega izrazja v slovenskem knjižnem 
jeziku. Ob primeru (»kranjske«) »družine« in (»slo-
venske«) »obitelji«  v tem Registru ugotavlja, kako se 
je v razvoju slovenskega knjižnega jezika uveljavil prvi 
in zatonil drugi izraz. Pri mnogih drugih besedah, ki 
jih vključuje in primerja Register iz leta 1584, pa bi 
lahko videli, kako so se pozneje uveljavile »slovenske« 
ali celo »hrvaške« besede na račun tedanjih »kranj-
skih« izrazov. Zanimivo: »obitelj« je zdaj v hrvaškem 
»novoreku« zadnjih desetletij ena od markacijskih 
besed za prepoznavanje hrvaške jezikovne posebnosti 
nasproti slovenski »družini« in srbski »porodici«. 
Vincenc Rajšp na začetku svoje razprave o odno-
sih med slovensko in hrvaško reformacijo zanimivo 
poseže v jezikovna slovensko-hrvaška razmerja ob 
vprašanju, za kaj sta se (oziroma se nista) v 16. stole-
tju v jezikovnem in teritorialnem smislu uporabljala 
izraza »slovenski« in »hrvaški« ter izraza windisch in 
sclavonica. Pri tem smiselno uporabi geografske karte 
tistega časa, sicer pa pregledno in kritično prikaže 
znane in manj znane stične točke, pa tudi razhajanja 
in razlikovanja reformacijskega dogajanja in njihovih 
nosilcev na obeh področjih. Luka Vidmar na osnovi 
proučevanja Janeza Krstnika Prešerna kot največjega 
zbiratelja protestantskih tiskov med Valvasorjem in 
Zoisom pokaže, kako se je družbena in intelektualna 
elita habsburškega cesarstva že konec 17. stoletja 
komajda še ozirala na tridentinska pravila in indekse 
prepovedanih knjig, ki so za protestantske verske tiske 
zapovedovali ali uničenje ali umik iz javne in zasebne 
uporabe v posest in cerkveno nadzorovano hrambo v 
pooblaščenih ustanovah.

Rubrika Študijski večeri tudi tokrat objavlja pri-
spevke, ki so jih avtorji pripravili za objavo na podlagi 
svojih predavanj v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani; 
predavanja vsako tretjo sredo v mesecu organizira Slo-
vensko protestantsko društvo Primož Trubar. Vsebina 
predavanj je bila tudi v sezoni 2014/15 raznovrstna. 
Lilijana Žnidaršič Golec piše o luteransko-katoliških 
nasprotjih v življenju ljubljanskih meščanov 16. stole-
tja: od približno 6000 prebivalcev takratne Ljubljane 
sta bili več kot dve tretjini luteranski; ti so imeli ve-
čino tudi v mestnem svetu. Vanja Kočevar pregledno 
obravnava (verski) položaj in ravnanje kranjskega 
plemstva v času in razmerah vladavine Ferdinanda II. 
(1595–1639). Večina kranjskega plemstva je spreje-
mala in podpirala protestantsko reformacijo: v času 
tridesetletne vojne oziroma na vrhuncu zmagovitega 
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prvega obdobja cesarja Ferdinanda in katoliške strani 
v tej vojni je po proučenih dokumentih okrog tretjina 
plemstva na vladarjev ukaz leta 1628 raje zapustila 
deželo, kakor da bi formalno prestopila v rimsko-
katoliško Cerkev; na izpraznjene prostore so prišle 
nove katoliške plemiške rodbine, predvsem iz Italije. 
K zgodovinarskim predavanjem in prispevkom sodi 
tudi študija Luke Ilića o (srednjeevropsko) znanem 
in vplivnem Andriji Dudiću (Andreas Dudith, 1553–
1589), po poreklu iz Orehovice v Međimurju, ki je 
deloval na Madžarskem, Poljskem in Nemškem. Marko 
Kerševan se sprašuje o sodobnem protestantizmu v 
»času krize in kritike moderne družbe«, ki (pri)zadeva 
tudi protestantsko krščanstvo, saj je to med vsemi 
glavnimi krščanskimi usmeritvami najbolj povezano 
z zahodno moderno družbo in njenimi značilnostmi. 
Nenad Vitorović dokazuje, kako in zakaj protestantska 
reformacija kot usmeritev k izvornemu krščanstvu 
omogoča sožitje s takima načeloma moderne družbe, 
kot sta spoštovanje individualne svobode vesti in ver-
skega pluralizma v javnosti, saj se je krščanstvo prvih 
stoletij tudi samo uveljavilo s temi načeli. Božidar 
Debenjak raziskuje razumevanje »izvirnega greha« v 
Bibliji in krščanski tradiciji.

Portret slovenskega zgodovinarja Josipa Valentina 
Grudna kot preučevalca protestantizma na Sloven-
skem in prikaz vzorca njegovega raziskovanja glede 
Suzane Gornjegrajske za rubriko Bilo je poveda-
no je pripravila Barbara Žabota. Čeprav ni mogoče 
brez zadržkov sprejemati vseh Grudnovih vrednotenj 
protestantizma, je ugledni zgodovinar ob vsej svoji 
katoliški opredeljenosti in zavzetosti kot raziskovalec 
nesporno zaslužen za oblikovanje objektivne, na vire in 
dokumente oprte podobe protestantizma 16. stoletja 
na Slovenskem.

Razgledi, vpogledi tokrat omogočajo vpogled v 
kar tri knjižna dela. Marko Kerševan z uvodno be-
sedo in izborom ter prevodom odlomkov razgrinja 
srečanje istrsko-italijanskega pisatelja Fulvia Tomizze 
s Petrom Pavlom Vergerijem v romanu z naslovom Zlo 
prihaja s severa. Tomizza se je prvič srečal z Vergeri-
jem ob postavitvi Vergerijevega spomenika v Kopru 
leta 1954. To srečanje z Vergerijem je del obsežne 
nostalgične avtorjeve avtobiografske pripovedi o 
odraščanju v povojnem Kopru in vpeljava v sam 
biografski roman o Vergeriju, ki ga je napisal sicer 
šele po desetletjih življenja izseljenca iz rodne Istre in 
Kopra; življenja, kakršno je spoznal tudi Vergerij. Je 
samo to ali še kaj drugega temeljno gibalo Tomizzine-
ga romana? Mihael Glavan predstavlja danes skoraj 
neznano obsežno poljudno delo o Trubarju, ki ga je 
napisal gorenjski župnik Josip Lavtižar (1851–1943). 
Vsestransko aktivni Lavtižar je sledil Slomškovi pre-
soji, da je Trubar žal skrenil s poti prave vere, a je 
izjemno zaslužen za slovenski jezik in slovenski narod. 

Knjigo Cvetke Hedžet Tóth Dialektika refleksijskega 
zagona predstavi Andrej Leskovic v obširnem sestavku 
z naslovom Filozofija in etika solidarnosti – pogum za 
upor in volja do utopije. Izhodišče knjige je med dru-
gim filozofinjino neomajno prepričanje o nujnosti 
socialne pravičnosti in verjetje v še vedno odprte 
možnosti solidarnega sobivanja vseh ljudi na svetu, 
ki bi bil dom za vse; zaradi potrebe, da te možnosti 
ostanejo odprte, namreč filozofska refleksija nikoli 
ne sme umolkniti. 

Razdelek Prevodi podaja prevod odlomka iz Hu-
sovega latinskega traktata De Ecclesia (1413), ki je 
prvi prevod iz tega spisa v sloven ščino. Z njim je Hus, 
opirajoč se močno na Johna Wycliffa, med drugim na-
stopil zoper neutemeljene razsežnosti oblasti rimskega 
škofa, imenovanega papa. Spis je bil zanj usoden, saj 
je bil na podlagi iz njega iztrganih artikulacij obsojen 
na smrt na grmadi.

Kronika objavlja slavnostni govor rektorja Univer-
ze v Novi Gorici prof. dr. Danila Zavrtanika na osrednji 
slovenski proslavi dneva reformacije oktobra 2014 v 
Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici.

S tem letnikom revija ne prehaja samo v drugo 
desetletje izhajanja, temveč prehaja tudi v drugačen 
položaj. Kulturno društvo, kakršno je Slovensko pro-
testantsko društvo Primož Trubar, s svojimi zgolj pro-
stovoljskimi močmi in s samo sponzorskimi prispevki 
zelo težko uresničuje zahteve in stroške, ki izhajajo iz 
vloge interdisciplinarne znanstvene revije, kakršna je 
in hoče biti revija Stati inu obstati. Za izdajanje revije 
bi bilo potrebno predvsem redno javno sofinanciranje. 
Hkrati mora revija pridobiti formalno in uradno pri-
znani status znanstvene revije (postopek že teče), kajti 
ne zadošča samo znanstveni ugled članov uredniškega 
odbora in mednarodnega sosveta. Zato je uredništvo 
že pred časom predlagalo, da bi za izdajanje in uve-
ljavljanje revije navezali soizdaja teljsko sodelovanje s 
kako znanstveno ustanovo oziroma zavodom, ki ima 
poleg drugega tudi potrebno založniško infrastruktu-
ro. Po pooblastilu občnega zbora društva in na podlagi 
dopolnil v društvenem statutu je uredništvo revije v 
sodelovanju z Izvršilnim odborom in predsednikom 
društva na pobudo Jonatana Vinklerja, člana našega 
uredniškega odbora, sprožilo dogovarjanje z Univer-
zo na Primorskem, ki je bilo uspešno. V reviji smo 
letos že lahko navedli kot soizdajateljico Univerzo na 
Primorskem. Neposredno sodelujemo z Založbo Uni-
verze na Primorskem, njen glavni urednik je Jonatan 
Vinkler, ki je nedvomno najbolj zaslužen za doseženo 
sodelovanje. Revija bo odslej izhajala z enakim prelo-
mom v dveh različicah: v gutenbergovsko-trubarjevski 
tiskani in v sodobni elektronski. V okviru Založbe UP 
so na spletu že dostopni zadnji štirje letniki revije, 
kmalu pa bodo vsi. Vpogled v revijo, sicer nepopoln, 
pa bo še naprej omogočala tudi spletna stran Slo-
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venskega protestantskega društva Primož Trubar. Ob 
vseh omenjenih težavah in uspehih revije se skupaj 
z odgovornim urednikom Dušanom Voglarjem in 
njegovim namestnikom Nenadom H. Vitorovićem 
iskreno zahvaljujem vsem, ki so v sedanjih razmerah 
s svojim sodelovanjem in s svojo podporo omogočili 
izid njenega enajstega letnika.

dr. Marko Kerševan

FRANC TEMLIN  
IN PREVOD KATEKIZMA

Leta 1715 je izšel prevod Luthrovega Malega ka-
tekizma v prekmurščini. To je prva tiskana knjiga v 
prekmurščini. Sicer se je prevajalec skril pod anagram. 
Zakaj? Po eni strani je bila to moda, po drugi pa je 
morda hotel ostati anonimen. V anagramu je zapisa-
no: »FINNI vitez kristus / ta nebeska virtus /gda bo 
sodec justus, / nebo ZEMLO mourje c pro o / i kai vu 
nyih boude / vse doli poTERE.« Če zamenjamo črko o 
v besedi zemlo s črko c, bomo dobili priimek in ime 
prevajalca – PO TEMLIN FERENCI. Prevajalca nam je 
razkril v svojem predgovoru v Vöre krščanske kratki 
navuk (1754) Števan Küzmič z besedami: »… geto so 
nam naši stariši, zvün Temlin Ferenca i Vanečaj Mihála, 
nikši stopájov svoje gjedrnosti nej neháli« in potem v 
opombi dodaja: »Zkrájne zleženja. Od toga je vö dáni 
Gjörski Katekizmus štampani v Halli 1715. kákšiva sem 
jaz li dva moje dni vido.«

Temlin je bil torej rojen na Krajni v Prekmurju, 
današnji občini Tišina, ni pa znano, katerega leta, kajti 
matičnih knjig ni. 

Začetno šolanje bi lahko obiskoval pri evangeličan-
ski farni cerkvi v Kančevcih, morda tudi v Radgoni, 
kakor pozneje Števan Küzmič, kajti tišinska cerkev je 
bila takrat že zopet katoliška. 

Oktobra 1713 je vpisan na evangeličansko gimna-
zijo v Banski Bistrici na Slovaškem kot »Franciscus 
Temlin Muray Szombathiensis Croata«, kjer je kot 
rektor deloval Matej Bel. Naslednje leto, 15. oktobra, 
se je vpisal na univerzo v Halleju na Saškem na študij 
prava in filozofije kot »Francisus Temlin Muraj Szom-
bathiensis«. Nato ga zasledimo v Wittenbergu, ko se 
9. avgusta 1715 vpiše na univerzo, verjetno na študij 
teologije kot »Franciscus Temlin, Murayszombathi-
ensis Hungarus, gratis«.

Od tu dalje se sled za njim izgubi. 
Ohranjeno je Temlinovo sicer nedatirano pismo 

nemškim pietistom, v katerem je prikazal stanje v 
deželi ob Muri, med njegovimi rojaki, predvsem po-
trebe na duhovnem področju, zato je pripravil prevod 

Luthrovega Malega katekizma, ki ga želi natisniti in 
prosi za pomoč.

Leta 1715 je Mali katekizem tudi izšel z naslovom 
»Mali katechismus«, sicer na 48 straneh manjšega 
formata. Gre za prevod Luthrovega katekizma iz leta 
1529, ki je bil že preveden v madžarščino kot »Györi 
Katechismus« leta 1709. V pismu je omenil, da je 
katekizem prevajal iz nemškega, madžarskega in la-
tinskega jezika.

Predgovor je Temlin prevedel iz madžarske izdaje in 
ga nekoliko priredil. Potem sledi šest delov katekizma 
v obliki vprašanj in odgovorov, nato pa še jutranje in 
večerne molitve z dodatnimi molitvami pred jedjo in 
po njej. Opazno je, da ne gre za dobesedni prevod, 
ampak je v besedilu nekje dodajal, drugje izpustil. 
Katekizem je bil namenjen otrokom (drouno Deczo) za 
pouk verouka. Kajti poznavanje katekizma je »düševno 
mleiko, šterim se deca živí ino vpráve vöre poznanji 
kreipi ino gori zderži«, kakor je zapisano v predgovoru.

Katekizem je pozneje »znouvič na slovensko obr-
njeni« izšel leta 1796, prevedel pa ga je po vsej verjet-
nosti evangeličanski duhovnik Mihael Bakoš.

Kasneje je ponovni prevod oskrbel Janoš Kardoš 
leta 1837.

Naslovna stran Malega katekizma, prve prekmurske knjige
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Kakor je Küzmič omenil v svojem predgovoru, je 
že on videl le dva primerka. Tukaj se pojavi vprašanje, 
če misli na Temlinova dva primerka, ali primerka kot 
nekakšen vzor(ec). Danes so v razvidu štirje primerki 
(dva v Bratislavi, po en pa v Halleju in Murski Soboti). 

Faksimile Temlinovega Malega katekizma je ob 
400-letnici smrti Primoža Trubarja izdala Pomurska 
založba iz Murske Sobote leta 1986 v 800 izvodih. 
Izvirniku je dodano pismo (rokopis) v latinščini in 
v slovenskem prevodu (Kajetan Gantar) ter krajša 
spremna beseda izpod peresa Mihaela Kuzmiča. 

Tako je Franc Temlin prvi dal prekmurščini slovstve-
no obliko in slovstveni značaj. Sprejel je madžarsko 
grafiko, ki je ostala značilna za prekmurske knjige več 
kot dvesto let. S tem sicer skromnim delom je vplival 
na poznejše prekmurske pisatelje, ki so se več ali manj 
ravnali po njem. 

mag. Franc Kuzmič

LITTERA SCRIPTA MANET –
ZAPISANA BESEDA OSTANE 
Mednarodni simpozij  
ob 300. obletnici prve prekmurske knjige

V Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti 
je 8. oktobra 2015 potekal enodnevni mednarodni 
znanstveni simpozij, posvečen 300. obletnici izida 
prve prekmurske knjige, in sicer Luthrovega Malega 
katekizma v prevodu Franca Temlina.

V otvoritvenem delu so sodelovali Jasna Horvat, 
direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski 
Soboti, vodja simpozija Klaudija Sedar, častni škof 

Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša, pod-
predsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije 
Marjan Šiftar ter župan mestne občine Murska Sobota 
Aleksander Jevšek.

Prvi del simpozija je prikazal Zgodovinskokulturni 
in jezikovni horizont, ki ga je moderiral Franci Just. 
Zvrstilo se je šest referatov. Najprej je Franc Kuzmič 
prikazal dogajanja v 18. stoletju v Prekmurju, ko je 
bila izdana prva prekmurska knjiga. Klaudija Sedar 
je prikazala Temlinovo življenje in delo z referatom 
Franciscus Temlin, vir doctus et eruditus, Geza Erniša 
pa Temlinovo šolanje na Slovaškem, kajti odkrit je 
novi podatek, da se je šolal tudi na Slovaškem. Marko 
Jesenšek je prikazal prekmurski jezik v Temlinovem 
in Kardoševem prevodu Malega katekizma, Mojca 
Horvat pa Samostalniško besedje Temlinovega Malega 
katekizma v luči besedotvorja. Polonca Šek Mertük se 
je lotila prikaza in obdelave druge izdaje Temlinovega 
Malega katekizma iz leta 1796.

Drugi sklop je bil poimenovan Kulturna in lite-
rarnozgodovinska razsežnost, katerega je moderirala 
Klaudija Sedar. Lajos Bence je predstavil tiskarsko-lite-
rarno dejavnost v Pomurju v Trubarjevem času, Alojz 
Jembrih iz Zagreba pa obdelal prvi hrvaški glagolski 
(1561) in latinični (1564) protestantski katekizem 
iz Uracha. O Katekizmu Stipana Konzula Istranina iz 
leta 1564 je spregovoril v svojem prispevku Robert 
Hajszan. Franci Just je predstavil Očrt prekmurske 
književnosti, Dragica Haramija je podala pregled prek-
murske mladinske književnosti, medtem ko je Vesna 
Radovanovič predstavila pravljične molitve v Mislicah 
Ferija Lainščka.

Udeleženci simpozija so dobili še zloženko, ki jo je 
pripravila Klaudija Sedar, in prav tako natisnjene po-
vzetke, naslednje leto pa bo izšel tudi zbornik z referati.

mag. Franc KuzmičUdeleženci mednarodnega simpozija o prvi prekmurski knjigi
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SLEDI ČASA, PROSTORA IN LJUDI

UKINITEV JAVNEGA  
ZAVODA TRUBARJEVI KRAJI

V četrtek, 1. 10. 2015, je Občinski svet Občine 
Velike Lašče obravnaval Odlok o ukinitvi Javnega 
zavoda Trubarjevi kraji in ga z večino glasov sprejel. 
Za ukinitev zavoda so na predlog župana Antona 
Zakrajška glasovali: Ladka Deterding (SDS), Jakob 
Jaklič (SDS), dr. Tatjana Devjak (SLS), Ivan Levstik 
(SLS), Breda Košir (SLS), Cirila Marinčič (NSI) ter 
Uroš Centa (SNS).

Vsem svetnikom sem pred sejo poslal svoje na-
slednje videnje rešitve, vendar mojih argumentov žal 
niso podprli.

Spoštovani,
v četrtek, 1. 10. 2015, bo Občinski svet Občine 

Velike Lašče obravnaval Odlok o ukinitvi Javnega za-
voda Trubarjevi kraji. Oglašam se kot predsednik sveta 
zavoda, prvi direktor zavoda ter kot (so)pobudnik 
ustanovitve zavoda.

Gradivo za obravnavo na občinskem svetu je pri-
pravljeno korektno, bi pa opozoril na nekaj manjka-
jočih oz. pomanjkljivih informacij:

1.  V primeru ukinitve zavoda avtomatično izgubi-
mo pravico do letnega zneska s strani Ministrstva za 
kulturo (MK) v višini 20.000 EUR. Sredstva so v okviru 
proračuna MK rezervirana od leta 2011 in so rezervi-
rana tudi v proračunu 2016 in 2017. Za realizacijo je 
potreben zgolj sklep vlade, kar pa je bilo brez ugovorov 
izpeljano še vsa leta, ne glede na politično obarvanost 
vlade. Poleg tega se na enak način sofinancira tudi 
Muzej Lendava, tako da je to ustaljena praksa do 
uveljavitve pravičnejše zakonodaje, ki bo omogočala 
sistemsko državno financiranje ustanov, kot je Javni 
zavod Trubarjevi kraji. Pomembno je vedeti, da MK 
na ta način ne more financirati občine, ampak zgolj 
javne zavode.

2. V primeru ukinitve zavoda izgubimo oprostitev 
DDV na vstopnine na Trubarjevi domačiji, gradu in 
spominskih sobah. Ta oprostitev je izjema za javne 
zavode. V letu 2014 so znašale vstopnine cca 32.000 
EUR, torej 9,5 % znaša približno 3000 EUR nižjega 
zaslužka.

3. V primeru ukinitve zavoda izgubimo status mu-
zeja, kajti v razvid muzejev RS je vpisan zavod in ne 
Trubarjeva domačija. To sicer nima finančnih po sledic, 
izgubimo pa s tem osnovo za nadaljnji pritisk na MK, 
da bi vendarle zakonsko uredilo status podobnih 
domačij kot je Trubarjeva. Res bo to lahko še trajalo, 
ampak problematike se zavedajo in tudi zaradi tega 
nam omogočajo izplačilo 20.000 EUR prek dvoletnih 
sklepov vlade.

4. Finančno gledano bi se s predlagano ukinitvijo 
zavoda prihodki zmanjšali za 23.000 EUR, prihranek 
zaradi sejnin, direktorjevega honorarja, selitve enega 
delovnega mesta na občino ter računovodskega dela 
pa bi znašal največ kakšnih 5000 EUR (zelo čez palec). 
Vsi ostali stroški bi ostali na približno enaki ravni, kar 
ugotavlja tudi gradivo za občinski svet. Približno 18.000 
EUR za našo občino pa ni ravno zanemarljiv znesek.

5. Redefinirati bi bilo potrebno vse aktivne pogod-
bene dejavnosti in obveznosti zavoda in jih prenesti 
na občino, kar ni ravno malo dela.

Zato za sejo občinskega sveta in nadaljnje aktivnosti 
predlagam naslednje:

1. Glasovanje o ukinitvi zavoda se ne izvede in se 
prestavi za nedoločen čas, glede na morebitno novo 
situacijo. Če se zgodi, da vlada RS ne odobri 20.000 
EUR sofinanciranja v prihodnjih letih, se glasovanje 
lahko izvede ponovno in brez finančnih posledic na 
eni izmed pomladanskih sej.

2. Prek v. d. direktorice, ki je zdaj občinska uradnica, 
se izpeljejo ustrezni popravki sistemizacije delovnih 
mest javnega zavoda. To bi omogočilo enak cilj, kot ga 
zasleduje predlagano gradivo (lokacija delovnih mest, 
komunikacija z zaposlenimi, nadzor …). Mandat v. d. 
direktorja se lahko spomladi podaljša ali pa občina 
izbere na razpisu ustreznega novega direktorja.

3. Za vsebino in usmeritev aktivnosti javnega zavoda 
sta zadolženi in pristojni v občinskem gradivu predla-
gani projektni skupini občine (za kulturo in turizem). 

Na ta način bi brez ukinitve zavoda ohranili bo-
nitete zavoda (DDV, državno financiranje) in dosegli 
enake cilje, kot jih želi predlagatelj ukinitve. Hkrati pa 
bi obdržali organizacijsko obliko, ki vendarle omogoča 
nadaljnje postopke pri zagotovitvi ustreznega držav-
nega sistemskega položaja in financiranja zavoda.

Matjaž Gruden,
predsednik sveta JZTK

Z letošnjim letom uvajamo novo rubriko. Že iz naslova se vidi, kaj bomo uvrščali vanjo. Nabralo se je precej 
prispevkov, ki so sicer tesno povezani z našim društvom nekoč in danes, jih pa zaradi posebnosti ne moremo 
uvrstiti v nobeno od dosedanjih rubrik. Kot prvi prispevek predstavljamo razmišljanje Matjaža Grudna ob 
ukinitvi Javnega zavoda Trubarjevi kraji, s katerim nas je neprijetno presenetil svet Občine Velike Lašče. 

Dogajanje ponazarjamo tudi s celotno kronološko dokumentacijo v zvezi s tem nerazumnim dejanjem.
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Resnici na ljubo je bila moja trditev glede DDV 
napačna. Zakon o DDV namreč pravi, da so kulturne 
storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki 
jih opravljajo javni zavodi in druge od države 
priznane kulturne institucije, oproščeni plačila 
DDV (občine tu niso omenjene!). Vendar je ta 
določba po mnenju pravnih izvedencev nekoliko 
nerodno povzeta po določbah direktive o DDV, ki 
zajema širši krog oseb. Po omenjeni določbi direkti-
ve o DDV so namreč države članice dolžne oprostiti 
plačila DDV za tovrstne storitve vse osebe javnega 
prava. Med osebe javnega prava pa spada širši krog 
oseb, kot so le javni zavodi, torej tudi občine, mi-
nistrstva … Za napako se opravičujem, kot pravni 
laik sem upošteval samo zakon o DDV, njegovega 
»nadrejenega« pa ne.

Bi pa rad zaradi zagotovitve celovite obveščenosti 
podal javnosti nekaj osnovnih in najpomembnejših 
informacij o javnem zavodu. Posledice ukinitve so 
namreč težko popravljive in dolgoročne. Pri komen-
tarju številne zavodove kulturne, izobraževalne in 
tudi turistične prireditve puščam zavestno ob strani. 

Organiziranost in financiranje
Javni zavod Trubarjevi kraji gospodari s Trubarje-

vo domačijo na Rašici (v letu 2016 bo praznovala 30 
let delovanja) in gradom Turjak od leta 2007 dalje. 
V ta namen in za potrebe organiziranja različnih 
kulturnih in turističnih prireditev ga je ustanovila 
Občina Velike Lašče. Operativno ga vodi direktor, 
nadzira ga svet zavoda, občina kot ustanovitelj pa 
zagotavlja svoj vpliv in stališča prek sveta zavoda. 
Financiranje Javnega zavoda Trubarjevi kraji je delno 
zagotovljeno s strani Občine Velike Lašče (skupaj 
s sredstvi iz občinskih razpisov približno 20.000 
EUR), delno tudi s strani Ministrstva za kulturo. 
Vendar tu ne gre za trajno rešitev, ker je potrebno 
na ministrstvo vsako leto ali dve nasloviti prošnjo za 
financiranje po 67. členu zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo. Odločitev sprejema vlada. 
Na ta način od leta 2011 dalje pridobimo še nadalj-
njih 20.000 EUR. Približno 60.000 EUR zavodovega 
proračuna pa 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 
9000 obiskovalcev Trubarjeve domačije in približno 
6000 obiskovalcev gradu Turjak, pa še za vse kultur-
ne, izobraževalne in turistične prireditve, osebne 
dohodke, vzdrževalne stroške gradu in domačije ter 
materialne stroške. Ob zgolj dveh zaposlenih (ku-
stodinji in vodiču) je finančni položaj tak, da se vsa 
preostala dejavnost z direktorstvom na čelu opravlja 
honorarno ali celo brezplačno. Zavod ni zadolžen in 
posluje pozitivno.

Grad Turjak
Upravljanje z gradom Turjak predstavlja pomem b -

no dejavnost zavoda. Grad je sicer formalnopravno 
v lasti države (prek ministrstva za kulturo) in ima 
status spomenika državnega pomena. Upravljanje 
prek zavoda je bilo pravno zasilno urejeno tako, da 
naj bi se letno (vsako leto znova!) sklenila pogodba 
med ministrstvom, Občino Velike Lašče in zavodom, 
vendar le za obdobje od pomladi do jeseni. Zimsko 
obdobje je ostajalo »pravna luknja«, je bila pa neke 
vrste moralna dolžnost zavoda, da je v tem času vsee-
no poskrbel vsaj za minimalno ogrevanje, zračenje in 
kar je bilo nujnih sezonskih vzdrževalnih del. Stroške 
kurjave je krilo ministrstvo. Veljavne pogodbe zdaj že 
kar lep čas ni, tako da …

Žal v osmih letih še vedno nismo uspeli najti prav-
nega okvira, ki bi nam omogočal dolgoročno ureditev 
upravljanja z gradom. Problem je namreč v tem, da 
je potrebno medsebojne odnose upravljanja urediti s 
tripartitno pogodbo med zavodom, ministrstvom in 
občino. Želje so različne. Ministrstvo bi grad oddalo  
v brezplačno upravljanje za obdobje 5 let, z možnostjo 
ponovitve, in seveda z obveznostjo, da najemnik 
pokriva vse vzdrževalne stroške (vključno s približ - 
no 12.000 EUR zimskimi stroški z ogrevanjem, elektri-
ko …). Občina razmišlja drugače in vztraja na dveh va-
riantah. Po prvi bi občina (zavod) prevzela upravljanje 
gradu zgolj v nekurilni sezoni (od maja do oktobra), 
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 varianta je, da bi ministrstvo grad brezplačno 
preneslo v lastništvo občini.

Dogovora nikakor ni (bilo) mogoče doseči; ne ob-
čina ne ministrstvo ne odstopata od svojih izhodišč. 
Sam sem bil na kar nekaj »diplomatskih misijah« 
in ob občinski pripravljenosti na kompromise bi se 
dalo dogovoriti marsikaj, vendar … Brez dolgoročnega 
dogovora pa je nemogoče zagotoviti 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 
letih 2013 in 2014 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. 

Brez upravljanja gradu Turjak bi bila celovita kul-
turna in turistična ponudba občine močno okrnjena. 
Grad in Trubarjeva domačija sta namreč zgodovinsko 
močno povezana. Večina obiskovalcev se tudi odloči 
za obisk obeh lokacij in s primerno muzejsko po-
nudbo na gradu bi se te vezi še krepile, še posebej, 
če bi dolgoročno res uspeli z idejo o evropskem (ali 
nacionalnem) muzeju turških vpadov, ki ga Evropa 
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menda sploh nima. Seveda v povezavi z ustreznimi 
inštitucijami v Sloveniji in državami, ki so neposredno 
povezane s »turškimi dogodki« Avstrijo, Madžarsko, 
Hrvaško, Bosno, Srbijo, Turčijo in morda še katero. 
V ta namen so bili že vzpostavljeni stiki z Narodnim 
muzejem, Etnološkim muzejem, Tehničnim muzejem 
in sestavljena celo ožja delovna skupina z osnovnimi 
izhodišči. Žal se zdaj z ukinitvijo zavoda vse te vezi 
razdirajo, še posebej je pri tem boleča izguba muzej-
skega statusa, na katerem so temeljila vsa omenjena 
povezovanja in ideja razvoja grajske ponudbe.

Trubarjeva domačija, muzejski status
Januarja 2014 je ministrstvo za kulturo po večlet-

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

Po našem poznavanju so namreč merila vodje 
službe za premično in nepremično dediščino tako 
dosledno stroga, da bi enako mnenje izdala tudi 
kar nekaj muzejem, ki so že dolga leta vpisani v raz-
vid. Ključni argument neodobravanja vpisa je, da na 
Trubarjevi domačiji ni ustrezno urejenega skladišča 
za muzejske predmete ter ustrezno opremljenega 
prostora za ogled teh muzejskih predmetov. Naše 
mnenje pa je, da na Trubarjevi domačiji tako ali tako 
ni klasičnih muzejskih eksponatov, ki bi potrebovali 
muzejsko skladišče, glede oglednega prostora pa je 
povsem primerna Trubarjeva čitalnica nad galerijo 
Skedenj. Ključen se nam torej zdi spominski pomen 
domačije na izjemno obdobje slovenske zgodovine, 
ne pa tehnična ureditev nečesa za nekaj, česar sploh 
nimamo in na Rašici ne bomo nikoli imeli (npr. kak 
original Katekizma ali Cerkovne ordninge). Obstoječi 
eksponati so tako ali tako sestavni del muzejske raz-
stavne opreme v spominski in večnamenski dvorani 
ter kot taki skladišča sploh ne potrebujejo.

Ironija je, da nam je vsemu kljubovanju uradnih 
inštitucij v brk v letu 2011 Slovensko muzejsko društvo 
podelilo Valvasorjevo priznanje za ureditev žagarske 
muzejske zbirke na Temkovi žagi na Trubarjevi doma-
čiji, ki takrat sploh še ni bila »muzej«.

Zanimivo je, da so se še vsi dosedanji kulturni 
ministri strinjali z našimi izhodišči. Prav vsi, ne glede 
na politično pripadnost, so tudi podprli izredno fi-
nanciranje 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 razumevanjem pravil 
igre zakonskim določilom zadostiti tudi v primeru Tru-
barjeve domačije. Če se le uporabi pozitivni pristop in 
poskusi ugotoviti, kako bi določeni zahtevi lahko bilo 
ugodeno in ne obratno. Minister Grilc je to razumel.

Muzejski status pa zavodu še ne prinaša nepo-
srednih »materialnih 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 iz državnega proračuna 
financira tisto, kar se je že do sedaj, spremembe so 
neželene, moteče in praktično onemogočene. Formal-
no gledano bi moral Javni zavod Trubarjevi kraji za 
direktno financiranje muzejske dejavnosti muzejski 
status nadgraditi s »pooblastilom za opravljanje javne 
muzejske službe«, kar pa je ob danih zakonskih pogo-
jih trenutno mogoče le ob »res širokem razumevanju 
zakonodaje«. Zaenkrat.

Trubarjeva domačija, 
spomenik državnega pomena

Trubarjeva domačija si še vedno prizadeva pridobiti 
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 originalnost« nekega 
obdobja, kar je ob vseh hordah, ki so v petsto letih 
pu stošile po naših krajih popolnoma nemogoč pogoj 
(požigi, rušenja …). Koncept Trubarjeve domačije je bil 
že v izhodišču zasnovan predvsem na tem, da v ustrezno 
urejenem spominskem kompleksu ohranjamo spomin 
na tega velikega Slovenca. Takih poslanstev pa naša 
obstoječa zakonodaja glede najvišjega spomeniškega 
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 obveznosti države, ima 
pa simbolni pomen in pomaga pri doseganju višjega 
ovrednotenja pri kandidiranjih na različne razpise.

Ministrstvo se problema zaveda in razmišlja o 
morebitni dopolnitvi zakonodaje. Se je pa že lotilo 
ideje, da bi kot spomenik državnega pomena razgla-
sili kar »Trubarjevo kulturno pot«, da se torej ne 
zaščiti samo posamezni Trubarjev spomenik, 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 Bernekerjev 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 La-
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škem. 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 inšti-
tucije (npr. NUK, društvo pisateljev …). Ta kulturna 
pot bi se lahko ustrezno financirala prek ministrstva 
oziroma prek projektnega javnega razpisa in bi bila 
tako pot do financiranja različnih lokacij Trubarjeve 
življenjske poti, vključno s Trubarjevo domačijo, bi-
stveno 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.

Kaj zdaj?
Z ukinitvijo javnega zavoda se zavestno odpovedu-

jemo že vzpostavljenim povezavam z različnimi inšti-
tucijami, kar nekaj sredstvom iz državnega proračuna 
(20.000 EUR letno za našo občino ni ravno zanemarljiv 
znesek) ter težko prigaranemu muzejskemu statusu, 
ki edini omogoča nadaljnje razvojne korake in nekoč 
v prihodnosti ustrezno državno sofinanciranje. Hkrati 
bo finančni prihranek ob reorganizaciji bolj boren, 
saj bodo ostale na občinski proračun vezane plače 
obeh zaposlenih ter vsi vzdrževalni stroški, ki ne bodo 
bistveno manjši. 

Res je, prireditve na Trubarjevi domačiji in na gradu 
so že zdaj izvajala različna društva, skupine, posamezni-
ki; zavod je bil zgolj (so)organizator. Pod programskim 
nadzorom in usmerjanjem predvidenih občinskih 
projektnih skupin za kulturo in turizem bo tako lahko 
brez sprememb in posledic tudi v bodoče. Tudi to drži, 
da bo koordinacija prireditev prek občine lažja in da bo 
delo obeh zaposlenih kot občinskih uradnikov lahko s 
strani občinskega vodstva učinkoviteje razporejeno in 
usmerjano. Pa tudi Trubarjeva domačija bo brez dvoma 
še naprej lahko opravljala svoje osnovno poslanstvo.

Toda ali ne bi bilo mogoče skoraj enako doseči 
z zgolj z ustrezno spremembo akta o sistemizaciji 
delovnih mest javnega zavoda in njegovo statusno 
ohranitvijo, pri čemer ne bi porušili ničesar z muko 
pridobljenega?

Od otvoritve Trubarjeve domačije v letu 1986 se 
je kar nekaj entuziastov, vključno z našima častnima 
občanoma Bogomirjem Samso in Jožetom Cento, 
trudilo za ustrezno organiziranost, status in pomen 
Trubarjeve domačije v slovenskem kulturnem prosto-
ru. Majhni dolenjski občini Šentrupert je z navadni-
mi kozolci zgolj v nekaj letih uspelo prepričati tako 
slovensko kot evropsko javnost in stroko. V Laščah pa 
imamo težave s Trubarjem?

Do 1. 1. 2016 je še čas za razveljavitev sprejete od-
ločitve. Porušiti je bistveno lažje kot zgraditi.

Matjaž Gruden
Slovensko muzejsko društvo je Trubarjevini podelilo priznanje  
že leta 2011, ko sploh še ni bila vpisana med razvid muzejev

Sklep vlade o finansiranju JZTK za leti 2014 in 2015 (spodaj)
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O zgoraj navzdol, od leve proti desni:
Vpis v razvid muzejev 24. 1. 2014
Dopis občine Ministrstvu za kulturo, v katerem ga seznanja  
s svojim stališčem 
Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta  Občine Velike Lašče
Predlog odloka o ukinitvi JZTK v 6. točki te seje
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Ta stran in naslednja stran zgoraj: Material za razpravo k predlogu odloka o ukinitvi JZTK v 6. točki seje



39LUBI SLOVENCI

Spodnja dokumenta: Uradno glasilo Občine Velike Lašče in njegova 3. stran z odlokom, ki je za občino zaključek celotne zgodbe



40 LUBI SLOVENCI

EVANGELIČANSKI VEČER 
Puconci, 27. marca

Dne 27. marca je bil tradicionalni postni »Evange-
ličanski večer«, tokrat v Spominskem domu Števana 
Küzmiča v Puconcih. Organizator večera je vsako leto 
Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji. Večer je 
bil posvečen temi Luthrove dekade za leto 2015 »Re-
formacija – med podobo in Božjo besedo«. Predaval je 
dr. Robert Inhof na temo »Upodobitve Martina Luthra 
med leti 1530–1617«. Pred predavanjem je spregovoril 
škof Geza Filo, ki je povedal, da je bilo 95 tez neke vrste 
medijska revolucija, katera je posegla na vsa področja 
življenja, tudi na aspekt umetnosti, ki je znala drugače 
opisati in zajeti tisti prelomni čas. Luthrova dekada za 
leto 2015 ponuja tudi zdaj možnost medialnih aspek-
tov reformacije v preteklosti in danes. V pogledu nazaj 
v preteklost je bila še posebej družina Cranach tista, 
katera je reformaciji nadela obraz, ki se je ohranil vse 
do danes in izpričuje svojo edinstveno zgodbo.

Dr. Robert Inhof je izhajal iz svoje disertacijske 
naloge z naslovom »Luthrova reformacija v retorič-
nem zrcalu podobe. Teologija, folklora, podoba«. 
Uvodoma je poudaril in izhajal iz tega, da se Luthrova 
reformacija odraža in prepleta v treh neločljivih, pre-
hajajočih segmentih, in sicer je jasen medsebojni vpliv 
teologije, folklore in podobe. Čas takratne dobe je bil 
poseben čas, po eni strani mračen svet, svet čarovnic 
in praznoverja, a tudi svet ustvarjalnosti in novosti, 
vsesplošnega prebujenja. Bil je čas, ko so se povezovali 
oziroma med sabo konfrontirali različni pojmi, kot 
beseda in podoba, vera in praznoverje, Bog in hudič, 
cerkveno in posvetno itn. 

Vse te pojme oziroma njihove simbole je moč 
zaslediti tudi na ohranjenih lesorezih in grafikah na 
različnih podobah iz obdobja od 1530 do 1617, pri 
čemer igrajo poleg portretov Luthra, Melanchtona 
in ostalih reformatorjev pomembno vlogo predvsem 
različni novi teološki pogledi na človeka in na Boga, na 
milost, vero, na občestvo itn. V skladu s tistim časom 
in z njegovo notranjo ter zunanjo napetostjo so bile 
podobe večkrat tudi satirične, posmehljive, močno 
izpričujoče, provokativne in vedno izpovedne. 

Na podobah (lesorezih, grafikah itd.) se močno 
odraža duh reformacije, začenši z principom sola 
scriptura (samo Sveto pismo), zato vsebujejo različ-
ne biblične simbole in tudi viden razvoj teologije iz 
katoliških principov v evangeličanske. V sam vrh je 
postavljena moč Božje besede, zato ne manjka citat 
oziroma simbol tako tipičen za luthrovsko reformacijo 
– Verbum Domini Manet in Aeternum (Božja beseda bo 
ostala na vekomaj). Zanimiv je na podobah ohranjen 
prehod iz klera k splošnemu duhovništvu, kjer pred-
stavlja občestvo, laizacija kot pomemben del prebu-

jenja, obenem pa sta poudarjeni tako duhovna kakor 
posvetna oblast. Prav tako zasledimo zelo pomembno 
kristocentričnost, kjer je Kristus sredi ljudstva kot 
edini posrednik milosti (sola gratia). V tem smislu 
je jasno izpričano kot konfrontacija, da ni potreben 
plašč Marije, ki prekriva in ščiti človeka ter človeštvo, 
ampak sola fide, samo vera, ki izhaja iz človeka – ona 
je tisti odrešujoči moment med Bogom in človekom. 
Izpoveden je tudi simbol spovedi na umetniških delih, 
kjer je poudarjena moč krsta, a obenem tudi spoved, 
opravljena s sočlovekom, s svojim bližnjim, kjer dobi 
personalni karakter vere in svobode vesti pred Bogom 
in človekom svoj jasen izraz.

Značilna za takratno evangeličansko umetnost so 
bila tudi razpela, ki izhajajo iz Luthrove teologije križa 
kakor tudi pojem skritega Boga (Deus absconditus) ter 
Božjega jagnjeta, ki je Kristus. 

Nenazadnje je bil mnogokrat portretiran tudi sam 
Martin Luther kot osrednja postava reformacije, kjer 
sta se na portretih izkazovala moč njegove osebnosti 
in zgodovinski pomen njegovega delovanja. Njegov 
portret po domovih je evangeličanom pomenil del 
njihove lastne identitete. 

Imena, ki stojijo za umetniškimi deli tistega časa, 
so Lucas Chranach starejši, Lucas Chranach mlajši, 
Jakob Lucius, Matthias Grünewald in drugi. 

Mnoga umetniška dela, lesorezi in grafike so podo-
be bibličnih citatov. Beseda si je tako nadela podobo 
in vsaka govori na svojstven način. Božja beseda si je 
nadela podobo, podobo so dobili »nova teologija«, 
»novi pogledi«, vse tisto, kar je reformacija bila takrat 
in je v marsičem tudi danes. Prepletenost teologije in 
podobe kot tudi folklore, na čemer sloni strokovno 
delo predavatelja in kar je pravilno odkril, se je po-
kazala za bistveno tudi na predavanju v Spominskem 
domu, za katerega smo predavatelju hvaležni. Zanimiv 
strokovni večer je obogatil domači Evangeličanski 
ženski pevski zbor iz Puconec. 

Katja Ajdnik

Dr. Robert Inhof predava na temo »Upodobitve Martina Luthra 
med leti 1530–1617«

Predaval je dr. Robert Inhof 
na temo »Upodobitve Martina 
Luthra med leti 1530–1617«
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SODELOVANJE  
EVANGELIČANSKIH GMAJN
Moravske Toplice, 17. maja

V nedeljo, 17. maja, sta evangeličanski gmajni iz 
Moravskih Toplic in Bad Uracha, Seeburg, v Nemčiji, 
podpisali listino o sodelovanju. Evangeličanski občini 
že dolgo sodelujeta, zato je podpis tega dokumenta 
potrditev dosedanjega uspešnega sodelovanja, obe-
nem pa je zaveza za nadaljnje sodelovanje. To se je 
zgodilo med posebno božjo službo, ki so jo obogatile 
pevke in pevci in pridigi obeh duhovnikov.

V imenu našega društva sem se te svečanosti 
udeležil ter nemški in slovenski strani namenil nekaj 
besed, kar je bilo lepo sprejeto. Nemški strani sem, 
med drugim, povedal naslednje:

Ta podpis o sodelovanju je pomemben tako za 
obe cerkvi kot tudi obe občini. Ne gre pa spregledati, 
da taki dokumenti krepijo evropski duh sodelovanja, 
kar je ta čas, ko EU ni v najboljši kondiciji, še posebej 
pomembno. Poudaril sem, da je EU naša skupna pri-
hodnost, še več, je naša usoda.

Slovenija je small but beautiful: Prekmurje ima 
čudovita zdravilišča, na zahodu države je Jadransko 
morje, na severu alpski svet. Slovenija je turistična 
dežela – vedno ste bili, ste in boste dobrodošli. 

Sodelovanje, če tako rečem, se je začelo s Trubar-
jem, ki je pri vas pokopan, danes pa smo posebej drug 
drugemu pomemben gospodarski partner.

Prepričan sem, da bo ta dokument poglobil, razširil 
in utrdil sodelovanje med cerkvama, tudi občinama, 
in bo kamenček v mozaiku sodelovanja naših narodov 
in držav.

Slovenski strani sem rekel, da je to dejanje pravi 
korak v pravo smer, da je njihov duhovnik, častni škof 
Erniša, s tem potrdil, da razume znamenje časa, potrdil 
svojo delavnost in svetovljanstvo. Zaželel sem jim plo-
dno sodelovanje ter jim predlagal, da stik vzpostavita 
tudi občini. Čeprav, sem poudaril, ne pripadam nobe-
ni Cerkvi, menim, da evangeličanstvo času primerno 
nagovarja svoje vernike, morda tudi zato, ker sta čas 
začetkov protestantizma in današnji čas primerljiva. 
Zaželel sem jim tovariškega sodelovanja.

Podpis sta pozdravila tudi predsednik občine Mo-
ravske Toplice in predstavnik Ministrstva za kulturo.

 
mag. Viktor Žakelj

VRATUŠEV PRISPEVEK  
K TRUBARJEVINI

Akademik dr. Anton 
Vratuša je pred slabim 
letom dočakal 100 let. V 
počastitev tega dogod  - 
ka je junija letos pri fun-
daciji dr. Vaneka Šif tarja 
izšla monografija Jeziko-
slovna in literarna misel 
Antona Vratuše. V uvod-
nem poglavju ugleden 
mariborski novinar in 
hkrati tudi urednik knjige

 Mirko Munda prikazuje jubilantovo pestro, bogato 
in plodno življenjsko pot. Za naše društvo je zlasti 
zanimiv odlomek, ki govori o Vratuši kot voditelju 
pripravljalnih odborov za praznovanje jubilejev dveh 
velikih Slovencev, Frana Levstika in še zlasti Primoža 
Trubarja. Z avtorjevim dovoljenjem predstavljamo 
odlomek našim članom.

Vratuša se k »svoji prvi ljubezni«, slavistiki, vrača, 
kadar le more, zato je rad sprejel vodenje pripravljal-
nih odborov za praznovanje jubilejev dveh velikih mož 
– 1981. leta 150-letnice rojstva Frana Levstika in pet 
let pozneje 400-letnice smrti Primoža Trubarja. Edini 
pogoj, ki ga postavil za sodelovanje, je bil, da mora 
postati rezultat nekaj trajnega, praznovanji ne smeta 
biti le enkratni manifestaciji. Uspel je. Velike Lašče so 
bile takrat vase zaprt kraj, zadružni dom je propadal 
in Vratuša je predlagal, da bi ga obnovili v spomenik 
velike dolenjske literarne trojke – Levstika, Stritarja 
in Jurčiča. Levstikov dom v Velikih Laščah je še danes 
kulturno središče tega dela Dolenjske.

V Rašici je pripravljalni odbor dosegel še več: 
obnovili so Trubarjevo domačijo in ta že skoraj tri 
desetletja ohranja ter povezuje Trubarjevo delo in 
kulturo njegovega časa s sodobnostjo. 

Med slavnostjo septembra 1981 v Retjah, Levstiko-
vem rojstnem kraju – ta je kak kilometer oddaljen od 
Velikih Lašč – je Vratuša med drugim dejal, da »zazna-
mujejo spomin na največji um svoje dobe, ustvarjalca 
modernega slovenskega kulturnega programa in ko-
vača slovenskega jezika, neustrašnega znanilca resnice, 
oblikovalca slovenske narodne zavesti, doslednega 
bojevnika za demokratične in revolucionarne smotre 
slovenskega naroda: za njegovo zedinjenje in vsestranski 
razvoj v svobodi«. Ob sklepu Levstikovega leta, kot je 
naslovil svoje razmišljanje v Naših razgledih januarja 
1982, pa je spomnil, da je ta veliki mož z narodnimi 
tabori našel ustrezno obliko, s katero je boj za resnične 
interese slovenskega ljudstva prenesel v ljudske množice. Občina Moravske Toplice

Občina 
Seeburg

Predaval je dr. Robert Inhof 
na temo »Upodobitve Martina 
Luthra med leti 1530–1617«
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»Fran Levstik je živel in deloval v dobi, ko je bil 
slovenski narod obsojen na težko narodno in socialno 
tlako v Avstriji, temu pa se je mogel upreti le človek 
Levstikovega kova, vztrajnosti in kljubovalnosti, človek 
Levstikove razgledanosti po svetu in hkrati zasidran v 
slovenskem narodu,« je zapisal Vratuša in nadaljeval: 
»Upravičeno pričakujemo, da se bodo dejavnosti, ki so 
se odvile ali so se začele v Levstikovem letu, na ustre-
zen način nadaljevale. […] Naj v zvezi s tem omenim 
dve neposredni nalogi. Prva se nanaša na Levstikovo 
izročilo o slovenskem jeziku. Bistvo njegove misli je 
zvestoba jezikovni dediščini in s tem naravnemu jezi-
kovnemu razvoju. Tega se je držal tudi sam, saj ga v vrh 
našega slovstva uvršča prav dejstvo, da je z izrednim 
čutom za jezik napisal nekaj imenitnih strani našega 
leposlovja. Po isti poti so hodili vsi mojstri slovenske 

urediti kraje, kjer so bili doma tisti trije Slovenci, ki so 
najučinkoviteje prispevali k oblikovanju slovenskega 
jezika.«

Marca 1986 so v kulturnem domu v Velikih Laščah 
odprli Stritarjevo in Levstikovo spominsko sobo, jeseni 
pa so na veliki slovesnosti v Rašici predali namenu 
obnovljeno Trubarjevo domačijo.

Anton Vratuša je na slovesnosti 21. septembra 
1986 ponovil: »Obnova Trubarjeve spominske hiše je 
bila v programu pripravljalnega odbora za počastitev 
njegovega jubileja na prvem mestu. Prepričan sem, 
da to ne bo le spomenik delu velikega humanista, 
misleca in graditelja Primoža Trubarja, ampak tudi 
stalni živi studenec človeških vrednot in idej, za katere 
se je ta veliki mož vse svoje življenje bojeval. Enako 
pomemben razlog za moje zadovoljstvo je dejstvo, da 
so spontane pobude z različnih strani zares močno 
obogatile naš program. Ta val je zajel veliko število 
ustvarjalcev in je dal že doslej pomembne plodove na 
področju založništva, znanosti, likovne, gledališke in 
filmske umetnosti, dokumentacijske ter informativne 
dejavnosti.« 

Vratuša je v Naših razgledih decembra 1986 takole 
razmišljal o pridobitvah ob jubileju Primoža Trubarja: 
»Novo življenje je zadihalo v prenovljeni Trubarjevini. 
[…] Skromna Trubarjeva spominska soba bo trajen 
spomenik, ki v besedi in sliki priča o življenju in delu 
velikega buditelja slovenske narodne zavesti in uteme-
ljitelja slovenskega knjižnega jezika, o sodobnikih, ki so 
tako ali drugače vplivali na njegovo življenjsko pot, ter o 
burnem 16. stoletju, v katerem je tudi sam ustvarjalno 
deloval in jasnovidno odpiral nova pota. […]

V Trubarjem letu so se vrstile pomembne dejav-
nosti, vrsta kulturnih prireditev, spominskih razstav 
in skupnih počastitev v šolah in delovnih kolektivih, 
pobude v založništvu, novem poletu v ljubiteljski 
kulturi.«

Mirko Munda

STOLETNICA PRIKLJUČITVE 
PREKMURJA K MATICI

Pred mesecem dni sem županu Mestne občine 
Murska Sobota, dr. Aleksandru Jevšku, nekaterim 
znanim Prekmurcem in Slovencem pa v vednost, 
poslal predlog, da se najbolj zaslužnim za priključitev 
Prekmurja k matici – med te gotovo sodi duhovnik 
prof. dr. Mitja Slavič – postavi spomenik v središču 
Prekmurja, v Murski Soboti. Gospodu županu se je 
ta ideja očitno zdela zanimiva in me je 11. 8. 2015 
povabil na sestanek. Rekel je, da ga pobuda zanima 
ter me prosil, da jo (širše) pojasnim.

besede od Stritarja, Murna in Ketteja do Cankarja in 
Župančiča. Tako je slovenski jezik tudi danes pristen, 
ljudski, obenem pa tudi široko razvit, da je mogoče 
v njem izraziti vse tisto, kar lahko izražajo današnji 
svetovni jeziki. 

Druga naloga zadeva naš dolg, da oživimo kulturno 
dediščino, ki jo imamo na velikolaških tleh. Že čez 
nekaj let bo 400-letnica Trubarjeve smrti in 150-let-
nica Stritarjevega rojstva. Vsaj do takrat bi morali 
spodobno in našim kulturnim potrebam ustrezno 
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Izkoristil sem priložnost in mu povedal, kaj me 
je pri tem motiviralo. Uvodoma sem rekel, da me 
ne vodijo posebni interesu in nikakršen moj status. 
Edino, kar me veže na Prekmurje, je moje dolgoletno 
predsednikovanje SPD Primož Trubar, ki je kulturno 
vseslovensko društvo in kar bom povedal, zadeva 
poslanstvo, bolje filozofijo tega društva, saj je našim 
članom Prekmurje spričo prisotnosti evangeličanov v 
njem posebej blizu. 

Po točkah in na kratko:
Prekmurje je nekaj posebnega in še vedno ni do 

kraja integrirano v slovensko zavest. Tudi sam feno-
men priključitve (edino tedaj smo Slovenci pridobili 
del zemljišča, poseljenega s Slovenci) večini ni znan, 
gotovo pa znatno manj kot dogodki na Koroškem in 
Primorskem. Leta 2019 bo od takrat minilo 100 let in 
dolžnost slovenske države je, da to »krivico« popra-
vi. Torej: leto 2019 mora biti posvečeno priključitvi 
Prekmurja. Razlogi za to so zgodovinski in aktualni. 
Mislim, da jih to pot naslovnikom ni potrebno po-
sebej razlagati.

V ta namen bi morali ustanoviti častni in ope-
rativni odbor, ki bi poskrbela najprej za status tega 
spominjanja in nato za izvedbo premišljenega pro-
grama.

Častni odbor bi morali sestavljati vsakokratni 
predsedniki države, vlade in državnega zbora, vidne 
slovenske osebnosti in najbolj uveljavljeni Prekmurke 
in Prekmurci. Na eksplicitno vprašanje, kdo bi bil pri-
meren predsednik, predlagam aktualnega predsednika 
državnega zbora, o katerem mislim, da izpolnjuje 
pogoje za opravljanje tako odgovorne naloge.

Nekaj vsebin, ki bi jih to proslavljanje moralo zajeti:
— Opis zgodovine tega dogodka: sem sodijo tudi opis 

vojaških akcij ob koncu prve svetovne vojne, vsa 
specifika NOB in vojaška osamosvojitvena dejanja 
(menda je knjiga o slednjem izšla pred kratkim). 
Kolikor vem, je nekaj knjig o tem napisanih, ne 
poznam pa koncentriranega dela, ki bi, profesio-
nalno in poljubno hkrati, to prikazalo. Čas je, da 
se to opravi.

— Prekmurje (in Prlekija) sta dali Slovencem veliko 
žlahtnih peres. O posameznikih je veliko in tehtno 
napisanega. To bi kazalo zaobjeti v primernem delu.

— Tudi likovna produkcija Prekmurcev je zanimiva. 
O tem pa, kolikor vem, ni kaj prida napisanega. 
Dobiti je potrebno umetnostnega zgodovinarja, 
ki bo to ustvarjalnost predstavil.

— Že povedano velja tudi za glasbo, ljudsko, po-
pularno in resno. Tu ste Prekmurci, res da ne le 
Prekmurci, povsem bosi. Sestavni del tega bi bila 
tudi predstavitev ciganskega melosa.

— Tudi gospodarski razvoj je bil specifičen: kmetijstvo, 
Mura, kemična industrija, drobno gospodarstvo. 

V tem primeru bi šlo tudi za študijo, kako naprej. 
Prekmurje mora dobiti poindustrijsko gospodarsko 
strukturo, ki bo lahko zaposlila mlade, šolane ljudi.

–—bilo potrebno predstaviti, tudi judovsko zgodovino 
Prekmurja.
To in še kaj bi morali storiti v naslednjih štirih 

letih. Mediji bi morali ta prizadevanja Prekmurcev in 
slovenske države spremljati, promovirati. Ta projekt 
bi lahko postal dokaz, da smo Slovenke in Slovenci 
sposobni graditi in ne le rušiti, da smo državotvoren 
narod.

Prekmurci živijo s tremi sosednjimi narodi. Zgodo-
vina o tem »sobivanju« pove marsikaj. Skrajni čas je, 
da spoznamo, da morajo biti ti odnosi racionalni, po 
možnosti prijazni in, prosim, brez »objemanja« – tudi 
glede tega je zgodovina poučna.

Tovrstni jubileji pa morajo imeti tudi konkretne 
projekte, s katerimi se lahko ljudje poistovetijo. Naj 
naštejem nekaj tovrstnih primerov:
— Izgradnja prekmurskega gledališča (Nova Gorica, 

Kranj ga imata, Murska Sobota ne).
— Prekmurje nima športne dvorane, tudi ne npr. no-

gometnega igrišča ranga, ki dovoljuje meddržavne 
tekme.

— Murska Sobota potrebuje »inštitut«, fakulteto 
tehnične usmeritve, ki bi dajala kadre za prestruk-
turiranje gospodarstva (Slovenija ne potrebuje 
obramboslovcev, laičnih teologov, »uporabnih 
sociologov«, eksotičnih ekonomistov in pravnikov 
– to, upam, da je jasno).
 
Zapisano me je vodilo k pisanju te pobude. Morda 

imam prav in bi lahko bila prihodnost Prekmurk in 
Prekmurcev prijaznejša, kot je sedanjost.

Sredi avgusta 2015

mag. Viktor Žakelj
predsednik SPD Primož Trubar

POL STOLETJA  
GRADU BRDO

Sredi oktobra je grad Brdo pripravil zanimivo pre-
davanje o svoji petstoletni zgodovini. Udeležilo se ga 
je tudi nekaj članov našega društva. Za nas so poleg 
zgodovinskih dejstev bile zanimive zlasti povezave  
med raznimi lastniki gradu z reformacijskim gibanjem 
in še posebej s slovenskimi protestanti, ki so bili na 
gradu v času širitve protestantizma kar dobro zastopa-
ni. Predavatelja sta bila poznavalka grajske zgodovine 
Lidija Slana in mag. Gojko Zupan.
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Že vsaj leta 1446 je na območju današnjega Brda 
stal podeželski dvor, katerega lastniki so bili takrat še 
vitezi, plemeniti Egkhi. Prevod besede Egkh pomeni 
’Brdski’ ali ’z Brda’. Tu se začnejo pisati zgodbe današ-
njega posestva Brdo.

Do konca 30. let 16. stoletja Jurij Brdski prvotni 
dvor prezida v velik in dobro utrjen grad, ki ga po 
svoji družini poimenuje Brdo. Sredi 17. stoletja začne 
družina Brdskih gospodarsko propadati in posest se 
začne drobiti.

Konec 17. in v začetku 18. stoletja grad za kratek 
čas preide v last družin Schrattenbach in Gallenberg, 
ki posest ponovno združijo.

Leta 1753 celotno posest na dražbi kupi Michelan-
gelo pl. Zois, veletrgovec, lastnik fužin in eden najbo-
gatejših podjetnikov na Kranjskem. Pred smrtjo brdsko 
posest prepusti svojemu najstarejšemu sinu Žigi, ki po 
očetovi smrti postane tudi lastnik vseh rudnikov in 
fužin ter s tem eden najbogatejših takratnih kranjskih 
fevdalcev in industrialcev. Žigo Zoisa poznamo tudi 
predvsem kot izobraženca, mecena književnikov in 
velikega zbiralca. V letih 1785–1790 je z bratom 
botanikom Karlom Zoisom na Brdu zasnoval prvi 
alpski botanični vrt na Slovenskem, poleg njega 
pa še razkošen grajski park s prek 10.686 rastlina-
mi. Zgodbe Zoisov so se na Brdu pisale več kot 155 
let, do leta 1928.

Zoisi leta 1929 posestvo Brdo prodajo na prosto-
voljni javni dražbi in nova lastnika do 1935 postaneta 
lesna trgovca in podjetnika Franc Dolenc in Stanko 
Heinrihar.

V letih 1935–1941 je Brdo v lasti jugoslovanske 
kraljeve družine Karađorđević. Ta je grad in zemljišče 
temeljito preuredila in Brdo je postalo eno najlepših 
posesti v Kraljevini Jugoslaviji.

Leta 1947 Brdo po odloku o nacionalizaciji posestva 
preide v last Izvršnega sveta SFRJ z namenom, da se 
preuredi v rezidenco predsednika republike Josipa 
Broza Tita. Tito je na Brdo v presledkih prihajal vse 
do januarja 1980.

Po Titovi smrti grad in posestvo Brdo preideta pod 
upravo Izvršnega sveta LR Slovenije, po volitvah leta 
1990 in razglasitvi samostojnosti pa v last in upravo 
Republike Slovenije. V prvih letih po osamosvojitvi je 
bil grad protokolarni objekt, v zadnjih letih pa čedalje 
bolj odpira vrata širšemu občinstvu. Vsakdo si zdaj 
lahko v živo ogleda veličastne grajske prostore, kjer so 
nekoč gostili kronane glave iz vse Evrope in v katerih 
so sestankovali največji politiki sveta. Ogleda je vre-
den tudi obsežen grajski park z mnogimi spomeniki 
in hortikulturnimi zanimivostmi. Ves čas se uprava 
parka vztrajno trudi z urejanjem celotnega kompleksa 
in vračanjem v nekdanje stanje, kjer je le mogoče.

V času protestantizma je bil grad pomembno sre-
dišče reformacijskega gibanja. Mnogi lastniki gradu so 
sprejeli protestantsko vero, v 16. stoletju je imel grad 
celo protestantsko kapelo, kamor so hodili poslušat 
pridige tudi okoliški prebivalci. Tu se je leta 1562 ustavil 
tudi Primož Trubar. V zahvalo za podporo protestantiz-
mu je lastnik Adam Brdski prejel enega prvih izvodov 
Dalmatinove Biblije, ki jo grajska knjižnica hrani še da-
nes, prav tako tudi originalno Slavo vojvodine kranjske. 

Konec 16. stoletja se je v času protireformacije v 
nemške dežele odselilo približno 50 protestantskih 
članov rodbine Egkh-Hungerspah, takratnih lastnikov 
gradu Brdo. Dva pravnuka Jurija Egkha pa sta ostala na 
gradu, vendar sta morala prestopiti v katoliško vero. 

Ob tem je žal treba komentirati nedopusten spo-
drsljaj v časniku Delo z dne 13. oktobra 2015, kjer je 
avtorica sicer dobre predstavitve zgodovine Brda za-
pisala, da »sta se dva Jurijeva pravnuka pokristjanila 
in ostala na Brdu«. Kot protestanta sta seveda že bila 
kristjana, morala sta le prestopiti v katoliško vero, da 
sta s tem lahko ohranila svoje lastniške pravice nad 
gradom. Še en lep dokaz, kako površno je poznavanje 
protestantizma pri nas in kakšen je odnos večinske 
katoliške sfere do manjših krščanskih skupnosti. 

Kazimir Rapoša



45LUBI SLOVENCI

NAGOVOR OB  
650. OBLETNICI OMEMBE 
VASI NEMČAVCI
Nemčavci, 20. september

Naprošen sem bil, da vas, spoštovane vaščanke 
in vaščani ter cenjene goste, nagovorim ob proslavi 
častitljive obletnice vašega kraja.

Vsaj nenavadno je, da ste me povabili, čeprav ne 
pripadam nobeni stranki, nobeni cerkvi in nisem niti 
Prekmurec. 

Priznam: o Prekmurju, o vas, Prekmurcih, nisem 
vedel kaj dosti. S protestantizmom sem se seznanil 
že v srednji šoli, kot politik pa sem se po zaslugi Geze 
Farkaša srečal s takratnim prvim evangeličanom, 
kultiviranim in izobraženim g. Ludvikom Novakom. 
Poučno srečanje, vsekakor.

S Prekmurjem in Prekmurci sem se začel pogloblje-
no spoznavati dejansko šele tedaj, ko smo predstavni-
ki takratne Socialistične stranke ob angažmaju dveh 
vidnih slovenskih izobražencev, takratnega »preno-
vitelja« dr. Leva Krefta in takratnega »demokrata« 
Toneta Peršaka, dosegli, da je 31. oktober kot dan 
reformacije postal državni praznik. S tem in s kasneje 
proglašenim 17. avgustom, spominom na pripojitev 
Prekmurja matici Sloveniji, ter v začetku devetde-
setih let ustanovljenim Slovenskim protestantskim 
društvom Primož Trubar, katerega prvi predsednik 
je postal vaš rojak, prof. dr. Oto Norčič, Prekmurje 
in Prekmurci – upam, da dokončno – vstopate v 
slovensko občestvo.

Ne vi, Prekmurke in Prekmurci, kaj šele ostali Slo-
venke in Slovenci, se ne zavedate povsem gospodarske, 
politične in duhovne razsežnosti vključitve Prekmurja 
v slovensko občestvo. Gre za enkratno dejanje, ki 
dejansko zaokroža slovensko bit v devetdesetih letih 
nastale slovenske države.

Več kot 900 let ste živeli pod Slovencem zelo ne-
naklonjeno madžarsko oblastjo, a ste vendarle v novi 
politični stvarnosti našli moč in zagotovili pripadni-
kom madžarske manjšine, da lahko danes dostojno 
živijo kot državljani madžarske provenience v Repu-
bliki Sloveniji. Na to smo lahko Slovenci resnično 
ponosni. Česa podobnega naši številčnejši sosedje, ne 
le Madžari, ampak tudi Avstrijci in Hrvatje očitno niso 
sposobni uresničiti našim ljudem, živečimi med njimi. 

Prekmurci ste na poseben način ohranjali svojo 
nacionalno bit. Zlasti v 17. stoletju so za to poskrbeli 
protestantski duhovniki, omenil bi Števana Küzmiča, 
ustvarili so prekmurščino kot knjižni jezik, ki pa je – 
žal – premalo prisotna v aktualni knjižni slovenščini. 

V 19. in 20. stoletju so k ohranjanju slovenstva 
v Prekmurju bistveno prispevali nekateri katoliški 

duhovniki, med njimi npr. prof. Matija Slavič, ki 
je bil na pariški konferenci dovolj prepričljiv za 
predstavnike sil antante, ki so tedaj urejali povojno 
podobo Evrope, in si zato zasluži spomenik v središču 
Prekmurja. 

Prekmurje je tudi v nazorskem smislu pluralno 
okolje. Katoliki, ki drugod po Sloveniji radi manife-
stirajo svojo številčno dominantnost, tu v Prekmurju 
vendarle priznavajo nazorsko pluralnost. Tu so evan-
geličani in drugi protestantje, pred vojno je tu živela 
številna židovska skupnost (t.i. madžarskih Židov), 
mnogo pa je tudi občank in občanov, ki ne pripadajo 
nobeni cerkvi. Ta nazorska pluralnost je lahko dobra 
podlaga za postindustrijsko, upam, da tudi postkapi-
talistično Prekmurje.

Prekmurci ste vedno imeli intelektualce, gospodar-
stvenike in politike, ki so zagotavljali, da ste Prekmurci 
in s tem tudi Slovenci obstali na tem frekventnem 
križišču južne Evrope, da ste torej, kot bi rekel Trubar, 
stali in obstali.

Imate jih tudi danes: Milana Kučana, ki je bil 
pravi mož, ob pravem času na pravem mestu, drugi 
takšen je že kar legendarni stoletnik akademik prof. 
dr. Anton Vratuša, vrhunski intelektualec, ki je vedno 
vedel, kje mu je mesto. Vaš je tudi po osamosvojitvi 
eden najvidnejših slovenskih podjetnikov, Stanko 
Polanič, in vaš je tudi Vlado Kreslin, ki je prekmurski 
melos vnesel v slovensko zabavno glasbo. In še bi 
lahko našteval. 

Zaradi naravnih danosti in zaradi takih ljudi 
ima Prekmurje ne le spoštovanja vredno preteklost, 
ampak tudi bodočnost. Vse seveda pod pogojem, da 
zgodovino jemljete kot celoto, da vas ta povezuje 
in ne razdvaja in da korak za korakom ustvarjate 
postindustrijsko gospodarsko strukturo, ki bo upo-
števala omejenost naravnih virov in bo pravična do 
vseh ljudi.

S to svojo proslavo dajete Slovenkam in Sloven-
cem vzgled, kako je treba krepiti nacionalno zavest, 
posebej še ta čas nebogljeni slovenski politiki, da bi 
morda končno le začela služiti slovenskim nacional-
nim interesom in vsem tistim, ki živimo od minulega 
in tekočega dela. Danes je zato še kako pravi čas, da 
se spomnimo tudi Koclja, za kar se zavzema odvetnik 
Oskar Norčič, duhovnika Matija Majerja in sloven-
skih partizanov, ki jim je iskreno šlo za nacionalno in 
socialno osvoboditev.

Naj ta današnja proslava prispeva k vsemu temu, 
spoštovani Prekmurci. Ostanite vest pomehkuženi 
in ta čas povsem dezorientirani slovenski politiki, ki 
hlapčuje naddržavi EU, vse manj pa je v službi komaj 
nastale slovenske države – malo trdo rečeno, a žal, 
resnično.

Ostanite uspešni in srečni!
mag. Viktor Žakelj
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OTO NORČIČ
(1935–2002)

»V zavesti Slovencev je prisotna često izkrivljena 
slika o dosegu in razsežnostih slovenske reformacije 
in protestantizma. Največkrat se smatra, da je v 16. 
stoletju šlo zgolj za versko gibanje in nastanek prvih 
slovenskih knjig. Slovenska reformacija je mnogo več. 
Ta reformacija nam je dala knjižni jezik, prvo slovensko 
književnost in slovnico, Slovensko cerkev, prvo posvetno 
šolstvo in prvo javno knjižnico, in kar je najpomemb-
nejše: izoblikovala je zavest o pripadnosti ljudstva v teh 
krajih k razpoznavni etnični skupini […].«

Tako je prof. dr. Oto Norčič, prvi predsednik Slo-
venskega protestantskega društva Primož Trubar, v 
svojem govoru na osrednji državni proslavi dneva 
reformacije oktobra 1995 naštel prvine, ki naj bi bile 
temelj trajne zavesti Slovencev o pomenu delovanja 
Primoža Trubarja in njegovih sodelavcev, ob čemer je 
opozoril tudi na pomen prekmurskih protestantskih 
književnikov v 17. in 18. stoletju. Prav spoznavanje 
in uveljavljanje Trubarjeve in nasploh protestantske 
kulturne, verske, jezikovne, literarne, prosvetne in 
politične zapuščine je bilo postavljeno za izhodišče 
našega društva, ki je bilo ustanovljeno oktobra 1994. 
Pripravljalni odbor za ustanovitev društva – vodil ga je 
Norčič – je v programskih izhodiščih posebej poudaril 
odprtost društva za vse brez oziranja na življenjski in 
svetovni nazor, versko in politično pripadnost ter na-
cionalno opredeljenost; širša slovenska javnost je bila 
s temi izhodišči seznanjena v članku Marka Kerševana 

(Slovenci, reformacija, protestantizem danes, sobotna 
priloga Dela, 29. oktober 1994).

Oto Norčič je ob svoji drži preudarnega, modrega 
in na prvi pogled zadržanega, v resnici pa dobroduš-
nega in širokosrčnega moža zavzeto snoval, oblikoval, 
zbiral in navdušeno privzemal pobude – veliko jih je 
bilo podanih že na ustanovnem zboru – za delovanje 
društva ter jih tudi uresničeval skupaj s prijazno in to-
variško pridobljenimi sodelavci. Že marca 1995 je dru-
štvo v Cankarjevem domu v Ljubljani pripravilo svojo 
prvo kulturološko prireditev Biti jezik; kot govorci pri 
omizju o jeziku so sodelovali dr. Matjaž Kmecl, dr. Igor 
Grdina, režiser Zdravko Zupančič in prof. Peter Kovačič 
Peršin. Oktobra 1995 se je predvsem po Norčičevem 
prizadevanju zbrala v Moravskih Toplicah skupina 
uglednih slovenskih likovnikov na slikarsko kolonijo, 
ki je bila že zasnovana kot vsakoletna in je res tudi 
postala trajna. Osrednjo državno proslavo dneva re-
formacije oktobra 1995 z dramatizacijo Draga Kuharja 
na podlagi Trubarjevih predgovorov je organiziralo 
društvo skupaj z Ministrstvom za kulturo ter dokazalo 
smiselnost in kulturno utemeljenost tega slovenskega 
praznika. Za leti 1994 in 1995 je izšel prvi društveni 
Letopis (letnik 1997 že z naslovom Stati inu obstati). Fe-
bruarja 1996 je na prireditvi društva v evangeličanski 
cerkvi v Ljubljani v počastitev Prešernovega dneva dr. 
Francka Premk predstavila svojo monografijo Korenine 
slovenskih Psalmov. Aprila 1996 sta predsednik društva 
Norčič in senior Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji 
Geza Erniša poslala ljubljanskemu nadškofu Alojziju 
Šuštarju pismo s predlogom, da Janez Papež II. na 
bližnjem obisku Slovenije izreče obžalovanje zaradi 
protiprotestantskih in protireformacijskih ukrepov 
na Slovenskem. Maja 1996 je v sozaložništvu društva 
pri Slovenski matici izšel Tretji Trubarjev zbornik s pri-
spevki s simpozija leta 1987; brez prizadevanja društva 
gradivo z največjega simpozija ob 400. obletnici Tru-
barjeve smrti sploh ne bi bilo izšlo. Oktobra 1996 je 
društvo skupaj z Ministrstvom za kulturo pripravilo 
osrednjo državno proslavo z monodramo Matjaža 
Kmecla o Trubarju. Nato je društvo med drugim leta 
1998 sporočilo Mestni občini Ljubljana prvo pobudo 
za preureditev nekdanje Trubarjeve hiše v Ljubljani 
za kulturne namene, leta 1999 sprožilo pripravljanje 
znanstvene objave Zbranih del Primoža Trubarja, leta 
2000 vzidalo spominski plošči v Rothenburgu nad 
Taubero in Tübingenu.

Navedeni zgledi kažejo, da je društvo pod Norčiče-
vim vodstvom že v prvih dveh letih obstoja temeljito 
seglo na vsa področja delovanja, kakršna si je začrtalo 
v programskih izhodiščih in statutu – od spodbujanja 
znanstvenega preučevanja in objavljanja del prote-
stantov do zavzemanja za objektivno vrednotenje 
dosežkov protestantizma in širjenje vednosti o njih, 
od prodiranja v javnost do izdajanja glasila.
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Ni pa šlo brez trkov ob najrazličnejša nasproto-
vanja in celo ob očitke, da društvo želi spodbujati 
sovraštvo do Rimskokatoliške cerkve. Predsednik je 
moral prenesti marsikaj. Opozorila, med drugimi tudi 
Norčičevo v omenjenem govoru leta 1995, na versko 
in vsakršno nazorsko toleranco, marsikje niso zalegla. 
Društvo je s svojimi prizadevanji pač vzbudilo med 
Slovenci nekaj starega in nekaj novega nelagodja gle-
de protestantizma. Nadškof Šuštar je zavrnil predlog 
društva in Evangeličanske cerkve kot neustrezen, kajti 
po njegovem bi morali taka vprašanja najprej obravna-
vati na nižjih ravneh (npr. Slovenski ekumenski svet); 
verjetno zato papež Janez Pavel II. ni napravil primerne 
simbolne geste za boljše razumevanje in dialog med 
verniki, čeprav je po smislu podobno dejanje storil 
na Madžarskem, Češkem in Slovaškem (prim. neob-
javljeni intervju novinarke murskosoboškega Vestnika 
z Norčičem, Letopis ’96). Ne glede na take zastoje je 
društvo z vztrajnim prizadevanjem doseglo, da je 
Trubar dobil trdnejšo »domovinsko pravico« v svoji 
domovini.

Oto Norčič se je pri takšnem prizadevanju ravnal 
po spoznanjih, da je reformacija posegla skoraj na vsa 
področja človekove zavesti in njegovega družbeno-
-ekonomskega razvoja. V svojem že omenjenem go-
voru leta 1995 je glede reformacije poudaril: »Lahko 
rečemo, da pomeni novemu načinu proizvodnje bolje 
prilagojen in usklajen način verskega, kulturnega in 
sploh družbenega življenja, ki je kulminiral v tako 
imenovani ’protestantski etiki’. Ta zapoveduje osvo-
bojenemu človeku, da živi pošteno življenje, in mu 
nalaga lastno skrb za duhovni in materialni razvoj. 
Brez posredništva ga postavlja nasproti sočloveku 
in problemom življenja ter premišljevanja o veri in 
drugem.«

Na svojem osnovnem delovnem področju, v znan-
stvenem preučevanju ekonomske teorije in njene 
aplikacije, zajetem v tri monografije in veliko razprav 
ter člankov, se je Norčič vsaj posredno srečeval tudi z 
reformacijskim gibanjem. Posebej osredotočeno se je 
tej temi posvetil 1999 v znanstveni razpravi Družbeno-
-ekonomski vidiki protestantskega gibanja in protirefor-
macije v Prekmurju (zbornik Protestantizem – zatočišče 
izgnanih na Petanjcih, 2000). Z upoštevanjem ugoto-
vitev Maxa Webra v znameniti knjigi Protestantska 
etika in duh kapitalizma (1905) je preučil medsebojni 
preplet premikov v gospodarjenju in prodora duha 
protestantizma.

Vse prikazano v tem spisu želi v glasilu Lubi Sloven-
ci predvsem opozoriti na 80. obletnico rojstva prof. 
dr. Ota Norčiča, ki kljub nujni strnjenosti vendarle 
razkriva, da je prvi predsednik s sodelavci izoblikoval 
domišljena, široka in trdna izhodišča za nadaljnje 
delovanje društva.

Dušan Voglar

IN MEMORIAM  

Videval sem Vas, občasno srečeval, spregovoril 
nekaj vljudnostnih besed, a poznal Vas pravzaprav 
nisem. O Vas, draga Vijolica, mi je največ povedala 
Vaša hčerka ob odprtem grobu.

Mea culpa: malo govorim, CV drugih me malo 
zanimajo, po njih gotovo ne brskam.

Nekaj fotografij iz mojega možganskega korteksa:
Širok, temen obraz, iskrive uči, zadržan nasmeh 

– toplina, ki ohranja distanco. Gospa vedno obvlada 
sceno, katere del je.

Je dejavna članica našega društva; člani smo za-
njo Trubarijani. Je ena redkih funkcionark Slovenske 
evangeličanske cerkve, ki se zaveda, da je za svojo 
vero dolžna Trubarju in njegovim.

O svoji veri ni govorila, a kazala je, da je globo-
ko verna kristjanka na protestantski – konkretno 
evangeličanski način. V svoji hčerki duhovnici je 
prepoznavala utelešenje svojih sanj. Njena vsakolet-
na proslava dneva reformacije v Gornji Radgoni, ki 
je za tisti večer poduhovila to z mejo prepolovljeno 
mesto, je bila njena služba božja. Tisto dobro uro 
je bila »farerica«, prisotni smo bili njeni verniki.

Zanjo in za njenega Jožeta meja ni obstajala, bil 
je to en svet, ki ga je zgodovina zdaj povezovala in 
nato spet delila, sedaj pa ga zlaga v celoto, kar je ta 
radgonski kot vedno bil.

Z Jožetom sta iz dveh različnih delov sestavljala 
celoto, ki ste jo kot žena, mati in na koncu babica 
suvereno obvladovali. Vaša smrt je vrezala v družino 
vrzel, ki jo bo treba zapolniti. Vem, da bodo vaši 
najdražji temu kos. Ne gre drugače: življenje je reka 
brez povratka.

Vaši Trubarijani Vas bomo pogrešali.
Iz spoštovanja do Vas izrekam: naj se Vam udejani 

Vaša vera, draga Violeta!
Viktor Žakelj 

VIOLETA 
DEUTSCH 
MESARIČ
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SKRIVNOSTNA DEŽELA  
NA DALJNEM JUGU

V organizaciji Protestantskega društva Primož Tru-
bar in turistične agencije Ars Longa smo se v sredo, 
10. 6. 2015, v res zgodnjih jutranjih urah izpred hale 
Tivoli v Ljubljani podali novim doživetjem, državi in 
kulturi naproti, proti Albaniji. Pridružila se nam je še 
skupina iz Murske Sobote in pot smo nadaljevali čez 
Hrvaško in naprej po jadranski avtocesti. Da bi pot 
do prve postaje, mesteca Ston, ki leži na polotoku 
Pelješac na hrvaški obali, karseda hitro minila, nam 
je vodič, g. Miloš Klemen Mohorčič, osvežil vedenje o 
Dalmaciji, torej regiji vzhodne obale Jadranskega mor-
ja, ki večji del leži na ozemlju današnje Hrvaške. Ime je 
Dalmacija dobila po plemenu Dalmatov, ki so živeli v 
zaledju Solina, glavnega mesta in središča takratne 
rimske province. Današnje glavno mesto pa je Split.

Pri mestu Neum smo prečkali pas Bosne in Herce-
govine in se ustavili ob ožini, ki ločuje polotok Pelješac 
od celine. Tukaj leži mesto Ston in čeprav smo ob 
poti v mestece opazili ogromno školjčišč, je bilo to v 
preteklosti najbolj poznano po solinah. Tako naselje 
Ston kot bližnji Mali Ston so ustanovili Dubrovčani 
na rimskih temeljih, takoj ko so leta 1333 zavladali 
Pelješcu. Obe naselji so utrdili in ju povezali s siste-
mom obrambnih zidov, enim največjih objektov na 
vzhodni obali Jadrana. Ston je tako obzidan s 7500 m 
dolgim obzidjem in v nepravilnem peterokotniku, z 
močnimi utrdbami na vogalih. V mestu smo si privo-
ščili hitro kosilo, potem pa se kljub vročini povzpeli 
na del tega velikega obzidja, ki ga vzorno obnavljajo.

Vožnjo smo nadaljevali mimo Dubrovnika. To lepo 
staro mesto, eden od največjih jadranskih biserov, se v 
listinah pojavi v 12. stoletju, a je še precej starejše. Ker 
je izredno stisnjeno in gosto pozidano, je arheološko 
raziskovanje močno otežkočeno, zato je daljno zgo-
dovino težko pojasniti. Sledovi barbarskega obstrelje-
vanja mesta pred desetletji pa na srečo niso več vidni.

Mejo s Črno goro smo prečkali med prijetno vož-
njo v hladnem avtobusu kljub visoki zunanji poletni 
temperaturi. Ta nekdanja najmanjša jugoslovanska 
republika, danes seveda samostojna država, je geo-
grafsko izredno pestra in razgibana, zgodovinsko pa 
kljub njeni majhnosti izredno bogata in pomembna. 
Črnogorci so nanjo in na svoje prednike upravičeno 
zelo ponosni. Naš prizadevni vodič nam je o tej slavni 
črnogorski preteklosti povedal veliko zanimivega.

Pozno popoldne smo prispeli v Budvo, eno naj-
starejših naselbin na tem območju, danes pa živahni 
center črnogorskega turizma, o čemer smo se zvečer 
ob sprehajanju med stojnicami tudi prepričali. Nasta-
njeni smo bili v hotelu z imenom Slovenska plaža, a 
imena nima po Sloveniji, pač pa po Slovaški … Hotelski 
kompleks je sicer pravo malo naselje bungalovov 
z več trgovinicami, butiki, restavracijami, bazeni, 
zobozdravnikom, frizerskim salonom in galerijo. Do 
sob v bungalovih turiste iz recepcije vozijo goste z 
vlakcem, za lažjo orientacijo dobijo celo zemljevid 
tega kompleksa. 

Naslednji dan, po samopostrežnem zajtrku – mo-
ram povedati, da ne najboljšem – je sledila vožnja proti 
Albaniji, mimo letovišča Sveti Štefan, ki je bil nekdaj 
v lasti Karadjordjevićev, nato protokolarni objekt in  
je danes v zasebni lasti. Ob lepi obali smo nadaljevali 

DRUŠTVENE EKSKURZIJE
Osrednja letošnja ekskurzija nas je popeljala daleč na jug, v Albanijo. To je bil eden redkih izletov, ki ni bil 
namenjen osnovnemu vodilu naših potovanj, torej spoznavanju krajev, kjer so delovali naši protestanti ali 
so bili kako drugače pomembni za reformacijo. A je bila do nedavnega najbolj skrivnostna evropska država 
kljub temu zelo zanimiva in vredna petdnevnega truda. Jesenski izlet v Istro je bil krajši, enodneven, a tudi 

bolj strokoven, tesno povezan s tematiko, ki nas najbolj zanima.

Vzpon na obzidje mesta Ston Pogled na stari Dubrovnik
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pot do Bara, največjega mesta na črnogorski obali. 
Staro mesto je obstajalo že v 15. stoletju, vendar na 
drugem območju, 4 km proč od današnjega mesta. 
V času kralja Nikolaja, ko so Črnogorci zasedli to 
območje, so namreč zgradili mesto čisto na novo, ob 
obali, kot pristanišče, ki je še danes pomembno okno 
v svet, tako za Črno goro kot Srbijo. Po potresu 1979 
je današnje mesto Bar popolnoma sodobno, stavbe 
so stare največ 30 let. 

Albansko mejo smo prečkali po petdesetih minu-
tah čakanja, a brez komplikacij. Vodič je povedal, da 
smo opravili precej hitro, saj se navadno policistom na 
meji nikamor ne mudi in si res vzamejo čas za pregle-
dovanje in skeniranje dokumentov. Eden od njih nas 
je celo prišel vprašat, ali imamo kakšno pivo zanj, bilo 
mu je pač vroče. Po prečkanju meje smo ob obali isto-
imenskega jezera obiskali mesto Skadar. Eni s kombiji, 
drugi peš smo se povzpeli na grad Rozafa, s katerega 
je čudovit pogled na mesto, jezero in reke Kiri, Buna 
ali Bojana in Drim (albansko Drini). Večina grajskih 

zgradb je iz beneškega obdobja, sami začetki gradnje 
kompleksa pa segajo dve tisočletji nazaj. Trdnjava se 
dviga sto metrov nad dolino. Njen nastanek domačini 
povezujejo z zelo lepo in hkrati zelo žalostno zgodbo:

 Na tem hribu naj bi trije bratje gradili trdnjavo. 
In kar so zgradili čez dan, se je ponoči podrlo. Bili so 
popolnoma obupani, ker niso vedeli, kaj naj storijo. 
Mimo je prišel starejši mož, jih pozdravil in vprašal, ali 
gre vse po načrtu. Bratje so mu odgovorili, da ne gre, 
da se vse podira. Vprašali so ga, ker je star in moder, ali 
ve, kako bi to rešili. Ta odgovori, da ve, ampak da se mu 
zdi preveč kruto, da bi jim povedal. Bratje vztrajajo in 
mož jih najprej vpraša, ali so poročeni. Vsi odgovorijo, 
da so. Mož nadaljuje: tisto ženo, ki vam bo naslednji 
dan prinesla malico, morate zazidati v trdnjavo. Bratje 
prisežejo drug drugemu, da bodo to grozljivo napoved 
obdržali zase, da je ne bodo povedali svojim ženam. 
Ko pa pridejo zvečer domov, starejši in srednji brat 
prelomita dano obljubo. Ko je potem treba naslednji 
dan odnesti malico, se ženi starejšega in srednjega 
brata izgovorita. Prva pravi, da ji je slabo, druga pa, 
da ima bolne starše in mora k njim na obisk. Tretja 
tako, nič hudega sluteča, vzame malico in ko jo bratje 
zagledajo, ji povedo, kaj ji bodo naredili. Žena se vda, 
a jih prosi, ker ima majhnega sina, naj ji, ko jo bodo 
zazidali, pustijo zunaj desno oko, desno dojko, desno 
roko in desno nogo. Tako bo lahko sinka pogledala, ko 
bo žalosten, ga podojila, ko bo lačen, pobožala, ko bo 
nesrečen, in z nogo zibala zibko. Željo ji izpolnijo in 
zgodba pravi, da je potem ta fant pil materino mleko 
in postal velik in močan junak. Premagal je potomce 
obeh stricev, postal kralj, trdnjavo pa po svoji materi 
poimenoval Rozafa. 

Letovišče Sveti Štefan

Pogled s trdnjave Rozafa na mesto Skadar
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Trdnjava je sicer doživela marsikatero obleganje, 
najpomembnejše pa je bilo ob koncu 15. stol., v času 
turško-beneške vojne. Mesto Skadar je namreč bilo 
takrat beneško. Turki so ga več let oblegali. Ko jim 
je končno uspelo osvojiti trdnjavo, so se z Benečani 
dogovorili, da so lahko s sabo odpeljali vse prebival-
stvo, ki si je to želelo. Takrat se je na območje Beneške 
republike naselilo približno 3000 albanskih družin iz 
Skadra in okolice. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi 
malo prej, ko se je podobno število družin naselilo v 
Neapeljskem kraljestvu, torej v južni Italiji. Potomci 
teh družin še danes živijo v Italiji. 

Po spustu z Rozafe smo v mestu Skadar najprej 
okupirali mestne menjalnice in zamenjali naše evre v 
albanske leke. Med sprehodom po mestu smo opazili 
predvsem italijanski vpliv. Italijanščina je v Albaniji 
najbolj razširjen tuj jezik. Večina zna tudi angleško, a 
kot je pripomnil vodič, si pri sporazumevanju lahko 
pomagamo še z levo in desno roko, saj so Albanci pri-
jazni in ne bo težav. Albanski jezik ima sicer korenine 
v ilirskem jeziku. 

Še splošno o Albaniji. Albanci sebe poimenujejo 
Šiptarji, kar pomeni sinovi dvoglavega orla, simbola 
moči. Albanska država je po svoji površini velika okoli 
29.000 km2 in ima malo manj kot 3 milijone prebival-
cev. Etično je zelo čista država, 95 % je Albancev, 5 % 
predstavljajo manjšine (Grki, Makedonci, Turki …). 
Povprečne albanske družine imajo 1,5 otroka. Takšnih 
albanskih družin, kot jih poznamo iz Jugoslavije, s Ko-
sova, torej družin s 15 otroki, v Albaniji nikoli ni bilo. 
Odnosi med Albanci v Albaniji in Albanci na Kosovu 
niti slučajno niso identični. Albanci Kosovarjev (kot 
jim pravijo) ne gledajo ravno najlepše, mislijo celo, da 
ti ne vplivajo dobro na ugled pravih Albancev. Spor 
med njimi se je začel dobrih 300 let nazaj in še vedno 
traja. Ko pa gre za zunanje odnose, odnose do Srbije, 
Makedonije, Črne Gore in Grčije, so kosovski Albanci 
in Albanci v Makedoniji zelo enotni. Navzven se torej 
znajo poenotiti, navznoter pa se ne razumejo najbolje. 

 Versko je Albanija zelo heterogena država. V času 
Enverja Hodže je bil uveljavljen zakon, ki je prepo-
vedal vero in vsakršno versko udejstvovanje (in tudi 
krvno maščevanje, ki pa je danes spet živo). Mnogo 
duhovnikov je končalo v taboriščih, bilo ubitih. Tako 
je bilo ponovno vzpostavljanje verske hierarhije po 
padcu komunističnega režima kar težavno. Albanija 
je sicer zelo strpna država. Večina prebivalstva je 
muslimanov (prevladujejo suniti), sledijo katoličani, 
pravoslavni in protestanti. Okrog 30 % ljudi se opre-
deljuje za neverujoče, oziroma so pripadniki religij, 
ki imajo malo verujočih. Kakršnihkoli dogodkov, 
povezanih z verskimi nesoglasji, tukaj ni. Pogoste so 
tudi poroke med različno verujočimi in tudi ni težav, 
če na primer muslimana pokopljejo na krščanskem 
pokopališču. 

Albanija leži na Balkanskem polotoku, njena za-
hodna meja je morje, na severu Jadransko, na jugu 
Jonsko. Je del Balkana, ki leži najbližje Apeninskemu 
polotoku. V obalnem delu je zelo ravna, na tem ob-
močju so tudi največja mesta. Albanska obala je lahko 
dostopna, nerazčlenjena, drugačna je le v okolici Sa-
rande, torej v južni Albaniji, ki ji pravijo tudi Albanska 
riviera. Tretjino države pokrivajo ravnine, ki so gosto 
poseljene, kar 85 % prebivalcev živi na tem območju. 
Prevladuje kmetijska pridelava, gojijo žitarice, koruzo, 
zelenjavo, najdemo tudi pašnike, čeprav so ti večinoma 
v notranjosti države. Zemlja je bogata, glavna težava je 
pomanjkanje vode. Dve tretjini Albanije je hribovite, 
nekatere gore so visoke čez 2000 m (Prokletije na 
severu skoraj 2700 m). To je redko poseljeno in težko 
dostopno območje, saj so ceste slabe ali pa jih sploh 
ni. Albanija ima poleg morske obale tudi obale treh 
večjih jezer, Skadarskega, Ohridskega in Prespanskega. 
Kar se tiče živalskih vrst, najdemo v Albaniji medvede, 
volkove, rise, lisice, kune, podlasice, jelenjad, srnjad, 
razne glodalce, plazilce, kuščarje, ptiče, torej ničesar, 
česar ne bi našli tudi pri nas. 

Albanija velja za državo v razvoju. Nikoli v zadnjih 
stoletjih ni bila razvita dežela. Znotraj večjih imperijev 
je bila vedno provinca, nikoli središče in to se pozna 
tako v razvitosti dežele kot v odnosu ljudi do posa-
meznih vprašanj. Danes je Albanija parlamentarna 
republika, najpomembnejša osebnost je predsednik 
vlade, ki ima večino izvršne oblasti, trenutno je to Edi 
Rama. Med ljudmi je zelo priljubljen. Zanimivo je, da 
je v mestu Tirana ukazal nekatere bloke prebarvati v 
žive barve, da je tako podoba sivega socialističnega 
mesta dobila malo barvnega pridiha. Z razliko od nas 
imajo Albanci še vedno obvezno služenje vojaškega 
roka, omejeno na 8 do 9 mesecev. Imajo tako letalsko 
kot tudi kopensko vojsko in mornarico. Albanija je 
tudi članica zveze NATO. V Albaniji je veliko zasebnih 
zdravstvenih ordinacij, imajo pa tudi tuje bolnišnice 
(ameriške, italijanske), ki pa so v celoti plačljive. Kar se 
tiče stanovanj in cen se ne razlikuje od ostalih držav. 
Cene so variabilne, odvisne od lege in kraja, kjer je 
nepremičnina. Najdražja je Tirana. Albanija je v ne-
katerih pogledih revna država, v drugih pa ne, saj je 
90-odstotno samozadostna, vsaj kar se prehrane tiče, 
torej oskrbe s prehrambenimi izdelki, sadjem, zele-
njavo, žitaricami, mesom, mlečnimi izdelki. Kakovost 
sadja in zelenjave je zelo dobra. Pri uličnih prodajalcih 
sadja in zelenjave smo večkrat opazili lepe, sočne sade-
že. Torej Albanci lačni niso. Njihovo kmetijstvo je zelo 
ekstenzivno, relativno malo uporabljajo mehanizacijo. 
Albanija nikoli ni imela velikih industrijskih obratov, 
uporaba pesticidov je precej pod evropskih povpreč-
jem, zato tudi zemlja ni onesnažena. To pomeni, da 
ima zelo lepe možnosti za nadaljnji razvoj. Življenje 
se izboljšuje. Osnovna celica albanske družbe je bila 
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vedno tradicionalna družina, ki temelji na strogi pa-
triarhalni ureditvi. Glavno besedo je imel oče oziroma 
najstarejši moški, ženske so bile do obdobja socializma 
popolnoma podrejene. Družine po mestih so takšne 
kot pri nas, v odročnih krajih pa še vedno tradicio-
nalne, ženske se tam malo kažejo v družbi. Povprečna 
življenjska doba Albancev je 76 let. Pokojninski sistem 
sicer obstaja, so pa pokojnine zelo nizke.

 Po odmoru smo zapustili Skadar in se odpeljali 
proti jugu. Pot nas je vodila mimo kraja Leche. Nad 
mestom se dviga trdnjava iz časa beneško-turških 
vojn. Zelo pomembna je v zgodovini Albanije. V njej 
je namreč albanski vojskovodja in narodni heroj Gjergj 
Kastrioti Skenderbeg zbral albanske voditelje in tukaj 
so se povezali v skupno nacionalno gibanje, ki se je 
potem na strani Benečanov in drugih Italijanov podalo 
v boj proti Turkom. Gre za enega zelo pomembnih 
dogodkov tudi v evropski zgodovini 15. stol. 

 S priobalne ceste smo zavili proti goratemu jedru 
države in pozno popoldne prispeli v mesto Berat. 
Mesto Berat oziroma mesto tisočerih oken, katere-
ga umetnostna dediščina je na seznamu Unesca, je 
naseljeno že od 4. stoletja pr. n. št. in velja za najsta-
rejše mesto v Albaniji. Je razmeroma majhno z 8000 
prebivalci. Pomemben je turizem, ki se tukaj zelo 
hitro razvija. V Beratu najdemo največ starih tradi-
cionalnih albanskih hiš iz kamna in lesa, ohranjenih 
jih je namreč več kot 300. Samo mesto je bilo tudi s 
strani komunističnega režima prepoznano kot nekaj 
kakovostnega, vrednega ohranitve in je že leta 1967 
prišlo pod državno spomeniško varstvo.

 Ustavili smo se v mestu ob reki Osum, kjer je 
čudovit pogled na te stare, restavrirane hiše oziroma 
naselje. Sledil je hiter sprehod po mestu, kjer se je 
tisti dan trlo ljudi z zastavami, oblečenih rdeče ali 
modro, pripravljali so se namreč na lokalne volitve. Po 
sprehodu in fotografiranju smo se vrnili na avtobus 
in se odpeljali do hotela. 

Naš hotel je bil nekoliko odmaknjen od centra 
mesta, so nas pa ob prihodu zelo lepo sprejeli. Po pi-
jači dobrodošlice v avli hotela smo se umaknili v sobe 
in se pripravili za večerjo. Razvajali so nas z večerjo s 
petimi hodi, dobrim vinom, večer pa sta popestrila 
še mlada fanta, ki sta igrala na violino. Ena od naših 
potnic je praznovala rojstni dan, tako da smo večer 
zaključili še s tortico. 

Naslednji dan smo se najprej povzpeli do mogočne 
utrdbe nad mestom Berat. Ta je še vedno stalno pose-
ljena, hiše so lepo restavrirane in simbol tega mesta, 
»mesta tisočerih oken«. Obiskali smo Onufrijev mu-
zej, zbirko del slavnega slikarja ikon iz 16. stol. v 300 
let stari pravoslavni cerkvi. (Znana je Onufrijeva rdeča 
barva ikon.) V njem fotografiranje ni dovoljeno, smo 
si pa potem lahko v muzejski trgovini kupili razgled-
nico z motivom prej ogledanih ikon. Sprehodili smo 
med starimi hišami za obzidjem utrdbe, si privoščili 
osvežilno pijačo, občudovali razgled na mesto in se 
spustili nazaj do avtobusa. 

V Tirani smo izstopili zraven betonske piramide. 
Že na avtobusu nam jo je vodič omenil in pojasnil, da 
si je albanski politik in diktator Enver Hodža v stilu 
staroegiptovskih faraonov omislil grobnico v obliki 

Berat, eno najlepših in najbolje ohranjenih albanskih mest
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piramide. V njej ni bil nikoli pokopan. Grobnica je bila 
najprej spremenjena v kulturni center, zdaj pa že 20 
let propada in je žalosten ostanek Hodževega režima. 
Trenutna oblast se je namreč ődločila, da bo pustila 
to zgradbo tako kot je, v spomin na tiste čase. Imeli 
smo daljši odmor za kosilo, podali smo se mimo četrti 
in hiše, v kateri je živel Hodža, v labirint ulic, ki nam 
jih je predlagal vodič, iščoč prijetno restavracijo, da 
bi se čim prej umaknili z vročega sonca. Po odmoru 
za kosilo smo se zbrali v parku, kjer nam je pozornost 
zbudil kos berlinskega zidu, ki ga je Albanija dobila 
leta 2013 kot del spomenika žrtvam komunističnega 
režima. Področje okrog zidu je urejeno v stilu parka in 
v njem je postavljenih kar nekaj predmetov v spomin 
na pretekli režim. Med njimi tudi značilni polkrožni 
bunker, ki pa smo jih na naši pot videli morda tri. 

Avtobus nas je nato odpeljal do t.i. Pokopališča 
mučenikov iz 2. svetovne vojne. Kot smo lahko razbrali 
na ploščah grobov, gre predvsem za zelo mlade fante. 
Pokopališče krasi ogromen kip Matere Albanije, od 
tu je tudi lep razgled po hitro razvijajočem se mestu 
Tirana. 

Sledil je ogled glavnega mestnega trga, to je Sken-
derbegov trg. Na njem stojijo spomenik Skenderbegu, 
mestna opera, Narodni zgodovinski muzej z zname-
nitim mozaikom »Albanci« na pročelju, mošeja in 
stolp z uro. V lepo poslikani mošeji iz 18. stoletja, ki 
kaže preplet osmanskih in evropskih prvin, nam je 
vodič pripovedoval o muslimanski veri in muslimanih. 
Medtem ko smo sedeli na tleh v mošeji, se verniki 

niso pustili motiti in so normalno opravljali svoje 
dnevne molitve. Nato smo si ogledali Narodni zgo-
dovinski muzej. V njem je pregledni prikaz albanske 
zgodovine, od Ilirov pa vse do obdobja komunizma. 
Čas je hitro minil in že smo bili nameščeni v hotelu 
v samem mestnem jedru. Večerni sprehod je potrdil, 
da je Tirana pravo moderno mesto, s trgovinami pre-
stižnih blagovnih znamk, veliko je barov, restavracij 
in živahnega večernega dogajanja.

Naslednji dan smo se podali do obale Jadranskega 
morja v Drač, enega starejših albanskih mest. Bilo je 
ustanovljeno okrog leta 630 pr. n. št., ustanovili so 
ga Grki. Poimenovali so ga Epidamnos in to ime se je 
ohranilo vse do prihoda Rimljanov, ki ga nato prei-
menujejo v Durrës oziroma Drač. V tistem času je bilo 
pomembno mesto; ko se je namreč znamenita Apijeva 
cesta (Via apia) na Apeninskem polotoku končala v 
mestu Brindisi, se je tam začela morska pot, ki je rim-
ske ladje vodila do Drača. Tu se je potem začela Igna-
cijeva cesta, ki je tekla od Drača do Konstantinopla, 
Bizanca. Vodila je prek Albanije, Makedonije, Grčije do 
Turčije. Z nastankom bizantinske države je bila glavna 
prometna žila bizantinskega cesarstva. Danes je Drač 
sodobno industrijsko mesto. Ima 300.000 prebivalcev, 
je drugo največje mesto v državi. Zelo hitro se razvija. 

Zanimivo znamenje zgodovine v tem mestu je rim-
ski amfiteater, ki smo si ga tudi ogledali. Amfiteater je 
postavljen tako, da je bil njegov večji del pod zemljo. 
Zgradba je danes samo delno odkopana. Naslanja se 
na hrib, s tem so verjetno Rimljani tudi prihranili 

Skupinska fotografija Trubarjevcev pred hotelom v Beratu (foto Helena Žakelj)
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pri gradbenem materialu. Kot nas je podučil vodič, 
je amfiteater edina stvar, ki so jo izumili Rimljani. 
Gledališče, odeon, stadion vse to so že grške iznajd-
be. Etruščani so izumili vodovod, tlakovane ceste, 
mostove. Rimljani so vse skupaj združili in nastal je 
amfiteater. Stari Etruščani so imeli navado pri pogre-
bu bogatih dam in gospodov žrtvovati človeka. V 7. 
stol. se jim je zdelo to preveč barbarsko in so navado 
nekoliko spremenili. K odprtemu grobu so pripeljali 
dva moška, ki sta se nato borila na življenje in smrt. 
Tisti, ki je umrl, je bil žrtev, ki se je darovala ob pogre-
bu. To navado potem prevzamejo Rimljani in jo tako 
spremenijo, da iz nje naredijo zabavo. Pojavi se potreba 
po ureditvi prostora za take zabave in začnejo graditi 
amfiteatre. Najprej lesene, potem tudi kamnite. Prvi 
kamniti amfiteater je nastal v Pompejih, še danes je 
delno ohranjen. Amfiteatri so bili neke vrste podjetja. 
Prostor amfiteatra so namreč lahko najeli za priredit-
ve. Največkrat so ga najeli politiki, kajti volitve so bile 
kar naprej, ker je večina mandatov trajala eno leto. 
Če so želeli, da jih izvolijo, so morali nekaj narediti. 
Najlažje je bilo, če so seveda imeli denar, da so najeli 
amfiteater, iz bližnje gladiatorske šole pa še nekaj 
gladiatorjev. Pred predstavo so razdelili vstopnice, 

poskrbeli za hrano in pijačo, imeli govor in zabava se 
je začela. Tak način predvolilnih zborovanj se je dogajal 
po celem cesarstvu, največ pa v Rimu. Ljudje so v 
amfiteater prišli gledat gladiatorje, to so bili moški 
in ženske. Gladiatorji so bili v glavnem sužnji, pa ne 
samo sužnji. Mnogi so namreč postali gladiatorji, 
da bi zaslužili. Bili so zvezde tedanjega časa. Veči-
na izidov gladiatorskih bojev je bila dogovorjena 
vnaprej, kajti šolanje in vzdrževanje gladiatorja je 
bilo drago in tisti, ki si je gladiatorja lastil, ni hotel, 
da bi ta prehitro umrl. Redkokdaj je kdo umrl. Ti-
sti, ki so naročili igro s smrtnim izidom, so morali 
lastniku gladiatorja plačati celotno ceno, torej tudi 
vse stroške šolanja in vzdrževanja tega gladiatorja. 
Teh stroškov pa si ni mogel privoščiti kdorkoli. Borb 
z divjimi, eksotičnimi vrstami zveri, kot jih poznamo 
iz filmov, je bilo zelo malo. Najprej so namreč morali 
žival dobiti, na primer leva iz Afrike, in jo pripeljati 
čez morje. Že na poti jih je veliko poginilo, visoka pa 
je bila tudi cena posamezne živali. Zato so se največ 
borili z medvedi, volkovi, psi, ki so jih lažje dobili. 
Gladiatorji so imeli velik vpliv na javno mnenje, 
mnogi tudi kot ljubimci bogatašev. Življenjska doba 
gladiatorjev ni bila dolga. Ne zaradi bojev, ampak na 

Bunker v Tirani Kip Matere Albanije 

Hodževa piramida 
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splošno, povprečna takratna življenjska doba je bila 
namreč dolga le okrog 32 let. 

V amfiteatrih so med predstavami tudi jedli in 
pili. Jedli so hamburgerje, ohranil se je recept iz 
Tunizije, ko so Rimljani jedli nekakšen sendvič s 
kruhom zgoraj in spodaj, vmes pa je bil zrezek iz 
mletega mesa. Za pijačo so imeli posebne »avtoma-
te«. V njih so bili vino, voda in sokovi. V napravo so 
vrgli kovanec, ki je padel na ploščico, ki je plavala 
na tekočini. Ploščica je zaradi teže začela toniti in 
je tako potegnila s sabo vzvod, ki je odprl vratca in 
tekočina je iztekla. Ploščica je bila narejena tako, da 
je na določeni točki kovanec padel z nje in vratca za 
tekočino so se zaprla. Večji kovanec si vrgel noter, 
več tekočine je priteklo. 

 Znana je še ena zmota, in sicer, da so v amfiteatrih 
Rimljani gledali, kako so pobijali kristjane. Krščanstvo 
je bilo res v hudem nasprotju z rimskim pogledom na 
svet, kajti v krščanstvu velja, da obstaja samo en bog, 
Rimljani pa so jih imeli na stotine. No, če je bil poleg 
njihovih bogov še Kristus, iz tega niso delali težav. 
Motilo jih je, če so kristjani trdili, da rimski bogovi 
sploh ne obstajajo, oziroma niso hoteli častiti cesarja. 
V rimskih očeh je bila božanska figura cesarja namreč 
simbol celotne države. Ko se je nekdo priklonil pred 

njim, se je v bistvu priklonil pred celotnim Rimom. 
In tisti, ki tega ni storil, je bil kriv zločina proti državi. 
Ni šlo za osebno žalitev, ampak žalitev države, zato so 
kristjani prišli navzkriž z zakonom. Nekateri so potem 
res končali v amfiteatrih, v glavnem pa na stadionih. 
Rimljani so namreč med premorom v arenah in hi-
podromih prirejali usmrtitve. 

Med sprehodom ob morju smo opazili kar nekaj 
socialističnih kipov. Arheološki muzej v mestu pa je 
bil žal zaprt zaradi prenove. 

Vrnili smo se v notranjost dežele in obiskali mesto 
Kruje. Podoba mesta je sicer rekonstruirana, vendar 
nudi vzor, kako naj bi staro mesto izgledalo. Iz starega 
mestnega jedra smo se povzpeli na grad. V gradu so 
leta 1983 odprli zgodovinski muzej, ki je posvečen 
Skenderbegu, že večkrat omenjenemu albanskemu 
vojskovodji in narodnemu heroju. Muzej je projekti-
rala Hodževa hčerka. Gre za spominski muzej. V njem 
namreč ne hranijo predmetov, ki jih je Skenderbeg 
uporabljal, ampak je v njem predstavljenih nekaj nje-
govih potez skozi zgodovino Albanije. Prostori so zelo 
pompozni. S terase gradu je lep razgled na okolico. Pod 
gradom je zanimivo rekonstruirana čaršija, tržnica. En 
del je popolnoma tak, kakršen je izgledal pred stotimi 
leti, drugi pa je malo bolj sodoben. 

Antični amfiteater v Draču 
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Skenderbeg se je rodil kot Gjergj Kastrioti leta 
1405. Kastrioti je bila takrat pomembna gosposka 
družina v tem delu Albanije. Ko so leta 1413 Turki 
zavzeli to območje, je oče Skenderbega sklenil z 
njimi zavezništvo in ti so mu potrdili fevd. Družina 
je tako ostala pomembna tudi pod Turki. Gjergj 
Kastrioti je svojo mladost preživel v Kruji. Ko je 
bil star 15 let, je moral, kot drugi otroci uglednih 
družin v Albaniji, oditi na sultanov dvor v Odrin. 
Skenderbeg je tako prišel na dvor sultana Murata 
II. in se tam znašel v zelo svetovljanski družbi. 
Zanimivo je dejstvo, da je to bil tisti turški sultan, 
ki je bil poročen s srbsko princeso, katere sestra 
Katarina Branković je bila poročena s celjskim gro-
fom Ulrikom II. Posledica tega je bila, da so se Turki 
v tem času izogibali celjskih posesti, predvsem na 
Madžarskem. Na tem dvoru se je Gjergj marsičesa 
naučil, postal je predvsem vešč vojskovodja. Pre-
stopil je v islam in tako dobil ime Skenderbeg (beg 
= plemič, Iskander = Aleksander od tod Iskandar-
beg – Skenderbeg). V naslednjih letih se je izkazal 
kot dober vojskovodja, zvest sultanu. Povzpel se je 
visoko, postal spahija, zemljiški gospod oziroma 
grof. Z nazivom je dobil velika posestva v Albaniji.

 Leta 1443 je prišlo do bitke pri Nišu med ma-
džarsko in turško vojsko. Turki so bili poraženi. 
Skenderbeg je bil udeležen v spopadu, v njem je 
izdal sultana in se s svojimi vojaki podal na pohod 
proti domovini. Ko je prišel v Kruje, je zasedel 
mesto, pregnal turško vojsko in Kruje postanejo 
njegova trdnjava, ki za njegovega življenja nikoli 
ni padla pod Turke. S somišljeniki se Skenderbeg 
upira Turkom in ta albanski upor začne opazovati 
celotna Evropa. Sultan Murat II. leta 1448 zbere 

veliko vojsko, 100.000 vojakov, in se napoti pro-
ti Skenderbegu, vendar Kruje ne zasede. Sultan 
nato umre in prepusti maščevanje svojemu sinu 
Mehmedu II. To nezavzetje Kruje je zelo odmevalo 
po Evropi. Neapeljsko kraljestvo se začne povezo-
vati s Skenderbegom, kot glavni nasprotnik pa se 
pojavijo Benečani, ki se postavijo na stran Turkov. 
Do leta 1456 ima tako Skenderbeg mir, kar izkoristi 
za razširitev svojega vpliva. Turki v tem času zase-
dejo Bizanc in se usmerijo proti Albaniji. Pride do 
drugega obleganja Kruje, ki je tudi neuspešno, in 
sultan se umakne. Skenderbeg poseže v dogajanje 
v zahodni Evropi. Neapeljski kralj ga nato pokliče v 
Neapelj, kjer postane vrhovni poveljnik neapeljske 
vojske. Dobi plemiški naziv, v Rimu ga bogato na-
gradi tudi papež. Vrne se v Albanijo in nadaljuje z 
bojem. Ko leta 1463 pride do konca dobrih odno-
sov med Benetkami in Turčijo, Benečani spremenijo 
svojo politiko in Skenderbeg postane zaveznik 
Benetk, za turške interese pa skrbijo Dubrovničani. 
Pride do več bitk, nekatere Skenderbeg dobi, druge 
izgubi. To pa zelo oslabi Turke in prepreči njihovo 
nadaljnjo širitev na ozemlje Bosne in Madžarske. 
Leta 1468 Skenderbeg zboli za malarijo in umre, 
kar pomeni konec sanj o bojih proti Turkom. Vojna 
se sicer nadaljuje. Benečani se Turkom upirajo še 
11 let, vse do leta 1479, ko Turkom uspe zasesti 
Skader, utrdbo Rozafo, to pa pomeni konec bene-
ške prisotnosti. Skenderbegova žena in sinovi se 
po njegovi smrti preselijo v Neapeljsko kraljestvo, 
kralj jim tam podari knežji status in dobijo veliko 
posesti. Povežejo se z neapeljskim plemstvom, 
postanejo najvišje evropsko plemstvo in njihove 
sorodstvene vezi sežejo v vse evropske kraljeve hiše.

Skenderbegov relief
 v muzeju v Kruji
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Sam Skenderbeg je bil skozi zgodovino (njegov lik 
in njegovo življenje) mitiziran, postal je celo nacio-
nalni heroj, čeprav nekih posebnih albanskih teženj 
nikoli ni kazal. Njegov družinski grb je postal simbol 
Albanije. Skenderbeg je bil zelo cenjen tudi v času ko-
munizma kot borec proti zunanjemu sovražniku. Nje-
govo ime postane zaščitna znamka številnih podjetij, 
kot je na primer konjak Skenderbeg, ki je zelo cenjen, 
ni pa znano, da bi bil, razen z imenom, v kakršnikoli 
povezavi z resničnim Skenderbegom. Seveda smo ga 
kupili tudi mi, kot spominek za domače iz Albanije. 
Številne bencinske črpalke pa nosijo ime Kastrioti.

Pot nas je začela voditi nazaj proti domu, proti 
Sloveniji. Po prehodu meje s Črno goro smo se zopet 
ustavili v Budvi, v istem hotelu kot prvi dan. Hotelski 
kompleks smo že poznali, tako da je bilo tudi namešča-
nje hitrejše. Naslednji dan je po zajtrku sledila krajša 
vožnja do Boke Kotorske, kjer smo si ogledali še Kotor.

Kotorsko pristanišče je zelo zaprto, z odprtega 
morja ne pridejo vanj nobeni visoki valovi. Če pluješ s 
severa proti jugu Jadrana, pa lahko vhod v Boko Kotor-
sko celo zgrešiš. Okrog in okrog se dvigajo visoke gore. 
Kotor je v srednjem veku tekmoval z Dubrovnikom, 
kasneje pa so močan pečat v mestu pustili Benečani. 
Bil je namreč zadnje, najbolj južno beneško mesto, 
zato je tukaj tudi veliko stavb iz obdobja Beneške re-
publike. Že nad vhodom v mesto nas pozdravi lev, njen 
simbol. Za obzidjem mesta najdemo lepo ohranjene 
zgradbe, tu je glavni trg z mestno hišo, stolp z uro, 
nekaj cerkva (katoliških in pravoslavnih). Zanimivo je 
obzidje okrog mesta iz 17. stol., še starejše pa se nahaja 
za mestom in se vzpenja nekaj sto metrov visoko. Ko-
tor ima zelo vlažno podnebje. Obdajajo ga hribi in ob 
njih se tople, vlažne zračne gmote dvigujejo iz morja, 
kar pomeni pogosto deževje. V kraju Crkvice visoko na 
pobočju Orjena pade največ padavin v kontinentalni 
Evropi, tudi do 7000 mm (l/m2). Mesto Kotor je na 
seznamu kulturne dediščine Unesca. 

Po končanem ogledu je sledila vožnja skozi Dalma-
cijo proti Sloveniji. Vožnjo sta popestrila govor pred-
sednika društva Primož Turbar, mag. Viktorja Žaklja, 
in krajše predavanje dr. Miha Glavana o Trubarjevem 
povezovanju z drugimi jugoslovanskimi narodi.

Če na kratko strnem svoje vtise o potovanju, mo-
ram priznati, da me je sama Albanija pozitivno prese-
netila. Če hočeš ali ne, imaš v glavi svojo predstavo, ki 
ti jo, lahko nevede, ustvarijo drugi. Od prijateljev in 
znancev sem namreč velikokrat slišala, da je Albanija le 
dežela mercedesov, bunkerjev, slabih cest in revščine. 
Mercedese smo res opazili, zagotovo pa to ni edina 
znamka avtomobilov, sploh ne v Tirani. Bunker smo 
opazili komaj kje, navadno nas je nanj opomnil vodič. 
Ceste so bile pred leti res v slabem stanju, ponekod jih 
sploh ni bilo, vendar se opazi, da so marsikje nove in 

v zelo dobrem stanju. Kar se tiče revščine, so opazne 
razlike v avtomobilih, oblačilih in hišah ljudi, ki v 
Albaniji (vsaj kolikor smo je mi videli) živijo. Vendar 
za Albanijo velja, da je država v razvoju, kar pomeni, 
da se bo marsikaj še spremenilo. Zagotovo se bo še 
naprej razvijal turizem (ki je lahko dober vir zaslužka 
za lokalno prebivalstvo), saj se vsako leto za potovanje 
v Albanijo odloča vredno več ljudi, tudi Slovencev. 
Privlači jih namreč njena pestra zgodovina, odlična 
kulinarika, naravne lepote in zanimivi zgodovinski 
spomeniki. 

Tekst in fotografije Meta Turk

IZLET V ISTRO 
9. september 2015

Poleg petdnevnega izleta v Albanijo v juniju smo 
bili v septembru še na enodnevnem obisku Istre v 
organizaciji agencije Ars Longa: Koper, Labin, Pazin, 
Draguć, konoba Bani v vasi Dušani pri Zarečju blizu 
Pazina.

V Kopru smo položili venec pred spomenik Petru 
Pavlu Vergeriju ml. (letos mineva 450 let od njegove 
smrti), reformatorju, ki je pomembno vplival na 
Trubarja, da je ta nadaljeval s svojim prevajanjem 
in pisanjem v slovenščini in da je gotico zamenjal z 
latinico. Po rodu je bil Koprčan, njegov oče je bil hu-
manist s tremi doktorati in je v svojem pedagoškem 
delu že v 15. stol. poudarjal pomen laične izobrazbe, 
ki mora biti dostopna vsakemu človeku. Vergerij ml. 

Spomenik Petru Pavlu Vergeriju v Kopru
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(1498–1565) je bil med drugim papeški nuncij na 
dvoru Ferdinanda I. Habsburškega, škof v Kopru, kjer 
je zaman skušal reformirati škofijo. Pisal je o neredu 
v samostanih in bil proti Marijinim prikazovanjem. 
Izognil se je inkviziciji in odšel v Švico in Nemčijo, 
kjer se je navzel reformatorskih idej. Tiskal in prevajal 
je reformatorska dela in Biblijo. (Več o njem prebe-
ri v reviji Stati inu obstati, okt. 2015, št. 21-22: M. 
Kerševan: P. P. Vergerij in Fulvio Tomizza ali v romanu  
S. Tomizze Zlo prihaja od severa ali zbornik Acta 
mistrial VIII, 1998, ob 500. obletnici rojstva.) Res po-
drobno nam je Vergerija in kasneje Vlačića predstavil 
že na avtobusu dr. Marko Kerševan.

Vodička Karmen nas je popeljala na ogled dela 
starega Kopra. Postali smo pred Osrednjo kopr-
sko knjižnico Srečka Vilharja, poimenovano po 
bibliotekarju in nekdanjem ravnatelju knjižnice. Na 
Titovem trgu smo posedeli v Loži iz 15. oz. 17. stol., 
v kateri so se prvotno zbirali meščani v debatnem 
klubu, kasneje pa je zgornji del služil plesnim pri-
reditvam. Danes je v njej kavarna s pogledom na 
celoten trg. Nato smo si ogledali notranjost stolnice 
Marijinega vnebovzetja iz 12. stol., med drugim  s 
stensko sliko Vittorija Carpaccia Madona z otrokom iz 
16. stol., pokukali v notranjost rotunde, krstilnice 
iz 10.–12. stol., s podobo Kristusa v vrhu kupole, ter 
občudovali pročelje Pretorske palače iz 15. stol. 
Najprej je bil zgrajen levi del s portikom (stebriščna 
vrata), ki vodi v današnjo Čevljarsko uličico, nato 
še desni del. Na koncu je renesančni portal združil 
obe palači v današnjo podobo. Nekdaj je bila sedež 
podestatov (županov) in kapitanov. Po obnovi služi 
danes za sprejeme, predavanja, razstave. Spoznamo 
jo po številnih reliefih in kipcih na pročelju. Titov 
trg obkrožata še Armerija, v kateri je bilo v 16. stol. 
skladišče orožja, in Foresterija, ki je nekdaj služila 
sprejemu in bivanju podestatovih gostov.

Zvonik ob stolnici je danes razgledni stolp.
Titov trg v Kopru je eden najlepših trgov na nek-

danjem beneškem ozemlju.

Naslednji postanek je bil staro mestno jedro Labi-
na, do katerega smo se vozili po lokalnih cestah mimo 
Hrastovelj, skozi Gračišče in mejni prehod Požane, 
mimo Buzeta, skozi Lupoglav, Vranjo, Šušnjevico, 
Vozliće … in tako spoznali drugačno, podeželsko 
Istro. V Labinu smo se najprej skozi mestna vrata na-
potili v stari del mesta, v muzej Matije Vlačića Ilirika 
(1520–1575), protestantskega teologa, sodelavca Lutra 
in Melanhtona in gotovo tudi Trubarja, čeprav Trubar 
v tem muzeju ni omenjen niti z besedico … V muzeju 
je sicer bogata predstavitev Vlačićeve življenjske poti 
in njegovih knjižnih del.

Mesto Labin, znano tudi po premogovniku in La-
binski republiki, se deli na stari (na hribu za obzidjem) 
in novi del. Kar nekaj časa je pripadalo Benetkam, o 
čemer priča lev na pročelju župnijske cerkve. Vredno 
si je ogledati tudi njihov mestni muzej, za katerega 
pa tokrat nismo imeli časa.

PAZIN, srce Istre. V njem smo imeli čas obiskati 
baročno cerkev sv. Nikolaja s freskami v prezbiteriju 
iz 15. stol., ki so jih ravnokar obnavljali in si jih zato 
ni bilo mogoče dobro ogledati. Cerkev je iz 13. stol., 
prvotno gotska, v 18. stol. je dobila baročno podobo. 
Pohiteli smo še do pazinskega gradu in pogledali v 
globel proti Pazinski jami, v katero ponikne Pazinski 
potok ali Pazinčica, ravno na meji med sivo in rdečo 
Istro, in se navduševali nad pogumneži, ki so se nad 
globeljo spuščali po žici v tamkajšnjem adrenalinskem 
parku. O jami je pisal Jules Verne v romanu Mathias 
Sandorf, o Pazinu pa tudi Vladimir Nazor (Veli Joža, 
Istrska mesta).

Naj postrežem še s pripovedko o velikanu Dragonji 
in nastanku rek Dragonje, Mirne in Pazinske jame: 
Nekdaj je bilo na severu Istre obilo rek in jezer, na jugu 

Pretorska palača na Titovem trgu v Kopru

Spomenik Matije 
Vlačića Ilirika ˝,
protestantskega 

teologa
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pa suša in zato nerodovitna zemlja. Kmetje z juga Istre 
so prosili velikana Dragonjo, naj jim pomaga. Zasmi-
lili so se mu, zato je vzel plug in zaoral široko brazdo 
proti jugu. Nastala je reka, ki jo je poimenoval po sebi, 
Dragonja. Potegnil je še eno brazdo in novonastalo reko 
poimenoval po ženi Mirni. Začel je tretjo brazdo, tedaj 
pa se mu je z okna pazinskega gradu začela posmehovati 
žena pazinskega bana, češ, kako krive da so njegove braz-
de. Dragonja se je razjezil in odvrgel plug. Voda je začela 
naraščati in grozila, da bo preplavila mesto. Ljudje so 
rotili Dragonjo, naj jih reši. Dragonja je udaril z nogo 
ob tla in nastala je jama, v katero je odtekla voda. Tako 
je še danes. Rečica, ki se izgublja v podzemlje Pazinske 
jame, pa je Pazinčica.

Med prekrasnim sončnim zahodom smo se spu-
ščali proti mestecu Draguć, istrskemu Holywoodu, ker 
so nekdaj tu posneli nekaj filmov, kot so Mandarin, 
Mušketirke, Suton … Vredne ogleda so prav gotovo 
freske iz začetka 16. stol. v cerkvici sv. Roka na koncu 
vasice in v pokopališčni cerkvi sv. Elizeja, najstarejši 
v kraju, iz konca 13. stol., pa tudi samo mestece je 
prijetno. S trdnjave iz 15. stol. v zgornjem delu vasi je 
prekrasen razgled, med drugim na jezero Butoniga, 
zavarovano, ker je dragoceno zajetje vode za ta del 
Istre, tudi slovenske. Da je tudi sem segel vpliv Benetk, 
kaže relief beneškega leva na obzidju te razgledne 
trdnjave, poleg njega pa grb beneškega »providurja« 
(upravitelja tedanje Dalmacije) Francesca Basadonne, 
ki je dal zgraditi to trdnjavo.

V Draguću se je ogled Istre končal. Ostala nam je še 
Aleja glagoljašev, ki povezuje Roč in Hum (najmanjše 
mesto na svetu!), ob kateri so kamnite skulpture črk 
stare hrvaške pisave glagolice. Ostalo je še marsikaj. 
Za vsaj še en obisk Istre. 

A nikar, da bi iz Istre odšli lačni! In nismo. V vasi 
Dušani blizu Pazina so nas v konobi Bani sprejeli s 
harmoniko in petjem in odlično istrsko hrano (bobići, 
golaž s fuži, solata, pečeno in ocvrto meso, pečen 
krompir) in vinom. Predvsem pa s prijaznostjo. In 
nismo si mogli kaj, da se ne bi zavrteli ob poskočnih 
zvokih harmonike in prisluhnili ubranemu petju 
istrskih in tudi nekaterih naših pesmi.

Helena Žakelj

V Paznu smo obiskali tudi Vlačićev muzej

Potep po starih mestnih jedrih – tokrat v Kopru – je vedno zanimiv
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PAHLJAČA DEJAVNOSTI
Predstavljene aktivnosti se v tej rubriki bolj ali manj ponavljajo iz leta v leto, a le navidezno, saj so vsebinsko 
vedno nove in aktualne. Sledijo si prikazi dela v podružnicah s poudarki na likovnem področju, kjer zavzema 
osrednje mesto pregledna razstava ob 20-letnici delovanja prekmurske slikarske kolonije v Murski Soboti. In 
kot običajno zaključujemo s poročilom s spominske slovesnosti na požig knjig pred ljubljanskim magistratom.

KRONIKA SPOMINSKEGA 
DOMA ŠTEVANA KÜZMIČA 
Puconci 2015

V Spominskem domu so v minulem letu potekala 
naslednja srečanja oziroma dogodki:

V sklopu tedna krščanske edinosti je 29. januarja po-
tekalo ekumensko srečanje treh veroizpovedi puconske 
občine, in sicer binkoštne, evangeličanske in katoliške, 
na temo »Moderni pogledi na ekumenizem«. Glasba 
nabožnih pesmi je srečanje ponesla v meditativno raz-
sežnost medčloveškega skupnega sobivanja.

V soboto, 14. marca, je domačinka z Vaneče Katja 
Gomboc predstavila potopis s poti po Aziji. Z njo 
smo se sprehodili po deželah Singapura, Malezije in 
Tajske, saj je popotnica prehodila te tri različne svetove 
v 27 dneh ter nam tako predstavila znamenitosti in 
doživetja iz prve roke.

27. marca je bil tradicionalni postni »Evangeli-
čanski večer«, tokrat v Spominskem domu Števana 
Küzmiča v Puconcih. Organizator večera je vsako 
leto Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji. 
Večer je bil posvečen temi Luthrove dekade za leto 
2015 »Reformacija – med podobo in Božjo besedo«. 
Predaval je dr. Robert Inhof na temo »Upodobitve 
Martina Luthra med leti 1530–1617«. Pri tem je izhajal 
iz svoje doktorske disertacije z naslovom »Luthrova 
reformacija v retoričnem zrcalu podobe. Teologija, 
folklora, podoba.« (Več o dogodku na str. 40.)

Dne 25. aprila je potekal redni letni koncert občin-
skega pevskega zbora Zarja, ki je predstavil bogat reper-
toar pesmi ter poslušalce popeljal v svet prijetne glasbe. 

Na državni praznik Trubarjev dan, 8. junija, smo 
obeležili 300 letnico prve prekmurske knjige z naslo-
vom Mali katekizem, ki je ugledala luč sveta izpod 
peresa Franca Temlina leta 1715. Predavanje je pripravil 
mag. Franc Kuzmič, glasbeno pa so večer obarvale 
pevke skupine Harmony.

V soboto, 29. avgusta, je v sklopu tradicionalnih 
Küzmičevih dni potekalo predavanje prof. dr. Nenada 
Hardija Vitorovića na temo »Krščanski pluralizem«. 
Za glasbeno vzdušje je poskrbel Evangeličanski pevski 
zbor iz Puconec.

V petek, 25. septembra, je bilo organizirano pre-
davanje prof. Bernarde Roudi na temo »Doživeti 
Izrael«. Večer je bil obenem posvečen spominu na 

70. obletnico osvoboditve koncentracijskih taborišč. 
Popestril ga je duet Monika in Miran.

Dne 13. oktobra, ko je bil izdan Tolerančni edikt 
cesarja Jožefa II., je v sklopu občinskega praznika Obči-
ne Puconci potekalo predavanje mag. Franca Kuzmiča 
na temo »Kako smo živeli nekoč, kako živimo danes 
oziroma kako želimo živeti«. Večer je glasbeno obogatil 
Evangeličanski ženski pevski zbor iz Puconcev.

16. oktobra je bil v izvedbi Roberta Smodiša 
izpeljan »1. forum za mlade«, ki je bil ustanovljen, 
da bi se mladi upi oziroma mlad potencial naših 
krajev povezal in bi s tem morda našli nove poti 
za poklicno in vsestransko koristno udejstvovanje 
v domačem kraju. Forumi za mlade bodo potekali 
tudi naslednje leto. 

25. oktobra je bil tradicionalni koncert paraplegi-
kov, ki so pričarali lepo in prisrčno vzdušje vsem, ki 
so prišli z njimi delit njihov trud. 

Spominski dom so obiskale skupine in delegacije 
iz naših krajev ter iz tujine. Tu smo jih seznanili z  
zgodovino kakor tudi s sedanjostjo protestantizma 
na naših tleh. 

Spominski dom je dvoje, je dom spomina in dom 
prihodnosti za vse. Le s skupnimi močmi, s pove-
zovanjem in z vsestranskim preživljanjem skupnega 
časa lahko doprinesemo nekaj splošno dobrega za 
vso skupnost.

Katja Ajdnik

JAVNI ZAVOD 
TRUBARJEVI KRAJI 
V LETU 2015
TRUBARJEVA DOMAČIJA

Za Javni zavod Trubarjevi kraji in Trubarjevo do-
mačijo je še eno kulturno bogato leto, ki ga tudi razni 
organizacijski pretresi ne morejo in ne smejo zasenčiti. 
Ne nazadnje je naše osnovno poslanstvo (in odgovor-
nost) utrjevanje vedenja o pomenu Primoža Trubarja, 
reformacije ter burnih dogodkov v 16. stoletju za 
Slovence, promocija gradu Turjak in njegove pestre 
zgodovine ter promocija tukajšnjih velikih mož sloven-
ske zgodovine (Levstika, Stritarja, Javorška in drugih). 
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Ali smo pri tem uspešni, se odraža med drugim tudi v 
številu obiskovalcev. Zavodovi izobraževalni programi 
in delavnice zavoda Parnas so letos privabili spet lepo 
število udeležencev:

Trubarjeva domačija: 9418 obiskovalcev; Grad 
Turjak: 5252 obiskovalcev; Levstikov dom, spo-
minska soba Levstik - Stritar: 639 obiskovalcev; Knji-
goveške delavnice zavoda Parnas: 3831 udeležen-
cev (v številkah so vključeni le obiskovalci s plačano 
vstopnino ne pa tudi obiskovalci prireditev, otvoritev 
razstav itd.).

JZ Trubarjevi kraji zasleduje eno izmed najpomemb-
nejših nalog muzejev: pomembno prispeva k vrednote-
nju, razumevanju in uveljavljanju kulturne dediščine. To 
nalogo opravlja tudi prek vključevanja v različne skupne 
promocijske akcije, kot je npr. vsakoletni Kulturni 
bazar, prireditev, kjer predstavljajo svojo ponudbo za 
otroke in mladino kulturne ustanove iz vse Slovenije. 

Na letošnjem bazarju, ki je potekal 18. marca, se 
je zavod predstavljal v okviru predstavitve slovenskih 
muzejev in galerij pod okriljem Skupnosti muzejev 
Slovenije, in sicer je sodeloval v dveh sklopih. Skupaj 
z zavodom Parnas in še z 11 drugimi slovenskimi 
muzeji je zavod sodeloval v sklopu strokovnega 
usposabljanja za delavce v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah na predstavitvi dobrih praks Industrijska 
dediščina v programih slovenskih muzejev in 
arhivov. Predstavil je vključevanje tehniške dediš-
čine v t.i. kulturne vsebine, izobraževalne programe, 
ki dopolnjujejo razlago o Trubarju s tehničnimi 
vsebinami, z delovanjem mlina in žage (predstavi-
tev žagarske zbirke in zgodovine žagarstva v dolini 
Rašice). Na razstavnem prostoru pa se je Trubarjeva 
domačija vključila v predstavitev na temo Svetloba 
v slovenskih muzejih. Osnova predstavitve je bila 
prva slovenska tiskana knjiga kot luč za slovenski jezik 
in za slovenski narod, izhajala pa je iz prvih tiskanih 
besed v slovenskem jeziku: »Vsem Slovencom gnado, 
mir, milost inu pravo spoznanje božje, skuzi Jezusa 
Kristusa prosim […]« (Katekizem, 1550). JZ Trubarjevi 
kraji je na prireditvi zastopal Trubarjevo domačijo 
dostojno in predstavljal svoje programe enakovredno 
ob boku nacionalnih muzejskih inštitucij.

V okviru Kulturnega bazarja je bil zavod ponovno 
vključen s svojo kulturno-izobraževalno ponudbo v 
spletni katalog kulturnega bazarja, prav tako v kata-
log ponudbe muzejev in galerije Skupnosti muzejev 
Slovenije, od lanskega leta pa je vključen tudi v mrežo 
koordinatorjev v vzgojno izobraževalnih 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 name-
nom enostavnejšega in učinkovitejšega informiranja 
o aktualnih zadevah na področju KUV, povezovanje 
med ustanovami itd. 

20. junija je potekala Poletna muzejska noč, 
največja promocijska akcija slovenskih muzejev in 
galerij, kateri se pridružujejo tudi številni drugi zavodi 
in ustanove, ki izvajajo programe s področja kulturne 
dediščine, umetnosti, kulture, zgodovine. V njej je že 
tretje leto sodelovala Trubarjeva domačija, ki je bila 
obiskovalcem odprta med 18. in 23. uro. Najprej so 
bili na vrsti naši najmlajši. Obiskali so pravljičarko 
Slavo Petrič, ki je pripravila delavnico Od zrna do žita, 
na kateri so se naučili, kako so včasih pridobivali žito, 
kako so ga mleli v mlinu, kako so pekli kruh, spoznali 
so stara orodja ter se preizkusili v gnetenju in valjanju 
testa. Otroci so neznansko uživali, ob tem pa izvedeli 
tudi veliko novega. 

Ob 20. uri se je dogajanje preneslo v Trubarjevo 
spominsko sobo. Kvartet saksofonov Glasbene šole 
Ribnica, oddelka Velike Lašče v sestavi Liam Samsa, 
Neža Purkart, Lenča Debeljak in Tanja Gruden je 
poskrbel za glasbeni uvod. Sledilo je predavanje An-
dreja Perhaja o stereotipih in nevednostih o Trubarju, 
protestantizmu in reformaciji. Na Trubarjevi domačiji 
lahko torej tudi obiskovalci, ki domačijo že dobro 
poznajo in ki jo pogosto obiščejo, še vedno vsakokrat 
izvejo kaj novega.

Kvartet saksofonov (foto B. Pečnik)

Peka kruha je najboljša igra (foto Jernej Starc)
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Andrej Perhaj, gonilna sila Trubarjeve domačije ( foto Niko Samsa)

Javni zavod je v tednu otroka v prvem oktobrskem 
tednu ponovno sodeloval tudi v projektu SMS Z Igro 
do dediščine, in sicer s programi za najmlajše na 
gradu Turjak.

ŽAGARSKA ZBIRKA 
NA TRUBARJEVI DOMAČIJI

Poleg tega, da na Trubarjevi domačiji ohranjamo 
Trubarjevo izročilo, je pomemben del našega dela 
tudi ohranjanje tradicije žagarstva in mlinarstva. V ta 
namen na Temkovi žagi urejamo žagarsko zbirko z ma-
ketami žag, žagarskim orodjem in pečnico. Zbirko ves 
čas dopolnjujemo, evidentiramo in dokumentiramo 
njeno gradivo, zbiramo gradivo o zgodovini žagarstva 
v dolini Rašice, vse to pa vključujemo v izobraževalne 
programe, ki so v prvi vrsti namenjeni šolarjem, pa 
tudi odraslim.

Za vse, vedno znova dopolnjevano gradivo o zgo-
dovini žagarstva ne samo na Trubarjevi domačiji, 
ampak na območju celotne doline Rašice z vsemi 
njenimi pritoki, si prizadevamo, da bi bilo čim bolj na 
voljo obiskovalcem. V ta namen je zbirka opremljena 
z informativnimi tablami, želja pa je, da bi si lahko 
vse te vsebine obiskovalci ogledali tudi na sodoben 
digitalen način.

Kaj smo počeli v letošnjem letu?
Raziskali smo precej arhivskega gradiva v zvezi 

žagarstvom na našem področju, pridobili slikovno 
gradivo ter ustno gradivo naših informatorjev iz 
doline, s pomočjo Nike Samsa iz KUD Primož Trubar 
Velike Lašče pa smo nadaljevali tudi s snemanjem 
naših informatorjev. Med drugimi nas je konec 
oktobra obiskal žagar Ivan Ogrinc iz Brež, ki nam je 
prikazal, kako poteka štancanje žaginih listov, nam 
povedal, kako je potekalo delo na njegovi žagi, ko 
je še sam žagal, pa tudi marsikatero zanimivost iz 
zgodovine njegove družine, ki je povezana tudi z 
našo Mišjo dolino.

Ivan Ogrinc s štanco pri snemanju na žagi (foto: Barbara Pečnik)

Že v letu 2011 so bili namreč na pobudo Antona 
Prelesnika, sodelavca pri urejanju žagarske zbirke, 
in v soglasju z Muzejem Ribnica na Temkovo žago 
preneseni deli Ogrinčeve žage iz Brež. Lastnik Ivan 
Ogrinc je načrtoval podrtje žage, želel pa je, da se 
ohrani vsaj del žagarske zapuščine njegove družine, 
zato je Trubarjevi domačiji podaril nekatere ohranjene 
predmete (štanco, gabo, cokl …). V letošnjem letu smo 
namestili dodatne informativne table, ki brežiško žago 
tudi podrobneje predstavljajo. 

Na področju muzejske dejavnosti je JZ Trubarjevi 
kraji nadaljeval s sodelovanjem s sorodnimi nacional-
nimi institucijami (z ljubljanskim mestnim muzejem, 
Tehniškim muzejem Slovenije, Pokrajinskim muzejem 
Kočevje, Narodnim muzejem, z ZRC SAZU itd.), s 
Slovenskim muzejskim društvom (udeležba na mu-
zeoforumih, strokovnih srečanjih muzealcev, regijskih 
izobraževanjih) ter s Skupnostjo muzejev Slovenije. V 
slednji zavod že nekaj let aktivno sodeluje v pedagoški 
sekciji (Sekcija za izobraževanje in komuniciranje), 
vključuje pa se tudi v njihove projekte.

RAZSTAVNA DEJAVNOST
Razstavna dejavnost je bila letos prilagojena obno-

vitvenim delom galerije Skedenj v juliju in avgustu, s 
katerimi je Trubarjeva domačija dobila svež, enotnejši 
prostor, prilagojen sodobni galerijski dejavnosti.

Začetki galerijske dejavnosti v Laščah segajo v leto 
1981, ob praznovanju 150-letnice Levstikovega rojstva, 
ko so se pričela likovna srečanja pod vodstvom aka-
demskega slikarja Jožeta Cente. Prve razstave so bile 
v obnovljenem Levstikovem domu, leta 1986 pa so 
se preselile v galerijo Skedenj na Trubarjevi domačiji. 
Z razvojem dejavnosti na domačiji so se večale po-
trebe po ureditvi sodobne galerije, čemur je Občina 
Velike Lašče znala prisluhniti. To je v svojem govoru 
izpostavila tudi podžupanja dr. Tatjana Devjak, ki je 
investicijo obnove s strani Občine Velike Lašče vodila 
in je galerijo tudi uradno odprla.
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Idejno zasnovo za preureditev je pripravil arhitekt 
Marijan Rafael Loboda, ki je sodeloval pri ureditvi 
Trubarjeve spominske sobe na domačiji že daljnega 
leta 1986.

Ob tej priložnosti je bila odprta tudi likovna razstava 
dveh akademskih slikarjev, ki ustvarjata v okolici Velikih 
Lašč, Sama Kovača in Mitje Ficka. Prikazuje preplet del 
dveh umetnikov različnih generacij in dveh popolnoma 
različnih stilov. Razstavo je pripravila Helena Grebenc 
Gruden iz KUD Primož Trubar Velike Lašče.

Pred tem je Trubarjeva domačija gostila še dve 
razstavi. V aprilu in maju je bila na ogled razstava 
Sestanki z Ano, razstava likovnih delavnic UTŽO Velike 
Lašče pod mentorstvom mladih akademskih slikark 
Urške in Ane Meke, v juniju pa je bila na Trubarjev 
dan, ki smo ga praznovali 6. junija, odprta že 33. li-
kovna razstava Trubarjevi kraji. KUD Primož Trubar je 
razstavo pripravil v spomin na Janeza Grudna, ki ni bil 
le glavni pobudnik likovnih srečanj, ampak tudi eden 
izmed najbolj zaslužnih mož za to, da sploh imamo 
Trubarjevo domačijo v taki obliki.

Kako je potekalo letošnje srečanje, razstavlje na dela 
in umetnike je predstavila glavna koordina torka tako 
srečanja kot razstave Helena Grebenc Gruden. Za 
glasbeno podlago so poskrbele mlade glasbenice 
Glasbene šole Ribnica, oddelka Velike Lašče: Špela 
Kokošinek, Mojca Kokolj in Zala Starc. (Več o prispevku 
lahko preberete na str. 65.)

Razstave so tudi pomemben del programa gradu 
Turjak. Med letošnjimi je še posebej treba izpostaviti 
razstavo dr. Žive Deu »Arhitektura domov znanih 
Slovencev«, ki smo jo v počastitev Mednarodnega mu-
zejskega dne – tega sicer praznujemo 18. maja – odprli 
v petek, 15. maja. Razstava, ki jo je avtorica v letu 2013 
pripravila za Galerijo Božidar Jakac – Lamutov likovni 
salon, nam skozi izbrano gradivo govori tako o zname-
nitih ljudeh, ki so s svojim znanstvenim ali ustvarjalnim 
delom zaznamovali slovenski kulturni prostor, kakor 
tudi o arhitekturah, ki so povezane z njimi. Med njimi 
najdemo tudi Primoža Trubarja in Trubarjevo domačijo. 

Grad Turjak je gostil še naslednje razstave: razstavo 
ob Večeru kvartetov in kvintetov ljubiteljskih slikarjev 
z območja Velikih Lašč in Škofljice v aprilu, majsko 
razstavo »Pomlad«, ki je nastala ob Prazniku pomladi 
na Gradežu (Društvo likovnikov Ljubljana), slikarsko 
razstavo Žive Agrež »Dolina reke Krke« v juliju in kot 
zadnjo območno likovno razstavo JSKD Ljubljana-
-okolica »Kvadrat in krog, kocka in krogla« v oktobru. 

SLOVENSKA PISATELJSKA POT
Že lani je Trubarjeva domačija postala del Slovenske 

pisateljske poti, ki med seboj povezuje kraje in doma-
čije, v katerih so se rodili, živeli ali ustvarjali slovenski 
pesniki in pisatelji v preteklosti. V sklopu projekta 
Društva slovenskih pisateljev, se je skupaj z Zavodom 
za turizem in kulturo Žirovnica in Zavodom Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika priključila 
Literarnemu triatlonu Slovenska pisateljska pot. Lite-   
rarni triatlon je tekmovanje mladih literarnih ustvar-
jalcev v pisanju poezije, esejev in proze. Mladi pesniki 
so se predstavili v Vrbi, pri nas so bili 18. aprila na vrsti 
esejisti, 16. maja pa je bilo na Vrhniki zaključno srečanje, 
kjer so prvo sezono zaključili pisci proznih besedil.

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Matjaž Gruden, so 
sodelovale učenke Glasbene šole Ribnica, Oddelka Velike Lašče 

Zmagovalka druge etape triatlona Sara Bradeško, članici komisije, 
Igor Likar, vodja projekta SPP, in Boris Zore, direktor JZTK

Preurejena dvorana z galerijo Skedenj na Trubarjevi domačiji
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V juniju je bil objavljen že razpis za novo sezono in 
v Žirovnici je potekalo tudi prvo srečanje.

6. junija 2015 je ob obeležitvi Trubarjevega dne 
Društvo slovenskih pisateljev pripravilo jubilejni lite-
rarni večer na Slovenski pisateljski poti, poimenovan 
Dom v jeziku. Večer, ki ga je režiral Igor Likar, vodja 
projekta Slovenska pisateljska pot, je povezoval Igor 
Velše, glasbeno opremo pa je pripravila Darja Havka 
Godina. Nastopili so Milan Dekleva, Ifigenija Simono-
vić, Ivo Svetina, Boris A. Novak, Milan Kleč, Igor Likar, 
Tone Škrjanec in Gregor Podlogar. 

V okviru projekta se je nadaljevalo tudi povezovanje 
vodnikov po domačijah na Slovenski pisateljski poti. 
Ob postavitvi table SPP ob Prežihovi bajti v Kotljah na 
Koroškem 10. avgusta so se vodniki drugič srečali na 
Ravnah ter se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju.

PRIREDITVE
Javni zavod skrbi na eni strani za koordinacijo 

vseh prireditev v občini, pripravlja in usklajuje letni 
koledar prireditev, skrbi za promocijo svojih prireditev 
in prireditev drugih organizatorjev v občini. V pove-
zavi s tem ureja spletno stran, pripravlja prispevke 
za občinsko glasilo, za glasila Krošnjar, Utrip itd. Na 
drugi strani pa organizira in izvaja številne prireditve. 
Izpostavim naj le nekatere (sledijo si po kronološkem 
redu):

Solistični recital Pavle Lušin, 27. maj 2015. Že 
Tru  bar je veliko težo pripisoval ne samo besedam, 
ampak tudi glasbi. Zato je glasba pomemben del 
kulturnih prireditev na Trubarjevi domačiji, pa naj 
bo le popestritev, ali pa njen osrednji del. 27. maja 
2015 nam je lep pomladanski večer popestrila mlada 
glasbenica Pavla Lušin s solističnim recitalom na 
kitari. Pavlo Lušin publika v Velikih Laščah že dobro 
pozna, saj se zelo rada odzove povabilu k sodelovanju 
na različnih občinskih prireditvah in prireditvah JZ 
Trubarjevi kraji na Trubarjevi domačiji in gradu Turjak 
– na otvoritvah razstav, kulturnih večerih, itd. – in 
tako poskrbi za prijetno glasbeno vzdušje. Tokrat se je 
Pavla predstavila z obsežnim enournim programom, 
ki je zaradi izvrstne izvedbe minil kot bi mignil. Obi-
skovalci so uživali v glasbi J. S. Bacha, M. Giulianija, 
L. Brouwerja, R. Dysena in D. Bogdanoviča.

Poletje je 19. julija zopet popestril Komarjev dan 
v soorganizaciji J.A.Z. in družbenik, ZRU, KUD Primož 
Trubar in JZ Trubarjevi kraji. Prvi del prireditve je bil 
namenjen najmlajšim, ki so se lahko udeležili različnih 
ustvarjalnih delavnic (izdelovanje lovilcev sanj, papir-
nih rož, risalnice), sledila je pastirska igra Kozaklamf, 
pa lokostrelska tekma in vožnja s kanuji za malo večje. 

V septembru smo že tradicionalno gostili podeli-
tev Rožančeve nagrade, ki jo je letos prejel Andrej 
Capuder za zbirko esejev Povest v knjigah.

Dnevi zadnjega tedna septembra so spet pripadali 
Dnevom evropske kulturne dediščine pod okriljem 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Letos 
so praznovali svojo 25. obletnico, zato so za osrednjo 
temo bila izbrana »Praznovanja«. Tema je univerzalna 
in ponuja neštete možnosti interpretacij in povezav 
z različnimi pojavnimi oblikami tako materialne 
in nesnovne kulturne dediščine kakor tudi naravne 
dediščine. V Velikih Laščah smo skupaj z drugimi or-
ganizacijami (občinskimi in sosednjimi, ribniškimi) 
pripravili naslednje dogodke:

Osrednja prireditev že omenjena otvoritev ob-
novljene galerije Skedenj z likovno razstavo Sama 
Kovača in Mitje Ficka je potekala 25. 9. na Trubarjevi 
domačiji. Sledila je predstavitev monografije Janeza 
Debeljaka, ki jo je v lanskem letu izdalo Muzejsko 
društvo Ribnica. Predstavitev pod naslovom Janez 
Debeljak – Retenjčan in Laščan sta pripravila Andrej 
Perhaj in Majda Samsa (interpretacija Janez Gruden, 
Matjaž Gruden, Jana Merjasec). 

Sledila sta dva dogodka v organizaciji dveh zasebnih 
zavodov, JZTK pa je za njiju prevzel le koordinacijo in 
skupno promocijo. V soboto, 26. septembra, je NEC, 
Notranjski ekološki center, skupaj z AreoGeo na kmetiji 
Mohor v Javorjah pripravil predstavitev lesenih hišnih 
orodij, ki so se uporabljala in se še uporabljajo za pri-
pravo tradicionalnih prazničnih jedi v različnih letnih 
časih. V ponedeljkek, 28. septembra je zavod Parnas v 
svojem centru v Robu gostil podružnično šolo Rob.

Kot že nekajkrat v preteklosti pa smo DEKD zaklju-
čili v sodelovanju z DPŽ Velike Lašče z Bučno-mar-
meladnim dnevom, ki se je v »Praznovanja« vključil 
s prikazom delčka jesenskih opravil iz starih časov in 
praznovanj, ki so potekala ob zaključku del na polju. 
Čeprav je bilo vreme izredno slabo in skorajda ni bilo 
obiskovalcev, pa se podeželske žene niso dale in so 
pripeljale prireditev do uspešnega konca. Tudi zato, 
ker so bile za vsemi nami obsežne priprave.

DAN REFORMACIJE
31. oktober je za Trubarjevo domačijo vedno slav-

nostni dan, saj praznujemo Dan reformacije. S slav-
nostnim govorom nas je tokrat počastil evangeličanski 
škof Geza Filo. (Podrobneje o prireditvi na str. 20.)

120 LET KOČEVSKE ŽELEZNICE
V torek, 24. novembra smo na Trubarjevi domačiji 

gostili gospoda Karla Rustjo, upokojenega inženirja 
in vodjo železniškega arhiva, velikega ljubitelja želez-
nic in avtorja številnih knjig o železniških progah 
na Slovenskem. Knjigo 120 let Kočevske železnice je v 
letošnjem letu izdal Pokrajinski muzej Kočevje, uredila 
pa jo je direktorica muzeja Vesna Verbič Perko, ki je v 
oktobru dala tudi pobudo, da knjigo predstavimo na 
Trubarjevi domačiji.
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Vesna Verbič Perko je uvodoma predstavila, kako je 
prišlo do sodelovanja med muzejem in avtorjem, do 
izdaje knjige, ter predstavila, kaj sta gradnja železnice 
in železniški promet pomenila vsakdanjem življenju 
prebivalcev ob progi. Sledilo je izčrpno in zanimivo 
predavanje gospoda Rustje, v katerem je obiskovalcem 
podal vse osnovne informacije, od pomena kočevske 
železnice v okviru slovenskega železniškega prometa, 
zakaj in kako je prišlo do gradnje, koliko časa je grad-
nja trajala, kašne so bile tehnične lastnosti železnice, 
vlakovnih kompozicij in železniške infrastrukture 
nekdaj, kakšne so sedaj, kako je proga vplivala na 
izgled pokrajine, prostora, kaj je bil njen gospodarski 
pomen in kaj je pomenila za prebivalce. Sledila so 
številna vprašanja vedoželjnih obiskovalcev.

Leto smo zaključili z odprtimi vrati na »Ta veseli dan 
kulture« 3. 12. 2015. Svoja vrata so odprli grad Turjak, 
spominska soba Levstika in Stritarja in Trubarjeva do-
mačija. Prireditev se je zaključila ob 19. uri na Trubarjevi 
domačiji s predstavitvijo knjige Gospostvo Ortnek avto-
rice Teje Hočevar, zgodovinarke iz Velikih Lašč. 

GRAD TURJAK
Poleg Trubarjeve domačije na Rašici in Levstikovega 

doma v Velikih Laščah predstavlja Grad Turjak osred-
njo lokacijo kulturno-turistične ponudbe v občini 
Velike Lašče. Tudi v letu 2015 je JZ Trubarjevi kraji 
zagotavljal izobraževalne in turistične programe tako 
za šolsko kot odraslo populacijo. Predvsem v poletnem 
času so programi v prvi vrsti namenjeni ciljni skupini 
»družine z otroki«, to velja tako za osrednjo priredi-
tev 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 odvija-
le različne prireditve: Večer kvartetov in kvintetov v 
aprilu, revija občinskih pevskih zborov ob občinskem 
prazniku v juniju, koncert v okviru festivala stare 
glasbe Seviqc Brežice, na katerem je 28. avgusta nasto-

pil flamski kvartet kljunastih flavt Flanders Recorde 
Quartet (zavod ARS Ramovš), Opera pod zvezdami z 
Manco in Benjaminom Izmajlovom 6. septembra in 
koncert Suhih češpelj Društva za ohranjanje dediščine 
Gradež 13. septembra.

IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje lokalnih vodnikov in Univerza  
za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče

JZ Trubarjevi kraji še posebej veliko pozornost 
namenja različnim oblikam izobraževanja. Ker za-
gotavlja vodniško službo na Trubarjevi domačiji, na 
gradu Turjak, v spominski sobi Levstika in Stritarja 
ter vodenje po občini je potrebno sproti izobraževati 
in usposabljati kvalitetne vodnike. V letošnjem letu je 
bilo tako v prvi polovici leta ponovno izvedeno izobra-
ževanje novih vodnikov ter usposabljanje vodnikov z že 
pridobljeno licenco, ki jo je bilo potrebno podaljšati. V 
izobraževanje novih lokalnih turističnih vodnikov se je 
vključilo 10 kandidatov, usposabljanja za podaljšanje 
licenc pa se je udeležilo 13 lokalnih vodnikov.

Že od leta 2009 deluje pod okriljem in koordina-
torstvom JZ Trubarjevi kraji samostojna UTŽO Velike 
Lašče – Učenje vse življenje. Vključena je v neformalno 
mrežo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje 
in ima svoje izobraževalne programe vpisane v pregled 
izobraževalnih programov po Sloveniji, ki ga vodijo 
na Andragoškem centru Slovenije. Univerza vključuje 
študijske krožke JZTK in študijske krožke drugih izvajal-
cev izobraževalnih dejavnosti (npr. zavod Parnas, KUD 
Primož Trubar Velike Lašče), različne delavnice in preda-
vanja. UTŽO Velike Lašče se aktivno vključujejo v projekt 
kulturnih mediatorjev ter v organizacijo kulturnih in 
turističnih prireditev v kraju. Pri tem naj izpostavim 
vlogo študijskega krožka Amaterska fotografija pod 
mentorstvom Nika Samse iz KUD Primož Trubar Velike 
Lašče. Eden izmed ciljev krožka je namreč tudi izdelava 
fotografske dokumentacije predmetov zbirk kulturne 
dediščine v občini Velike Lašče, torej učenje in delo na 
terenu, ki rodi tudi konkreten in uporaben rezultat. 
Poleg Temkove žage v preteklih dveh letih so v letošnjem 
letu člani krožka fotografirali predmete v Stritarjevi 
kašči na Podsmreki (Praznikova zbirka malega kmečkega 
orodja) in tako dopolnili fotodokumentacijo JZ.

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje 
sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje (program 
medgeneracijsko sodelovanje), Občina Velike Lašče in 
člani, prostor za izvajanje računalniškega krožka pa 
zagotavlja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Mentorji 
izvajajo študijske krožke prostovoljno.

V šolskem letu 2014/2015 je velikolaška univerza 
imela 69 članov, v novem šolskem letu 2015/2016 pa 
vpisi še potekajo.

Barbara Pečnik, JZTK

Vesna Jerbič Perko, direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje, 
avtor knjige Karel Rustja in Barbara Pečnik (foto: Niko Samsa)
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MAJSKO MLADOSTNO 
PREBUJANJE
33. srečanje likovnih umetnikov 
»TRUBARJEVI KRAJI« na Rašici

KUD Primož Trubar Velike Lašče, Javni zavod Tru-
barjevi kraji in Občina Velike Lašče so v soboto, 16. 
maja 2015, organizirali 33. srečanje likovnih umetni-
kov »Trubarjevi kraji« na Rašici. Naslov ustvarjanja 
je bil »Majsko mladostno prebujanje«. Od dvainšti-
rideset povabljenih, se je srečanja in sodelovanja na 
razstavi udeležilo sedemindvajset avtorjev z enaintri-
desetimi deli.

Tradicija je, da se vsakoletno srečanje prične na 
Trubarjevi domačiji. Potem se obišče kak košček naše 
neokrnjene in lepe narave, ki ga poišče in obišče ma-
lokdo. Tokrat so se iz Rašice odpeljali v Rob, kjer jih 
je pričakala vodička in jih popeljala po geološki poti v 
Kobilji curek, ki jo je trasiral in pripravil za ogled Zavod 
Parnas iz Velikih Lašč skupaj s dr. Tomažem Verbičem 
in mag. Ano Plestenjak. Gostje so spoznali geološko 
sestavo tal, ki je opisana tudi v knjižici (iz serije Vod-
niki za odkrivanje naše dediščine) z naslovom »Po 
čem hodimo v Robu«. Na sprehodu so videli pestro 
sestavo tal: dolomit, neplastnati in plastnati apnenec, 
vulkansko kamnino tuf in peščenjak muljevca. 

Spoznali so tudi claustro, rimsko zaporo. V bližini 
Roba sta kar dva odseka rimske vojaške obrambe, 
ki je varovala rimski imperij pred vdori barbarskih 
plemen, v dolini Kobiljega curka in Selu pri Robu, v 
Rutah. Danes so vidni zaraščeni grebeni in ostanki 
obrambnih stolpov.

Pot so nadaljevali v varovani predel neokrnjene 
narave, v rezervat in se povzpeli do slapa Kobilji curek, 
nato pa še do rastišča kranjskega jegliča (Primula car-
niolica), ki je endemit. To je rastlina, ki raste samo v 
Sloveniji in je zavarovana ter od leta 1922 uvrščena na 
rdeči seznam ogroženih rastlin. Sicer pa se na širšem 
območju Mišje doline najde veliko ogroženih rastlin-
skih vrst, ki jih bodo obiskovalci mogoče spoznavali 
kdaj drugič. 

Po končani predstavitvi geološke poti, je sledil 
obisk Kajžarjeve domačije v Dvorski vasi. Na željo in 
povabilo Silve in Jožeta Mencina so umetniki spoznali 
mnoge zaklade slovenske etnografske dediščine, ki so 
jih ohranjali in zbirali že Mencinovi predniki. Zakonca 
in sinova so zbirko pridno uredili in razstavili. Še ved-
no jo tudi dopolnjujejo posebno z doma narejenimi 
inovativnimi električnimi pomagali polpretekle dobe, 
ki so služila za vsakdanjo rabo. Zanimivost je tudi, da 
je na tej domačiji svoje otroštvo preživel Niko Grafe-
nauer, ki jim je v spomin napisal:

Kadar glava nad oblaki plava,
ne hodi ne po levi ne po desni, ampak pesni.
Čuvajmo svoje srce in glavo,
naj razmerje bo med njima pravo.
Naj bo za ta ali prejšnji čas,
med srcem in glavo je Dvorska vas.

Popoldan, ki smo ga preživeli z družino Mencin, 
je bil zelo prijeten, poln presenečenj in zanimivosti.

Vse to dogajanje je ustvarjalce spodbudilo, da so do 
praznika občine Velike Lašče 6. junija 2015, ko je bila 
slovesna otvoritev razstave, ustvarili svoje umetnine. 

Likovniki na obisku Kajžarjeve domačije
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Kljub temu, da časa za ustvarjanje ni bilo veliko, je 
bil končni rezultat odličen. Na razstavi je bilo 25 slik 
in 6 kiparskih del oziroma instalacij, zelo različnih in 
izvirnih. Tako kot so bili posebni in različni avtorji: 
stari in mladi, akademski in amaterji, eni na začetku, 
drugi skoraj na koncu ustvarjalne poti. Temu primer-
na je bila tudi stilska opredelitev, različne tehnike in 
različni materiali. 

Zato, da ne bo kdo preveč izpostavljen ali prikraj-
šan, sledijo našteti avtorji po abecednem redu: Sken-
der Bajrovič, Nikolaj Beer, Neva Bilač, Miro Bizjak, 
Mojca Borko, Igor Dolenc, Darinka Grmek Štrukelj, 
Cvetka Jakovljevič, Miha Edi Juvanc, Dragica Kern, 
Alenka Klemenčič, Silvo Kretič, Suzana Komelj, Samo 
Kovač, Janez Kovačič, Drago Petrovič, Milan Razbor-
šek, Silva Ros, Zlatko Rudolf, Miloš Sarić, Pavle Ščurk, 
Martina Starc, Jože Stritar, Veljko Toman, Lidija Vilar, 
Dušan Zekovič in Erika Železnik.

Da bi vsa dela in umetnike spoznali bolje, smo  
se skoraj vsi zbrali na otvoritvi razstave v galeriji Ske-
denj na Trubarjevi domačiji. Dela so bila na ogled še 
do 1. julija 2015.

Helena Grebenc Gruden

DELO PODRUŽNICE 
POSAVJE V LETU 2015

Tudi sedmo leto delovanja posavske podružnice 
zaznamujejo izoblikovani programski sklopi, ki so 
usmerjeni predvsem v skrb in predstavljanje po-
membne dediščine protestantizma v Posavju. Skrb, ki 
so nam jo zapustili in nam jo predali izjemni prebivalci 
območja med štirimi rekami (Mirna, Sava, Krka in 
Sotla) v 16. stoletju, med katerimi izstopata Adam 
Bohorič in Jurij Dalmatin. 

Od leta 2009, ko je bil slovesno odprt Spomin-
ski park Jurija Dalmatina ob Osnovni šoli Jurija 
Dalmatina v Krškem, pripravljamo v sodelovanju z 
omenjeno šolo, Valvasorjevo knjižnico in JSKD OI 
Krško slovesnost ob Trubarjevem dnevu in se ob tem 
spomnimo tudi na odprtje parka.  Tako je bilo tudi 
letos, 14. junija, ob šesti obletnici otvoritve parka,  
ko smo se zbrali pozno popolne in v Uri slovenščine 
prisluhnili učencem 9. razreda. Svoja razmišljanja in 
literarno ustvarjalnost, ki so bila pri nekaterih tudi 
pod vplivom ogleda filma Razredni sovražnik, so 
pod mentorstvom slavistke Irene Hictaler Simončič 
razkrivali Črt Ceglar, Maša Žičkar, Veronika Levak, 
Sara Molan, Špela Kink, Katja Omerzel, Gregor Vol-
čanjk, Črt Kranjc, Eva Kozinc, Klemen Planinc, Urška 
Žaren Kozole in Pika Kuselj. O pomenu posavske 
protestantske dediščine, delovanju podružnice in 

vključevanju mladih so zbranim spregovorile direk-
torica knjižnice Urška Lobnikar Paunović, ravnateljica 
šole Antonija Glas Smodič in predsednica posavske 
podružnice društva Primož Trubar Alenka Černelič 
Krošelj. Obenem smo s to prireditvijo odprli tudi 
letošnje poletne večere, ki v Krškem v organizaciji 
JSKD OI Krško, Valvasorjeve knjižnice in Krajevne 
skupnosti mesta Krško potekajo že enajsto leto, in 
so predvsem literarno, glasbeno in plesno obarvani 
ter pomenijo tudi pomemben prispevek k oživljanju 
starega mestnega jedra Krškega in tudi Spominskega 
parka Jurija Dalmatina na Vidmu. 

Konec avgusta vsako leto pripravimo in razpi-
šemo 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. 

Tako smo se z udeleženci že osmič srečali na slo-
vesnem odprtju likovnih in literarnih prispevkov, 
tokrat nas je gostila Osnovna šola Raka, ki že od vsega 
začetka aktivno sodeluje na natečaju. Še posebej 
smo hvaležni ravnateljici Milvani Bizjan in likovni 
pedagoginji Andreji Novak Gabrič, ki skrbita, da je 
sodelovanje na natečaju pomemben del pestrega 
šolskega leta. 

V torek, 17. novembra smo tako tudi s tem dogod-
kom opomnili na dediščino, ki so nam jo v Posavju 
pustili naši predniki, predvsem Bohorič, Dalmatin 
in Trubar, ter ponovno tudi na Dan reformacije. 
Slavnostni nagovor nam je namenil predsednik SPD 
PT mag. Viktor Žakelj, ki nas že nekaj let nagovori z 
izbranimi besedami, v katerih se rad dotakne tudi 
aktualne tematike. Zbrane je pozdravil tudi župan 
občine Krško mag. Miran Stanko, ki je razstavo tudi 
odprl. Oba govornika sta podeljevala tudi Dalmati-
nove značke in priznanja, pri čemer sta sodelovali še 
ravnateljica OŠ Raka Milvana Bizjan in ravnateljica 

Dogodka na OŠ Raka sta se udeležila tudi Jurij Dalmatin 
(Aljaž Arh) in Adam Bohorič (foto Boštjan Arh)
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OŠ Jurija Dalmatina Krško Valentina Gerjevič. Kul-
turni program ob otvoritvi so pripravili sodelavci in 
učenci šole gostiteljice, pozdravila pa sta nas tudi 
Jurij Dalmatin (Aljaž Arh) in Adam Bohorič (Boštjan 
Arh).

Natečaj je razdeljen v dva dela in je tudi letos »pri-
vabil« veliko število udeležencev. V likovnem delu je 
sodelovalo 7 posavskih šol, 43 učencev je ustvarilo 35 
del, od teh je komisija desetim podelila še posebno 
priznanje. Mladi ustvarjalci od 1. do 9. razreda so 
ustvarjali pod mentorstvom desetih mentorjev. V li-
terarnem delu pa je sodelovalo 11 šol z deli 40 avtoric 
in avtorjev. Komisija je podelila 13 priznanj, mladi 
literati pa so ustvarjali s 13 mentorji.

Komisijo, ki je dela pregledala, smo letos sestavljale 
Polona Brenčič iz Valvasorjeve knjižnice Krško, Sabina 
Božič, predstavnica šole gostiteljice, in Alenka Černelič 
Krošelj, predsednica podružnice. Tako kot vsako leto je 
imela komisija težko delo, razstava in zbrana literarna 
dela pa so znova pokazala znanje, ustvarjalnost, ino-
vativnost in razmišljanje mladih likovnih in literarnih 
ustvarjalcev iz Posavja. 

Razstava je bila na OŠ Raka na ogled en mesec, dela 
pa hrani Valvasorjeva knjižnica Krško, počasi pa že 
pripravljamo obširnejši pogled v »življenje natečaja« 
ob njegovi 10-letnici. 

Občina Krško skupaj s podružnico vsako leto 
pripravi tudi proslavo ob dnevu reformacije. Tokrat je 
potekala v Dvorani v parku, na njej pa je spregovorila 
tudi predsednica podružnice Alenka Černelič Krošelj, 
ki je tokrat imela nalogo sodelovanja pri oblikovanju 
glasbenega programa ter predstavitve slavnostnega 
govornika častnega škofa evangeličanske cerkve Geza 
Erniše. (Več preberite v samostojnem prispevku na 
str. 19.) 

Knjižničarki Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar 
Paunović in Polona Brenčič sta natečaj Na obisku 
pri Juriju Dalmatinu letos dvakrat predstavili na 
strokovnih srečanjih knjižničarjev kot primer dobre 
in zanimive prakse pri popularizaciji domoznanske 
dejavnosti knjižnice, sodelovanja in povezovanja raz-
ličnih institucij v lokalnem okolju ter tudi ohranjanja 
posavske protestantske dediščine.

Ob zaključku natečaja in ob zaključku  leta smo že 
petič s podporo matičnega društva nagradili udeležen-
ce natečaja in jih 22. decembra peljali na prireditev 
Vrnimo ljudem knjigo v Ljubljano, kar je bilo ponovno 
prijetno doživetje, ki je lepo zaključilo uspešno leto in 
delovanje podružnice v letu 2015.

Pripravili:
Alenka Černelič Krošelj, 

predsednica podružnice Posavje
Polona Brenčič, 

članica UO podružnice Posavje

XXI. SLIKARSKA KOLONIJA 
PRIMOŽ TRUBAR 
MORAVSKE TOPLICE 2015

Letošnje priprave in izvedba že 21. slikarske ko-
lonije Primož Trubar Moravske Toplice so potekale 
v znamenju osrednjega dogodka – retrospektivne 
razstave ob dvajsetletnem delovanju kolonije ob 
koncu koledarskega leta v Galeriji Murska Sobota. 
To pa seveda ni pomenilo, da vsem sodelujočim 
umetnicam in umetnikom ne bi zagotovili vrhunskih 
pogojev za enotedensko bivanje in ustvarjanje med 
nami že v začetku jeseni. Še več, prizadevamo si, da 
pogoje izboljšujemo in s tem dvigujemo že ustvarjeni 
ugled kolonije.

V organizacijo vsakoletnega delovnega srečanja 
slikark in slikarjev sta ob Podružnici Slovenskega pro-
testantskega društva Primož Trubar Murska Sobota 
vsako leto vključeni še Evangeličanska cerkvena občina 
Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice.

Nabor letošnjih udeleženk in udeležencev je kot 
vsa leta doslej pripravil umetniški vodja kolonije, 
akademski slikar Nikolaj Beer. Na koloniji so v zad-
njem septembrskem tednu 2015 sodelovali naslednji 
akademske slikarji in slikarke:

Nikolaj Beer (umetniški vodja kolonije),
Igor Banfi,
Rudi Benetik,
Dušan Klun,
Tomaž Perko,
Tone Seifert,
Apolonija Simon,
Lucija Stramec,
Jožef Vrščaj,
Aleksander Vukan.

Govornik na dobro obiskani otvoritvi jubilejne razstave je bil 
predsednik SPD Primož Trubar mag. Viktor Žakejlj
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Po letošnji koloniji smo vse moči usmerili v pri-
pravo in otvoritev pregledne razstave dvajsetletnega 
ustvarjanja udeležencev kolonije. V ta namen je bilo 
potrebno zbrati dela vseh 82 dosedanjih udeleženk in 
udeležencev. Dela, ki so v večji meri v lasti kolonije, 
krasijo prostore raznih javnih in drugih ustanov. Ne-
katere iz začetne dobe kolonije so tudi v zasebni lasti.

Še večji zalogaj sta bila priprava in natis predsta-
vitvenega kataloga vseh slikark in slikarjev, ki so v 
tem razdobju sodelovali na koloniji. Ker vsaka taka 
edicija predstavlja trajni dokument, smo se odločili, 
da mora ta izpolnjevati določena kakovostna merila. 
To pa je pomenilo tudi precejšnje finančno breme. 
Aktualen in razmišljujoč uvodnik v bogat razstav-
ni katalog je prispeval mag. Viktor Žakelj. Zaradi 
tehtnosti in iskrivosti njegove misli ga v nadaljevanju 
predstavljamo v celoti.

Skupaj z vodstvom Galerije Murska Sobota smo 
zahtevano nalogo dobro opravili. Razstava je bila 
odprta 17. decembra 2015. Sama otvoritev je bila 
veličasten kulturni dogodek, ki ga je po nagovoru 
odprl predsednik Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar mag. Viktor Žakelj.

Razstava je bila na ogled do 13. januarja 2016. Ob 
pregledni razstavi so v enem delu galerije razstavlje-
na dela letošnjih udeležencev kolonije. Tako njihove 
posebne razstave ne bo.

Seveda se moramo za uspešno izveden zahtevni 
projekt zahvaliti vsem neposredno sodelujočim, kakor 
tudi številnim sponzorjem, ki so materialno omogočili 
izvedbo enkratnega kulturnega dogodka v pokrajini 
ob Muri.

Geza Farkaš

Nagovor ob otvoritvi 
jubilejne razstave 

Čas teče. Življenja ugašajo. Ostajajo le materialna 
dejstva (ki so tudi minljiva) – v tem primeru slike in 
spominjanje, kako se je pred dvajsetimi leti vse to 
začelo in živelo vse do danes. In tu so vprašanja in 
so dvomi, kako naprej. Odgovore na to morajo najti 
Nikolaj Beer, Geza Farkaš, podružnica društva, lokal-
na skupnost, sponzorji, vsi, ki jim je kolonija Primož 
Trubar prirasla k srcu in jo jemljejo kot institucijo, ki 
bogati Prekmurje in Evangeličansko cerkev, ki z vklju-
čitvijo v ta projekt kaže, da razume znamenja časa.

Pobudnika tega projekta, profesor Norčič in sli-
kar Beer, sta pred dvajsetimi leti o pomenu in vlogi 
slikarske kolonije Primož Trubar gotovo razmišljala, 
dvomila, upala. Njun da je bila potrditev takratnega 
družbenega optimizma.

Nekaj ducatov slik, ki bogatijo ta razstavni pro stor, 
so odslikave narave in ljudi, so dokazi vitalnosti Prek-

murja in Prekmurcev, so priče minevanja, so videnja 
slikarjev, ki so prekmursko drugačnost prvič doživeli v 
koloniji Primož Trubar. Največ jim bi o tej drugačnosti 
gotovo vedel povedati Rudi Kokalj, ki je delil dneve z 
največ udeleženci kolonij.

Po večini smo danes tu »možje kopitni«, bi rekel 
pesnik, upam, da bomo sodili le o tistem, kar vemo 
in znamo. 

Vsi pa bomo morali priznati, da je projekt odigral 
svojo vlogo. Kolonija je prispevala h kulturni ponudbi 
regije, doprinesla je k poznavanju Prekmurja in Prek-
murcev, bila je pot  integracije Prekmurja v slovensko 
občestvo.

To je tudi moja osebna izkušnja, izkušnja Neprek-
murca, ki je Prekmurje in Prekmurce začel resnično 
spoznavati šele z vključitvijo v Slovensko protestantsko 
društvo Primož Trubar. 

Protestantizem zame že tedaj ni bil »terra inco-
gnita« saj je literatura mojega rojaka Ivana Tavčarja 
prežeta z luteranstvom.

Socialistična stranka Slovenije, ki sem jo tedaj 
vodil, je bila (z nekaj posamezniki iz drugih strank) 
tudi pobudnica praznika dneva reformacije, kot edi-
ni vidnejši politik tistega časa pa sem se, ob pomoči 
Geze Farkaša, tudi srečal s takratnim prvim evange-
ličanom, izobraženim seniorjem Leonom Novakom, 
a Prekmurje in Prekmurce sem spoznal šele, ko sem 
postal proti volji takratnih protestantskih klerikov in 
nekaterih Prekmurcev predsednik društva, kljub temu, 
da se nismo poznali.

 Ves čas sem v društvu  delal s srcem in glavo, in bili 
smo uspešni. Moj čas predsednikovanja  se je  iztekel, 
točneje se izteka. 

Spoštovane članice in člani društva, Prekmurke 
in Prekmurci, hvala za podporo, ki ste jo ves ta čas 
nudili našemu društvu, in prav razumite, če rečem, 
da potem, ko sem bil z glasom večine izvoljen za 
predsednika, tudi meni.

Želim, da društvo ostaja uspešno še naprej.
Reformacija namreč ni bila le velika verska »shiz-

ma«, ampak tudi obče duhovno-politično gibanje, 
ki je na novo pozicioniralo človeka v družbi. Zato so 
nekateri družbenoekonomski postulati reformacije 
aktualni še danes in je zato protestantika, ki je vsebina 
dela našega društva, še vedno aktualna.

 Mislimo torej na protestantski način, kot pogosto 
pravim, in kos bomo krizam, ki postajajo stalnica 
sodobne družbe.

Uživajte v razstavljeni lepoti in se veselite  svetlobe, 
ki jo prinaša skorajšnji zimski solsticij. V tem smo verni 
in neverni enaki. Se tega sploh zavedamo?

Tudi lepota je ena sama – ta je ali pa je ni!
Srečno, Prekmurke in Prekmurci! Prirasli ste mi 

k srcu. 
mag. Viktor Žakelj
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JE BILA PODOBA 
PRED BESEDO?
Uvodnik v katalog

Današnja razstava je pregledna. Spiritus agens 
vsakoletnih slikarskih kolonij Nikolaj Beer je izbral 
najboljše med sicer ekscelentno vsakoletno produk-
cijo. Prav neverjetno je, kako uspeva iz leto v leto 
pritegniti ugledna slikarska imena, dobitnike najvišjih 
priznanj, ki jih podeljujejo strokovna združenja in 
država Slovenija.

Gotovo je ta vsakoletna kolonija, ki ji sledi razstava, 
eden večjih, če ne največji likovni dogodek Prekmurja, 
verjetno pa sodi med večje vsakoletne kulturne do-
godke Prekmurja sploh. 

Pobudnika vsakoletne slikarske kolonije, takratni 
predsednik komaj ustanovljenega Slovenskega pro-
testantskega društva Primož Trubar, prof. dr. Oto 
Norčič, in že omenjeni akademski slikar Nikolaj Beer 
sta leta 1995 z odločitvijo za vsakoletno slikarsko ko-
lonijo zadela žebljico na glavico. Ta dogodek živi, ker 
sta organizacijo že leta 2002 prevzela od tedaj tudi 
predsednik podružnice SPD PT Murska Sobota Geza 
Farkaš in tajnik društva Rudi Kokalj, ter zato, ker jo 
od samega začetka podpirajo občina Moravske Toplice, 
EC občine Moravske Toplice in nekaj sponzorjev. Brez 
povedanega ta ugledni dogodek sploh ne bi bil možen. 
Naj razume, kdor more!

Se pa ob tej pobudi izpred dveh desetletji zastavlja 
vprašanje, kaj neki so imeli v mislih pobudniki te 
vsakoletne slikarske kolonije.

Na prvo žogo bi človek lahko zaključil, da je temu 
botrovalo tedaj še modno ustanavljanje raznorodnih 
slikarsko-kiparskih kolonij (glej spletno stran: Slikarske 
kolonije v Sloveniji). Prepričan pa sem, da so imeli 
pobudniki slikarske kolonije »Primož Trubar« v mislih 
veliko več od streženja modnosti.

Najprej: gotovo jim je šlo za afirmacijo Primoža 
Trubarja, ki je bil vse do formiranja Slovenskega pro-
testantskega društva Primož Trubar nekako v senci 
velikega Luthra, kajti prekmurski evangeličani so bili 
do tedaj izključno »luterani«, ne pa »trubarjanci«, 
kot bi znala reči vidna članica našega društva (po veri 
evangeličanka) gospa Violeta Mesarič.

Organiziranje slikarske kolonije je torej treba je-
mati kot prispevek k sprejemanju Primoža Trubarja 
kot ene ključnih oseb iz zgodnje slovenske etnogeneze 
in tudi slovenskega evangeličanstva. Slovensko evan-
geličanstvo, ki je čudežno preživelo in še živi v delu 
Prekmurja, je bilo dolga desetletja nekaj zatohlega, 
obrobnega in ni in ni moglo stopiti čez Muro v širšo 
slovensko zavest. 

To je na svojski način ustrezalo tako sami evange-
ličanski cerkvi, ki je bila brez večjih ambicij povsem 

zadovoljna v svojem duhovnem in fizičnem getu, pa 
čeprav reformirano krščanstvo sedanjemu času pri-
merno pozicionira človeka tako v odnosu do posvet-
nega kot božjega, kot tudi katoliški Cerkvi, ki je v t.i. 
zahodni shizmi videla in še vidi zablodo, protestante 
pa ima za heretike, pa čeprav verujejo oboji v istega 
Boga. Očitno v tem primeru ne gre za vero, gre za 
slabo politiko in tako še danes ortodoksni katoliki 
aktualnega papeža Frančiška, ki se globoko zaveda 
krize s pijevstvom in vojtilovstvom prežete aktual-
ne rimske Cerkve, slabšalno označujejo za »novega 
Luthra«, čeprav bi prav to, mutatis mutandis, moral 
biti, pa (žal) ni.

Marginalizacija evangeličanstva je ustrezala tudi – 
kar je težko razumljivo – tako OF kot povojni partijski 
državi. Dokaz, da je temu res bilo tako, je dejstvo, da 
ni bila nobena partizanska enota poimenovana po Tru-
barju, ter to, da povojna država ni dojela notranje moči 
vernosti, še posebej vernosti na protestantski način.

Zato vstopanje našega društva s prirejanjem sli-
karskih kolonij, izdajanjem revij, katerih vsebina je 
protestantika, postavljanjem spominskih obeležij 
protestantom in protestantizmu itd. na družbeno-
politično sceno, ni le poravnavanje zgodovinskega 
dolga, ampak je dejansko emancipacijsko dejanje. 
Ta dejavnost osvobaja ljudi predsodkov do vere in 
vernosti, je dejavno »bogoiskateljstvo«, bi znal reči 
Dostojevski, kar je treba jemati kot poskus soočanja 
z eksistenčnimi in esencialnimi vprašanji človeka in 
človeštva našega časa. Razmišljati o tem je nujno, 
odgovori na ta vprašanja so – logično – različni, vsi 
pa so legalni in legitimni.

In drugo: marginalizacija Prekmurja in Prekmur-
cev je gotovo posebej vznemirjala ekonomista dr. 
Ota Norčiča, ki se je zavedal naravnih in človeških 
potencialov »slovenske okrogline«. Slovenija v celoti, 
Prekmurje pa še posebej, se nista pravočasno zavedla 
globalnih strukturnih sprememb, ki so se začele sre-
di osemdesetih let prejšnjega stoletja (šolski primer 
tega je tovarna Mura), ko so se celo v konservativni 
Evropi začeli risati novi politični zemljevidi in je 
klasični industrializem začel ugašati, začela pa je na-
stajati poindustrijska gospodarska struktura, žal, pod 
okriljem od kapitalskih centrov moči imputiranega 
neoliberalizma, ki ne upošteva dejstva, da je Zemlja 
»končna količina«, pretirana socialna diferenciacija pa 
neposredna grožnja družbeni kohezivnosti, kar lahko 
vodi v uničujočo tretjo svetovno vojno.

In še: kar so imeli (ali pa tudi ne?) v mislih usta-
novitelji našega društva in kasneje Slikarske kolonije 
Primož Trubar, je dejstvo, da je bila tedaj že na po-
hodu globalizacija, ki jo je v majhni Sloveniji treba 
najprej razumeti kot integracijo, torej iz zgodovinsko 
različnih delov sestavljene celote v smislu poenotenja, 
ki šele omogoča učinkovito izrabo ekonomskih virov 
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Slovenije ter obrambo pred agresivnimi sosedi, ki že 
in bodo še bolj, bodisi na neoimperialistični način ali 
z novim hunstvom ali s sprenevedavim balkanstvom 
segali po našem, česar naša aktualna politika – če sem 
malo ciničen – ne zna, noče ali ne zmore zaznati, kaj 
šele obrambno ukrepati. 

To zaznati ni preprosto. Vidne konture tega početja 
izginjajo, so sicer zaznavne, a težko. Dogaja se nekaj 
podobnega kot z Beerovim slikarstvom, v katerem 
zadnja leta izginjajo podobe ljudi in obrisi narave, 
prekrivajo jih nanosi barv, ki ustvarjajo fikcijo figur in 
kontur, in to celo v tretji dimenziji, kar v senzibilnih 
gledalcih odzvanja kot kak Chopinov preludij.

Vse to pa terja naše premišljeno odzivanje, de-
jansko intelektualizacijo – torej porazumljanje našega 
društvenega (in tudi verskega protestantskega) počet-
ja. Zato sem bil vsako leto žalosten, ker je vsakoletna 
slikarska produkcija pritegnila le dva, tri protestantske 
klerike, pa čeprav se mag. Franc Obal leto za letom zelo 
trudi, da bi nam približal ustvarjalce in njih dela. Kaže, 
da je v glavah večine še vedno protestantska hladnost 
do slikarstva, vezana na misel: »Jaz sem gospod, tvoj 
Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše suž-
nosti. Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si 
rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar 
je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji! Ne priklanjaj se 
jim in jim ne služi …« (2Mz 20, 1-5) V njihovo zavest 
se je naselila in še biva ikonoklazma, a duha, na srečo, 
ni mogoče zamejiti, on veje, pravijo, kjer hoče – vlak 
reformacije pa še tudi ni prispel na poslednjo postajo. 
Resnična reformacija ima namreč svoj konec v koncu 
življenja. Panta rhei. Slikarstvo mora zato znotraj 
evangeličanstva – tako kot je že glasba – počasi postati 
nepogrešljivo sredstvo za prezentacijo transcenden-
tnega. Tako kot glasba so namreč tudi oblike in barve 
nekaj, kar domuje v korteksu možganov, nam lepša 
življenje in ga dejansko šele omogoča tudi razumeti. 
Kaže, da to ne dela več težav mladim protestantskim 
klerikom. Razveseljivo.

Slovenski evangeličanski verniki, pa tudi tisti, ki 
zgolj mislimo na protestantski način, smo in bomo 
še dolgo ostali manjšina. Da bi stali in obstali, kot  
je rekel naš veliki učitelj, moramo biti boljši od 

okolice, delati več, in to z glavo, biti odprti do vsega 
novega, biti posebej senzibilni do tistega, kar nas 
dela ljudi.

Zato sem, če smem, optimističen glede društve  - 
ne in slovenske evangeličanske prihodnosti, ker se 
društvo in očitno tudi Evangeličanska cerkev pomla-
jata in kar je najpomembneje – intelektualno kre  - 
pita. Tako sta se v društveno življenje društva dejavno 
vklju  čila dr. Nenad Vitorović in prof. dr. Jonatan Vin-
kler, znotraj Evangeličanske cerkve pa vse bolj vidno 
vlogo igrajo mlade duhovnice in duhovniki (omenjam 
le tiste, ki jih osebno bolje poznam): Katja Ajdnik, 
mag. Vladimira Mesarič Jazbinšek in Simon Sever.

Ta pregledna razstava je pomembna tudi zato, ker 
potrjuje vitalnost društva. Prek vsakoletnih kolonij se je 
namreč tudi ducate slikarjev srečalo z evangeličanstvom 
in Prekmurjem, nekateri celo prvič v življenju. Zanje 
poslej Prekmurje ni več tera inkognita, protestantska 
herezija pa ne slepi rokav krščanstva, ampak pravi korak 
k Bogu, ki je mnogim med nami upanje in tolažba hkrati.

Prekmurje je nenadomestljiv konstitutivni element 
Slovenije in logično je, da se je naše društvo povsem 
poistovetilo s pobudo svojega člana, upokojenega od-
vetnika Oskarja Norčiča, da se stoletnica priključitve 
Prekmurja Sloveniji dostojno proslavi in obeleži s 
spomenikoma Koclju in skupini katoliških duhovni-
kov s prof. dr. Matijem Slavičem na čelu. To bo tudi 
priložnost, da se v slovensko zavest dokončno umesti 
tudi Prekmurje, kot sta se že pred tem Primorska in 
Koroška, in da bomo poslej, če po Borisu Pahorju 
parafraziram francoskega predsednika Chiraca, ne 
le mogli, ampak morali biti v EU še bolj Francozi, še 
bolj Nemci, še bolj Španci … in seveda še bolj tudi 
Slovenci. Svojo narodno identiteto moramo varovati 
in negovati. Slovensko protestantsko društvo je k temu 
zavezano. Film o protestantskem duhovniku Francu 
Temlinu, prekmurskem Trubarju, ki je dejansko delo 
našega člana in častnega škofa mag. Geze Erniše, ter 
pričujoča razstava, delo naše podružnice, sta najno-
vejša dokaza, da je temu res tako.

Za Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar je 
ta pregledna razstava velik organizacijski, profesionalni 
in finančni zalogaj. Hvala vsem, ki ste jo omogočili.

Dvajsetletno obdobje uspešnega delovanja 
Slikarske kolonije Primož Trubar v Morav-
skih Toplicah si je zaslužilo veliko pregledno 
rastavo v uglednem razstavnem prostoru v 
soboški Pokrajinski knjižnici
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Prepričan sem, da bo razstava prepoznana kot 
prvorazredni kulturni dogodek, ki bo prispeval h 
krepitvi samozavesti prekmurskega človeka, in eden 
od potrebnih elementov, ki po sto letih Prekmurje v 
polnosti umešča v gospodarsko, kulturno in duhovno 
občestvo Slovenije. 

mag. Viktor Žakelj

PODRUŽNICA 
MURSKA SOBOTA 
V LETU 2015

Na zboru članic in članov je bilo pregledano delo 
v preteklem letu in sprejet okvirni program dela za 
leto 2015. Žal smo na zboru tudi ugotovili, da se bodo 
določene osnovne težave v delovanju podružnice 
nadaljevale tudi v tekočem letu. Ostaja predvsem 
problem članstva, saj pomlajevanja skorajda ni. Dru-
gi problem so gospodarske razmere v pokrajini, kjer 
težko zagotavljamo sredstva za tekoče aktivnosti. Za 
zahtevnejše projekte pa sredstev ni.

Kljub navedenim težavam smo na zboru ugotovili, 
da je bil zastavljeni program v letu 2015 v celoti reali-
ziran. Seveda se naše članice in člani aktivno vključu-
jejo v aktivnosti matičnega društva in Evangeličanske 
cerkve v Republiki Sloveniji, kot tudi v nekatere druge 
sredine (Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija).

V program dela smo si zapisali že tradicionalne in 
utečene vsakoletne aktivnosti. V letu 2015 smo po-
sebej izpostavili obeležitve 300. obletnice izida prve 
prekmurske knjige (Mali katekizem Franca Temlina) in 
organizacijo retrospektivne razstave ob 20-letnici de-
lovanja Slikarske kolonije »Primož Trubar« Moravske 
Toplice. Medtem ko je bila osnovni nosilec obeležitve 
obletnice izida knjige Evangeličanska cerkev v Repu-
bliki Sloveniji, je glavno breme postavitve razstave 
bilo na Podružnici društva Primož Trubar in Galeriji 
Murska Sobota.

Seveda tudi leto 2015 ni minilo brez prizadevanj za 
pridobivanje novih članic in članov, krepitvi sodelova-
nja z matičnim društvom in Evangeličansko cerkvijo.

Ob koncu leta smo kljub določenim problemom 
lahko zadovoljni, saj smo ambiciozno zastavljeni 
program v celoti realizirali. V nadaljevanju bom 
samo poudaril posamezne opravljene naloge, saj 
so na razpolago obširnejša poročila o posameznih 
dogodkih.

Ker slikarska kolonija razpolaga s precejšnjim fon-
dom umetnin, smo se z vodstvom Krajinskega parka 
Goričko dogovorili za razstavo 40 slik po izboru vodje 
kolonije Nikolaja Beera. Razstava je bila postavljena 

na sedežu krajinskega parka na gradu pri Gradu na 
Goričkem od marca do septembra 2015.

Prav tako smo ob Trubarjevem dnevu razstavili 
nastala dela na 20. slikarski koloniji »Primož Trubar« 
v Domu Števana Küzmiča v Puconcih. Razstava je bila 
na ogled vse do jeseni. Za Trubarjev dan 8. junij je bilo 
v Domu Števana Küzmiča tudi izvedeno predavanje na 
temo 300. obletnice izida prve knjige v prekmurskem 
jeziku. Predavanje je pripravil mag. Franc Kuzmič.

Konec avgusta 2015 so v Puconcih potekali tradi-
cionalni Küzmičevi dnevi, ki jih skupaj organizirajo 
Evangeličanska cerkvena občina Puconci, Zavod za 
kulturo občine Puconci in Podružnica SPD »Primož 
Trubar« Murska Sobota. Žal nam kljub prizadevanjem 
tudi letos ni uspelo obogatiti že utečenih dejavnosti, 
kar ostaja nadaljnja naloga.

Zadnji teden v septembru je potekala že tradici-
onalna XXI. slikarska kolonija »Primož Trubar« Mo-
ravske Toplice. Vsakoletno srečanje umetnikov je ob 
ustvarjanju namenjeno tudi njihovemu spoznavanju 
naših krajev in ljudi. Organizatorji jim zato vedno 
pripravimo bogat spremljajoči program. 

Dan reformacije smo v Pomurju obeležili z nasled-
njimi proslavami:
—  Apače pri Gornji Radgoni – 20. oktobrav Kultur-

nem domu Apače;
—  Murska Sobota – 23. oktobra v Gledališču Park, 

Murska Sobota;
—  Lendava – 29. oktobra v Evangeličanski cerkvi Len-

dava;
—  člani Podružnice so se udeležili tudi proslave v 

Mariboru, ki je bila 22. oktobra v Evangeličanski 
cerkvi Maribor.
Veliko zanimanje je bilo tudi za osrednjo državno 

proslavo ob Dnevu reformacije, ki je bila 30. oktobra 
v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Glede na 
velik interes smo skupaj z evangeličanskimi cerkvenimi 
občinami organizirali prevoz z dvema avtobusoma. 
Obisk državne proslave je za naše člane vsako leto tudi 
pomemben družabni dogodek.

Nekatere proslave so v tej številki podrobneje 
predstavljene.

Leto 2015 je v našem delu bilo posebno. Navadno 
smo ob Dnevu reformacije nekako končali z aktiv-
nostmi v tekočem letu, kar za letos ni veljalo. Vso jesen 
smo pripravljati retrospektivno razstavo ob 20-letnici 
Slikarske kolonije »Primož Trubar« Moravske Toplice. 
Ob vseh potrebnih aktivnostih je bila razstava uspešno 
odprta 17. decembra 2015 v Galeriji Murska Sobota. 
Razstava je bila odprta do 13. januarja 2016. 

Na koncu moram zapisati, da nam je v letu 2015 
kljub vsemu uspelo pridobiti nekaj pomembnih novih 
mlajših članov in članic. Hkrati je žal zaradi smrti naše 
vrste zapustilo nekaj aktivnih članic in članov.

Geza Farkaš
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POROČILO O DELU
NAŠEGA DRUŠTVA 
V LETU 2015 

Vse se iz leta v leto ponavlja. Videti je, da je vse 
lahko, da je društvo samohodno vozilo, ki ne potre-
buje pogonskega goriva, ne voznika. To je, žal, fikcija 
mnogih, nekateri so celo prepričani, da je temu res 
tako, med njimi so tudi taki, ki realnosti nočejo videti. 
Tako pač je, a ta iluzija se lahko hitro razblini, v tem 
primeru bo realnost trda.

»Grda ekonomija« je tudi v tem primeru edina 
nujnost, brez sredstev namreč ni mogoče realizirati 
še tako dobre ideje – prav teh pa našemu društvu res 
ne manjka. 

Najprej: dolga imamo še nekaj malega, in to le 
zato, ker smo morali to leto sfinancirati nekatere 
nujne projekte. Potrudil se bom, da to opravim v 
naslednjem letu. 

Žal je tako, da je pridobivanje denarja vsako leto 
težje opravilo. Članarina ter ena do dve dotaciji, ki 
jih dobimo na ime društva, je dovolj (sedaj, ko ima-
mo svoje prostore) za skromno delovanje društva. S 
privajanjem na to shujševalno kuro bomo začeli že to 
leto. To je realna prihodnost.

Vsa sponzorska/donatorska sredstva so bila in 
bodo vezana na ime prosilca. Naše društvo namreč 
za marketing ni posebej zanimivo.

Vse kaže, da bo naša vsekakor ugledna revija Stati 
inu obstati postala projekt Primorske univerze. To je 
resnično velik dosežek, ki bo med drugim tudi finanč-
no razbremenil društvo. Konkretno: leta 2016 revija 
ne bo več finančno breme društva, povečal pa se bo 
tudi njen strokovni ugled. Če povem še, da sta nanjo 
pomembno vezani dve novi moči, prof. dr. Jonatan 
Vinkler in dr. Nenad Vitorović, sem povedal vse. Gre 
namreč za največjo društveno kadrovsko okrepitev v 
zadnjih nekaj letih.

Revija Lubi Slovenci ostaja »društveno glasilo«, za 
katerega skrbi Kazimir Rapoša. Prav njemu in neumor-
nima prof. dr. Marku Kerševanu ter Dušanu Voglarju 
gre zahvala, da se naše društvo in protestantizem sploh 
lahko intelektualno profilirata skozi Stati inu obstati 
in to društveno glasilo.

Zadnja leta k temu veliko prispeva tudi prof. dr. 
Darko Debenjak z mesečnimi sredinimi večeri. Hvala.

Vsakoletni dogodek, dodajam, pred mestno hišo 
ima eno samo sporočilo: knjige, katere koli, sodijo v 
knjižnice, ne pa na grmade. Upam, da je to vodilo iz 
leta v leto vse bolj slišano. 

To leto smo uspeli revitalizirati podružnico v Ma-
riboru. Vodstvena zasedba obeta, da se protestanti-
zem in protestantika dokončno umeščata tudi v to 

univerzitetno mesto. Tudi verovanje na protestantski 
način bo s tem začelo v tem delu Slovenije dobivati 
na ugledu.

V Velikih Laščah nič novega. Nujnost, da Trubar-
jevina postane spomenik nacionalnega pomena, je 
še daleč. Tudi sam sem si za tak njen status močno 
prizadeval, a oblasti na vseh nivojih potrebe po tej 
kvalitativni spremembi statusa ne razumejo ali nočejo 
razumeti. Priče smo odkritemu nasprotovanju in v 
najboljšem prijaznemu strinjanju, ki pa, žal, nima 
realnih posledic.

Vzorčno vitalno podružnico imamo v Krškem. Po 
zaslugi gospe Krošljeve in Brenčičeve ter učiteljic in 
učiteljev po šolah v Posavju sta Dalmatin in Bohorič 
že dolgo spoštovana domačina, Trubar pa zaželen 
gost.

Podružnica v Prekmurju je to leto izgubila nadvse 
agilno društveno delavko, gospo Violeto Mesarič. Na 
srečo sta v polni kondiciji ostala gospoda Geza Farkaš 
in Rudi Kokalj, ki sta skupaj s predanim akademskim 
slikarjem Nikolajem Beerom ter umetnostnim zgo-
dovinarjem, mag. Francem Obalom, in ob pomoči 
EC Moravske Toplice, nekaterih prekmurskih občin in 
lokalnega gospodarstva ob sodelovanju s »centralo« 
društva organizirala pregledno razstavo ob dvajset-
letnici delovanja Slikarske kolonije Primož Trubar. 
Čestitam in dodajam: ta ideja prof. Norčiča in Beera 
terja nov premislek.

Naša izletniška dejavnost, mislim, je članstvo za-
dovoljila. Hvala mag. Mariji Kuharjevi, Nadi Norčičevi 
in drugim, ki se za to trudijo.

Proslava (velja tudi za lokalne proslave) v Celju je 
uspela. Z njimi potrjujemo, da je dan reformacije vse-
slovenski duhovni in kulturni praznik ter hkrati praznik 
našega šolstva in znanosti – vse to namreč simbolizira 
slovenska reformacija. Naj razume, kdor more.

V tem bomo uspešni, če bo naše društvo še naprej 
laično in vseslovensko. To mnogim še vedno ni in 
tudi nikoli ne bo pogodu, deležni bomo »naročenih 
kritik« in poskusov »divjega« lastninjenja društva. 
Prav ta naša drža zahteva, da smo še naprej odprti 
do vsega in vseh, ki si skupaj z nami prizadevajo za 
promocijo protestantizma in protestantike, posebej 
pa še »mišljenja na protestantski način«, ki je v 
sedanjih negotovih družbenoekonomskih razmerah 
vse bolj aktualno.

Ker se moj čas predsednikovanja društvu izteka, mi 
dovolite, da se na tem mestu zahvalim vsem društve-
nikom, še posebej pa organom društva za dolgoletno 
zaupanje in tvorno sodelovanje po tem, ko sem v 
vsem znanih razmerah z enim glasom večine postal 
predsednik. Naredil sem vse, kar sem vedel, znal in 
seveda mogel za dobro protestantske ideje in društva. 
Postali smo prepoznavno društvo – torej je pot, na 
katero smo pred leti stopili, prava.
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Veliko dela je v teh letih opravila tajnica društva, 
mag. Marija Kuhar, ki se ji za opravljeno delo – pogo-
sto mnogim nevidno – posebej zahvaljujem.

Še naprej bom spoštljivo spremljal delo društva in 
se iskreno veselil njegovih novih uspehov.

OBČNI ZBOR 
SPD PRIMOŽ TRUBAR
Trubarjeva domačija na Rašici, 23. aprila

Zapisnik občnega zbora

Prisotnost: 30 članov
Za zagotovitev sklepčnosti (11. člen statuta) se je 

občni zbor pričel s 30-minutnim odlogom.

Dnevni red:
1.  Odprtje občnega zbora in izvolitev delovnega pred-

sedstva, 
2. Imenovanje zapisnikarja, 2 overovateljev zapisnika 

in 2 članov komisije za sklepe,
3. Poročilo o delovanju društva med obema zboroma 

ter plan dela za leto 2015,
4. Finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora,
5. Razprava o poročilih,
6. Dopolnitev statuta društva,
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), Matjaž Gruden in Geza Farkaš.

Ad 2
Za zapisnikarja je je bila predlagana in soglasno 

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

Helena Žakelj in Ladislav Pojbič.
Komisijo za sklepe predstavljata Marko Kerševan 

in Nenad Vitorović.
Ob ugotovitvi odsotnosti nekaterih vidnih članov 

društva, ki so poslali opravičila, je najprej predsednik 
omenil slovesnost v Kanalu ob Soči, priznanje družini 
Debenjak in obžaloval, da mu zaradi odsotnosti ne 
bomo na tem občnem zboru mogli voščiti ob njego-
vem jubileju.

Želi si še, da izdamo Valvazorja v krajši sodobni 
različici. Z dr. Debenjakom in Matjažem Grudnom 
je že zmenjen.

Spomnimo pa se še treh ljudi: Marka Zoreta, prof. 
Doris Debenjakove, Janeza Grudna, ki so odigrali 
pomembno vlogo v našem društvu. Janez Gruden z 
družino je bil eden od stebrov obujanja Trubarjevega 
izročila.

Marija Kuhar je prebrala še opravičilo Dušana 
Voglarja, ki nam vošči uspešno zasedanje.

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

podal predsednik mag. Viktor Žakelj. Poudaril je, da je 
vso naše delo zajeto v glasilu Lubi Slovenci. Glasilo je 
vredno branja, saj je kakovostno. Vanj je bilo vloženega 
veliko dela. Leto 2014 je bilo uspešno.

Nekaj poudarkov iz našega dela pa je sledečih:
— Kredit za poslovni prostor smo skoraj do konca 

odplačali, ostalo nam je le 6000 EUR dolga.
— Imamo dva nova aktivna člana, dr. Nenada Vito-

rovića in dr. Jonatana Vinklerja. 
— Revijo in glasilo bomo izdajali še naprej.
— Naša medijska prisotnost je preskromna, odločilna 

je množičnost. 
— Reviji sta izšli, Marku, Kaziju, Dušanu in Nenadu 

iskrena hvala in priznanje.
— Izletniška dejavnost živi, imeli smo tri zanimive 

dobro obiskane ekskurzije. 
— Društvo bi morali pomladiti, rabimo sveža imena.
— Radi bi spravili skupaj še eno knjigo: Verovanje 

na protestantski način, h kateri bi povabil nekaj 
klerikov, ki bi prispevali svoje ideje.

— Proslave dneva reformacije po različnih krajih so 
zelo lepo sprejete. Lanska je bila za Primorce velik 
dogodek. Za letos predlaga Celje, če bo občni zbor 
podprl. Ne dvomi, da bosta župan in občina za to.

— Proslave po podružnicah: Mesaričevi so aktivni, 
župan naklonjen.

— Naslednje leto (2016) bi naredili državno proslavo 
v Prekmurju, da se zahvalimo za požrtvovalno delo 
Mesaričem in občini.

Ad 4
Finančno poročilo je prebrala Marija Kuhar. Se-

stavila ga je računovodkinja Majda Turk. Nadzorni 
odbor je poročilo pregledal in dal pozitivno mnenje. 
Poročilo je priloga zapisnika.

Ob tem je presednik poudaril, da je naša dejavnost 
na dobrovoljni pogon, prihaja pa čas, ko bomo mo-
rali del stroškov pokrivati. Že to leto bo treba delno 
sofinancirati naše projekte. Zaenkrat ni bilo sredstev, 
zdaj si prizadevamo, da bi pridobili javna sredstva.

Letos bo obletnica razstave, ki je veliko prispevala, 
skušali bomo pripraviti pregledno razstavo, katalog, 
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razmisliti, kaj s slikami. Geza Farkaš zadevo pripravlja, 
mi bomo poskušali primakniti sredstva.

Ad 5
Zatem je presednik prisotne pozval k razpravi:
Uroš Stanič: bil bi čas, da bi odprli kakšno aktualno 

temo, npr. vprašanje gospodarske samobitnosti. Tre-
nutno po njegovem ni ekonomske sile, ki bi plasirala 
ideje v prostor. Aktualno dogajanje nas vodi v izgubo 
gospodarske samobitnosti, posledica je lahko, da nas 
ne bo več.

Predsednik pravi, da pripravlja knjigo, kjer bo 
ostro pisal o tem, a da je ta prostor, ki ga naslavlja, 
»gluha loza«. 

Ad 6
Revijo Stati inu obstati moramo promovirati, 

da bo višje točkovana in s tem privlačna za širši 
krog piscev. Spremeniti ji moramo status, iščemo 
univerzo, ki bi bila soizdajatelj. Kot soizdajatelja 
smo želeli animirati Filozofsko fakulteto; tam je 
fond znanja, tam bi morala protestantika živeti, a 
protestestantika na FF je dr. Marko Kerševan. Ker je 
dr. Jonatan Vinkler dobil profesuro na koprski uni-
verzi, smo zadevo spravili do te mere, da bo Univerza 
dala »marelo« ter nekaj sredstev. Opraviti moramo 
tri korake: spremembo statuta društva, kandidirati 
za javna sredstva ter urediti pogodbeni odnos med 
univerzo in društvom.

Dr. Nenad Hardi Vitorović je obrazložil naš status: 
rabimo še status društva v javnem interesu na pod-
ročju raziskovanja.

Dr. Marko Kerševan je razložil potrebno spremem-
bo statuta, in sicer operacionalizacijo dejavnosti, ki 
je v statutu že opisana, a premalo izrecno. Prebral 
in predlagal je besedila spremenjenih členov, ki so 
priloga zapisniku.

Zatem je predsednik dal na glasovanje dva predloga 
sklepov, ki sta bila soglasno sprejeta:

sklep: Spremeni se 5. člen statuta, kot nave-
deno:

člen 5 statuta pred spremembo:
Društvo si prizadeva, da se v slovenskem prostoru 

spoznajo in ohranijo dosežki protestantizma ter se 
tako nadaljujejo progresivne ideje tega evropskega in 
hkrati slovenskega družbenega gibanja.

Društvo se zavzema za uveljavitev načel verske in 
splošne osebne svobode in odgovornosti vsakega 
posameznika; verskega in kulturnega pluralizma; 
medsebojne tolerance in spoštovanja med ljudmi 
znotraj naroda in med narodi; osebne in narodne 
samostojnosti in hkrati odprtosti nasproti svetu za 

sodelovanje, za sprejemanje in dajanje, pripravlje-
nosti na tveganje in sprejemanje novega pri iskanju 
in ohranjanju temeljnega in bistvenega.

Društvo dosega svoj namen z naslednjimi nalogami:
— s strokovno znanstvenim proučevanjem sloven-

skega protestantskega gibanja in ovrednotenja 
njegovih doseganj na knjižnem, prosvetnem, ver-
skem in družbeno političnem področju ter njihove 
predstavitve slovenski javnosti;

— s proučevanjem družbeno ekonomskih pogojev 
nastanka, usmeritve in razvoja protestantskega 
gibanja;

— z interpretacijo vsega dosegljivega slovenskega 
protestantskega knjižnega opusa in publikacij del 
v izvirnikih in prevodih;

— z objektivnim ovrednotenjem vloge in pomena 
slovenskega protestantizma, da ne bi (p)ostajal 
zapostavljen, zamolčevan in marginaliziran, celo 
predstavljen kot nekaj za slovenski narod škodlji-
vega in motečega;

— z ustvarjanjem in vzdrževanjem kulturnih in drugih 
stikov s sorodnimi prizadevanji in gibanji doma in 
v tujini ter zagotavljanje pretoka civilizacijskih in 
kulturnih dosežkov drugih narodov;

— s predstavitvijo pomembnejših dosežkov in dogod-
kov prek samostojnega glasila in drugih sredstev 
javnega obveščanja;

— s prizadevanji za poimenovanje javnih institucij in 
nacionalnih priznanj po zaslužnih možeh sloven-
skega protestantizma;

— z uveljavljanjem enakopravnosti življenjskega in 
svetovno nazorskega, posvetnega, verskega in po-
litičnega prepričanja; vključno z zavzemanjem za 
enakopravni položaj samostojne slovenske prote-
stantske cerkve z drugimi verskimi skupnostmi v 
Sloveniji;

— založniška dejavnost s področja dejavnosti društva 
in v skladu z veljavnimi predpisi.

člen 5 statuta po spremembi:
Društvo si prizadeva, da se v slovenskem prostoru 

spoznajo in ohranijo dosežki protestantizma ter se 
tako nadaljujejo progresivne ideje tega evropskega 
in hkrati slovenskega družbenega gibanja.

Društvo se zavzema za uveljavitev načel verske in 
splošne osebne svobode in odgovornosti vsakega 
posameznika; verskega in kulturnega pluralizma; 
medsebojne tolerance in spoštovanja med ljudmi 
znotraj naroda in med narodi; osebne in narodne 
samostojnosti in hkrati odprtosti nasproti svetu 
za sodelovanje, za sprejemanje in dajanje, pri-
pravljenosti na tveganje in sprejemanje novega  
pri iskanju in ohranjanju temeljnega in bistvenega.

Društvo dosega svoj namen z naslednjimi nalo-
gami:
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— s strokovnim in znanstvenim proučevanjem 
slovenskega protestantizma in ovrednotenjem 
njegovih dosežkov na knjižnem, prosvetnem, 
verskem in družbeno političnem področju ter 
njihove predstavitve slovenski javnosti; 

— s proučevanjem družbenih, ekonomskih, poli-
tičnih, kulturnih in verskih pogojev nastanka, 
usmeritve in razvoja protestantskega gibanja; 

— z interpretacijo vsega dosegljivega slovenskega 
protestantskega knjižnega opusa in publikacijo del 
v izvirnikih in prevodih;

— zgoraj naštete naloge društvo uresničuje: s spod-
bujanjem in podporo ter dejavnostjo svojih članov 
pri raziskovalnih projektih; tako da samostojno ali 
v sodelovanju z drugimi strokovnimi in znanstve-
nimi ustanovami in združenji organizira predava-
nja, posvete in simpozije, izdaja interdisciplinarno 
znanstveno revijo, izdaja in podpira izdajanje del s 
področja protestantike in protestantistike, spodbuja 
in podpira institucionalizacijo protestantskih študij;

— z objektivnim ovrednotenjem vloge in pomena 
slovenskega protestantizma, da ne bi (p)ostajal 
zapostavljen, zamolčevan in marginaliziran, celo 
predstavljen kot nekaj za slovenski narod škodlji-
vega in motečega; 

— z ustvarjanjem in vzdrževanjem kulturnih in 
drugih stikov s sorodnimi prizadevanji in giba-
nji doma in v tujini ter zagotavljanje pretoka 
civilizacijskih in kulturnih dosežkov drugih 
narodov; 

— s predstavitvijo pomembnejših dosežkov in 
dogodkov prek samostojnega glasila in drugih 
sredstev javnega obveščanja; 

— s prizadevanji za poimenovanje javnih institucij 
in nacionalnih priznanj po zaslužnih možeh 
slovenskega protestantizma; 

— z uveljavljanjem enakopravnosti življenjskega in 
svetovno nazorskega, posvetnega, verskega in po-
litičnega prepričanja; vključno z zavzemanjem za 
enakopravni položaj samostojne slovenske pro-
testantske cerkve z drugimi verskimi skupnostmi 
v Sloveniji; 

— z založniško dejavnostjo s področja dejavnosti 
društva in v skladu z veljavnimi predpisi.

Sklep: predsednika društva se pooblasti, da 
podpiše pogodbo o soizdajanju revije z rektorjem 
Primorske univerze. 

Ad 7
Predsednik je pozdravil prisotne goste, med njimi 

še posebej dr. Lojzeta Gostišo, s katerim bomo po 
zaključku uradnega dela občnega zbora nadaljevali s 
predstavitvijo grafik Janeza Vajkarda Valvazorja, ki jih 
je dr. Gostiša podrobno preučil.

Prisotne je pozdravil predsednik podružnice Mu-
rska Sobota Geza Farkaš, ki je uvodoma izrazil zado-
voljstvo, da je v delovanje podružnice vključil mlado 
moč – Katjo Ajdnik.

Letošnja osrednja obremenitev podružnice je 
20 let likovne kolonije Primož Trubar. Ob 10-letnici 
so sami uspeli financirati razstavo in katalog, letos 
bo to težje. Kolonija je ena bolj strokovno vodenih, 
saj so se je v 20 letih udeležili akademski slikarji, 
prešernovi nagrajenci, pravzaprav ni uveljavljenega 
imena, ki bi ne sodeloval na koloniji. Izbor del tre-
nutno razstavljajo v gradu na Goričkem. Razstava 
je v državnem programu Ministrstva za kulturo in 
Galerije Murska Sobota, tako da ta del to ne bo naš 
izdatek, bo pa naš izdatek katalog. 17.decembra bo 
razstava v Galeriji Murska Sobota, na razpolago je 
vsa galerija. S sedanjim občinskim vodstvom veliko 
bolje sodelujejo kot s predhodnim.

Predsedujoči: mag. Viktor Žakelj
Zapisnikar: mag. Marija Kuhar
Overovatelja zapisnika: 
Helena Žakelj, Ladislav Pojbič

VRNIMO LJUDEM KNJIGO
Letošnja tradicionalna prireditev VRNIMO LJU-

DEM KNJIGO, že šestnajsta po vrsti, je potekala pred 
Mestno hišo v Ljubljani v torek, 22. decembra. Okoli 
tega datuma se pred Magistratom vsako leto s kratko 
spominsko slovesnostjo spomnimo prvih slovenskih 
knjig, ki so jih svojemu narodu napisali Trubar in 
drugi protestantski pisci, in ki so jih ob koncu leta 
1600, skupaj z drugimi pre  povedanimi knjigami, na 
javnem trgu v Ljubljani sežgali verski nestrpneži na 
grmadi v ognju protireformacije. Že tretje leto se 
prireditvi poleg pobudnika Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar ter ob sodelovanju Mest-
ne občine Ljubljana pod pokroviteljstvom župana 
pridružuje tudi Mestna knjižnica Ljubljana, kar po-
membno prispeva k bogatenju vsebine prireditve in 
poklonu pomena knjige.

Prireditev so naznanili Grajski piskači in s svojimi 
prodornimi zvoki privabili obiskovalce, ki se jih je 
letos nabralo kar lepo število. Povezovalec Matjaž 
Gruden je v uvodnih besedah povezal pesmi dveh 
medvojnih pesnikov, Kajuha in Balantiča, ki sta v času 
vojne vihre, sicer vsak na svoji strani, enako prispe-
vala svoj pesniški dar, pa tudi svoji mladi življenji. 
Sledili so nagovori prirediteljev. V odsotnosti župana 
Zorana Jankoviča je podžupan Aleš Čerin poudaril 
predvsem pomen Ljubljane kot že mednarodno 
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prepoznavne prestolnice ne le knjige temveč tudi 
kulturnih dobrin vseh vrst. Predsednik SPD Primož 
Trubar mag. Viktor Žakelj je po nedavnem dogodku 
opozoril, kakšno moč ima knjiga še danes, saj ji še 
vedno preti nevarnost požiga. Direktorica Mestne 
knjižnice Ljubljana Jelka Gazvoda pa je z različ-
nih zornih kotov prikazala večni pomen knjige in 
spomnila, da se v knjigah ohranja in razvija največji 
del našega znanja in naše kreativne moči. Zato je z 
vidika MKL to druženje ne le poziv k spoštovanju 
in varovanju knjig, ampak zlasti k branju, učenju in 
ustvarjanju novih knjig. Nato so vsi trije organiza-
torji prireditve prižgali novo luč za knjigo na mestu 
njenega nekdanjega pogorišča. 

Prireditev sta tokrat s petjem in živahnim nasto-
pom popestrila kar dva otroška zborčka in sicer z 
Osnovne šole Riharda Jakopiča in Osnovne šole Be-
žigrad. Zanimiva popestritev je bilo njihovo barvito 
in razigrano poplesavanje v uvodni točki 

Kot vsako leto je renesančni tiskar Mojster Janez 
natisnil novo spominsko listino 2015 za župana 
mesta Ljubljane. Pripravil je tudi zanimivo obliko 
pomnika tokratne prireditve, ki so si jo obiskovalci 
lahko stiskali na tiskarskem stroju in jo odnesli za 
spomin.

Mestna knjižnica Ljubljana je preskrbela za dve  
stojnici starih knjig in jih razstavila ter ponudila obi-

skovalcem in mimoidočim, da si jih izberejo in odne- 
s  ejo domov. Zanimanje zanje je bilo zelo veliko, saj 
je bil izbor izjemno raznolik, od romanov vseh vrst 
do strokovnih knjig in raznih letopisov, knjig iz se-
danjosti pa tudi izpred več kot pol stoletja. Letos je 
posebno izstopalo zanimanje šolskih otrok, ki so si 
obljubljali medsebojno izmenjavo v šoli. Protestant-
sko društvo je tudi letos pripravilo nov spominski žig 
za vtis v podarjeno knjigo. Ob 13. uri so bile stojnice 
že skoraj prazne.

V Magistratu je obiskovalce ob toplem čaju čakala 
predstavitev prevodov vseh knjig Valvasorjeve Slave 
Vojvodine Kranjske, ki jo je izdal Zavod Vojvodina 
Kranjska in ki vsako leto privabi zlasti šolsko mladino.

Čeprav prireditev ni bila objavljena v javnih me-
dijih, je bilo tokrat prvič opaziti večje zanimanje 
novinarjev, ki so s kamerami ali mikrofoni spremljali 
dogajanje pred Mestno hišo. Mogoče je k temu pri-
pomogel tudi nedavni nekulturni in neljubi dogodek 
v ljubljanskih Murglah, kjer je skupina nestrpnežev 
neuspešno poskusila sežgati eno najnovejših sloven-
skih knjig.

Prav bi bilo, da bi slovenska renesansa, ki nam je 
dala identiteto, prvo knjigo in še marsikaj drugega 
prispevala k našemu kulturnemu razvoju in končno 
našla svoj prostor tudi v zgodovinski zavesti in srcih 
našega naroda.

Razigran otroški zborček, govorniki organizatorjev in srednjeveška tiskarnica Mojstra Janeza pred Magistratom
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Nagovor pred Magistratom
Tu se že leta dobivamo, da bi slovenstvu (in tudi 

»Slovenceljnom«) le dopovedali, da so knjige uteleše-
nje duha in da jih zato ni dopustno sežigati ali mleti, 
če misli v njih niso povšeči trenutnim oblastnikom. 
Misli, to se ve, vejejo, kjer hočejo, tudi žične ograje 
tega ne preprečijo.

Te dni smo videli poskus sežiga dela profesorja Boža 
Repeta. Se vračamo v čas protireformacije? Je njegovo 
delo nova pohujšljiva Erotika?

Kaj pa, se oglasi v meni ekonomist, če gre to pot le 
za veščo marketinško ukano zgodovinarja in založnika, 
ki sta ugotovila, da se knjiga Prvi predsednik slabše 
prodaja, kot sta želela, pa je – sta mislila – surovi 
marketinški trik rešitev …?

Janezova RTV je, tako kaže, padla na finto. Njegova 
stranka pa ukano spregledala. Zato, morda – kaj se 
ve – dr. Mitja Štular ne bo dobil trajnega mandata 
kot predsednik programskega sveta RTV.

Zakaj za božjo voljo, pomisli človek, gre RTV ta-
koj na okope, ko pa sta bili in sta še na voljo dve 

elegantnejši možnosti: prva, spoštovani nadškof, 
mag. Stanislav Zore, je prijazen gospod in bi, če bi 
bil naprošen, zagotovo uvrstil knjigo Prvi predsednik 
na index librorum prohibitorum. Ubogo, delovno in 
bogaboječe slovensko ljudstvo bi se takoj odpovedalo 
branju te knjige. In druga, če prva ne bi zalegla, je tu 
še Ustavno sodišče. Kateri od strumnejših ustavnih 
sodnikov (nobenega ne bom omenil, da komu ne bi 
storil krivice) bi zagotovo znal utemeljiti ustavno-
pravno, bodisi procesno ali vsebinsko neprimernost 
te knjige in bi jo zato na podlagi ustavne odločbe 
umaknili iz prodaje.

Mala užaljenost: mediji našega dogodka zagotovo 
ne bodo registrirali. Bi ga, morda, če bi mi pljunili 
sami sebi v obraz, se odpovedali svoji etiki in morali 
in poskušali zažgati kakšno knjigo, npr. Premiki?

Mi tega ne bomo storili, bomo pa znano reklo 
predrugačili: knjiga je za nas večna luč, ki preganja 
temo duha.

Naj nam skorajšnji zimski sončev obrat da energije 
za nov začetek!

Lepo praznujte in srečno!

mag. Viktor Žakelj

Letošnja  spominska prireditev  ob davnem požigu knjig je bila precej bolje obiskana kot prejšnja leta
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NAŠI SPONZORJI
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