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TRUBARJEV DAN
Kot običajno pričenjamo naš bilten s prireditvami v počastitev Trubarjevega dneva, ki je na vrsti kot prvi 
sklop naših aktivnosti. Letos je ta pregled nekoliko krajši, krajša pa so tudi skoraj vsa letošnja poglavja in s 
tem celotna številka. Glavni razlog za to je slabo zdravstveno stanje našega urednika ravno v času najbolj 
intenzivnega dogajanja v drugi polovici leta, v kateri se nakopiči največ društvenih aktivnosti in s tem dela 

z biltenom.

IZID ZBORNIKA 
PESEM.SI 2018
Rašica, 2. junij

Stopili smo čez desetko. In še več brali, pisali, se sreče
vali. Dopolnili smo enajst let in pred nami je dvanajsti 
zbornik. Tako je v uvodniku zapisala Ana Porenta, 
soustanoviteljica portala Pesem.si.

Tako kot vsako leto so se tudi letos pesniki in 
ljubitelji poezije zbrali na Trubarjevi domačiji na 
Rašici, kjer je izšel zbornik Pesem.si 2018. Srečanje 
je potekalo v soboto, 2. junija 2018. Prvi del se je 
odvijal v obliki umetniškega performansa, ki so ga 
izvajali Ana Porenta, Sara Špelec, Gregor Grešak in 
Tine Dolžan. Nastop je dodatno začinila avtorska 
elektronska glasba Dana Grešaka. Nastopajoči so med 
recitiranjem sproščeno sedeli za mizo, pili čaj in se v 
kontekstu pesmi tudi zasmejali, se spogledovali ter 
odmevali verze. Na drugi strani pa so se gibali po 
prostoru skupaj s 15 pesmimi, izbrankami letnih ča-
sov, ki so bile vpletene v poetični recital. Po uradnem 
programu se je glavna urednica portala zahvalila 
sourednicam Lidiji Brezavšček, Silvani Orel Kos, Tei 
Plesničar in Sari Špelec za vseletno branje, spodbude 
in pomoč avtorjem za izbor pesmi za zbornik ter 
občinam Ribnici, Sodražici in Velikim Laščam, ki so 
finančno podprle izid knjige.

Ana Porenta je razložila izbiranje pesmi za zbornik: 
»Zbornik je izbor izbora, ker je objav na portalu čez 
celo leto res veliko, prek 20 000. Vsak letni čas se ured-
nice dobimo, da izmed podčrtank izberemo izbranke, 
za vsak letni čas po štiri – najboljša pesem letnega časa, 
kratka pesem, pesem v formi in tujejezična pesem. 
Peto pesem vsak letni čas izberejo bralci. Tako gre 
v zbornik na ta način 20 avtorjev. Ob koncu pesni-
škega leta, po 21. marcu, se urednice zopet zberemo 
in izberemo pesmi za zbornik, kamor poleg izbrank 
uvrstimo nominiranke in še kakšne posebej uspele 
pesmi. Tako je skoraj vsako leto v zbornik uvrščenih 
okrog 80 avtoric in avtorjev.« 

Povedala mi je tudi anekdoto o barvi platnic. Do 
leta 2012 je so bile namreč bordo rdeče, od takrat na-
prej pa črne. Šlo je za napako pri naročanju v tiskarni, 
toda uredniki so bili nad črno hitro navdušeni. Že štiri 
leta zapored naslovnico zbornika (in tudi notranjost) 

oblikuje Franci Novak, ki je tudi sam pesnik in nek-
danji urednik na Pesem.si. Nova urednica Sara Špelec 
mi je o urednikovanju povedala: »Če ga vzameš zares, 
je to resno delo. S spoštovanjem moraš obravnavati 
vsakega avtorja, da komu ne narediš krivice. V pesem 
se moraš poglobiti, ker pesniki so različni. Nekateri 
pišejo preproste pesmi, drugi bolj hermetične. Dobro 
je, da so ti blizu različne poetike.« Pesnica Senada 
Smajić pa za portal Pesem.si dodaja, da je to odlična 
odskočna deska tudi za mlade, ki se lahko prek branj, 
komentarjev in sodelovanja ogromno naučijo, ter da ji 
je všeč, ker je portal odprt za vse jezike. Zelo dejavno je 
tudi prevajanje, zlasti med slovenščino in jeziki bivših 
jugoslovanskih republik.

Zbornik je opremljen z elegantno in vpadljivo naslovnico
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Nasmejani udeleženke in udeleženci niso skrivali  
zadovoljstva ob zaključku prireditve

Kmalu po uradnem delu je sledilo avtorsko bra-
nje, ki ga je pričela urednica Ana in prebrala pesem 
Gašperja Trčka, mladega pesnika, ki je žal izgubil boj 
z boleznijo in kateremu je Pesem.si 2018 posvečen. 
Urednica Silvana Orel Kos je o pesnjenju spregovorila 
kot o poklicu v prvinskem pomenu besede. Torej kot 
o notranjem klicu, o poslanstvu biti pesnik. Sledil je 
mini maraton, na katerem smo svoje pesmi predsta-
vili Lidija Brezavšček, Tamara Butala, Jure Drljepan, 
Gregor Grešak, Darinka Grmek Štrukelj, Jasna Ja - 
 než, Majda Kočar, Jana Kolarič, Breda Konjar, Samo 
Kreutz, Alenka Mihorič, Milan Novak, Silvana Orel 
Kos, Irena P. Beguš, Janja Plevnik, Ljubica Ribić, Janko 
Rošelj, Marko Skok Mezopotamsky, Senada Smajić, 
Dimitrij Škrk, Sara Špelec, Milan Žniderič … Srečanje 
se je nadaljevalo s pogovori o poeziji in druženjem ob 
kozarčku in prigrizkih, ki so jih pripravili člani Društva 
za ohranjanje dediščine Gradež …

Naj se poezija še do naslednjega leta razliva v 
medprostorje časa, naj se dotakne trepalnic vesolja 
in izreka v neskončno.

Besedilo: Jasna Janež

Foto: Olivier Grandovec

Glagoli življenja II

Razliti se 
v medprostorje časa.
Biti
lupina telesa.
Drseti
v pore sonca.
Razsrediščiti
sredico ljubezni.
Doseči
trepalnice vesolja.
Zrahljati
izbokline pozabljenih spominov.
Izluščiti
meje absolutnega.
Potopiti se
globoko v breztežnost.
Brbotati 
v mehurčku samosti.
Grebsti
po svojem drobovju.
Izrekati
v neskončno. 

  Jasna Janež, 
  pesem s hrbtne strani 
  zbornika Pesem.si 2018 
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DOM V JEZIKU 2018
Rašica, 7. junij

Na predvečer dneva Primoža Trubarja, 7. junija, je 
na njegovi domačiji spet potekala prireditev Dom v 
jeziku, tradicionalni literarni večer Društva slovenskih 
pisateljev na Slovenski pisateljski poti, na katerem so 
se predstavili avtorji najbolj odmevnih in sprejetih 
literarnih del leta. Za dogodek so poleg Društva sloven-
skih pisateljev s predsednikom Ivom Svetino zaslužni 
Občina Velike Lašče, ki je v tistih dneh praznovala svoj 
praznik, Kulturno društvo Primož Trubar in Slovensko 
protestantsko društvo. Režiser in vodja projekta Slo-
venska pisateljska pot je bil (kot lani) Igor Likar. Radio 
Slovenija je poskrbel za neposredni prenos večera na 
3. programu Ars. 

Dogodek sta povezovala voditelja Eva Longyka Ma-
rušič in Igor Velše, ki sta nas najprej spomnila, koliko 
pomembnih jezikoslovcev, slovničarjev in pisateljev je 
rodila velikolaška dolina: poleg Primoža Trubarja še 
Josipa Stritarja, Frana Levstika, Ivana Prijatelja, Stani-
slava Škrabca in Jožeta Javorška. Dopoldne je literarni 
avtobus Slovenske pisateljske poti in Slovenskega na-
cionalnega komiteja za Unesco pod vodstvom pisatelja 
Željka Kozinca in turističnega vodnika Boža Zalarja 
obiskovalce popeljal po rojstnih krajih teh zaslužnih 
mož – vse do Škrabčeve domačije v Hrovači pri Ribnici. 
Zvečer smo nato v spominski sobi polni pričakovanja 
vsi skupaj prisluhnili odlomkom iz proznih del in pe-
smim literarnih ustvarjalcev, ki so lani ali letos prejeli 
slovenske nagrade in priznanja za literaturo. 

Najprej smo poslušali Agato Tomažič, pisateljico 
in prevajalko, ki je diplomirala iz francoskega jezika 
in novinarstva. V svet literature je stopila s kratkimi 
zgodbami Česar ne moreš povedati frizerki. Leta 2017 
je za delo Zakaj potujete v take dežele? dobila krilato 
želvo, priznanje za najboljši slovenski knjižni potopis, 
ki je bilo lani uvedeno v programu Mednarodnega 
Lirikonfesta v Velenju in naj bi prispevalo k popula-
rizaciji tega žanra. 

V delu je zbrala reportaže iz Sirije, Irana, Libije, 
Etiopije, Armenije, Turčije, Malavija, Kurdistana, Ro-
munije, do Trsta, Krka in Kočevja. S satiro, humorjem 
in celo sarkazmom nam približa način življenja v de-
želah ali krajih, ki niso običajni za počitnikovanje. V 
odlomku, ki ga je prebrala avtorica, smo izvedeli, kako 
je v neki izložbi v Damasku ugledala čepico za sokola, 
ki je ob ponovni vrnitvi v mesto ni več našla. Toda 
doma ji je čepico podaril navdušen bralec in sodelavec.

Goran Vojnović, diplomant Akademije za gleda-
lišče, radio, film in televizijo, filmski in televizijski 
režiser ter scenarist, je kot pisatelj zaslovel z romanom 
Čefurji, raus, ki je bil preveden v osem jezikov, po njem 
sta nastala tudi gledališka predstava in film. Prejel je 

mnogo nagrad, tudi mednarodnih, za prvi roman na-
grado kresnik in nagrado Prešernovega sklada, za drugi 
roman Jugoslavija, moja dežela tudi nagrado kresnik, 
ki so mu jo leta 2017 poleg Župančičeve nagrade 
podelili še za tretji roman Figa. V njem predstavlja 
življenje treh generacij neke družine v nekdanji državi 
in je ocenjen kot njegovo najbolj kompleksno delo 
doslej. Odpira temeljna vprašanja bivanja, kot so od-
govornost, svoboda, identiteta posameznika, samost, 
zmožnost sobivanja z drugimi, zmožnost bližine … 
Namesto odsotnega avtorja je pretresljiv odlomek 
z eksistencialno tematiko doživeto prebral dramski 
igralec Jernej Gašperin. 

Ana Schnabl je filozofinja in komparativistka, 
pripravlja pa doktorsko delo, katerega tema bosta 
sram in krivda v avtobiografijah ženskih avtoric. 
Ureja portal Versopolis, piše kolumne, pleše, poje … Z 
zbirko kratkih zgodb Razvezani si je prislužila nagrado 
Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec leta 
2017. Avtorica nam je prebrala zgodbo Veliki voz, v 
kateri moški prvoosebni pripovedovalec realistično 
in tudi cinično razmišlja o partnerstvu (»ljubezen je 
le začasna razstava«). 

Andrej Brvar je pesnik, lektor, publicist in za-
ložnik, je študiral primerjalno književnost in itali-
janščino. Že od začetka ustvarjanja je bil povezan 
z družbenokritičnimi in avantgardističnimi tokovi. 
Poleg mnogih pesniških zbirk je ustvaril nekaj knjig 

Pisateljica in prevajalka Agata Tomažič
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za otroke in mladino ter radijskih iger. Njegove pesmi 
prevajajo v vse evropske jezike. Prejel je več literarnih 
nagrad, med njimi dve Glazerjevi listini, Glazerjevo 
nagrado za življenjsko delo, Kajuhovo nagrado, nagrado 
Prešernovega sklada in Prešernovo nagrado za življenjsko 
delo, leta 2017 pa še zlatnik poezije za življenjski pesni-
ški opus. Poslušali smo satirično Balado o sosedovih, 
simpatično Čupijevo zgodbo ter šaljivi dialog Scherzo 3.

Kot naslednji je bil predstavljen Iztok Osojnik, 
vsestranski umetnik: pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec, 
zgodovinar, komparativist, filozof, antropolog, slikar, 
scenograf in glasbenik ter tudi alpinist, turistični 
vodnik in popotnik. Po študiju primerjalne književ-
nosti je nadaljeval študij na Japonskem, v Sloveniji pa 
doktoriral iz zgodovinske antropologije. Prepotoval 
je Evropo, del Indije in Azije. Je refleksivno-analitični 
avtor in začetnik vrste umetniških gibanj. Bil je vodja 
mnogih projektov mednarodnega sodelovanja, med 
drugim festivala Vilenica. Izdal je več kot 30 avtorskih 
knjig poezije, romanov, esejev in študij. Njegove pesmi 
so prevedene v 25 jezikov, celo v malajščino in heb-
rejščino. Prevajal je poezijo iz kitajščine, ukrajinščine, 
španščine in hrvaščine. 

Za svoja dela je prejel tuje in domače nagrade: med-
narodno literarno nagrado Kons, italijansko nagrado 
Benečije – Julijske krajine za poezijo, Lucićevo nagrado 
na Hrvaškem, Jenkovo, Veronikino, Župančičevo ter 
leta 2018 častno književno nagrado velenjica – čaša 
nesmrtnosti. V obrazložitvi je Peter Semolič med 
drugim zapisal, da Osojnik obvlada širok spekter 
pesniških registrov, je pesnik, ki je prišel najdlje v ra-
zumevanju in udejanjanju etične dimenzije pesništva 
… Na koncu smo slišali nekaj pronicljivih in ironičnih 
misli iz njegove poezije, ki jo je prebral sam avtor. 

Veronika Dintinjana je zdravnica kirurginja in 
pesnica, dobitnica Jenkove nagrade 2017 za drugo pe-
sniško zbirko z naslovom V rumenem doku. Strokovna 
žirija je med drugim zapisala, da je glavna odlika 
njenih pesmi poravnava in spojitev izpovedne in pri-
povedne funkcije jezika. Rastejo same iz sebe, a se ne 
izčrpajo, razbohotijo se do končne poante, obenem pa 
pustijo tudi neizrečeno, neizrekljivo. Poslušali smo več 
pesmi, od katerih se mi je najbolj vtisnila v spomin 
Vrabec, skoz bolnišnično okno, v kateri je povezanost 
življenja in smrti upodobljena skozi vrabčeve oči. 

Vinko Möderndorfer je režiser in pisatelj, v 
mladinski literaturi znan predvsem po pesniških 
zbirkah ter po otroški prozi, izdal je tudi dva mla-
dinska romana. Že za prvega z naslovom Kot v filmu 
je prejel nagrade zlata ptica, večernica in desetnica. 
Dobil je Grumovo nagrado 2018 za najboljše dramsko 
besedilo z naslovom Romeo in Julija sta bila begunca, 
ter desetnico 2017 za delo Kit na plaži. Iz obrazložitve 
nagrade smo izvedeli, da gre za realistični socialno-psi-
hološki mladinski roman o odraščanju, drugačnosti 

in zrelosti v svetu, v katerem se zdi, da bi bili radi vsi 
povprečni. Avtor nam je postregel s svojimi novimi 
družbenokritičnimi pesmimi. Med njimi je bila Kaj 
sta mi dala starša, v kateri ugotavlja, da mu od vseh, 
nekoč cenjenih vrednot, ki sta mu jih zapustila, v 
današnjem času nobena nič ne koristi.

Kot zadnji je bil predstavljen dobitnik velike Prešer
nove nagrade 2018 za življenjsko delo, Boris A. Novak, 
filozof in komparativist, pesnik, dramatik, esejist, 
prevajalec, mladinski pisatelj, Med drugim je bil 
predsednik slovenskega PEN in podpredsednik med-
narodnega PEN, sedaj je redni profesor na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani in izredni član SAZU.

Objavil je 90 knjig, njegova dela so v 20 knjigah izšla 
v številnih tujih jezikih. Unikum v svetovnem merilu 
so pesmarice pesniških oblik (Oblike sveta, Oblike srca 
in Oblike duha), v katerih je na 500 straneh predstavil 
220 pesniških oblik. Med svetovne dosežke sodi tudi 
njegov ep Vrata nepovrata (več kot 40.000 verzov na 
2300 straneh) v treh knjigah: Zemljevidi domotožja, 
Čas očetov in Bivališča duš. Zanje je prejel več nagrad: 
Župančičevo nagrado za Zemljevide domotožja, nag-
rado deklica s piščalko za Čas očetov ter za celoten ep, 
veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma za knjigo leta 
2017 in Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko 
leta 2017. Ep je zgodbovinopisje (Novakova »skovan-
ka«), apokaliptično videnje Slovenije in sveta, z vso 
tragiko in veseljem. V njem uveljavlja svoje načelo, 
naj »zven pomeni in pomen zveni«, kar smo slišali 
tudi v odlomku iz Zemljevidov domotožja (1. zvezek: 
Nagovor, 2. spev: Rodovnik), ki ga je prebral avtor 
in v katerem se skozi podobe prednikov pomenljivo 
sprašuje, kdo sploh je. 

Z njegovim nastopom se je tudi končal literarno 
izredno bogat večer, v katerem smo spoznali in poslu-
šali najnovejše nagrajence v slovenski literaturi.

Zdenka Zabukovec
Foto: Boštjan Podlogar

10 LET POSAVSKE 
PODRUŽNICE 
SPD PRIMOŽ TRUBAR 
17. junija 

Letošnji rojstni dan in s tem državni praznik Primo-
ža Trubarja je naša podružnica počastila s spominom 
na ustanovitev podružnice v Posavju pred desetimi 
leti. To je bil rezultat povezovanja različnih strokovnja-
kov in častilcev dediščine s ciljem, da se tudi na tem 
območju zavemo pomena dosežkov protestantizma 
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in burnega 16. stoletja. Na štajerski strani Posavja, 
najverjetneje v današnji Brestanici, se je rodil Adam 
Bohorič (ok. 1520–1598), v mestu Krško pa Jurij 
Dalmatin (1547–1589). Vključila sta se v gibanje, ki 
je verjelo v boljše življenje za vse, in s svojim delom 
pustila neizbrisne sledi. O njunem delu in življenju, 
seveda ob boku Primoža Trubarja (1508–1586), je 
prvi poročal Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine 
Kranjske (1689), ki je umrl v Krškem. Spomnil se ju 
je tudi ravnatelj meščanske šole v Krškem Ivan La-
pajne v knjigi Krško in Krčani (1894). Na začetku 21. 
stoletja pa je ponovno nastopil pravi čas, da smo se 
tudi v Posavju povezali enako misleči in se začeli bolj 
posvečati temu delu naše dediščine. Prelomno je bilo 
leto 2006, ko smo v času obeležitve 1111-letnice prve 
pisne omembe Brestanice in Krškega kot eno osrednjih 
dejanj odkrili spomenike Dalmatinu in Bohoriču v 
Krškem ter slednjemu tudi v Brestanici. 

V Trubarjevem letu 2008 je dozorela tudi zamisel, 
da v Posavju ustanovimo podružnico Slovenskega 
protestantskega društva Primož Trubar. Ustanovljena 
je bila 17. junija 2008 v Dvorani v parku v Krškem. 
Podružnico od ustanovitve vodi Alenka Černelič Kro-
šelj. Takrat smo tudi v Posavju začutili, da je ena iz-
med najpomembnejših nalog skrb in predstavljanje 
pomembnega dela naše preteklosti, dediščine, ki je v 
veliki meri zaslužna za našo sedanjost.

Delo podružnice že desetletje opredeljujejo tri 
ključne letne aktivnosti: likovno-literarni natečaj, 
obeležitev Trubarjevega dne (8. junija) in proslava 
ob dnevu reformacije. Ob tem se odzovemo tudi 
na druge pobude in se aktivno vključujemo, kjer je 
le mogoče in kjer z našim delom ter našimi člani 
lahko pripomoremo k uspešni izvedbi. Uspešno 
smo tako npr. sooblikovali obsežen projekt 500 
let reformacije, ki ga je v letu 2017 koordinirala 
Valvasorjeva knjižnica Krško, bili tudi pobudniki 
in ključni sodelavci pri zasnovah in izvedbah javnih 

spomenikov, posvečenih Bohoriču, Dalmatinu in 
Trubarju v občini Krško.

Naše delo ne bi bilo mogoče brez članov, ki so 
s svojim strokovnim znanjem in predanim delom 
sooblikovali prvo desetletje. Med njimi ima posebno 
mesto žal že pokojni Jože Habinc (1940–2104), ki je 
bil ustanovni član in je deloval v prostoru z izredno 
širino, zavedanjem o pomenu naše dediščine, s skrb-
jo za njeno ohranjanje in strokovno ter znanstveno 
predstavljanje. Sam sicer ni bil raziskovalec, ampak 
nepogrešljiv pobudnik in uresničevalec zamisli. Sode-
lovanje z njim je bilo vedno preplet njegovih zamisli z 
zamislimi in zmožnostmi vseh, ki smo imeli možnost 
in priložnost za sodelovanje in uresničevanje teh idej. 
Brez njega ne bi bilo podružnice, ne bi bilo številnih 
aktivnosti in tudi ne prave spodbude za različna sode-
lovanja, kar vse omogoča naše delo. Tako je prav, da se 
v tem kratkem zapisu zahvalimo Valvasorjevi knjižnici 
Krško, Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, JSKD – 
Območni izpostavi Krško, Občini Krško in Krajevni 
skupnosti mesta Krško, drugim podpornikom ter 
našemu osrednjemu Slovenskemu protestantskemu 
društvu Primož Trubar, ki nas ves čas spremlja in 
nam pomaga.

Rezultati našega skupnega dela podpirajo zaključ-
no trditev, da so v zadnjem desetletju dediščina 
protestantizma v Posavju z različnimi novimi raz-
iskavami in pomniki ponovno močno umeščeni v 
zavest prebivalcev, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin 
pa prepoznavni osebi naše istovetnosti. Še posebej 
pa nas veseli, da smo v letu 2018 uspešno izpeljali 
že 11. likovno-literarni natečaj z razstavo, kar smo 
uspešno povezali tudi z aktivnostmi Evropskega leta 
kulturne dediščine in k sodelujočim ustanovam do-
dali tudi Posavski muzej Brežice kot regijsko kulturno 
in dediščinsko ustanovo.

Polona Brenčič

Alenka Černelič Kro
šelj, sedaj direktorica 
Posavskega muzeja v 
Brežicah, je predsednica 
podružnice od vsega 
začetka

Spomenik Adamu 
Bohoriču, domačinu iz 

Brestanice, je našel zelo 
primeren prostor pred 
krajevno osnovno šolo
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DAN REFORMACIJE
Osrednja državna proslava ob dnevu reformacije je zopet v celoti padla na ramena našega društva. Izpeljali 
smo jo na Ravnah na Koroškem ob močni podpori tamkajšnje občine, saj nam je država primaknila samo 
skromna sredstva za izvedbo kulturnega programa. Še posebej boleča je bila odpoved direktnega televizijskega 

prenosa, saj se z vodstvom RTV Slovenije prvič po dolgih letih nismo mogli dogovoriti o njem. 

OSREDNJA PROSLAVA 
V POČASTITEV DNEVA 
REFORMACIJE 
Ravne na Koroškem, 30. oktobra

Na Ravnah na Koroškem je na predvečer dneva re-
formacije potekala osrednja državna proslava. Praznik 
in dela prost dan obuja spomin na gibanje, od katerega 
je minilo več kot pol tisočletja in je v slovenskem pro-
storu poskrbelo za prevetritev družbenih, kulturnih 
in verskih razmer.

Proslave na predvečer praznika so se v kultur-
nem centru na Ravnah na Koroškem med drugim 
udeležili zdajšnji in nekdanji predsednik republike 
Borut Pahor in Milan Kučan, minister za notranje 
zadeve Boštjan Poklukar, poslanca Milan Brglez in 
Jani Prednik, Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na 
Koroškem, evangeličanski škof Geza Filo, častni škof 
evangeličanske cerkve Geza Erniša, ter še nekateri 

predstavniki evangeličanske in katoliške cerkve in 
drugi gostje.

Uvodni nagovor je imel Matjaž Gruden, predsednik 
Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, 
ki je zbranim visokim predstavnikom države posebej 
poudaril eno od ključnih sporočil reformacije, to je, 
kot je dejal, posameznikova osebna odgovornost na 
eni ter verska strpnost in državljanska svoboda na 
drugi strani. V zvezi s tem je med drugim dejal, da 
dan reformacije »uradno še praznik ni, degradiran je 
bil v dela prost dan«. Kot »posladek« pa je dodal, da 
Trubarjeva domačija na Rašici po 32 letih še vedno 
nima ne muzejskega statusa niti statusa spomenika 
državnega pomena.

Slavnostni govornik na proslavi je bil minister 
za kulturo Dejan Prešiček. V govoru je izpostavil, da 
dialog kot eno osnovnih sporočil reformacije tudi 
pol tisočletja po njenem nastanku ne sme zbledeti. 
Ob tem je poudaril pomen slovenskega jezika kot 
bistvenega dela narodne in kulturne identitete, saj 
nas je skozi stoletja povezoval in združeval, in vse 
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pozval k branju. In nadaljeval: »Ljubezen do branja v 
maternem jeziku je vrednota vseh nas, ki jo v času, ko 
se jeziki, tudi slovenski, soočajo z izzivi globalizacije, 
kaže skrbno negovati in spodbujati.« Spomnil je še, 
da so med vrednotami protestantov v ospredju tudi 
strpnost, solidarnost in razumevanje, ki nas nagovar-
jajo k spoštovanju različnih jezikovnih in kulturnih 
tradicij, ki sobivajo na našem prostoru. 

Celoten govor ministra Dejana Prešička objavljamo 
v nadaljevanju.

V kulturnem programu Čas pridige, čas upora so 
nastopile igralke in recitatorke Mirjam Korbar, Darja 
Reichman, Minca Lorenci, Maruša Majer in Nataša 
Keser. Vezno besedilo in izbor pesmi so bili delo Vinka 
Möderndorferja, režijo proslave pa je pripravil Primož 
Ekart. Poslušalcem so nastopajoče ponudile kritični 
razmislek o političnem, družbenem in gospodarskem 
dogajanju v državi v zadnjih dveh desetletjih ter ob 
zaključku vprašale »ljube Slovence«, kje sta sveta jeza 
in moč za upor.

Program je popestril Moški pevski zbor Vres s Pre-
valj pod vodstvom Helene Buhvald Gorenšek z nekaj 
občutenimi umetnimi in narodnimi napevi.

Po dolgem času se naše društvo ni uspelo z vod-
stvom slovenske televizije dogovoriti za direkten 
prenos proslave, tako da ga Slovenci niso mog-
li spreml jati. In čeprav je bil obljubljen posnetek 
proslave na programu RTV Slovenije v doglednem 
času, ga do zaključka redakcije ob koncu februarja 
2019 še nismo dočakali …

NAGOVOR MATJAŽA GRUDNA, 
PREDSEDNIKA SPD PRIMOŽ TRUBAR

Ljube Slovenke, ljubi Slovenci, v imenu Slovenske-
ga protestantskega društva Primož Trubar vas prijaz-
no pozdravljam na Ravnah na Koroškem. Najlepša 
hvala Občini Ravne in županu dr. Tomažu Roženu 
za gostoljubje in naklonjenost ob nocojšnjem praz-
novanju. 

Slovenci smo ponosni, da se lahko polnovredno 
izražamo v jeziku, ki so ga slovenski protestanti pred 
500 leti povzdignili v jezik učene kulture, v jezik na-
šega naroda. Reformacija nas je naučila brati, pisati, 
peti in moliti slovensko in to je zdaj naša stoletna 
očetna in dedna pravica, je naša zgodovinska izkazni-
ca o pripadnosti srednjeevropskemu duhovnemu 
prostoru. 

Laično Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar je bilo ustanovljeno leta 1994. Nastalo je iz spo-
znanj o pomenu protestantov za oblikovanje, obstoj 
in obstanek slovenskega naroda. Društvo združuje 
somišljenike ne glede na njihova verska, svetovnona-
zorska ali politična prepričanja in ima podružnice na 
Rašci, v Murski Soboti, Krškem in Mariboru.

• Prizadeva si za kar najtemeljitejše in vsestransko 
seznanjanje slovenske družbe z vsebino in pome-
nom protestantskih dosežkov. 

• Organizira praznovanja dneva reformacije širom 
Slovenije ter skrbi za znanstveno objavljanje slo-
venskih protestantskih tiskov oziroma piscev.

• V sodelovanju z Univerzo na Primorskem izdaja 
znanstveno revijo Stati inu obstati.

• V Trubarjevi hiši literature v Ljubljani prireja redna 
mesečna predavanja.

• Organizira vsakoletno likovno kolonijo v Murski 
Soboti.

• Spodbuja znanstveno preučevanje slovenskega 
protestantizma oziroma evangeličanstva in posre-
dovanje znanstvenih izsledkov javnosti.

• Izdaja društveno glasilo Lubi Slovenci s podrobnim 
pregledom aktivnosti v minulem letu.

Nocoj so med nami tudi visoki predstavniki sloven-
ske države. Zato bi ob tej priložnosti še posebej veljalo 
poudariti enega izmed ključnih sporočil reformacije, 
namreč posameznikovo osebno odgovornost na eni ter 
versko strpnost in državljansko svobodo na drugi strani; 
torej osebno odgovornost do lastnega dušnega blagra, 
sočloveka, dežele in države.

Zakaj ta poudarek? Nocoj ne boste videli razkošne 
scene, kostumografije prav tako ne bo. Naš častni 
predsednik in moj predhodnik, spoštovani Viktor 
Žakelj, se je moral osebno angažirati za televizijski 
prenos, ker se je državno vodstvo odločilo, da bo ta 
praznik protokolarno praznovalo le vsakih 5 let. Prav-

Predsednik republike Borut Pahor pozdravlja Mojstra  
Janeza, nepogrešljivega udeleženca vseh naših srečanj
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zaprav jutrišnji dan uradno še praznik ni, degradiran 
je bil v dela prost dan. In za posladek: Trubarjeva 
domačija na Rašci po 32 letih delovanja še vedno 
nima ne muzejskega statusa niti statusa spomenika 
državnega pomena.

Spoštovani. Včasih je potrebno v Trubarjevem duhu 
tudi udariti po mizi. Če je nekaj potrebno urediti, sta 
samo dve poti. Ali spremeniti zakonodajo ali zamenjati 
pristojno uradništvo, ki išče vse mogoče izgovore, da 
se le ohrani obstoječe stanje s svojimi privilegiji vred. 
Kako ne in ne kako bi je postala vsesplošna slovenska 
uradniška mantra.

Naš društveni kolega dr. Jonatan Vinkler pravi:
Reformacija je bila zagotovo eden od zvezdnih 

trenutkov naše narodne zgodovine. Po svojem uspe-
šnem začetku se je sicer razbila na čereh in valovih 
zgodovinske silovitosti ter nasilja verskih sporov 17. 
stoletja. Toda: sčasoma so se strasti pomirile, nravi 
pa uravnale. 

Pot do tod je zahtevala odpuščanje na eni ter 
pripoznanje na drugi strani. Oboje – odpuščanje in 
pripoznanje (z namenom pomiritve in sodelovanja 
vseh »ljudi dobre volje«) – pa je ne le krščanska, 
temveč globoko človeška lastnost in modrost, nujna 
za obstoj vsake skupnosti. Zlasti tako maloštevilne, 
kot je naša – slovenska. 

K slavnostnemu nagovoru vabim ministra za kul-
turo Dejana Prešička. Hvala lepa.

GOVOR DEJANA PREŠIČKA, 
MINISTRA ZA KULTURO 

Spoštovani!

Prisrčno pozdravljam predsednika države RS Boru-
ta Pahorja, nekdanjega predsednika RS Milana Kuča-
na, ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, 
poslanca Državnega zbora dr. Milana Brgleza in Janija 
Prednika ter ostale visoke predstavnike vlade Repub-
like Slovenije. 

Prav tako lepo pozdravljam evangeličanskega škofa 
mag. Gezo Fila, častnega škofa evangeličanske cerkve 
Gezo Ernišo ter ostale visoke predstavnike evangeli-
čanske in katoliške cerkve.

Prijazen pozdrav tudi županu Občine Ravne na 
Koroškem dr. Tomažu Roženu.

V prvem desetletju Luthrovega gibanja je bila pi-
smenost privilegij nekaj odstotkov premožnejših slojev 
ljudi. Vemo, da je Luthrov prevod Biblije ena največjih 
pridobitev evropske novoveške kulture, saj je vplival 
ne le na razumevanje jezika, temveč posredno tudi na 
razvoj izobraževanja. In z razumevanjem enega jezika 
je sledilo razumevanje in sprejemanje novih, tujih 
jezikov, okolij, kulturnih kontekstov. 

Tudi Primož Trubar s Katekizmom, ki mu je sledil 
Abecednik, Slovencev ni le naučil brati, temveč je 

Kranjce, Štajerce, Korošce, Istrane, Goričane in Prek-
murce, kljub temu da se je zavedal razlik v njihovi 
govorici, povezal z nagovorom »Lubi Slovenci«. V 
manj kot 50 letih, kolikor je reformacija trajala na 
Slovenskem, je izšlo več kot 50 knjig (med prevodi 
bibličnih besedil so tudi pesmarice in katekizmi), 
Trubar pa je vzneseno zapisal: »Kaj takega se ni zgo-
dilo, kar svet stoji.«

Zavedati se moramo, da protestantske vrednote 
presegajo religiozni okvir: med vrsticami Luthrovih 
tez nas nagovarjajo poštenost, demokratičnost, 
kritičen odnos do avtoritet, odgovoren odnos do 
dela. Te ideje nas povezujejo v skupnost, ki zav-
rača stranske produkte vseprežemajoče medijske 
prisotnosti v dobi visokotehnološke reformacije. 
Odločno postavimo mejo lažnim novicam, ki z 
uporabo neverodostojnih podatkov nagovarjajo 
naša čustva in obidejo razum. Jasno postavimo 
mejo sovražnemu govoru, ki omalovažuje drugačne 
in v našo skupnost vnaša nemir. Naš prostor je od 
nekdaj zaznamovala raznolikost in dialog kot eno 
osnovnih sporočil reformacije tudi pol tisočletja po 
njenem nastanku ne sme zbledeti. Slovenski jezik, ki 
je svojo knjižno podobo začel dobivati ravno v času 
reformacije, je za našo skupnost izrednega pomena, 
je bistveni del narodne in kulturne identitete, saj 
nas je skozi stoletja povezoval in združeval. Ljubezen 
do branja v maternem jeziku je vrednota vseh nas, 
ki jo v času, ko se jeziki, tudi slovenski, soočajo z 
izzivi globalizacije, kaže skrbno negovati in spodbu-
jati. A med vrednotami protestantov so v ospredju 
tudi strpnost, solidarnost in razumevanje, ki nas 
nagovarjajo k spoštovanju različnih jezikovnih in 
kulturnih tradicij, ki sobivajo na našem prostoru. 

Zato naj bo jutrišnji praznik spodbuda za nas 
državljanke in državljane, da posežemo po knjigi, saj 
je branje osnova, na katerem posameznik gradi svojo 
izobrazbo in kritično refleksijo sveta, v katerem živi 
in ga sooblikuje. 

Dejan Prešiček, minister za kulturo



11LUBI SLOVENCI

PROSLAVA DNEVA 
REFORMACIJE V MARIBORU 
24. oktober

Kot vsako leto je tudi letos ob koncu oktobra po-
tekala v Mariboru slovesnost ob dnevu reformacije. 
Prireditev sta pripravili Mestna občin Maribor in 
Evangeličanska cerkvena občina v Mariboru. Tudi 
kraj dogodka je bil isti – Evangeličanska cerkev augs-
burške veroizpovedi na Trubarjevi ulici v središču 
mesta.

Po pozdravu duhovnice V. Vladimire Mesarič Jaz-
binšek je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej 
Fištravec v krajšem nagovoru orisal pomen dneva 
reformacije in protestantizma nasploh in nato povabil 
na oder slavnostnega govornika dr. Jonatana Vinklerja, 
sicer uglednega člana Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar. V nadaljevanju objavljamo 
njegov govor v celoti.

Za popestritev slovesnosti so poskrbeli člani Kon-
servatorija za glasbo in balet Maribor, ki so v akustič-
ni cerkvi občute no izvedli priložnostni program.

REFORMACIJA IN ODGOVORNOST 
DO PRIHODNOSTI

Spoštovane gospe in gospodje.

Na svetu so dvoji avtentični pripovedovalci zgodb 
– pisatelji in zgodovinarji. Zgodovinopisje namreč 
preteklost pretvarja v pripoved. Zato iz vsega dogo-
denega nujno odbira. V zgodovini je tako prav vse, v 
zgodovinopisni knjigi pa le izbor … toda tak, da ga je 
mogoče pomniti. 

Tako je tudi o reformaciji mogoče izreči komaj 
kaj, kar bi brez zavedanega preostanka veljalo za »vse 
večne čase«. Je pa moč priklicati v zavest vsaj najpo-
membnejše, s čimer je reformacija evropsko kulturo 
spremenila do te mere, da vrnitev v stanje pred letom 
1517 ni bila več mogoča. Kajti po Luthrovem nastopu 
skoraj nič ni bilo enako kot do tedaj.

Nemški reformator je pred dobrimi 500 leti črpal 
predvsem iz: 
• iz neravnodušnosti do tedanjega stanja Kristusove 

cerkve, 
• iz zaupanja, da lahko vsakdo kaj naredi za popravo 

slabega stanja, in to kljub vseobsežni moči institu-
cije napram posamezniku, 

• iz racionalnega premisleka dejanskega stanja, 
• iz resnega pojmovanja besede ter njenega pomena 

in smisla, 
• iz trdnega zaupanja v (Božjo) pravico ter – končno, 

vendar ne nazadnje –
• iz odgovornosti do lastnega dušnega blagra, sočlo-

veka, dežele in države.
Iz takega zavednja so sprva izšli predvsem tehtni 

teološki preboji. V prvi vrsti je bilo to Luthrovo 
Evangeličanska cerkev A. V. na Trubarjevi ulici 

v središču mesta

Slavnostni govornik dr. Jonatan Vinkler, 
kulturni in literarni zgodovinar, univerzitetni profesor
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odkritje ljubeznivega Boga in »opravičenja zgolj po 
veri«; wittenberški reformator je namreč v ospredje 
takratne krščanske teologije postavil pomenljivi izrek 
svetega Pavla v Pismu Rimljanom 3,28.

Toda ob teologiji so bile prelomne tudi jezikovne, 
kulturne, gospodarske, politične in, nenazadnje, etične 
pobude reformacije.

Poglavitno med njimi je bilo protestantsko gibanje, 
iz katerega se po objavi Augsburške veroizpovedi leta 
1530 izoblikuje evangeličanska cerkev. Ob cerkvi sta se 
sčasoma utrdila tudi posamičnikova osebna odgovornost 
na eni strani ter splošna verska strpnost in državljanska 
svoboda na drugi. Vse omenjeno je po reformaciji, 
zlasti po koncu 30-letne vojne, odločilno oblikovalo 
podobo Evrope in tudi kontinenta onstran Atlantika. 

Slovencem je reformacija dala evangeličansko cer-
kev »slovenskega jezika«. Ta je temeljila na Luthrovem 
prelomnem premisleku Božjo besedo posredovati v 
bralcu umljivem ljudskem jeziku in je tako osmislila 
pripravo temeljnih verskih knjig ter tudi prvih del 
slovenske književnosti. 

Reformacija Slovencem tako preko »cerkve slo-
venskega jezika« da knjižni jezik, prvo slovnico, celo 
prvo biografijo ter znanstveno razpravo. Predvsem pa 
zaokrožen tekstni opus – žanrsko popolnoma razvito 
književnost protestantskega tipa v slovenskem jezi-
ku. Med 1550 in 1599 namreč izide kar 56 knjižnih 
naslovov: dvakrat celotna Biblija …, številne pesma-
rice, katekizmi, cerkveni red, v katerem skuša Trubar 
postaviti na noge šolstvo v slovenskem jeziku … Med 

temi knjigami je tudi veličastni Trubarjev opus: več kot 
8000 (!) tiskanih strani, kar ob Josipu Jurčiču in Ivanu 
Cankarju še danes velja za najobsežnejšo avtorsko 
tekstno stvaritev v slovenskem jeziku.

Ker se je slovenski jezik do reformacije pisal le 
občasno in v posameznih funkcijsko pogojenih bese-
dilih, od leta 1550 pa se v njem kontinuirano ustvarja 
v vseh registrih od hermetične lirike do preprostega 
oglasa, je mogoče brez zadržka reči, da je reformacija 
Slovence trajno vpisala na zemljevid evropske učene 
kulture. Predvsem s prevodom Svetega pisma 1584, 
ki je tedaj veljal za najzahtevnejši in definitivni pre-
izkus jezikovne ter literarne zmožnosti posameznega 
knjižnega jezika in za vstopnico med narode omike. 

Reformacija je skozi Trubarjevo pero zapisala 
zbirno poimenovanje »ljubi Slovenci«, v Katekizmu 
1555 izraz »slovenska dežela«, predvsem pa je prišla 
v ospredje ključna postava v dialektiki med Zemljo 
in Nebom: ne več cerkvena institucija in uredba, 
temveč – slehernik – in njegova svoboda, odrešitev 
pred grehom, Hudičem in smrtjo. 

Zato ni naključna ugotovitev (Grdina), da je Pri-
mož Trubar verjetno edini človek v slovenski duhovni 
zgodovini, ki je nenadomestljiv: Brez njega bi bila 
slovenska zgodovina nepredstavljivo drugačna. Če bi 
sploh bila – slovenska.

Slovenski jezik kot dediščina protestantske refor-
macije je naša stoletna očetna in dedna pravica, je 
naša izkaznica o pripadnosti (srednje)evropskemu, ne 
balkanskemu duhovnemu prostoru. 

Moški pevski zbor Konservatorija za glasbo in balet Maribor v akustični evangeličanski cerkvi
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Zatorej ga radi, dobro in izvežbano uporabljajmo ter 
storimo vse, da slovenska identiteta, temelječa na krš-
čanstvu in protestantski jezikovni ter književni omiki, 
ne pade v pozabljenje in da se prenese na zanamce. Prav 
sramotno je namreč, da so naši prihajajoči rodovi pona-
vadi do potankosti poučeni, kakšne vezalke nosita npr. 
Ronaldo ali Messi, o generalu Maistru pa sem ob neki 
priložnosti dobil odgovor kot iz topa, da je to pašteta.

* * *
Gospe in gospodje,
ali je mogoče na protestantski neravnodušnosti, za

upanju, racionalnem premisleku in odgovornosti staviti 
tudi v sodobni slovenski realnosti? 

Kajti živimo v državi, kjer je lahko le povsem ne-
razsodnemu človeku skrito, da tako, kot po inerciji 
teče že več kot četrt stoletja, ne gre več naprej. Torej 
ne teče … dobro.

Če koreninimo v protestantski etiki neravnodušno
sti, racionalnega premisleka in – predvsem – odgovor
nosti, je smiselno razmisliti o naslednjem.

Reformacija je bila zagotovo eden od zvezdnih 
trenutkov naše duhovne kulture, ne pa tudi blago-
slovljeno obdobje narodne zgodovine. Kajti po svojem 
uspešnem začetku se je razbila na čereh zgodovinske 
silovitosti ter nasilja verskih sporov 17. stoletja. Toda: 
sčasoma so se strasti pomirile. In to toliko, da se danes 
katoličani in evangeličani na Slovenskem že davno 
več ne pogovarjamo s slovarjem protireformacije. In 
je tako mogoč dialog brez fige v žepu, občasno celo 
sodelovanje. 

Omenil sem izraz dialog. Zagonetna beseda, kajne …
Slovenci smo narodno občestvo, ki šteje manj kot 

dva milijona duš. Zato smo na dialog obsojeni: Za-
voljo majhnosti nam namreč nista dani komodnost 
in lahkotnost večjih narodov, kjer elite morejo tu in 
tam gledati ena mimo druge. V Sloveniji ne obstaja-
ta dve enakovredni eliti, ki bi se lahko pri uspešnem 
upravljanju res publicae ciklično izmenjevali v dobro 
celotnega naroda – imamo namreč samo elito in četrt, 
toda niti ene cele, celovite in zmožne. 

Pri tem velja pripomniti, da se v Sloveniji ponavadi, 
toda že precej časa s politiko ne pečajo najzmožnejši 
izmed najboljših, niti ne generacije, ki so največji 
poraženci velikih družbenih pretresov v samostojni 
državi zadnjih desetletij – tj. davkoplačevalci pod  
40 –, temveč tretji ali četrti ešalon hudo povprečnih, 
občasno pa celo taki komaj zmožni … 

Kot narod zato nimamo druge boljše preživetne 
strategije, kot jo zapopadejo ravno miselni horizonti 
dialoga, dogovora (na minimalnem skupnem dobru) 
in sodelovanja – četudi včasih s stisnjenimi zobmi in z 
obtolčenim egom; slednji ima sicer to čudno lastnost, 
da se pri normalno samozavestnih ljudeh po dobro 
prespani noči kar hitro zaceli sam od sebe. 

Paradigma »samo mi in mi samo« pa je – naj 
se pojavi kjerkoli v občestvenem, zlasti političnem 
prostoru –, kot osebno sodim, za dobro prihodnjih 
generacij in za obstoj edine nacionalne države, ki jo 
imamo, naravnost uničujoča. 

Zdrav človek diha z obema pljučnima kriloma, 
zdrava družba potrebuje za učinkovito upravljanje 
države vse svoje najboljše dame in gospode, brez 
ozira na barvo strankarske knjižice ali nazorsko (ne)
opredeljenost, ako so za tovrstno delo le dovolj zdravi 
in zmožni ter voljni. Slovenija potrebuje sodelovanje 
obeh političnih strani.

Brez dogovora, sodelovanja in splošne podpore 
za temeljne razvojne projekte naše države utegnemo 
namreč najkasneje v desetletju postati le slabo razvita 
zahodnobalkanska provinca, berlinska ali bruseljska 
satrapija s ceneno delovno silo. Ta bo z mizernimi 
mezdami in nepredstavljivim javnim dolgom morda 
ravno še dovolj za dodelavne posle nemških in fran-
coskih podjetij, ne pa za naše mlade, ki jih v generaciji 
med 30. in 40. letom ter z univerzitetno izobrazbo 
vsaj 2500 letno odide v tujino. Tega za prihodnost ni 
želeti niti sovražniku, kaj šele sebi. 

Zato sta dialog in sodelovanje vseh dobrovoljnih v 
Republiki Sloveniji neobhodna za dolgoročno preži-
vetje naroda in države. Republiko Slovenijo namreč v 
prihodnjem desetletju čaka:
• demografska kriza, ki bo občutno vplivala na razpo-

reditev dobrin v družbi, kajti že vpliva na trg dela, 
zarezala pa bo tudi v pokojnine, 

• prehod na manj in nato na brezogljično družbo in 
drugačno rabo energije, kot jo poznamo od prve 
industrijske revolucije,

• transformacija ekonomije v smeri četrte industrijske 
revolucije in krožnega gospodarstva.
Zaradi vsega omenjenega je dialog brez fige v žepu 

dolžnost tudi za vse politične odločevalce na vseh 
ravneh. Zlasti za poslance DZ RS. Ti mesta v hramu 
demokracije bržda niso zasedli zato, da za nas pred 
kamerami uprizarjajo resničnostni šov, temveč zato, 
da se bodo dogovorili – o najboljši rešitvi in v dobro 
nas vseh, ki jim z vsakodnevnim trdim delom dajemo 
plačo.

Za konec se vrnimo še k dialogu med evangeličani 
in katoličani na Slovenskem. Pot do tod je zahtevala 
odpuščanje na evangeličanski strani ter pripoznanje 
napak na katoliški. 

Oboje – odpuščanje in pripoznanje z namenom 
pomiritve in sodelovanja vseh »ljudi dobre volje« – je 
teklo počasi, mukotrpno in ni nikoli povsem zaklju-
čeno prizadevanje.

Toda za slovensko družbo je preživetvena dolžnost 
in ni le krščanska, temveč obča modrost, nujna za 
obstoj vsake skupnosti, zlasti tako maloštevilne, kot 
je slovenska.
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PROSLAVA DNEVA 
REFORMACIJE
Murska Sobota, 27. oktobra

Letošnja osrednja prekmurska proslava ob dnevu 
reformacije je bila 27. oktobra 2018 v Gledališču Park 
v Murski Soboti. Ob tej priložnosti so se spomnili 
na pomen in dosežke reformacije, ki se še posebno 
slovesno praznuje v Prekmurju. Reformacija ni bila 
le dogodek, ampak proces, ki še traja. 

Ta dan ni le verski praznik, ampak tudi kulturni in 
politični, saj je Slovencem dal knjižni jezik  ter bistveno 
prispeval k nastanku in razvoju slovenskega naroda, 
je uvodoma dejal slavnostni govornik predsednik 
Državnega zbora Dejan Židan.

Spomnil je na slovenske protestante, očete sloven-
skega jezika, Trubarja, Dalmatina, Bohoriča in Krelja, 
ki so zaslužni, da smo danes samostojni, suvereni in 
da smemo sami odločati o tem, kako želimo živeti. 
»Reformacijsko prepričanje, da je edina pot posame-
znikova osebna, notranja vera, brez posrednikov med 
človekom in Bogom, je močno povzdignilo pomen 
človeka in njegove osebnosti, in s tem njegovih pravic 
in odgovornosti.« Protestantsko pojmovanje posa-
meznikove svobode vesti in enakosti pa je pognalo 
korenine za temelje današnje Evrope.

In kako naj razumemo etično sporočilo, ki so nam 
ga zapustila dela slovenske reformacije, se sprašuje 
Židan, in odgovarja, da nas reformacija uči o družbi, 

ki omogoča človeku živeti dostojno življenje ter razvi-
jati in uresničevati vse njegove potenciale, o družbi, v 
kateri vsak živi svoje življenje na svoj način, uči nas o 
strpni skupnosti ter o družbi z močno solidarnostjo 
in tudi odgovornostjo do sebe.

»Ideja reformacije je ideja, ki nas združuje. Je ideja 
o družbi, ki daje možnosti vsem in vsakemu posame-
zniku, da uresniči svoje cilje in želje.« Evangeličanski 
cerkvi na Slovenskem pa je predsednik Državnega 
zbora ob tem prazniku izrazil zahvalo za prispevek k 
razvoju naše družbe in skupnosti ter zaključil, da si 
želi, da je dan reformacije praznik strpnosti, napredka 
in združevanja.

Zahvalno listino Evangeličanske cerkve AV v Republiki  
Sloveniji je prejela Mestna občina Murska Sobota
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Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v 
Republiki Sloveniji je Trubarjevo plaketo ob 500-let-
nici začetka reformacije letos podelila mestni občini 
Murska Sobota za dolgoletno dobro sodelovanje.  
S svojimi prizadevanji in ureditvijo Lutrovega dre-
voreda je postala tudi del evropske mreže Lutro-
vih mest. Prevzel jo je župan Aleksander Jevšek in 
poudaril, da so drevored med cerkvijo in gradom 
uredili zato, da sprehajalci ne bodo razmišljali le o 
tem, koliko je dreves in betona, ampak kaj nam je 
reformacija dala.

Reformacija ni bila le dogodek, ampak je proces, ki 
traja še danes, pa je povedal častni škof Geza Erniša 
ter dodal, da si morajo vsi v družbi prizadevati za 
izboljšanje vsakdanje stvarnosti, za večjo strpnost, so-
lidarnost ter razumevanje in spoštovanje med ljudmi 
ne glede na njihovo versko, politično ali kakšno drugo 
prepričanje.  

A. Nana Rituper Rodež 
Foto: Nataša Juhnov

(povzeto po Vestniku)

GOVOR MAG. DEJANA ŽIDANA,
PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA

Spoštovani gospod Geza Filo, škof, 
spoštovani župan Mestne občine Murska Sobota 

dr. Aleksander Jevšek, 
dragi zbrani, 
v čast mi je, da vas lahko danes nagovorim kot 

predsednik Državnega zbora in spregovorim nekaj slav-
nostnih besed v počastitev Dneva reformacije – prazni-
ka, ki ga še posebej slovesno praznujemo v Prekmurju. 

31. oktobra se, kot je znano, spominjamo dosežkov 
reformacije – verskega, kulturnega in političnega gi-
banja za prenovo Cerkve – ki ga je leta 1517, s svojimi 
95 tezami, sprožil profesor biblične teologije Martin 
Luter. Je praznik sprememb v do tedaj uveljavljenem 
sistemu obnašanja določenih krogov v katoliški cerkvi 
in preobrat od skupnosti k posamezniku. 

Ta dan nam vsako leto ponuja priložnost, da raz-
mislimo o naši preteklosti in njenem neprecenljivem 
prispevku k nastanku in razvoju slovenskega naroda. 

S slovenskimi protestanti, očeti našega slovenskega 
jezika – Primožem Trubarjem, Jurijem Dalmatinom, 
Adamom Bohoričem in Sebastijanom Kreljem – je 
slovensko ljudstvo postalo narod knjige in narod kul-
ture. Zaznamovali so slovensko slovstvo in slovensko 
državotvorje. Zaslužni so, da smo danes samostojni, 
suvereni in da smemo in moramo sami odločati o 
tem, kako želimo živeti. 

Reformacijsko prepričanje, da je edina pot posame-
znikova osebna, notranja vera, brez posrednikov med 
človekom in bogom, je močno povzdignilo pomen 

človeka in njegove osebnosti in s tem tudi njegovih 
pravic in odgovornosti. 

Protestantsko pojmovanje posameznikove svobode 
vesti in enakosti ljudi v osnovnih verskih pravicah je 
pognalo korenine za temelje današnje Evropske unije – 
skupnosti suverenih držav in sistema, ki je postopoma 
uveljavil toleranco ter človekovo svobodo, človekove 
pravice in temeljne svoboščine, vladavino prava. Vsak 
dan moramo dojemati, da legitimnost oblasti izhaja 
iz spoštovanja ljudi in njihove svobodne volje, njena 
pooblastila pa so v službi teh ljudi. 

Protestantska etika je prinesla spremembe v gospo-
darskem in socialnem razvoju Evrope. Prek sestavin 
omenjene etike, kot je predanost poklicnemu duhu, 
pridnost in delavnost, se je oblikoval nov proizvodni 
način, ki je upošteval dosežke znanosti, spremenjene 
materialne zmožnosti in nove vrednote. Omogočil 
je razvoj v izobraževanju, znanosti in kulturi, tudi v 
tehnologiji in ekonomiji.

Zavedanje, da lahko z reformami oz. strukturnimi 
spremembami v teh podsistemih naredimo velike 
korake v smeri dobrobiti in boljših pogojev za sleher-
nega posameznika, je nauk, ki ga moramo prenašati 
v današnji čas. 

Čeprav svet v naših očeh postaja vse bolj neusmiljen, 
zapleten, nepredvidljiv, kakor da še nikoli nismo bili 
soočeni s toliko neznankami za prihodnost kot sedaj; 
ni povsem drugačen od tistega, ki so ga živeli takrat. 
Vsako zgodovinsko obdobje ima svoje ‚veliko vpra-
šanje‘, neki kompleks družbenih dilem in izzivov, ki 
močno polarizirajo družbo. A vzporednice obstajajo 
in iz naukov zgodovine naše države se moramo učiti.
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Neenakost se kaže kot eden največjih družbenih 
izzivov tako doma, kot po svetu. Koncentracija bo-
gastva in moči v rokah peščice predstavlja eno od 
ključnih tveganj. Potrebna je pravičnejša prerazpore-
ditev bremen v družbi. Ključna lastnost neenakosti je 
njeno samodejno pospeševanje, saj enakost ustvarja 
in poglablja nove neenakosti. Če kot družba tega ne 
znamo prepoznati, omiliti ali odpraviti, se bodo raz-
like v družbi povečale. To usodno vpliva na enakost 
možnosti in enakopravnost vseh ljudi, saj je neenakost 
ključna ovira pri napredovanju družbe kot celote. 

In kako naj razumemo etično sporočilo, ki so nam 
ga zapustila dela slovenske reformacije? Reformacija 
nas uči o družbi, ki omogoča človeku živeti dostojno 
življenje in razvijati vse njegove potenciale, mu jih 
pomaga krepiti in uresničevati, pri tem pa zagotavljati 
varnost in enake možnosti vseh. 

Reformacija nas uči o družbi, ki omogoča, da 
vsakdo živi svoje življenje na svoj način, v skladu z 
lastnimi željami in hotenji, v strpni skupnosti, ki pod-
pira posameznikovo unikatnost. O družbi z močno 
solidarnostjo, da človeku ponudimo pomoč, ko jo 
potrebuje. O družbi z močno odgovornostjo do sebe, 
skupnosti in prihodnjih generacij. 

Ideja reformacije je ideja, ki nas združuje. Je ideja 
o družbi, ki daje možnosti vsem in vsakemu posame-
zniku, da uresniči svoje cilje in želje. 

To sporočilo ne sme zbledeti! Prizadevati si mora-
mo, da v vsem, kar delamo in kakor živimo, za seboj 
puščamo svet boljši in lepši za vsakogar. 

Tudi danes potrebujemo reformatorskega duha, 
reformatorje in reformatorke, da nam včasih nastavijo 
ogledalo in povedo, naj se vrnemo k svoji identiteti, 
koreninam in vrednotam. Te potenciale, ki so nam 
bili dani, moramo obuditi, predvsem pa jih moramo 
znati in si jih drzniti uporabljati. 

Dragi zbrani, 
temeljna etična sporočila slovenske reformacije 

so aktualna za vse nas – za verujoče in neverujoče, za 
kristjane in pripadnike drugih ver. Slovenski evangeli-
čani so prav s svojo etično držo in prizadevanjem dali 
velik prispevek k duhovnemu in moralnemu razvoju 
našega naroda. Ob današnji svečani priložnosti mi 
zato dovolite, da Evangeličanski cerkvi izrazim zahvalo 
za vaše prispevke k razvoju naše družbe in skupnosti.

Spoštovani gospod škof Filo, 
duhovnice in duhovniki augsburške veroizpovedi 

v Sloveniji, 
drage državljanke in državljani, 
želim si, da je praznovanje Dneva reformacije obenem 

tudi praznik tolerance, napredka in združevanja. Ne 
samo z besedami, ampak tudi z dejanji. 

Iskrene čestitke ob Dnevu reformacije in vse naj-
boljše! 

GOVOR ČASTNEGA ŠKOFA 
GEZE ERNIŠA 

Spoštovane dame in gospodje, 
cenjeno občinstvo!

Slovenci smo ob številnih drugih narodih v 16. stole-
tju imeli veliko srečo, da se je velik svetovni popotnik z 
imenom Reformacija ustavil tudi v naših krajih. Udarci 
kladiva 31. oktobra 1517. leta, so namreč napovedovali 
velike spremembe, ki so prerodile svet, ki je stavil na 
bistveno drugačne, teološke, cerkvene, družbene, go-
spodarske, politične in še kakšne vrednote in načela. 

Prodorna misel, neutrudna dejavnost in ne-
omajnost, ter globoka vera so bili namreč tista 
gonilna sila, ki je očeta reformacije Martina 
Luthra usmerila k vnovični vzpostavitvi biblič-
nega krščanstva. Pri Luthru prvenstveno ni šlo 
za odgovor na vprašanje o konservativnosti ali 
naprednosti, temveč je šlo za vzpodbudo in pra-
vico vsem in vsakomur, k pristnosti in izvirnosti 
pristopa k Transcendenci.

Toda med idealnimi vodili in vsakdanjo stvar-
nostjo in prakso je bil velik razkorak, ki ljudi po 
bibličnem izročilu ni združeval, še manj pa jih 
povezoval in zedinjal v bratsko sestrsko skup-
nost. Človeškost pa je, kot vemo, bolj kot kar 
koli drugega sožitje, in je v vsej svoji globini in 
pristnosti glasnica harmonije med neponovljivimi 
človeškimi bitji.

Luthrova reformacija je, kot vemo, resda 
najprej zajela verskost, bila pa je spodbuda za 
razmislek tudi o svetnem življenju, in je proces, ki 
traja še danes. Naloga posameznika in naroda je 
namreč večno iskanje, reformiranje, preobrazba in 
spreminjanje. Reformator Martin Luther, genialni 
mislec in teolog takratne dobe, se je v polni meri 
zavedal edinstvenega položaja in odgovornosti 
človeka v tem svetu. Nadaljevalci njegovega dela, 
kakršni so bili Primož Trubar, Jurij Dalmatin, 
Štefan Küzmič, Franc Temlin, pa do vseh znancev 
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in neznancev, ki jih je videl in sprejel samo ljubi 
Bog, pa so vsak na svoj način uresničevali lastno 
poklicanost v življenje. 

Spoštovani in spoštovane! 
Slovencem nam marsikdaj v zgodovini ni bilo 

lahko. Na to so vplivali različni zunanji in tudi 
medsebojni notranji odnosi in vplivi, ki še tudi 
danes krojijo naše medsebojne odnose. 

In tudi zaradi tega se je Oton Župančič v pesmi 
z naslovom Duma spraševal: 

»Kje domovina si? Ali na poljih teh? Še pod Tri-
glavom, okrog Karavank? Ali po plavžih si, ali po ru-
dnikih? Tu? Preko morja? In ni ti meja?« In ugotavlja: 
»Silna, brezmejna si, v daljo kot seme razsipaš svoj 
plod.« 

Dan reformacije s svojo enkratno vsebino in 
sporočilnostjo naj bo in ostane, spoštovane in 
spoštovani, torej tudi v prihodnje trenutek našega 
resnega in poglobljenega premisleka in nenehno 
prizadevanje za izboljšanje naše vsakdanje stvar-
nosti. S svojo vsebino namreč veliko prispeva tako 
za versko kakor tudi za družbeno harmonijo med 
nami, večjo strpnost, toleranco, in subsidiarnost. 
In to je nekaj najdragocenejšega še posebej v 
časih, ki mnogim ljudem niso najbolj naklonjeni. 

Razumevanje med ljudmi različnih verskih, 
filozofskih in svetovnonazorskih pogledov na svet, 
vero in življenje namreč ostaja naš velik moralni 
imperativ. Reševanje problemov in konfliktov, ki 
tudi danes krojijo in bremenijo naše medsebojne 
odnose, pa moramo oddelati na človeka dostojni 
civilizacijski ravni, kajti ena od bistvenih prvin 
reformacije sta tudi toleranca in strpnost.

Spoštovane in spoštovani! 
Dovolite, da zaključim z besedami pisatelja 

Ivana Sivca, ki pravijo:

Pozabimo na vse zamere,
kot nas je Trubar že učil,
ko vsi začutimo objeme,
bo ljubezen vsak užil.
Pozabimo na vse zamere,
vsi vendar dobro mislimo,
Slovenija naprej naj krene, 
saj vsi jo srčno ljubimo.

Ali pa s prekmurskimi besedami, ki po vernem 
piscu pravijo:

Jezik naš s šterim gučimo, blagoslov deli bližnjim, 
če ga na vüzdi držimo. Seja pa prekletstva čemer in 
mnogim je smrten viher, če se slobodno klati. Tebi Oča 
za tou na diko boj, da bratom na hasek de guč moj.

Vsem želim lepo in spoštljivo praznovanje Dneva 
reformacije. Hvala!

PROSLAVA V LJUBLJANI 
31. oktober

Osrednji dogodek ob dnevu reformacije v Ljublja-
ni je bilo bogoslužje v evangeličanski cerkvi Primoža 
Trubarja, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi pred-
sednik republike Borut Pahor in predsednik državnega 
sveta Alojz Kovšca. Prisotnih je bilo tudi lepo število 
verskih dostojanstvenikov ter družbeno političnih in 
kulturnih delavcev. 

Ob tej priložnosti je evangeličanski škof mag. Geza 
Filo v pridigi dejal, da tudi v današnjem svetu potrebu-
jemo reformatorskega duha. Prepričan je, da se mora 
reformacija nadaljevati kot živa izkušnja, saj se sreču-
jemo s podobnimi škodljivimi načini delovanja kot 
pred 500 leti. Spomnil je na praznovanje 500-letnice 
reformacije v preteklem letu. Ta je po njegovih besedah 
mnogim ostala v spominu kot nepozabna izkušnja, 
pri ljudeh v Sloveniji pa je na različnih ravneh vnovič 
vzbudila in utrdila zavedanje o pozitivni dediščini in 
darovih reformacije.

V jubilejnem letu so ga med drugim vprašali, ali 
tudi danes potrebujemo reformacijo. »Seveda jo!« je 
bil njegov odgovor. Reformacija se mora po njegovem 
prepričanju nadaljevati kot živa izkušnja, ker se tudi 
danes še vedno srečujemo »s prav takšnimi škodljivi-
mi načini delovanja na mnogih področjih kot v času 
reformacije«.

Problemi izkoriščanja in zlorabe moči in razmere, ki 
so v 16. stoletju pripeljale do reformacije, se še danes 
– tako Filo – v različnih oblikah kažejo v cerkvi in v 
družbi. »Pogoltnost, sla po absolutni oblasti in pohlep 
po bogastvu, še posebej tam, kjer je vse omenjeno 
zavito v dobra dela, ki ugajajo Bogu, je kritiziral že 
Luther, a se še vedno kažejo v vseh razsežnostih člo-
veškega življenja in medčloveških odnosov,« ugotavlja 
evangeličanski škof.

Samozavedanje, da je mogoče z reformami, torej 
vsebinskimi spremembami, narediti velike korake v 

Slovesno bogoslužje na dan dneva reformacije sta složno 
opravila oba slovenska evangeličanska škofa 
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smeri dobrobiti in boljših pogojev za vsakega posame-
znika, je z reformacijo po Filovih besedah omogočilo 
številne civilizacijske premike, med drugim prehod od 
individualnih koristi h koristim skupnosti, premik od 
sebičnosti k solidarnosti ter premik od kolektivnega 
pripadanja k individualni svobodi.

»Reformacija je s svojimi idejami omogočila, 
da je človek kot nosilec civilizacije postal za svoja 
dejanja in ravnanja tudi odgovoren. To pa je pomenilo, 
da je reformacija v izvrševanje politike vnesla tudi 

načelo samoomejevanja oblasti, kriterij, ki danes po 
vsem svetu še vedno ni v celoti sprejet, še manj pa 
udejanjen,« je povedal Filo.

Spomnil je, da znotraj reformacijske misli velja, 
da je svoboda posameznika relativna, odgovornost 
za storjena dejanja pa absolutna. Zato imamo od 
začetkov reformacije dalje posamezniki veliko več 
odgovornosti do družbe na vseh področjih, kot smo 
jo imeli pred tem, ko smo se lahko skrili za družbeno 
formo.

Visoki predstavniki države in mesta Ljubljane na bogoslužju v ljubljanski evangeličanski cerkvi

Udeleženci slovesnosti so si lah-
ko ogledali tudi urejeno preddver-
je cerkve, ki je bilo dokončano 
hkrati s celotno ureditvijo Gospo-
svetske ulice, najnovejšo pridobi-
tvijo ožjega ljubljanskega centra.

Novo spominsko ploščo na velike 
dogodke v preddverju cerkve si očitno 
ogledujejo tudi njeni najmlajši  
obiskovalci  …
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DAN REFORMACIJE 2018
Rašica, 31. oktobra

V do zadnjega kotička polni Trubarjevi spominski 
sobi nas je vse zbrane pozdravil Matjaž Gruden, voditelj 
prireditve in novi predsednik Slovenskega protestant-
skega društva. Dobrodošlico je izrekel tudi županu 
in podžupanji Občine Velike Lašče ter g. Benjaminu 
Hlastanu, predstavniku Trubarjevega foruma, ki skrbi za 
prevode številnih protestantskih del v aktualni slovenski 
jezik (lani so prevedli Dalmatinovo Biblijo in jo v 50.000 
brezplačnih izvodih razdelili med Slovence). Na njihovi 
spletni strani najdemo ljubko in preprosto predstavitev 
Trubarjeve zgodbe, ki bi si jo lahko ogledali šolarji, da 
bi razumeli pomen dneva reformacije. 

Matjaž Gruden je izpostavil dediščino reformacije, 
po kateri smo se polnovredno začeli izražati v lastnem 
jeziku, začeli brati, pisati, moliti in peti v slovenščini. 
V nagovoru je citiral dr. Jonatana Vinklerja in njegovo 
razmišljanje: 

»Reformacija je bila zagotovo eden od zvezdnih tre-
nutkov naše narodne zgodovine. Po svojem uspešnem 
začetku se je sicer razbila na čereh in valovih zgodo-
vinske silovitosti ter nasilja verskih sporov 17. stoletja. 
Toda: sčasoma so se strasti pomirile, nravi pa uravnale. 

Pot do tod je zahtevala odpuščanje na eni ter pripoz
nanje na drugi strani. Oboje – odpuščanje in pripoznanje 
(z namenom pomiritve in sodelovanja vseh »ljudi dobre 
volje«) – pa je ne le krščanska, temveč globoko človeška 
lastnost in modrost, nujna za obstoj vsake skupnosti. 
Zlasti tako maloštevilne, kot je naša – slovenska.« 

S temi besedami nas je pripravil na govornika, zgo-
dovinarja Janeza Weissa, ki prihaja iz Črnomlja in je 
doktorski študent na oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete v Ljubljani. V svojem delu predvsem proučuje 
črnomaljsko in belokranjsko zgodovino, kot strokovni 
sodelavec je sodeloval pri prevodu Valvasorjeve Slave 
vojvodine Kranjske, je tudi avtor knjig ter scenarija za 
dokumentarni film Viniška republika. Postavil je zbirko 
Muzeja rudnika v Kanižarici ter razstavo v Mestni 
muzejski zbirki Črnomelj. 

Janez Weiss nam je v svojem slavnostnem govoru 
odstrl dogodke in procese, ki so napeljali na reformaci-
jo, ki je za vedno spremenila Evropo. Reformacija se je 
razvila kot kritika rimokatoliške cerkve (ker se ni držala 
svetopisemske besede), pomenila je tudi odpor proti 
oblasti cesarjev. Reformatorji so zahtevali prevod božje 
resnice v jezik narodov ter trdili, da je samo besedilo 
dovolj, da človek razume božjo besedo, pri tem ne 
potrebuje posrednika. Latinščina začela izgubljati svojo 
ekskluzivnost. Kranjski plemiči so v svojem odporu 
proti avstro-ogrski nadoblasti sledili zgledu severnih 
dežel, saj so v novi veri videli možnost za osamosvo-
jitev, sledilo jim je meščanstvo in duhovščina. Poleg 
Trubarja, Dalmatina, Krelja, Bohoriča je na prostoru 

celotne zdajšnje Slovenije delovalo veliko drznih pri-
digarjev, ki so med ljudi ponesli protestantsko vero. 

Ta razcvet reformacije se je končal s smrtjo Karla II 
(1597), nadomestil ga je Ferdinand II, ki so ga vzga-
jali jezuiti in je bil oster nasprotnik protestantizma. 
Ljubljanski škof Tomaž Hren je izdal ukaz o izgonu 
protestantov in odpravi njihovega bogoslužja. Tega se 
je lotil tudi s požigom knjig v Ljubljani, Kranju, Škofji 
Loki … Leta 1628 je izdal Patent o spreobrnitvi ali iz-
gonu protestantov. Ohranili so se le v Prekmurju, ki je 
bilo tedaj še pod ogrsko oblastjo. Govornik Weiss je ob 
koncu govora povzel to viharno zgodovinsko dogajanje 
s spoznanji, da lahko upor vzdigne ustvarjalne sile in 
da nas zgodovinska dognanja učijo o naravi oblasti. Ob 
prazniku, dnevu reformacije nam je zaželel duhovni 
in dušni mir ter zdravo ustvarjalno upornost. Njegov 
govor objavljamo v celoti v nadaljevanju.

Sledil je glasbeni nastop novooblikovane skupine 
Brest, v kateri so svoje moči združili znani slovenski 
glasbeniki: pevka Vesna Zornik (ki jo najbolj poznamo 
iz zasedbe Katalena), kitarist Samo Šalamon (tudi 
komponist, igra v številnih jazz zasedbah), bobnar 
Bojan Krhlanko (igral je pri The Stroj, zdaj tudi v sku-
pini Laibach) in basist Samo Pečar (reggae zasedba Siti 
hlapci). Vesna Zornik je povedala, da je prva njihova 
skladba nastala na povabilo pesnice in prevajalke Kri-
stine Kočan. Ker jim je bilo to sodelovanje izjemno 
všeč, so nadaljevali s svojim delom in od takrat za Brest 
Kristina Kočan piše besedila, Samo Šalamon pa glasbo. 
21. marca 2017 (na svetovni dan poezije) so izdali svojo 
prvo zgoščenko Nemi film, ki je bila tudi pri kritikih 
zelo dobro sprejeta, v tedniku Mladina so zapisali, da 
»gre za izjemno svežo nadžanrsko skupino, ki je ustvarila 
album na svetovnem nivoju«. Njihov nastop se je pričel 
s skladbo Slike v očeh, in refren bi lahko dojeli tudi kot 
nadaljevanje dobrih želja ob dnevu reformacije: »V 
mislih zbiram pogum, v srcu iščem razum.« Prek Tulp, 
Kovčkov in drugih, bolj baladnih pesmi, smo na koncu 
prisluhnili še skladbi Na prašni cesti. Večina obiskovalcev 
je v koncertu virtuozno izvedenih skladb uživala, tudi 
zato, ker so glasbeniki presegli pričakovanja, saj so vsak 
na svoj način nadgradili to, kar smo navajeni, da skupi-
ne običajno izvabljajo iz svojih inštrumentov in glasu. 

Matjaž Gruden je ob koncu povabil k besedi še 
župana Antona Zakrajška. Ta se je zahvalil govorniku 
in nastopajočim ter Barbari Pečnik in Niki Perovšek, 
ki sta soustvarjali program letošnjega praznovanja ter 
vse zbrane povabil na praznični kozarček in prigrizek v 
Galerijo Skedenj. Zapete in povedane besede so odme-
vale tudi med pogovori obiskovalcev. Pohvalno je tudi, 
da vsako leto več krajanov in drugih obiskovalcev dan 
reformacije praznuje skupaj na Trubarjevi domačiji. 

 
mag. Ana Porenta

Foto: Boštjan Podlogar
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čin srednjeveške in novoveške filozofske ali teološke 
sholastične polemike. Na vrata mnogih učenjakov ali 
univerzitetnih profesorjev se je pribijalo nestrinjanja s 
tezami, ki so jih zagovarjali, nakar so jim ti odgovarjali 
z duplikami, triplikami, kvadruplikami … A vendar je 
ta nemški menih sprožil plaz, ki je presegel njegova 
teološka prizadevanja. Njegova kritika Rimokatoliške 
cerkve, skorumpirane institucije, je bila temeljita in 
je posegla v njeno bistvo, v njen materialni obstoj, v 
pobiranje odpustkov severno od Alp, kjer »živijo le vol-
kovi«, kakor je govorila rimska duhovščina. A vendar 
so volilni knezi, najvišji plemiči pod samim cesarjem, 
v njegovem dejanju videli močno točko mobilizacije 
in odpora proti habsburškim cesarjem, ki so vse bolj 
izkazovali absolutistične težnje in omejevali njihove 
pravice. Saški volilni knez je Luthra zaščitil in njegovo 
delo podprl, s čimer je teološka polemika dobila poli-
tičen značaj. Reformacija je postala upor proti papežu 
in cesarju, stebroma starodavne evropske ureditve. 

16. stoletje je čas, ko so se porušile vse obstoječe 
razlage in podobe sveta, Evropa pa je pričela zmagoval-
no pot nove kolonialne, imperialne in znanstvene rasti. 
Dve leti po Luthru je portugalski morjeplovec Magel-
lan obplul zemljo in zavrgel prastaro zmoto o ploščati 
zemlji. Nekaj let pozneje sta španska konkvistadorja 
Pisaro in Cortez uničevala kulture civilizacije Inkov in 
Aztekov, za katere sholastična razlaga nastanka člo-
veštva iz sinov Noeja ni mogla najti odgovora, saj sploh 
ne bi smeli obstajati. Ob tem je bila Evropa zamotana 
v velike zunanje in notranje vojne. Otomanska vojska 
je leta 1526 pri Mohaču uničila poltisočletno Ogrsko 
kraljestvo in njene zastave so se namenile pred obzidje 
Dunaja. Leto pozneje je cesarska vojska pod Karlom 
V. zasedla in oplenila mesto Rim, »Il sacco di Roma«. 
Najsvetejši sedež papeža je padel v roke cesarja in 
njegovih najemnikov, po enem tisočletju je Rim zopet 
padel v nemilost severnih barbarov. Nekaj desetletij 
pozneje je bilo Sveto pismo prevedeno v nemščino 
in druge jezike Severne in Srednje Evrope. Gottliche 
Wahrheit, Božjo resnico, je lahko užil vsak človek, 
vešč branja, brez vmesnega duhovnika. Luther pravi: 
sola scriptura – samo Sveto pismo je dovolj. Cerkev 
je izgubila vlogo izključnega razlagalca božje resnice, 
ki več ni bila domena latinsko govoreče duhovščine, 
temveč je postala dosegljiva in razumljiva v ljudskih 
jezikih. Latinščina je prvič izgubila svojo ekskluzivnost.

V drugi polovici 16. stoletja je celotna severna Evro-
pa odpadla od papeške oblasti. Rimokatoliška cerkev 
je izgubila starodavne škofije v Angliji, na Danskem, 
Norveškem in Švedskem. Prav tako je rane v notranjih 
spopadih utrpelo Francosko kraljestvo z uničenjem 
Hugenotov, prostor Nemškega cesarstva pa je navkljub 
cesarjevi zmagi nad protestantsko schmalkaldsko 
zvezo sprejel načelo cuius regio, eius religio – čigar je 
ozemlje, tega vera bo tamkaj veljala. Habsburžani, 

GOVOR ZGODOVINARJA 
JANEZA WEISSA NA PROSLAVI 
NA RAŠICI

Janez Weiss prihaja iz Črnomlja. Je univ. dipl. zgodovinar 
in doktorski študent na oddelku za zgodovino Filozofske fa
kultete v Ljubljani. 

Proučuje črnomaljsko in nasploh belokranjsko zgodovino, 
bil je urednik Črnomaljskega zbornika, prevajalec drame 
Schonwiesen iz nemščine, avtor več pomembnih znanstvenih 
člankov, razprav in razstav.

Bil je strokovni sodelavec pri celovitem prevodu Valvasor
jeve Slave vojvodine Kranjske in odgovorni urednik zbornika 
spremnih študij Studia Valvasoriana. 

Je avtor in urednik več monografij, zbornikov, knjig, brošur 
in knjižic. 

Po njegovem besedilu »Viniška republika« je RTV Slovenija 
posnela dokumentarni film.

Zaupana mu je bila postavitev Muzeja rudnika rjavega 
premoga Kanižarica, vodil pa je tudi delovno skupino za po
stavitev razstave v Mestni muzejski zbirki Črnomelj.

Spoštovani!
V veliko veselje in čast mi je, da lahko na tako 

simboličnem kraju, kot je Rašica, na današnji dan 
spregovorim nekaj besed v spomin na dogodke in 
procese, ki so pet stoletij in eno leto nazaj sprožili 
veliko preobrazbo Evrope. Trubarjevi domačiji in ob-
čini Velike Lašče se zahvaljujem za povabilo. Danes se 
spominjamo poguma 16. stoletja. Oddaljenega časa, 
katerega ljudi, dejanja in podobe razumemo skozi 
besede in jezik, ki odpira okno v daljno preteklost. 
Med dejanjem nemškega meniha Martina Luthra v 
zadnjih dneh oktobra 1517, ko je pribil 95 tez na vrata 
wittenberške cerkve, in zaključkom 30-letne vojne 
1648 s podpisom westfalskega miru je reformacija v 
trinajstih desetletjih povsem spremenila podobo Evro-
pe. V tem toku sprememb je zajela tudi naše prednike.

Pribitje 95 tez na vrata cerkve samo po sebi ni 
bilo posebno epohalno dejanje, temveč običajni na-
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gospodarji Avstrije, so bili katoliki in tako bi morali 
biti katoliki tudi njihovi podaniki.

V ta velik tok evropskega razvoja je bil vpet tudi 
prostor današnje Slovenije, tedaj razdeljen med his-
torične dežele Kranjske s priključenimi gospostvi Istre, 
Slovenske marke in Metlike, med Štajersko, Koroško, 
Goriško in Trst, združene v notranjo Avstrijo pod 
trdno katoliškimi Habsburžani, ki so nosili tudi na-
slov nemških cesarjev. Velike spremembe in novice o 
apostatu Luthru je prvo slišalo plemstvo dežele, nekaj 
sto plemiških rodbin, ki je v deželo Kranjsko prineslo 
ideje o reformaciji iz severnih dežel. Kranjski plemiči 
so sledili plemstvu nemških dežel in v protestantizmu 
uzrli učinkovito obrambo svojega položaja in pravic 
napram deželnemu knezu habsburške hiše ter papežu 
iz oddaljenega Rima in njegovi duhovščini, v kateri 
so videli le plačnike odpustkov in davkov. V 20. in 30. 
letih 16. stoletja so ideje reformacije segle izven kroga 
plemstva, sprva med duhovščino, nato k meščanstvu. 
Naletele so na zelo rodovitna tla. Cerkev dežele Kranj-
ske je bila v 16. stoletju uboga institucija: cerkvene 
službe so se prodajale ali darovale sorodnikom, pri-
hodki cerkva in župnij uživali nekih tretjih ljudi, du-
hovnik, čigar izobrazba je bila praviloma izredno slaba, 
pa je nemalokrat imel priležnico, uvažal vino in vodil 
kakšno od vaških ali mestnih gostiln. Oglejski patri-
arhat – že od začetka 9. stoletja očak kranjske cerkve 
– je bil v izjemno slabem stanju. Od leta 1420 je bil 
pod popolnim vplivom Beneške republike, in nemški 
cesar, notranjeavstrijski knez, mu zaradi sovražnosti z 
Benetkami ni dovolil nadzorovati cerkva na Kranjskem, 
Štajerskem in Koroškem. Bog in njegova resnica ter 
še bolj njegova cerkev so bili posledično v rokah zelo 
slabih pastirjev. Stanje cerkve na Kranjskem je nekoliko 
izboljšala leta 1461 ustanovljena ljubljanska škofija, ki 
pa je vendarle zajela le manjši del dežele.

V tem duhu poraznega stanja cerkve so pričeli 
delovati mnogi reformatorji. Primož Trubar, Rašičan, 
rojen pred 510 ali 509 leti, je nesporno prvo od teh 
svetlečih imen. Drugi je Jurij Dalmatin, prevajalec Sve-
tega pisma. Sledijo jima imena protestantskih literatov, 
Sebastjan Krelj in Adam Bohorič, s čimer pa se slovenski 
imaginarij o protestantih skorajda že zaključi. Velika 
večina drznih pridigarjev, ki so s plačami stanov dežele 
Kranjske širili reformacijo po gradovih, trgih in mestih 
dežele, je splošno nepoznana. Janez Tulščak, Gregor 
Vlahovič, Lenart Budina, Krištof Fašank, Janez Kočevar, 
Martin Grgič, Tomaž Jagodič, Bartolomej Knafelj, Janez 
Švajger, Gregor Stradiot in še mnogi drugi so bili tisti, 
ki so drzno kljubovali cerkvi in do zadnjih desetletij 16. 
stoletja spreobrnili dobršni del prebivalstva kranjskih 
trgov in mest v protestantizem.

Odločilni sloj tedanje družbe je predstavljalo 
plemstvo in njegov politični organ – deželni stanovi 
– kjer so sedeli tudi prelati, tj. zastopniki cerkve, in 

predstavniki deželnih mest. Deželni stanovi v Ljubljani 
so bili tisti, ki so omogočali delovanje protestantskih 
pridigarjev in protestantskih šolskih mojstrov ter ga 
tudi denarno podpirali. Stanovi so financirali tudi li-
terarna prizadevanja protestantov in podpirali prevod 
Svetega pisma v kranjski jezik. Prav na posestih tega 
plemstva, na gradovih po deželi in v plemiških hišah 
po mestih Kranjske v lasti Auerspergov, Lambergov, 
Scheyerjev, Paradeiserjev, Purgstallov, Tschernemblov, 
Semeničev in še mnogih drugih se je pridigalo v nem-
škem in kranjskem, slovenskem jeziku. Predikanti so 
živeli v zaščiti plemstva in prejemali plače deželnih 
stanov ter pridigali »po trgih in po ulicah … tam najde
mo med poslušalci ne le del preprostega kmetstva, temveč 
tudi večino meščanstva, tako da ostaja cerkev katoliškega 
duhovnika prazna«. Tako je iz mesta Metlika pisal 
duhovnik, vitez nemškega reda, Markvard plemeniti 
Eck. Protestantizem tako ni bil le nauk plemičev in 
meščanov, besedam predikantov je prisluhnil tudi 
einfaeltige Bauersvolk, enostavno kmečko ljudstvo.

Uspehi protestantskih pridigarjev so bili izjemni. 
V 70. letih 16. stoletja je že dobršni del meščanskih 
elit kranjskih mest postal protestantski. Na ključne 
položaje mestnih sodnikov so tedaj volili protestantske 
meščane, kar pomeni, da je bilo v mestih več kot 50 % 
volivcev, tj. moških, ki so posedovali hiše v mestih, že 
protestantov. Za mesto Metliko, staro središče Grofije 
v Marki in Metliki, je pridigar Peter Vokmanič leta 
1582 pripomnil: »Sedanji sodnik in starešina v Metliki 
sta naše vere.« Valvasor pa je slabo stoletje pozneje za 
Ljubljano zapisal: »Pri tako močni širitvi reformacije je 
pri katoliški veri ostalo le šest meščanov …«. Protestan-
tizem je imel na svoji strani večino deželnega plemstva 
in meščanstva.

Priznanje politične moči protestantskega plem-
stva dokazuje bruška verska pomiritev leta 1578. Na 
sestanku notranjeavstrijskih deželnih stanov je knez 
Karel II. v zameno za denar in obljubo izgradnje trd-
njave v južnem delu Vojne krajine plemstvu priznal 
versko svobodo. Vendar knez tega priznanja spretno 
ni dal zapisati in je podal le ustno obljubo, s katero 
je pogazil lastno pravico cuius regio, eius religio. Leto 
pozneje je bila trdnjava, Karlovec, postavljena, denar 
za vzdrževanje Vojne krajine vplačan. Protestantsko 
plemstvo je držalo svojo besedo.

Vrh dokaza kulturne moči reformatorjev poleg 
njihovih siceršnjih knjižnih del predstavlja prevod Sve-
tega pisma, izdan 1583. Dalmatinovi prevodi, vezani v 
belo usnje, so bili poslani protestantskim pridigarjem 
na vse konce dežele. A izrazito moramo poudariti, da 
so slovenski prevod Svetega pisma prejeli tudi najvišji 
deželni uradniki in plemiči iz rodbin plemenitih Thur-
nov, Gallov, Kislov, Scheyerjev, Eckov, Auerspergov, 
Lambergov, Mordaxov, Schnitzenpaumov in tako na-
prej. Kako lahko dvomimo, da ti pregovorno »nemški« 
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plemiči niso razumeli jezika Kranjcev? Ravno obratno! 
Razumeli in brali so jezik Dalmatinove Biblije. Na trgih 
in na ulicah mest, v hišah in grajskih kapelah dežele 
Kranjske se je prvič iz ene knjige slišalo enak jezik in 
besede prednika našega današnjega jezika. Nastal je 
prvi standard slovenskega jezika.

Tema dvema političnima in kulturnima vrhovoma 
so sledila težka in končna leta protestantizma na 
Slovenskem. Rimokatoliška cerkev razvoja in uspe-
hov protestantov ni nemo opazovala. Vseskozi je v 
kar največji meri ovirala delo pridigarjev in šolskih 
mojstrov, jim prepovedala uporabo cerkva ali kapel, 
opozarjala kneza in deželnega glavarja na njihovo 
delovanje ter vztrajno zahtevala njihov pregon iz 
mest dežele Kranjske. Vendar je ključno spremembo 
pomenil predvsem novi vladar. Leta 1597 je kneza 
Karla II. nasledil zelo pobožni Ferdinand II., vzgojen 
pri jezuitih. Valvasor slabo stoletje pozneje pravi: »Ta, 
novo nastopli deželni knez se je bolj kakor katerikoli knez 
pred tem odločil preganjati evangeličane po Štajerski, 
Koroški in Kranjski, in taisto vero povsem izruvati.« 
Istega leta je Ferdinand II. po smrti ljubljanskega 
škofa Tavčarja za njegovega naslednika imenoval 
stolnega dekana Tomaža Hrena. 12. novembra 1599 
je knez izdal ukaz o končnem izgonu protestantskih 
pridigarjev in odpravi protestantskega bogoslužja. 
Vzpostavljen je bil zakonski okvir, ki mu je sledilo 
uničenje. Hren je v prihodnjih letih s spremstvom 
obiskal mesta dežele Kranjske, uničil protestantske 
molilnice in zahteval spreobrnitev vseh protestantskih 
meščanov in kmetov v katoličanstvo. Udarec v samo 
sredino reformatorjev predstavljajo mnogi požigi 
protestantskih knjig v Kranju, Kamniku, Škofji Loki 
in seveda najbolj znamenito, kar dvakrat, decembra 
1600 in januarja 1601 v Ljubljani, ko so zgoreli kar 
drey Wägen voll, polni trije vozovi knjig. Pri tem seveda 
ni posebno pomembno, ali so bile knjige nemške ali 
slovenske. Hren je tako sežgal protestantske knjige, 
a nekatere, kot na primer zbirko pregovorov zname-
nitega Erazma Roterdamskega Epitome adagiorum, 
le ohranil v svoji osebni knjižnici. Cinično bi smeli 
pripomniti, da zanj niso veljala enaka pravila. Valvasor 
pravi, da je Hren leta 1601 »tistim, ki se priznavajo k 
evangeličanski veri, […] zapovedal, da se v roku šestih 
tednov in treh dni ne umaknejo le iz mesta Ljubljana, 
temveč iz vseh knežjih dežel, pred tem pa prodajo svoje 
posesti, poplačajo upnike in knezu plačajo desetino«.

Hrbtenica slovenskega, posebno kranjskega prote-
stantizma je bila uničena. V prihodnjih letih se je vse 
več ljudi spreobrnilo v katoliško vero, tudi plemiči. 
Leta 1604 beremo v jezuitskem letopisu: »Krivi veri 
se je odpovedalo nekaj čez 30 oseb, med njimi pleme
niti mož Wolfgang Paradeiser … in njegova soproga, 
ki je bila nekdaj silno vneta v krivi veri in si je zato 
pridobila občudovanje prenekaterih, a tudi sovraštvo 

mnogih.« Do oktobra 1615 so bili po mestih dežele 
Kranjske oblikovani seznami protestantov, poklicanih 
na zagovor pred škofovsko sodišče. Pod grožnjo velike 
finančne kazni so se morali izreči za katolike. Klonili 
so še zadnji protestantski meščani, le nekaj pogumnih 
najdemo pred škofom ponovno dve leti pozneje, 
januarja 1617. Bili so štirje iz mesta Metlike, med njimi 
nekdanji mestni sodnik Andrej Jurašič. Zapisnik pravi: 
»Njegova žena Helena ni katoliške vere, večkrat jo je pre
tepel, pa ni nič pomagalo.« Mesta so postala katoliška. 

Ostale so še plemiške rodbine, katerih politična 
moč je bila veliko večja, njihov denar pa je bil knezu 
bolj pomemben in potreben kakor njihove duše. 
Obračun s plemstvom je trajal še desetletje več, a v 
letu 1628 je bil izdan patent o spreobrnitvi ali izgonu 
protestantskega plemstva dežel Notranje Avstrije. Val-
vasor pravi: »Zaradi do tedaj izvedenih ukrepov so morali 
dežele Štajersko, Koroško in Kranjsko, kakor tudi Goriško, 
zapustiti ne le evangeličanski duhovniki in šolniki, tem
več tudi podložniki, meščani in plemiči te vere, brez izjem, 
in tako ni smel v njih vstopiti več nihče, z izjemo redkih 
gospodov in deželanov, nakar se je njihova knežja presvet
lost odločila odpraviti še te zadnje ostanke in, takorekoč, 
v teh deželah trpeti niti najmanjše luteranske mušice. 
Temu primerno je taistim [ljudem] dal izbiro, ali se 
zaupati rimokatoliški veri ali skupaj z ženami in otroki 
zapustiti deželo.« Iz dežele Kranjske je posledično do 
1630 odšlo okoli 110 plemiških posameznikov skupaj 
z družinami. Koliko je bilo podložnikov in meščanov, 
ki so prav tako raje odšli, ne vemo. Reformacija na 
Kranjskem je bila dokončno premagana. 

Spoštovani! Cicero pravi, da zgodovina uči. Kaj 
nas nauči zgodovina reformacije na Slovenskem? Da 
so pod udarci najmočnejših trpeli tako plemeniti 
kot neplemeniti, tako predniki današnjih »Nemcev« 
kakor tudi »Slovencev«. Da upor zoper nepravični red 
in oblast v nas vzdigne najbolj plemenite in najbolj 
ustvarjalne sile. Uči, da se sili in krivici upremo s pa-
metjo, z besedo in dejanjem, s pravičnostjo. Uči, da 
ni nikogar, ki bi si lastil ekskluzivno pravico razlage 
resničnega, pravičnega in dobrega. Posebno ne tisti, ki 
prezira drugače misleče, požge njegove knjige in izžene 
njegov rod. Zadnja poglavja reformacije nas posvarijo 
o naravi oblasti in o njenem odnosu do resnice, kakor 
tudi o usodi upornika. Uči, da obstajajo veliko moč-
nejše sile, ki ne trpijo drugačnosti in so za dosego 
svojega cilja pripravljene uničiti vse najplemenitejše 
v nas. Na nas je, da sprevidimo praznost njihovih be-
sed, da uzremo njihovo laž, da pokažemo na njihove 
krivice, da ne molčimo, temveč s ponosnim glasom 
poudarimo resnico.

Spoštovani! Ob dnevu reformacije Vam želim veli-
ko dobrega in kar največ dušnega in duhovnega miru 
ter veliko tiste zdrave, ustvarjalne upornosti! 

Hvala!
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ŠTUDIJSKI VEČERI
»Študijski večeri« Slovenskega protestantskega 

društva Primož Trubar z raznovrstnimi predavanji in 
razpravami so že osmo leto potekali ob tretjih sredah 
v mesecu v ljubljanski Trubarjevi hiši literature. Omo-
goča jih program kulturnih dejavnosti Mestne občine 
Ljubljana, njihov pobudnik in glavni usmerjevalec pa 
je dr. Božidar Debenjak. V koledarskem letu 2018 so 
se zvrstili naslednji študijski večeri:

17. januar: Luther in reformacija v očeh Karla 
Marxa in Friedricha Engelsa, predaval dr. Božidar 
Debenjak

21. februar: Češki bratje – 560 let. I: Med nedo
vršenim husitskim prelomom z Rimom in luteransko 
reformacijo, predaval dr. Jonatan Vinkler

21. marec: Reformacija v Benedikovi zgodovini.
Krščanstvo na slovenskem v luči virov, predaval dr. 
Peter Kovačič Peršin

18. april: Verski motivi v pravljicah bratov Grimm, 
predavala dr. Milena Mileva Blažić

16. maj: Evropa in islam, predaval dr. Aleš Črnič

20. junij: Absolutna vojna, predaval ddr. Igor 
Grdina

19. september: O Mariji in evangeliju. Velik kr
ščanski ali velik cerkveni praznik?, predaval dr. Božidar 
Debenjak

17. oktober: Stopinje v pesku zgodovine. Nekaj av
torjevih misli, predaval dr. Peter Kovačič Peršin

21. november: Islam in muslimani v sekularizirani 
Evropi, predaval dr. Marko Kerševan

19. december: Vse poti vodijo v Carigrad: Vergerij 
mlajši in reformacija pri južnih Slovanih, predaval dr. 
Marko Marinčič

Dopolnjena in po načelu znanstvene ali strokovne 
razprave prirejena besedila predavanj objavlja revija 
Stati inu obstati. Tukaj objavljamo povzetke.

Božidar Debenjak
Luther in reformacija v očeh Karla Marxa 
in Friedricha Engelsa

Naslovna avtorja se z Luthrom in protestantizmom 
srečujeta v različnih fazah svojega formiranja in v 
različnih zgodovinskih situacijah. Prvo fazo označuje 
kontekst mladoheglovstva in Feuerbacha. V politični 
konfrontaciji zahteva Marx laičnost države, obenem 
priznava veličino Luthru. Nato se filozofsko sooči z 
Luthrom: univerzalno duhovništvo je šele prvi korak, 
potrebna je emancipacija od religije. V analizi refor-
macije se naslovna avtorja postavljata na stran Mün-
tzerja. Prvo zvezo s kritiko politične ekonomije pomeni 
primerjava Luthra z Adamom Smithom (Engels in za 
njim Marx). Pozneje se Marx loti ekscerpiranja Luthra, 
ki mu je »najstarejši nemški nacionalni ekonom«, in 
precej teh ekscerptov potem prenese v Kapital. Pred 
tem postavi Luthrovo naslonitev na apostola Pavla v 
kontekst zgodovinskih nastopov novega s sklicevanjem 
na staro. Engels postavi reformacijo v zgodovinski 
kontekst in za 19. stoletje ugotovi relevantnost prote-
stantske teologije. Vzporeja naravoslovno in religijsko 
revolucijo 16. stoletja. Prva omemba Calvina govori 
o sežigu Serveta. Pozitivno bo Engels pisal o Calvinu 
šele 1886 in 1892. Ob vsej kritiki religije pa sta Marx 
in Engels nedvomno dediča krščanske empatije.

POGLEDI
To poglavje se vsaj na videz v vsakokratnih predstavitvah naših publikacij najmanj spreminja, seveda le 
navidezno. Revija Stati inu obstati, ki si je izborila ugledno mesto v slovenski strokovni literaturi, že nekaj 
časa tudi resnično izhaja dvakrat letno. Najdete jo tudi na internetu v elektronski izdaji. Pregled vsakome
sečnih študijskih večerov v Trubarjevi hiši literature pa redno prinaša daljše izvlečke pisane palete predavanj 

uglednih strokovnjakov z različnih področjih.

Že pred časom je bilo na predavanju dr. Božidarja Debenjaka 
predstavljeno obdobje reformacije, kot ga je opisal Janez 

Vajkard Valvasor v 2. knjigi Slave vojvodine Kranjske.
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Jonatan Vinkler
Češki bratje – 560 let 
I: Med nedovršenim husitskim prelomom  
z Rimom in luteransko reformacijo

Letos [2017] mineva 560 let od začetka organizira-
nega delovanja posebne smeri reformacije v Češkem 
kraljestvu, ki je bila imenovana Skupnost čeških bratov 
(Jednota bratská) in jo je mogoče tako delovanjsko kot 
teološko šteti za izvirno evropsko reformacijo pred 
Martinom Luthrom. Referenčni okvir za rojstvo čeških 
bratov je bil zgodovinsko in cerkveno-organizacijsko 
do znatne mere drugačen od nastanka in uveljavitve 
luteranske reformacije na Nemškem. Temeljna razlika 
je, poleg razvidne večje starosti češke verske reforme, 
da je v deželah sv. Václava zamisel cerkvene reforme 
tesno navezana na predreformacijsko stremljenje po 
dobrem dušnem pastirju in na idejo, da je reforma 
cerkve primarno vprašanje praktične vsakodnevne mo
ralke, ne (nujno) teologije: Klic po reformi cerkve je 
pomenil najprej popravo posameznika, in to najprej 
pri glavi srednjeveške družbe, torej pridigarja oz. 
duhovnika. Češka reformacija (Utrakvistična cerkev 
in za njo češki bratje) je bila tako predvsem široko 
ljudsko gibanje »od spodaj navzgor«, ki dobiva skozi 
svoj razvoj teološko artikulacijo in refleksijo, medtem 
kot gre pri Luthru za najprej zgolj intelektualni tok 
»od zgoraj navzdol«, za diseminacijo (tudi intuitivnih) 
vpogledov in premislekov visoko izobraženega profe-
sorja, člana učene kulture, ki v nekem trenutku – ob 
vprašanju cerkvene oblasti – postane predmet pole-
mike in identifikacije v vernakularni ljudski kulturi, 
in se nato razvije v gibanje in nazadnje v novo cerkev.

Po sprejetju jihlavskih kompaktatov (1436) je hu-
sitska stran spregovorila z enim samim, poenotenim 
političnim glasom, kar pa ni veljalo v praktičnem 
verskem življenju. Kajti četudi so bili taboriti s svojo 
radikalno protirimsko teologijo tudi tod potisnjeni v 
podrejen položaj in je Utrakvistična cerkev vsaj navzven 
delovala enotno, so ostale skupine in krožki, ki jih nista 
zadovoljila niti naravnava s katoliki niti stanje, v kate-
rem je cerkev, tudi husitska, dejansko bila. Zato so se 
združevali okoli posameznih pridigarjev in skušali vsaj 
v ozkem krogu somišljenikov prakticirati krščanstvo, 
ki bi bilo po moralki in življenju kristjana kar najbolj 
podobno zgodnji apostolski cerkvi. Prvi tovrstni krožki 
in skupine začnejo v Pragi nastajati okoli leta 1450.

Češki bratje so bili ob svojem nastanku onstran 
zakona, kajti tako s teologijo kot z ravnanjem so bili 
daleč stran od dogem rimske cerkve, ki so veljale 
tudi za Utrakvistično cerkev v Češkem kraljestvu: 1) 
zavračali so dogmo Rimske cerkve o transubstanciaciji 
kruha in vina pri Gospodovi večerji; 2) niso se želeli 
klanjati pred hostijo; 3) niso verjeli, da bi duhovnik, 
ki živi v grehih, zgolj zaradi podelitve zakramenta 

(ex opere operato) posvečeval; 4) zaradi dobesedne-
ga razumevanje Pridige na gori niso želeli podajati 
prisege. Predvsem pa so bili daleč onstran soglasja z 
Utrakvistično in Katoliško cerkvijo, in tako izven pravic 
po jihlavskih kompaktatih, pri vprašanju investiture 
duhovnikov. Pri tem so, kot se zdi, prelomili s tradicijo 
apostolskega nasledstva in posvetitve duhovnikov v 
Rimski cerkvi, kajti menili so, da pravih duhovnikov 
pač ne more biti v le-tej. Zato so se češki bratje želeli 
od takega tipa duhovništva ločiti. Ker pa zgleda za 
lastno posvečevanje niso našli ne v Pravoslavni in ne 
v Valdežanski cerkvi, so se nazadnje odločili za posve-
titev duhovnikov, ki so bili izmed vernikov izvoljeni 
z žrebom, vendar ob upoštevanju njihovih funkcij, 
znanj, darov in, predvsem, vzornega krščanskega živ-
ljenja, kar vse naj bi izkazovalo zmožnost dotičnih za 
duhovniško službo.

Že pred Luthrom je na češke brate vplivala krščanska 
renesansa, ki se razvije v Italiji kot del humanizma in se 
nato zlagoma razširi po Evropi. Luthru češki bratje že 
pred letom 1517 niso bili neznani, kajti njihovi spisi so 
od leta 1511 izhajali v nemškem jezikovnem prostoru, 
in sicer kot samostojne knjige ali kot deli večjih 
knjižnih zbornikov. V večini primerov pa so tovrstne 
knjižne objave pomenile znatno teološko senzacijo, 
kar je pozornost nemških bogoslovcev vedno bolj 
obračalo na teologijo in obrambe majhne, preganjane, 
toda samostojne in vztrajne češke reformirane cerkve. 
Do neposrednih Luthrovih stikov s češkimi brati je 
prišlo preko vloge ključnega besedila M. Jana Husa v 
Luthrovem zgodovinskem nastopu kot reformatorja. 
Kajti Husov kronski traktat De Ecclesia je postal priroč-
nik za vse tiste, ki so se v nemških deželah po leipziški 
disputaciji med Luthrom in Eckom (1519) udeležili 
vročih debat o papeški oblasti in se postavili proti 
svetni moči svetega očeta; postal je prava Noetova 
barka protipapeških argumentov, ki so jih iz Husovega 
dela črpali tako Luther kot njegovi somišljeniki. Hus je 
tako postal intelektualni patron, svetnik in zaščitnik, 
poglavitna intelektualna avtoriteta kritikov ravnanja 
papeža, rimske kurije in Rimske cerkve, predvsem pa 
predhodnik tovrstnih spisov Martina Luthra.

Peter Kovačič Peršin
Reformacija v Benedikovi zgodovini  
Krščanstvo na Slovenskem v luči virov

Obsežna monografija cerkvenega zgodovinarja 
prof. dr. Metoda Benedika Krščanstvo na Slovenskem 
v luči virov (Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2016) je 
predvsem zgodovina Katoliške Cerkve na naših tleh. 
Njegovo stereotipno odklanjanje protestantizma je v 
neskladju s sodobnimi ekumenskimi stališči, tudi med 
katoliškimi teologi.
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Benediku morda ne gre pripisovati toliko osebne 
strokovne pomanjkljivosti, pač pa ideološko obzorje 
katoliškega integrizma, v katerega žal ostaja slovenski 
katolicizem zasidran. Podobno enostranski in tenden-
ciozen je tudi prikaz slovenskega narodnoosvobodil-
nega boja in vloge krščanskih socialistov ter številnih 
duhovnikov (posebno na Primorskem) v njem. Avtor 
zato žal ne more razumeti dejstva, da lahko v dobi 
sekularizacije krščanstvo nagovori sodobnega človeka 
le kot eksistencialna duhovno etična izbira in pot, in 
ne kot hierarhična institucija. In da lahko krščanstvo 
nagovori današnji svet le kot enovit zgodovinski pojav 
z vsemi svojimi različnimi konfesionalnimi in bogo-
služnimi oblikami ter različnim ustrojem svoje cerkve-
nosti. V tej širini, ki slovenskem katolištvu manjka, je 
iskati tudi vzrok, zakaj se na svetu protestantske oblike 
krščanstva danes hitreje širijo kot katoliške.

Milena Mileva Blažić
Verski motivi v pravljicah bratov Grimm

Children’s and Household Tales, imenovane tudi 
Grimms’ Fairy Tales, so utemeljeno postale del svetov-
ne kulturne dediščine, ker so brane po celem svetu, 
prevedene so v številne jezike, izšle so v različnih 
izdajah, od slikaniških do znanstveno-kritičnih, med-
medijsko so bile prirejene za različne vrste umetno-
sti. V njunih pravljicah, za katere sta menila, da so 
nemške, se odražajo značilnosti 19. st., ki ga J. Zipes 
imenuje zlato obdobje pravljic. Na osnovi analize je 
razvidno, da niso monokulturne, da se v njih zrcalijo 
različne kulture preko motivov, motivnih drobcev in 
slepih motivov // motifs, truncated motifs and blind 
motifs //, npr. motiv ebenovine (Snow White), ki je 
indoevropskega porekla, motiv svile (The Juniper Tree, 
The GooseGirl at the Well, The Skillful Huntsman, Tales 
of the Paddock, The Water Nixie, Snow White, The Six 
Swans, The Frog King), ki je prišla s Kitajske, motiv 
krave v Cinderella (krava kot sveta žival v Indiji), biseri 
in diamanti (The Shoes that were Danced to Pieces, The 
Fisherman and His Wife, The Singing, Springing Lark), 
motiv tigra (Little Brother and Little Sister), motiv 
nojevih peres (The Frog King or Iron Heinrich), motiv 
jabolka (jabolko spora iz Iliade), motiv Argonavtov 
(ladje, ki pluje po kopnem in vodi: KHM 54 The Golden 
Goose, KHM 159 The Ditmarsch Tale of Lies, and KHM 
165 The Griffin), motiv Indije (The Three Black Princes
ses), motiv severa (The Devil and his Grandmother) in 
številni drugi motivi, motivni drobci in slepi motivi.

Brata Grimm sta bila vzgojena v duhu protestant-
ske etike in sta v legendah in sagah (Doctor Luther at 
the Wartburg, 1521) ter pravljicah uporabljala verske 
motive, motivne drobce in slepe motive ter vrednote 
(npr. čistost, delavnost, dolžnost, poštenost, red in 

skrbnost). Tako npr. v Cinderella (askeza), Little Red 
Cap (spodobnost), Snow White (gospodinjenje), The 
Frog King (dolžnost). Tudi kritiko papeža najdemo v 
pravljici The Fisherman and His Wife, v kateri je med 
drugimi obravnavana tema papeža oz. papežinje.

Grimmove pravljice izražajo vrednote časa in pro-
stora, tudi medbesedilno se navezujejo na verske mo-
tive, motive iz Biblije, protestantizem in Lutra. Včasih 
je ta medbesedilnost na ravni presnosa (Eve‘s Unequal 
Children), posnetka (Mary‘s Child) ali opisa (Faithful 
John) (Juvan 2000: 249). Brata Grimm na ravni jezi-
kovnih izrazov, pregovorov (»‘I see one of them, I hear 
the other, and I am running after the third,’ answered 
the wise boy« (The Wise Servant)) ali besedilnega 
sveta (Doctor Luther at the Wartburg) predstavljata v 
pravljicah mitske like, zgodbe ali situacije. Pogoste so 
motivno-zgodbene analogije (biblijski primer: Lot and 
his daughters ter pravljica AllKindsofFur). Včasih se 
izražajo vrednote neposredno, z dobesednim navaja-
njem (biti ponižna), ali posredno, z dejanji.

Aleš Črnič
O krščanski Evropi in njeni kulturi strahu 
pred islamom

Kultura strahu pred islamom, ki temeljno določa 
naš čas, poudarja grožnjo, ki naj bi jo sodobni evropski 
kulturi predstavljala domnevno radikalno drugačna 
islamska. Zgodovina teh strahov je stara in sega skoraj 
tisočletje nazaj, do križarskih vojn, vse do danes pa se na 
Slovenskem ti negativni sentimenti napajajo predvsem 
s spomini na turške vpade. V prispevku opozorimo na 
aktivno razraščanje sodobnih politik strahu, s katerimi 
nekatere politične sile zavestno izkoriščajo te na novo 
obujene starodavne strahove, potem razgradimo poj-
movanje evropske kulture kot ekskluzivno krščanske 
ter zarišemo kompleksnejše obrise sodobnih evropskih 
in zahodnih kultur, h katerim so svoje prispevale tudi 
islamske, predvsem pa jih bistveno določa sekularnost, 
ki šele omogoča religijsko svobodo tudi nekrščanskim, 
alternativnim in »neavtohtonim« religijam. 

Igor Grdina
Absolutna vojna

Tridesetletna vojna 1618–1648 je imela vse zna-
čilnosti absolutnega spopada: začela se je z verskim 
sporom, končala pa kot merjenje moči med velikimi 
silami. Zavezništva so se tedaj že sklepala prek konfe-
sionalnih meja. V nekaterih predelih je tridesetletna 
vojna odnesla življenja več kot 90 % prebivalstva. Njen 
izid je na evropskem kontinentu vzpostavil ravnotežje 
sil, ki je zaznamovalo več stoletij.
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Božidar Debenjak
O Mariji in evangeliju. 
Velik krščanski ali velik cerkveni praznik?

Marijini prazniki so značilni za rimskokatoliško 
Cerkev, niso torej (vse)krščanski prazniki. Čaščenje 
pripada Bogu. Veje krščanstva, ki hočejo častiti Ma-
rijo, imajo za to pač pravico, se pa s tem odmikajo 
od vej krščanstva, ki vere ne utemeljujejo na »ljudski 
pobožnosti«. Če v skladu s svojo posebno vero rimska 
Cerkev koga priporoča Mariji, lahko to razumemo kot 
prijazno dejanje, pa naj je naše prepričanje o Mariji 
še tako drugačno. Celo če bi nam bila tako tuja kot 
hinduistična božanstva, bi dejstvo, da nekdo veruje v 
njeno pomoč in ji priporoča še nas, tolerantno spreje-
mali kot dobro željo. Če pa te »posvečujejo« Mariji, je 
to mogoče le, če so se te polastili, to pa je nedopustno.

 
Peter Kovačič Peršin
Stopinje v pesku zgodovine. 
Nekaj avtorjevih misli

Izhodišče predavanja so misli, ki jih je avtor razvijal 
v esejih, objavljenih v knjigi Stopinje v pesku zgodovine 
(Ljubljana: Knjižna zadruga, 2018): ponižanje človeka v 
sodobni civilizaciji, ki temelji na vojni, razpad skupne 
države, narodni razkol in uničenje socialne države ter 
avtorjeva vizija izhoda iz krize.

Marko Kerševan
Islam in muslimani v sekularizirani Evropi

 
V sodobnih evropskih družbah so v načelu pripad-

niki vseh religij (tudi manjšinskih in novih v tem 
prostoru, na primer islama) deležni verske svobode; 
ni se jim treba odrekati svoji religiji ali jo skrivati, 
da bi bili deležni enakih pravic kot vsi državljani (in 
pripadniki večinskih religij). Zato pa morajo tudi 
sami in njihove skupnosti sprejemati načela, na 
katerih taka verska svoboda temelji: načelo enakih 
državljanskih in človekovih pravic (ne glede na spol, 
raso, religijo) in v tem okviru še posebej posame-
znikove svobode vesti in veroizpovedi; načelo verske 
in svetovno nazorske nevtralnosti države (z bolj ali 
manj dosledno ločenostjo državnih in skupnih/
javnih ter verskih ustanov); verskega pluralizma in 
tolerance. Ni mogoče pristajati na pozicijo: od vas 
zahtevamo zase (versko) svobodo v imenu vaših 
načel (dokler smo šibki), vam pa jo bomo odrekli v 
imenu naših (verskih) načel (ko bomo dovolj močni). 
Med verskimi skupnostmi je nujen dialog o odnosu 
do omenjenih načel sekularizirane družbe. Avtor 
je prepričan, da lahko vse velike verske skupnosti, 
tudi islamske, oblikujejo pozitiven odnos do teh 
načel. Ne glede na vse realne težave pri srečanju 
in soočanju (ljudi) različnih religij, tradicionalno 
prepletenih s kulturami prostorov in časov svojega 
nastanka in dosedanjega obstoja, sekularna Evropa 
lahko postane normalen življenjski prostor tudi za 
islam in muslimane, ne da bi se odpovedala svojim 
zgodovinsko težko pridobljenim in uveljavljenim 
načelom in vrednotam.

Dr. Nenad H. Vitorović

STATI INU OBSTATI 2018/27
Beseda urednika

S to številko tudi revija vstopa v »navadno leto 
2018«, ki ga ne obeležuje več velika obletnica refor-
macije, ki je posebej izzivala k iskanju odgovorov na 
vprašanje, kaj vse je verska reformacija pred 500 leti 
prispevala v versko, kulturno, civilizacijsko zgodo-
vino krščanske Evrope, na kaj vse je vplivala in česa 
vsega izraz/odraz je bila. Z navadnim letom so spet v 
ospredju vprašanja, kaj in kako je s (protestantskim) 
krščanstvom v sodobnem svetu, v sodobnem (post)
modernem in globaliziranem svetu, v svetu moder-
nizacijskih in globalizacijskih procesov in njihovih 
nosilcev na eni ter različnih tradicionalnih in lokalnih 
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(tudi verskih) »identitet« in njihovih nosilcev na drugi 
strani. Natančneje vprašano: kako je v tem in takem 
svetu z glasom krščanskega sporočila in slišanostjo 
tega glasu, kako je s podobo – videnjem te podobe – 
cerkve kot njegovega glasnika. To vprašanje je posebej 
ključno prav za protestantsko krščanstvo in prote-
stantske cerkve (ali: na to vprašanje lahko daje naj-
boljši odgovor prav vpogled v sodobno protestantsko 
krščanstvo). Katoliška cerkev se s svojim »bogastvom« 
temu vprašanju v večji meri kot protestantske lahko 
izogiba. Ko pravim »bogastvo«, ne mislim samo in 
v prvi vrsti na njeno materialno/denarno bogastvo, 
ampak na (pre)obilje njenih »duhovnih«, dobro-
delnih, vzgojnih, magično religioznih, folklornih, 
»identitetnih«, odkrito in prikrito političnih, odkrito 
ali prikrito ekonomskih ustanov in dejavnosti (obe 
vrsti/pojmovanji bogastva sta seveda v medsebojni 
zvezi, druga drugo omogočata in pogojujeta). Taka 
cerkev je sicer bolj ranljiva, ker je bolj »izpostavljena«, 
toda po drugi strani je zaradi vsestranskosti svojega 
bogastva toliko bolj odporna. Kaj zato, če je na primer 
v neki deželi zaradi ekonomskih zablod diskreditiran 
in celo odstavljen celoten cerkveni vrh, ali če v neki 
drugi zaradi spolnih škandalov odstopi celotno ško-
fovsko vodstvo – iskalcev in častilcev lokalne »Marije 
pomagaj« to ne prizadene; kaj zato, če se ne išče Boga 
– družinska, lokalna, nacionalna cerkvena praznovanja 
s svojimi simboli in ceremoniali so nekaj tako lepega, 
povezujočega, »našega« …

Vse to velja tudi za protestantske cerkve, ki/kolikor 
sledijo vzoru »polnosti« in bogastva katoliške. Do 
neke mere mu zaradi preživetja celo morajo slediti, 
toda praviloma vendarle v manjši meri – in prav zato 
je njihova vidnost, slišnost in sprejetost (ali odklonje-
nost) v večji meri odvisna od iskanja, slišanja, doje-
manja in sprejemanja krščanskega oznanila samega 
(»pravega spoznanja Boga po Jezusu Kristusu«). V 
Katoliški cerkvi in v njenem bogastvu je to vprašanje 
tako rekoč le eno od vprašanj, lahko je odrinjeno ali 
prekrito z drugimi, lahko je zavito in »zapakirano« v 
najrazličnejše bolj privlačne ovoje. V svetu, kakršen 
je (vedno bil in bo!?), lahko tudi to pomaga, da se 
krščansko sporočilo vsaj besedno in simbolno ohra-
nja in prenaša (kakor koli se ga tako tudi neizogibno 
odriva in deformira).

V posodobljenem jeziku izdana Dalmatinova Biblija 
(Nova zaveza) je bila v jubilejnem letu izjemen dosežek 
Trubarjevega foruma in njegovih sodelavcev. Sveto 
pismo nove zaveze je tako prišlo tudi v hiše in roke, v 
katere sicer ne bi prišlo. Prišlo je, ker je bilo sprejeto 
kot Dalmatinova Biblija, kot slovenski kulturni dose-
žek, kot zgodovinski dokument nastajanja slovenske 
kulture in samozavesti. Z vidika verujočega je mogoče 
reči, da so taki, zunanji pogoji omogočili, da je prišlo 
Sveto pismo v hiše in roke; da pa bo prišlo tudi »pred 

oči« in preko njih do »srca« in od tam v človekovo živ-
ljenje in delovanje pa je stvar Božje milosti in »Duha, 
ki veje˝, kjer hoče«. Z vidika raziskovalca – ki je vidik 
naše revije – pa se je vedno mogoče (in potrebno) 
vpraševati in raziskovati tudi naprej: kje so še drugi 
pogoji, da bo (in kako bo) novozavezno sporočilo spre-
jeto in dojeto, s katerimi drugimi sodobnimi vzgledi, 
idejami in spoznanji se bo srečalo (v glavi, v zavesti in 
ravnanju ljudi), se z njimi povezalo ali spopadlo, bilo 
od njih podprto ali zavrto, dobilo tako ali drugačno 
barvo ali postalo brezbarvno … Seveda se oba vidika 
– verski in raziskovalski – ne izključujeta, nasprotno, 
drug drugega izzivata, le hkrati se ne moreta in ne 
smeta uporabljati …

Naj bo to kratko razmišljanje uvod v številko, 
ki začenja Razprave, študije z referatom Marka 
Kerševana s simpozija ob 500-letnici reformacije na 
univerzi v Mariboru novembra 2017, ki obravnava 
ne vedno na prvi pogled vidne relacije med nekate-
rimi vidiki temeljnega reformatorskega spoznanja 
in poudarka o človekovem opravičenju in odreše-
nju »samo po milosti« in nekaterimi značilnostmi 
moderne mentalitete ter vprašanje aktualnosti teh 
relacij danes. Z istega simpozija objavljamo še raz-
pravo Jonatana Vinklerja, ki/ker govori o metodo-
loških vidikih zgodovinskega raziskovanja in pred-
stavljanja osebnosti (kot sta bila Luther in Trubar). 
Oba prispevka dobro nakažeta širino in tematsko 
raznovrstnost simpozija v Mariboru in hkrati raz-
lične vidike aktualnega pomena raziskovanja refor-
matorske dediščine. Milena Blažič raziskuje verske 
motive in protestantske vrednote v svetovno znanih 
Grimmovih pravljicah. Avtoričina raziskava je bila 
predstavljena tudi na študijskih večerih Slovenskega 
protestantskega društva. V rubriki objavljamo tudi 
prevod starejše in pri nas težje dostopne razprave 
Petra Kuzmiča o cerkvi in Božjem kraljestvu. Velja 
spomniti: mednarodni počastitveni zbornik, Fest
schrift, ob avtorjevi 65-letnici je izšel z naslovom 
Najprej Božje kraljestvo.

V rubriki Študijski večeri objavljamo iz razno-
vrstnega repertoarja predavanj v minuli sezoni tri: 
predavanje Borisa Simončiča o budizmu, ki je služilo 
kot uvod v razpravo o razlikah in podobnostih med 
budizmom in krščanstvom ter še posebej njunimi 
notranjimi različicami; predavanje Petra Kovačiča Per-
šina, ki je pokazalo na vztrajanje katoliških stereotipov 
pri obravnavanju reformacije v Benedikovi Zgodovini 
krščanstva na Slovenskem v luči virov, ter predavanje 
Vinka Ošlaka o razlogih (in odmevih) že omenjene iz-
daje posodobljenega besedila Dalmatinovega prevoda 
Novega testamenta iz leta 1584.

Bilo je povedano prinaša ob Cankarjevi 100-let-
nici, kar je povedal Ivan Cankar o(b) Trubarju v svo  jih 
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dveh predavanjih leta 1908. Kot običajno je pona-
tisnjeno/izbrano besedilo tudi tokrat opremljeno s 
pojasnili in opombami, ki jih zahteva sedanje (ne)
poznavanje Trubarja (in Cankarja). Za taka nujna 
pojasnila in opombe je poskrbel Dušan Voglar, ki je 
ključne odlomke Cankarjevih predavanj tudi izbral.

Razgledi, vpogledi ponujajo kritičen vpogled v 
dve izjemno pomembni publikaciji. Vincenc Rajšp 
predstavlja reprezentativni jubilejni zbornik Europa re
formata 1517–2017 s prikazom mestnih središč in z nji-
mi povezanih vodilnih osebnosti evropske reformacije 
(abecedno) od Antwerpna (z Viljemom Oranjskim) 
do Züricha (s Zwinglijem in Bullingerjem). Med 48 
»mesti reformacije« je predstavljena tudi Ljubljana s 
Primožem Trubarjem (avtorja izvrstnega prikaza sta 
nemška zgodovinarja Anton Schindling in Dennis 
Schmidt). Marko Kerševan predstavi in (tudi kritič-
no) komentira do sedaj najobsežnejšo monografijo o 
Trubarjevi teologiji, ki jo je za jubilejno leto napisal in 
izdal Gerhard Giesemann. Nemški poznavalec in razi-
skovalec slovenskega protestantizma in protestantike 
se osredotoča na – doslej neopravljeno – primerjalno 
analizo Trubarjevih slovenskih besedil in nemških ali 
latinskih – posebej Luthrovih – tekstov, ki jih je Trubar 
prevajal, povzemal ali se nanje opiral in skliceval. Na tej 
osnovi skuša utemeljeno odgovoriti na vprašanje, kaj 
je (in kaj ni) »Trubarjeva teologija«, pri čemer kritično 
zavrača nekatere po njegovem prehitre, neutemeljene 
ali preprosto napačne presoje starejših in novejših 
slovenskih raziskovalcev. Kerševanovemu prikazu in 
komentarju je dodan (z avtorjevim dovoljenjem) 
slovenski prevod izbranih odlomkov Giesemannovega 
dela, predvsem njegovi Zaključki. Delo naj bi v celoti 
kmalu izšlo tudi v slovenskem prevodu Fanike Krajnc 
Vrečko in Edija Vrečka pri založbi ZRC SAZU.

V tokratni številki sta objavljena dva portreta 
zaslužnih za raziskovanje in poznavanje protestan-
tizma na Slovenskem. Vincenc Rajšp je prispeval 
portret Matije Murka (1861–1952) in omogočil vsaj 
začetno seznanjenje tudi z manj poznanimi mislimi 
tega uglednega in vplivnega, a danes pri nas premalo 
poznanega raziskovalca in presojevalca (pomena) 
slovenskega protestantizma. Matija Murko, rojen 
na Destrniku, je bil profesor slavistike na Karlovi 
univerzi v Pragi, kjer je tudi umrl. Klaudija Sedar je 
v nekrologu orisala življenjsko pot in delo letos spo-
mladi nenadoma umrlega Franca Kuzmiča (1952–2018), 
izjemno zaslužnega raziskovalca in poznavalca zlasti 
prekmurskega protestantizma in vse do zadnje števil-
ke enega najbolj rednih in prizadevnih avtorjev naše 
revije. Pisec teh vrstic se ga bo še posebej hvaležno 
spominjal kot sodelavca in avtorja pri dveh ključnih 
publikacijah: tematski številki o protestantizmu revije 
Poligrafi 2122/2001, kjer je sodeloval s slovenskim pre-
vodom Heidelberškega katekizma 1563, in v monografiji 

Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se 
Evropa (Filozofska fakulteta UL, 2006)), kjer je pisal o 
Evangeličanski cerkvi v slovensko-madžarskih odnosih 
v Prekmurju v 20. stoletju.

V Kroniki smo s tremi povezanimi prispevki za-
beležili izvolitev in umestitev dr. Aleksandra Erniše za 
duhovnika/pastorja tržaške evangeličanske cerkvene 
občine 15. aprila 2018. Trst zgodovinsko in simbolno 
(s Trubarjem in Bonomom) povezuje nemški, italijan-
ski in slovenski protestantizem: objavljamo nagovora 
Geze Fila, škofa slovenske evangeličanske cerkve in 
Heinerja Bludaua, dekana in najvišjega predstavnika 
Evangeličanske luteranske cerkve v Italiji ter pridigo 
Aleksandra Erniše ob tem dogodku.

dr. Marko Kerševan

STATI INU OBSTATI 2018/28
Beseda urednika

V tokratni 28. številki že na prvi pogled izstopajo 
tri tematike: protestantizem na Slovenskem med 
nemško govorečim prebivalstvom 19. stoletja; sreča-
nje in soočenje z islamom v Evropi danes; vprašanja, 
ki zadevajo razmerje med renesanso, humanizmom 
in reformacijo, kot so razvidna v življenjskih poteh 
in delu Primoža Trubarja in Petra Pavla Vergerija. 
Prav slednji tematiki, razmerju med zgodovinskim 
humanizmom in reformacijo, nameravamo posvetiti 
pozornost tudi v naslednjih številkah, ne nazadnje 
zato, da počastimo delo in dosežke letos preminulega 
klasičnega filologa Primoža Simonitija (1936–2018) 
na tem področju.

Prvi dve temi sta gotovo zunaj glavnega fokusa 
naše revije, ki posveča največ pozornosti na eni strani 
slovenskemu zgodovinskemu protestantizmu 16. stoletja 
in na drugi strani vprašanjem slovenskega in svetov-
nega protestantizma v sodobnosti. Pa vendar objavljeni 
prispevki o nemški protestantski skupnosti na Sloven-
skem in o soočenju z islamom danes neposredno in 
posredno govorijo tudi o vprašanju, ki je izjemnega 
pomena tako za proučevanje in razumevanje sloven-
skega protestantizma 16. stoletja kot za razumevanje 
(z)možnosti in težav protestantskega krščanstva danes 
(v Sloveniji in drugod). Gre za problem »inkulturacije« 
univerzalne religije, kakršna sta tako krščanstvo kot 
islam. Kaj pomeni inkulturacija v različne etnične, 
socialne, nacionalne skupnosti in/ali različne sloje 
znotraj njih? Kaj pomeni vključevanje/prilagajanje 
neke univerzalne religije v dano družbeno skupnost, 
njeno tradicijo in kulturo, za to skupnost samo; kaj 
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pomeni naveza neke univerzalne religije na neko skup-
nost za to religijo, za njene zmožnosti in perspektive? 
In še dodatno priostreno: kaj pomeni za univerzalne 
religije, ki/če pred bogom posebej izpostavljajo po-
sameznika – kot je to v protestantskem krščanstvu, a 
tudi v islamu – ko/če se pojavljajo in uveljavljajo kot 
religije nekega naroda, države, nacionalnih ustanov, 
slojev, lokalnih in drugih skupnosti, v funkciji njiho-
vega oblikovanja, utrjevanja, obrambe ali ekspanzije; 
kaj pomenijo za take skupnosti posamezniki, ki prav 
zaradi svoje vere nočejo biti (več) zgolj in predvsem 
člani take skupnosti?

Religije lahko s svojimi simboli, rituali, normami 
in običaji, kolektivnim delovanjem krepijo etnične, 
narodne, nacionalne, lokalne , sorodstvene, poklicne 
vezi in skupnosti ter njihove tradicije, hkrati pa lahko 
same izkoriščajo tako vključenost in povezanost pri 
svojem ohranjanju ali širjenju, opirajoč se na družin-
ske, lokalne, socialne, nacionalne tradicije, vezi in poti. 
Zgodovina pozna številne primere takega obojestran-
sko uspešnega sožitja tako pri ohranjanju in obrambi 
kot pri ekspanziji. Toda zgodovina in sodobnost poz-
nata tudi kričeče primere negativnih posledic takega 
povezovanja in take inkulturiranosti: meddržavni, 
medetnični, tudi razredno-socialni konflikti najhitreje 
in največkrat preidejo v nasilne obračune, kadar so 
nadgrajeni še z religioznimi razlikami in napetostmi 
(vsekakor je težje pokazati, da bi skupna tradicionalna 
ali univerzalna religija učinkovito preprečevala spo-
pade med državami ali narodi …); verska skupnost, 
ki je bila v nekem okolju (pre)tesno povezana z neko 
državo, etnično manjšino ali razredno-slojno skupino 
je pogosto oslabela ali celo izginila z oslabitvijo ali 
izginotjem take države, manjšine ali sloja; religija ki 
se je razumela kot nerazdružno povezana s kulturnimi 
značilnostmi okolja in obdobja, v katerih je nastala 
ali se oblikovala, je zadela na odpor ali celo nepre-
mostljive ovire v okoljih in obdobjih z drugačnimi 
značilnostmi …

Praviloma – in prav je tako – se mnogi pripadniki 
in glasniki univerzalnih religij vsaj ob soočenju s ta-
kimi situacijami spomnijo temeljnega univerzalnega 
sporočila in poslanstva svoje religije, ki na primer v 
krščanstvu odmeva iz evangelijev in Pavlovih posla-
nic: iz Jezusove zavrnitve lastne družinske skupnosti, 
matere, bratov in sester, ko se obrača k svoji verski 
skupini (»Kdorkoli uresničuje Božjo voljo, ta je moj 
brat, sestra in mati«, Mr 3, 35); iz opozorila apostola 
Pavla, kako ni »ne Juda, ne Grka … kajti vsi ste eden 
v Kristusu« (Gal 3, 24). Težje pa je ob tem spoznati in 
pripoznati, da je temeljna predpostavka (in posledica) 
univerzalnosti krščanskega (in islamskega) sporočila 
svoboden in zato zase pred Bogom odgovoren posa-
meznik, katerega svoboda in odgovornost ne zanika 
vezanosti in odgovornosti v vsakokratni skupnosti, a 

jo nujno tudi presega. Protestantsko krščanstvo je to 
posebej poudarilo, ko je pokazalo, da taka posamezni-
kova svoboda in odgovornost pred Bogom velja tudi 
nasproti verski skupnosti, njenim notranjim in zuna-
njim vezem in zvezam. V času stisk in spopadov so taka 
individualna nasprotovanja, odstopanja in izstopanja 
označevana ali doživljana kot »nesolidarnost«, »izda-
ja«, »slabitev fronte« ali odločnosti udara, v mirnih 
okoljih in obdobjih se jim nasprotuje z dokazanimi 
sociološkimi in antropološkimi spoznanji o predno-
stih integriranosti, spoštovanja tradicije itd. Ne gre 
se slepiti: v medčloveških in družbenih odnosih, tudi 
v verski skupnosti in njenem delovanju, ni mogoče 
brez »in«, brez integracije in inkulturacije (»vera in 
kultura« …). Protestantski »samo« (pred Bogom) bi 
bil za versko skupnost samo-žrtvovanje, če bi ga vzela 
radikalno in dosledno. In če kdo, potem protestantsko 
krščanska teologija »ve«, da je samožrtvovanje zaradi 
(končne) odrešitve lahko človeška/grešna iluzija. Toda 
velja tudi: če se v svetu vsakokratnih odnosov, vezi in 
interesov ne bi pojavljal tudi protest kot odmev/nasle-
dek doživljane odgovornosti »samo pred Bogom«, bi 
bil ta svet neizogibno na poti ali v končno entropijo 
vseenosti ali v končno kataklizmo vseobčega spopada! 
Protestantsko krščanstvo je ob svoji neizogibni vklju-
čenosti/prilagajanju/inkulturaciji s svojim hkratnim 
poudarjanjem svobode in odgovornosti posameznika 
nudilo prostor, izziv in podporo takemu protestu (in 
s tem navsezadnje opravičevalo tudi svoje ime).

Razprave, študije tokratne številke se na svoj na-
čin vključujejo tudi v letošnji premislek rezultatov prve 
svetovne vojne ob 100-letnici njenega konca. Konec 
svetovne vojne z njenimi geopolitičnimi rezultati je 
na Slovenskem pomenil tudi konec (ali začetek konca) 
protestantizma, ki je bil povezan z nemško govorečo 
manjšino na Goriškem in v Ljubljani. O tem pišeta 
prvi dve razpravi. Vincenc Rajšp na osnovi primarnih 
virov prikazuje življenje in delovanje protestantske 
cerkvene občine v Gorici v 19. stoletju do konca 1. svetov-
ne vojne. Steber izrazito manjšinskega protestantizma 
znotraj takratne nemško govoreče manjšine v Gorici 
so bili nekateri uspešni in vplivni priseljeni podjetniki, 
vključevala pa je tudi priseljene državne uradnike iz 
širšega avstrijskega in nemškega prostora, obrtnike 
in delavce zaposlene pri gradnji bohinjske železnice. 
Avtor ugotavlja, da na Goriškem ni bilo nikakršnega 
nasprotja med nemškimi protestanti in slovenskim 
delom goriškega prebivalstva. Član goriške cerkvene 
občine je po svojem prestopu v protestantizem postal 
tudi dr. Karel Lavrič (1818–1876), vseskozi najuglednejši 
in najvplivnejši slovenski politik tistega časa na Gori-
škem in eden od vodilnih »staroslovenskih« narodnih 
voditeljev v slovenskem prostoru sploh. O njem je 
izdal izčrpno in dokumentirano biografijo primorski 
zgodovinar Branko Marušič (Založba ZRC SAZU 2016). 
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Tanja Žigon piše o praznovanju 400letnice reformacije 
v vojnem letu 2017 v luteranski cerkveni občini v Ljub
ljani. Na osnovi arhivskih virov in zapisov v takratnih 
slovenskih in nemških časnikih hkrati oriše nekatere 
značilnosti njenega delovanja v takratnem avstrijskem 
(političnem) in slovenskem (narodnostnem) okolju. 
Avtoričina raziskava je bila predstavljena na medna-
rodni konferenci maja 2018, posvečeni dogajanju v 
širšem avstro-ogrskem srednjeevropskem prostoru 
med svetovno vojno. Karl W. Schwarz piše o Trubarju 
in slovenskih reformatorjih 16. stoletja s posebnim 
ozirom na njihove tiskane knjige kot sredstvo in kul
turno zapuščino reformacije. Razprava je bila napisana 
za eno od znanstvenih konferenc v Nemčiji ob 500- 
letnici reformacije. Konferenca je obravnavala temo/
tezo: »brez tiska ne bi bilo (uspešne) reformacije«. 
Prispevek je posebej zanimiv kot primer predstavlja-
nja reformacije na Slovenskem širši nemški strokovni 
javnosti, hkrati pa nam omogoča vpogled v poti in 
sedanje stanje zbiranja in hranjenja slovenskih in 
drugih južnoslovanskih reformacijskih tiskov.

Objavljamo drugi, zaključni del obsežne razprave 
Petra Kuzmiča o eni ključnih teoloških tem, o no-
vozaveznem in kasnejšem teološkem pojmovanju 
razmerja med Cerkvijo in Božjim kraljestvom. Prvi del 
je bil objavljen v prejšnji, 27. številki revije. 

Jonatan Vinkler objavlja drugi del predvidene tri-
logije o Čeških bratih, ki jo je začel v 25. številki. Tokrat 
piše o Čeških bratih na predvečer 30-letne vojne; letos 
se spominjamo in obeležujemo – gotovo ni mogoče 
reči, da proslavljamo – 400-letnico začetka te vojne 
(1618–1648).

Dva avtorja sta želela s svojima prispevkoma po-
častiti bližajoči se jubilej, osemdesetletnico, in izreči 
zahvalo dvema uglednima zgodovinarjema: Vincenc 
Rajšp dr. Branku Marušiču in Karl W. Schwarz dr. Feli
ksu Bistru. Čestitkam se pridružujemo tudi uredniki in 
prepričani smo, da tudi bralci revije, ki poznajo njuno 
delo in prizadevanje.

Dve objavljeni predavanji iz letošnjih Študijskih 
večerov se posvečata aktualni tematiki »islam in Evro
pa«. Aleš Črnič raziskuje korenine in spodbude evrop-
skega »strahu (in strašenja) pred islamom«. Marko 
Kerševan poskuša opredeliti sistemske in vrednotne 
pogoje, s katerimi se srečujejo islam in muslimani v 
sekularizirani »krščanski Evropi« ter nakazuje nekate-
re dileme in izzive, ki so pred »evropskim islamom«. 
Avtorja obeh prispevkov – katerih osnovne misli so 
bile predstavljene tudi na konferenci, ki jo je pripravila 
Islamska skupnost v Sloveniji ob svoji 100-letnici – 
soglašata, da sodi ohranjanje dosežene sekularnosti k 
temeljnim pogojem in nudi najboljši okvir mirnega 
(post)modernega sožitja ljudi različnih religijskih 
tradicij, veroizpovedi in svetovnih nazorov v Evropi. 
Božidar Debenjak dokumentira in analizira status, ki 

ga ima Marija v novozaveznih (in koranskih) besedilih in 
njihovih kasnejših dopolnjevanjih ter interpretacijah. 
Prikaz tega statusa se na svoj način vključuje v razprave 
o bližini/oddaljenosti med krščanstvom in islamom, 
hkrati pa osvetli razloge za zavračanja Marijinega 
kulta in (katoliške) »mariologije« v protestantskem 
krščanstvu (o katerih govori tudi Karl Barth v izbra-
nem Prevodu v tej številki).

V rubriki Bilo je povedano ponatiskujemo študi-
jo Petra Barbariča (1920–1988) o Trubarju in njegovih 
stikih z mislijo in besedili Erazma Rotterdamskega. 
Besedilo je bilo slovenskim bralcem težko dostopno, 
saj je izšlo leta 1972 v Novem sadu v Zborniku za 
slavistiku pri Matici srpski in na Slovenskem doslej 
še ni bilo natisnjeno. Barbaričeva študija povzema 
dotedanje obravnave in jih dopolnjuje z lastnim razi-
skovanjem. Kot taka je pomemben člen v dosedanjem 
proučevanju navzočnosti in vpliva (zgodovinskega) 
humanizma v slovenskem prostoru, ki mu je kas-
neje dalo odločilen pečat delo Primoža Simonitija. 
Ponovno objavo je s potrebnimi pojasnili pospremil 
Dušan Voglar.

Lahko rečemo, da se v rubriki Razgledi, vpogledi 
v obnovljeno in razširjeno ukvarjanje z renesančnim 
in humanističnem okoljem reformacije na Sloven-
skem posredno vključuje tudi prispevek Tomaža Jurce 
o(b) letošnjem natisu in slovenskem prevodu Verge-
rijevih (latinskih) Dopisov papeškega tajnika iz leta 
1556 in seveda že sam natis in prevod dr. Gregorja 
Pobežina (v Založbi ZRC SAZU). Kot smo zapisali že 
ob drugi priliki, sodi – po vključitvi Kopra v prostor 
slovenske države – Vergerij in njegovo delo tudi v 
našo (čeprav seveda ne le našo) kulturno dediščino 
v celoti in ne le zaradi svojih vezi s Trubarjem in 
njegovim delom.

Za letošnji Prevod smo posegli po zadnjih spisih 
Karla Bartha (1886–1968), ki smo jih izbrali za obele-
žitev spomina na 50letnico njegove smrti. Izbrali smo 
jih iz njegove avtobiografske refleksije (leta 1958) 
in iz njegovih zapiskov ob srečanju z dokumenti in 
protagonisti 2. vatikanskega koncila, tudi s papežem 
Pavlom VI. (Ad limina Apostolorum 1967). Barthova 
razmišljanja in opozorila iz njegovega časa – časa 
hladne vojne in pretresa, ki ga je povzročil 2. vati-
kanski koncil – zaslužijo pozornost ob današnjem 
oživljanju duha hladne vojne in znakih »restavra-
cijske« revizije (usmeritve) 2. vatikanskega koncila 
v Katoliški cerkvi.

Kronika objavlja nagovor ministra za kulturo 
Dejana Prešička na letošnji osrednji slovenski proslavi 
dneva reformacije 30. oktobra na Ravnah na Koroškem 
in govor predsednika državnega zbora Dejana Židana 
na proslavi dneva reformacije 27. oktobra v Murski 
Soboti. 

dr. Marko Kerševan
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NENADNA IZGUBA  
FRANCA KUZMIČA
Murska Sobota, 6. april

Da Littera scripta manet (Zapisana beseda ostane), 
je rad poudaril mag. Franc Kuzmič, ki je svojo življenj-
sko pot sklenil 6. aprila 2018 med popotovanjem po 
Izraelu. Pretresljiva novica za premnoge, ne le Prek-
murce, saj je Slovenija izgubila velikega strokovnjaka 
in poznavalca protestantistike ter številnih drugih 
specifik in posebnosti slovenskega (prekmurskega) 
kulturno-zgodovinskega prostora, izgubila je zna-
nega slovenskega bibliotekarja, (cerkvenega) zgodo-
vinarja, muzejskega svetovalca, kustosa pedagoga, 
duhovnika in pastorja Binkoštne cerkve, izjemnega 
prekmurologa. 

Franc Kuzmič se je rodil 3. novembra 1952 v Murski 
Soboti, odraščal pa v Veščici, ki je od Murske Sobote 
oddaljena le nekaj kilometrov. Osnovno šolo je obisko-
val v Kupšincih in Murski Soboti na Osnovni šoli I. V 
Murski Soboti je prav tako končal Srednjo ekonomsko 
šolo, zatem pa vpisal študij na Pedagoški akademiji v 
Ljubljani, administrativno smer za srednje strokovne 
šole ter slovenski jezik in knjižničarstvo, iz česar je 
diplomiral leta 1974. 

Po tem študiju je sledil še drugi, študij pedagogike 
in psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki 
ga je nadaljeval na Biblijskem teološkem inštitutu v 
Zagrebu in Evangelijski teološki fakulteti v Osijeku, 
kjer je študiral humanistično teologijo, smer cerkvena 
zgodovina. Leta 1991 je diplomiral na temo Židov v 
Prekmurju, leta 2001 pa je na isti fakulteti opravil 
tudi magisterij iz cerkvene zgodovine z naslovom 
»Zgodovinski prikaz publicistične, versko-literarne in 
izdajateljske dejavnosti Binkoštne Cerkve v Jugoslaviji 
v obdobju 1936–1991«. Pripravljati je začel tudi dok-
torsko tezo o protestantizmu v Sloveniji v obdobju 
od jožefinskih reform do razpada Avstro-Ogrske, a je 
pri tem ostalo. 

Prvo zaposlitev je mag. Kuzmič našel na Srednji 
ekonomski šoli v Murski Soboti, kjer je kot profe-
sor deloval v letih 1975–1980. Pedagoško delo je 
nato zamenjal s »knjigami«, zaposlil se je namreč 
v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, 
kjer je prvi dve leti opravljal dela hungarista, zatem 
prevzel matično službo krajevnih knjižnic, hkrati pa 
se vse intenzivneje posvečal domoznanski dejavnosti, 
kar je z vso strastjo in vnemo opravljal do leta 
1992. Sadovi njegovega dela so v knjižnici vidni in 
prepoznavni še dandanes, 

Iz knjižnice ga je leta 1992 pot vodila v Pokrajinski 
(današnji Pomurski) muzej v Murski Soboti, kjer 
je nastopil kot muzejski pedagog, že naslednje leto 
pa opravil strokovni izpit za kustosa. Z razstavno 
dejavn ostjo, s katero je pričel že v knjižnici, je vneto 
nadaljeval tudi v muzeju. 

Franc Kuzmič je bil vseskozi tesno povezan z Bin-
koštno cerkvijo, ki ima svoje začetke prav v Veščici, 
kraju njegovega odraščanja. Delovanju te cerkve se je 
začel posvečati že zelo zgodaj z različnimi objavami 
že kot najstnik. Med drugim je spisal tudi knjigo 
Binkoštna Cerkev v Murski Soboti (2001).

Nasploh pa se je posvečal protestantizmu v vsej 
biti in prav ta njegov življenjski prispevek k razvoju 

SLEDI ČASA, PROSTORA IN LJUDI

To poglavje letos pričenjamo z nekrologoma dvema vidnima članoma našega društva. Najprej smo spomladi 
nepričakovano izgubili mag. Franca Kuzmiča, velikega strokovnjaka in poznavalca protestantistike in izjem
nega prekmurologa. Proti koncu vročega poletja pa smo po dolgotrajni bolezni nekoliko manj nepričakovano 
izgubili še Gezo Farkaša, dolgoletnega predsednika naše prekmurske podružnice in uglednega družbenopoli
tičnega delavca v prekmurskem okolju. Oba sta bila dolgoletna sodelavca našega biltena in njuna odsotnost 
se bo pri nastajanju naslednjih številk močno poznala. Posebej opozarjamo na celoletno praznovanje stote 
obletnice velikega dogodka – priključitve Prekmurja matični Sloveniji. Prvi dogodki ob praznovanju se že 
nabirajo, poročila o njih pa boste našli v mnogih slovenskih medijih, med drugim tudi na novi internetni 

strani v okviru naše osrednje RTV hiše www.rtvslo.si.
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protestantizma kot seveda ostalih specifik sloven-
skega prekmurskega prostora je naravnost izjemen. 
Za dolgoletno sodelovanje pri vrednotenju pomena 
slovenskega protestantizma in širjenju dobrega imena 
Cerkve doma ter v tujini mu je Evangeličanska cerkev 
augsburške veroizpovedi v Sloveniji ob dnevu refor-
macije in 500-letnici začetka reformacije (leta 2017) 
v zahvalo podelila tudi Trubarjevo plaketo.

In nazadnje – a prav tako zelo pomembno – je so-
deloval kot pogost avtor v naši reviji Stati inu obstati 
in kot redni in vestni dopisovalec v društveno glasilo 
Lubi Slovenci. Vsekakor ga bomo v društvu ohranili v 
najlepšem spominu.

Dr. Klaudija Sedar
povzeto po Stati inu obstati št. 27/2018 

PREMINIL JE GEZA FARKAŠ
Murska Sobota, 14.avgust

V 70. letu se je poslovil Geza Farkaš, vodja prekmur-
ske podružnice SPD Primož Trubar, nekdanji šolnik, 
mladinski aktivist, brigadir, profesionalni politik in 
nekdanji načelnik Upravne enote Murska Sobota, ki 
jo je vodil dolgih 18 let. Predvsem pa je bil neumorni 
predsednik naše društvene podružnice v Murski So-
boti in njena gonilna sila.

Geza Farkaš se je rodil leta 1948. Prve štiri razrede 
osnovne šole je obiskoval v Kančevcih na Goričkem, 
preostale štiri in gimnazijo pa je končal v Murski So-
boti. Diplomiral je iz študija politologije na ljubljanski 
Fakulteti za družbene vede. V začetku kariere je kot 
šolnik poučeval na Osnovni šoli Šalovci, kasneje v 
Mačkovcih, nato pa je postal profesionalec na občin-
ski konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije v 
Murski Soboti in dobil dveletni mandat na republiški 
konferenci v Ljubljani. 

Leta 1978 je bil Farkaš komandant mladinske 
delovne akcije Goričko. Bil je tudi predsednik so-
boške LDS, leta 1995 pa je na podlagi razpisanega 
delovnega mesta pristal v uradu načelnika upravne 
enote Murska Sobota, ki jo je potem vodil vse do 
svoje upokojitve. 

V Vestnikovi rubriki Soboške legende so Gezo Far-
kaša predstavili v lanskem letu, ko je spregovoril tudi 
o svojem delovanju na upravni enoti. Upokojeni načel-
nik je takrat povedal, da jim je na področju kakovosti 
upravnih storitev uspelo doseči tri temeljne cilje, in 
sicer zadovoljstvo strank in zaposlenih ter učinkovitost 
dela. Ponosen je bil na bronasto priznanje Republike 
Slovenije za poslovno odličnost v letu 2006, leta 2010 
pa je UE Murska Sobota prejela priznanje Zlata nit – 
izbor najboljših zaposlovalcev Slovenije.

Enako ali še bolj uspešen je bil naš Geza kot pred-
sednik soboške podružnice našega društva. Nič se 
ni moglo zgoditi brez njegovega delovanja, pa naj je 
šlo za organiziranje slikarske kolonije Primož Trubar 
v Moravcih, priprave in izdaje njenega vsakoletnega 
kataloga, nabiranje sredstev za uresničevanje obšir-
nega podružničnega programa in njegovih aktivnosti. 
Opazno je bilo tudi njegovo sodelovanje z nekaterimi 
pomembnimi lokalnimi činitelji, med njimi z Občino 
Murska Sobota, Evangeličansko cerkvijo, Ustanovo  
dr. Šiftarjeva fundacija in drugimi. 

Žal do zaključka redakcije še nismo našli ustrezne-
ga nadomestila zanj, kar že povzroča manjše težave. 
Vsekakor ga bo najbolj pogrešala »njegova« soboška 
podružnica, vsi člani društva pa ga bomo ohranili v 
najlepšem spominu.

PODELITEV 
ROŽANČEVE NAGRADE 
Rašica, 22. september 

Ob prihodu na Trubarjevo domačijo so nas članice 
Društva podeželskih žena iz Velikih Lašč pogostile s 
kruhom, soljo in pijačo. Po dobrodošlici, ob kateri 
smo postali vsi bolj domačni, smo se posedli v Tru-
barjev muzej. 

Prof. dr. Edvard Kovač, predsednik Društva Marjan 
Rožanc, je vodil prijetno prireditev ob podelitvi sloven-
ske nagrade za esejistična dela. Rožančev september 
se je pričel že z novinarsko konferenco in razglasitvijo 
nominiranih knjig v torek, 11. septembra, v Trubarjevi 
hiši literature v Ljubljani. 18. septembra so (kot vsako 
leto) položili venec na spominsko ploščo Marjanu 
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Rožancu v Volčah, zvečer pa spoznali avtorje nomi-
niranih knjig, ki jih je predstavila Manca Košir. 21. 
septembra se je karavana avtorjev z voditeljico Ignacijo 
J. Fridl predstavila v Štihovi dvorani Cankarjevega 
doma, sobota (22. 9.) pa je bila rezervirana za sklepno 
dejanje, slavnostno podelitev Rožančeve nagrade na 
Trubarjevi domačiji na Rašici. Dr. Kovač, ki imenuje 
naše kraje za rojstne kraje slovenske besede (zaradi 
Trubarja), je med obiskovalci prireditve posebej po-
zdravil prisotne nagrajence iz preteklih let ter pozdrave 
z zahvalami poslal gostitelju, županu Občine Velike 
Lašče, ki se prireditve ni mogel udeležiti. Dr. Kovač je 
povzel kratko zgodovino nagrade za esejistično knjigo, 
društvo jo letos podeljuje že šestindvajsetič. Žirijo so 
tokrat sestavljali Mateja Komel Snoj, Tomislav Virk, 
Marko Golja in Ifigenija Simonović, ki so obravnavali 
31 knjig esejev, v ožji izbor za nagrado pa so prišle 
štiri: Zamrznjene besede Andreja Capudra, Stopinje v 
pesku zgodovine Petra Kovačiča Peršina, Vseživo Urše 
Zabukovec in Bleda svoboda Jasmina B. Freliha. 

Predsednica žirije Ifigenija Simonović je slikovito 
opisala posebnosti vsake izmed nominiranih knjig ter 
podrobneje predstavila Bledo svobodo, ki je posta la 
dobitnica letošnje Rožančeve nagrade. Jasmin B. 
Frelih v svojem delu raziskuje probleme sodobnega 
sveta na svež in vznemirljiv način. V utemeljitvi k 
izboru knjige za najboljše esejistično delo beremo 
tudi: »Pred bralcem je izbrušena literarna govorica, 

v mnogih pogledih proza, nabita s sugestivnostjo, ki 
skoz meandre leposlovne retorike enako nagovarja 
tako njegov estetski čut kot potrebo po refleksiji. 
… Domiselne potujitve, s katerimi Frelih preseneča 
bralca, so namreč lahko ne le izziv, temveč tudi od-
skočna deska za potovanje v drug(ačn)ost, se pravi 
za širjenje bralčevega lastnega duhovnega in misel-
nega obzorja. Z vsem tem so Frelihovi eseji v ponos 
svojemu žanru.« 

Avtor je trenutno v Ameriki, nagrado pa je v nje-
govem imenu sprejela mama. Dr. Kovač je povedal, 
da je ob novici, ki so mu jo poslali prek računalnika, 
zapisal: »Hvala za šok lepote.« Slišali smo tudi odlo-
mek iz knjige, prebrala ga je dramska igralka Jadranka 
Tomažič, prav tako smo v njeni izvedbi slišali odlomka 
iz Romana o knjigah Marjana Rožanca, po katerem 
nagrada za esejistiko tudi nosi ime. 

V glasbenem programu, ki je prepletal branja in 
predstavitve, so nastopili učenci Glasbene šole Ribnica, 
Oddelka Velike Lašče: citrarka Hana Debeljak, trio flav-
tistk, ki ga sestavljajo Eva Marolt, Neja Ivanc in Petra 
Zakrajšek. Nastopili sta tudi plesalki Konservatorija za 
glasbo in balet Ela Novotny in Katarina Flek z lastno 
koreografijo, ob koncu pa sta nas z ljudsko pesmijo 
pobožala Pavla Lušin na kitari in pevec Simon Lušin. 
Za presenečenje je poskrbela tudi Ifigenija Simonović, 
ki je prebrala nekaj pesmi iz svoje zbirke Kakor da bi 
snežilo (2010), s katerimi nas je posebej očarala. 

Letošnjo Rožančevo nagrado je prejel Jasmin B. Frelih za delo Bleda svoboda



34 LUBI SLOVENCI

Po koncu programa smo se preselili v Galerijo 
Skedenj, kjer so ob mizah z jesenskimi dobrotami 
stekli pogovori o knjigah, pisanju in branju. Za vse 
prisotne in tiste, ki iščete dobro čtivo, naj velja 
vabilo k branju zmagovalne in nominiranih knjig, 
naslednje leto pa spet v živo na Rašco z novo bero 
esejev, ki nam razpirajo nove poglede na svet z glo-
bokim osebnim doživljanjem njihovih ustvarjalcev 
in nas bogatijo. 

Besedilo in foto: mag. Ana Porenta 

TRUBARJEVA DOMAČIJA 
V LETU EVROPSKE  
KULTURNE DEDIŠČINE

Trubarjeva domačija se je v letu 2018 pridružila pra-
znovanju evropskega leta kulturne dediščine predvsem 
v želji, da bi se Primož Trubar usidral v zavesti vsakega 
Slovenca kot avtor prve slovenske tiskane knjige, kot 
mož, ki nam je dal ime in s svojim delom postavil 
temelje slovenske narodne samozavesti. 

Programi so bili zato v prvi vrsti namenjeni šo -
larjem. V letu 2018 je Trubarjevo domačiji obiskalo 
in se udeležilo programa vodnika Andreja Perhaja 
Trubar in njegov čas skoraj 8000 šolarjev (od skupno 
8478 vseh obiskovalcev),* malo manj kot polovica 
teh pa se je udeležila tudi knjigoveških delavnic 
zavoda Parnas.

Svoje programe je Trubarjeva domačija predsta-
vljala preko Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu 
in drugih promocijskih akcij Skupnosti muzejev 
Slovenije, kot so Poletna muzejska noč, Z igro do 
dediščine idr.

V vseslovenski akciji Poletna muzejska noč do-
mačija sodeluje že od leta 2014.

Kot je že nekako ustaljeno, je bil tudi tokrat prvi 
sklop prireditve namenjen najmlajšim. Tudi letos je ta 
del prevzel Zavod Parnas, z delavnico Izdelaj svojega 
kačjega pastirja. Otroci so z animatorko Lucijo Griz 
izdelovali modrega bleščavca, enega najznamenitejših 
in očarljivih prebivalcev mokrišča Mišja dolina, ki se 
razteza od Trubarjeve domačije naprej po raški dolini. 

Vrhunec večera je bil komični koncert (Z)opera 
v režiji Zvoneta Šedlbauerja. Na nevsakdanjem kla-
sičnem koncertu so poslušalci slišali manj znane in 
znane arije in duete, ki razkrivajo zgodbe in navade 
opernih pevcev, ki so sem pa tja že resnično komič-
ne - Kdo je resnično prava primadona? Premagati 
strah pred nastopanjem? Pritisk slave, glamurja in 
stresa … Kdo je najboljši? Borba je težka in dokazo-
vanje neprestano … in če ne gre zlepa, gre zgrda! … 
Koncert so odlično izvedli Petra Vrh Vrezec (sopran),  
Al Vrezec (bariton) in pianistka Beata Barcza.

Sledilo je predavanje Andreja Perhaja, ki se je 
tokrat osredotočil na Trubarjev Katekizem. Poslušal-
cem je predstavil celoten Trubarjev projekt priprave 
Katekizma, ki ni obsegal zgolj pisanja, ampak celotno 
organizacijo in logistiko, ki je bila zgolj na njegovih 
plečih. Danes pogosto pozabljamo na kompleksnost 
in obsežnost Trubarjevega dela ter na to, da je ravno 
v tem veličina njegovega dela.

Na Trubarjevi domačiji so se odvili tradicionalni 
dogodki, kot npr. Trubarjev dan 7. junija z literarno 
akademijo Dom v jeziku in 36. likovno razstavo Tru-
barjevi kraji, dan reformacije itd., o katerih si več lahko 
preberete v posebnih prispevkih. 

Na tem mestu naj izpostavim letošnjo novost na 
domačiji – Knjižnico pod krošnjami.

Knjižnica pod krošnjami je projekt, ki poteka pod 
okriljem zavoda Divja misel (deluje na Vodnikovi 
domačiji) že štirinajsto leto, v trinajstih mestih 
po Sloveniji in v Avstriji (Pavelhaus v Radgoni) in 

V glasbenem programu, ki je popestril prireditev,  
je med drugimi nastopil tudi trio mladih flavtistk

*   Tu ni všteto še 1927 obiskovalcev prireditev in drugih do -
godkov na domačiji.

Otroci izdelujejo kačjega pastirja, rednega prebivalca  
Mišje doline
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na enaindvajsetih lokacijah (v Ljubljani jih je kar 
osem), med katerimi je letos prvič tudi Trubarjeva 
domačija. Knjižnica je simpatična že po svoji zunanji 
podobi. Sestavljajo jo leseni stolčki in ležalniki ter 
lične lesene poličke s knjigami, ki so urejene po raz-
ličnih tematikah, kot npr. knjige za otroke, mladino, 
leposlovje, nagrajene knjige, strokovna literatura, 
revije in časopisi. Vse knjige so nove izdaje, v fond 
Vodnikove domačije pa jih prispevajo različne slo-
venske založbe. 

Prvo Knjižnico pod krošnjami smo postavili v so-
boto, 16. junija, kot uvod v Poletno muzejsko noč na 
Trubarjevini, nato pa so lahko obiskovalci brezplačno 
listali, brali knjige in uživali v senci pod krošnjami 
jelš še vse poletne nedelje do konca avgusta. Žal nam 
podaljšek v prvo septembrsko nedeljo ni uspel, saj 
nam vreme to ni dopuščalo. Za vso opremo, knjige 
in obiskovalce so skrbele Tanja, Monika, Nives, Mija 
in Slava. Odzivi so bili odlični.

Trubarjeva domačija je idealen prostor za ta pro-
jekt, tu je doma knjiga, poleg tega se svojim naravnim 
okoljem zlahka najde v povabilu Knjižnice: »Ustavi se. 
Vzemi si čas za dobro knjigo in jo prelistaj v pomirju-
joči senci. Knjiga v naravi je pozabljeno zadovoljstvo.« 
Upam, da smo to omogočili čim večjemu številu 
obiskovalcev. 

Branje knjig pod drevesnimi krošnjami – poseben užitek

Barbara Žabota:  
Protestantizem na Turjaku in v okolici

V torek, 2. oktobra, smo v goste povabili zgodovi-
narko Barbaro Žabota, ki je zaposlena v Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana, kjer kot arhivistka skrbi za starejše 
arhivsko gradivo (do leta 1850) in gradivo uprave med 
letoma 1850 in 1945. Od oktobra 2013 je tudi vodja 
oddelka za uporabo in materialno varstvo arhivskega 
gradiva.

Težišče njenega raziskovanja je predvsem 16. in 
začetek 17. stoletja na Kranjskem v povezavi z refor-
macijskim gibanjem. Izsledke svojih raziskav spro-
ti objavlja v različnih zgodovinskih publikacijah. V 
študijskem letu 2012/13 se je s temo Protestantizem 
v Ljubljani od začetkov v dvajsetih letih 16. stoletja do 
konca dvajsetih let 17. stoletja vpisala na podiplomski 
študij na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v 
Ljubljani. Študij bo zaključila z doktorsko disertacijo 
konec leta 2018.

Na predavanju je predstavila protestantizem na 
Turjaku in njegovi okolici od njegovih prvih začetkov 
do ponovnega sprejetja katoliške vere. Pomembni 
nosilci novega gibanja so bili Auerspergi, ki so rav-
no v tem obdobju dosegli največjo politično moč, 
predvsem v povezavi z obrambo pred Turki. Bili pa 
so tudi pomembni meceni protestantskih piscev s 
Trubarjem in Dalmatinom na čelu. Predavateljica 
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je spregovorila tudi o protestantski mrliški knjigi, 
ki predstavlja tako na Slovenskem kot tudi v šir-
šem evropskem prostoru enega najpomembnejših 
ohranjenih arhivskih virov za preučevanje prote-
stantizma.

Galerijska dejavnost v Galeriji skedenj
Letošnja galerijska sezona je bila bogata. Pričeli 

smo jo 12. aprila 2018, ko je bil naš gost akademski 
kipar Zlatko Rudolf, ki je tudi sicer že domač v naših 
krajih. Od leta 2011 je namreč redni udeleženec li-
kovnih srečanj Trubarjevi kraji, ki jih pripravlja KUD 
Primož Trubar Velike Lašče, znan pa je tudi po svojih 
značilnih umetniških izdelkih, ki jih je ustvaril v naši 
bližnji in daljni okolici. Knežji kamen v Spodnji Slivnici 
pri Vačah, Psoglavec na trgu v Sodražici, Fontana pri 
Purkartovih v Malih Laščah so le nekateri izmed njih. 
Razstava je bila tako rekoč prerez vsega njegovega dela 
in ustvarjanja. Na njej so se prepletale njegove kamnite 
skulpture, lesene skulpture na stenah in slike, vse sku-
paj pa je bogatila in dopolnjevala projekcija njegovih 
del, ki jih v galeriji ne bi mogli postaviti. 

V maju so se predstavile članice likovne skupine 
UTŽO in z razstavo razkrile svoje umetniške Svetove. 
Trubarjev dan, 7. junija, pa je, tako kot je že v navadi, 
pripadel umetnikom, udeležencem vsakoletne slikar-
ske kolonije Trubarjevi kraji, ki poteka v organizaciji 
Matjaža Grudna in Helene Grebenc Gruden iz KUD-a 
Primož Trubar Velike Lašče. 

V jesenskem delu sta sledili še dve umetnici, in 
sicer domačinka Tamara Dragan s svojimi Vtisi iz na-
rave in Petra Shrestha, magistra likovne pedagogike, 
iz Ljubljane.

Festival božičnega kruha
V duhu Trubarjeve misli Vsem Slovencem ume-

ščamo na Trubarjevo domačijo tudi kulinarično de-
diščino, ki predstavlja del bogate nesnovne kulturne 
dediščine Slovenije. Trubar je svoje otroštvo preživel 

v mlinu na Rašici. Kruha mu v mladosti gotovo ni 
primanjkovalo, kar je bila pomembna popotnica za 
vse nadaljnje življenje. In če je potica že priznana kot 
kraljica slovenske kulinarike, še zlasti v božičnem času, 
pa marsikdo ne ve, da prvo omembo povitice – potice 
kot posebne vrste pogače iz zvitega testa, pripisujemo 
prav Primožu Trubarju, ki jo prvič omeni v Katekizmu    
z dvejma izlagama leta 1575. Zavod Parnas skozi projekt 
čezmejnega sodelovanja »Uživam tradicijo« - INTER-
REG Slovenija-Hrvaška, v konzorciju štirih slovenskih 
in štirih hrvaških partnerjev, ki jih vodi Biotehniški 
izobraževalni center iz Ljubljane, povezuje nosilce 
izročila priprave božičnega kruha ne samo na sloven-
skem ampak tudi mednarodnem nivoju. Spodbuja 
dediščinske skupnosti, da aktivno ohranjano svoje 
izročilo, ga prenašajo na mlade, sodelujejo s šolami, 
strokovnjaki, muzeji, turističnimi ponudniki in dru-
gimi zainteresiranimi. Na domačiji je Zavod Parnas 
pripravil kulinarične delavnice že septembra, v tednu 
Dnevi Evropske kulturne dediščine, v decembru pa 
je bila domačija del čezmejnega festivala božičnega 
kruha.

Mag. Barbara Pečnik
Občina Velike Lašče – 
Trubarjeva domačija

Zgodovinarka Barbara Žabota, foto: Niko Samsa Anamarija Stibilj Šajn – likovna kritičarka, Skender 
Bajrović – slikar in likovni pedagog in umetnica Petra 
Shrestha. Foto: Alenka Seher
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ŽENSKE IN REFORMACIJA
Velike Lašče, 12. oktober

Gostovanje razstave Pomurskega muzeja 
Mur ska Sobota v Velikih Laščah

V petek, 12. oktobra 2018, je bila v galeriji Levsti-
kovega doma odprta zgodovinska razstava Ženske in 
reformacija, ki je nastala v letu 2017 ob 500. obletnici 
reformacije v Pomurskem muzeju Murska Sobota. 
Pripravile so jo avtorice Metka Fujs, Tadeja Andrejek 
in Jelka Pšajd. 

V reformaciji so bile v ospredju različne teološke 
teme in vprašanja, vloga žensk v tem obdobju je 
bila bolj obrobna tema, pa vendar je pomembno 
vplivala na dojemanje in emancipacijo žensk. V 
ospredje reformacijskega gibanja so vstopile mnoge 
izjemne ženske, kot je bila npr. Katarina von Bora, 
žena Martina Luthra. Toda kljub vsem prizadevanjem 
neenakost med moškimi in ženskami še vedno ni 
presežena. Še danes pa so lahko ženske duhovnice 
edino v protestantskih cerkvah. V Evangeličanski 
cerkvi na Slovenskem tako deluje šest duhovnic, ali 
v cerkvi ali pri delu z otroci in verniki, po eno pa 
imata še Reformatorska krščanska cerkev (kalvinska) 
v Motvarjevcih in Binkoštna cerkev. 

Na razstavi, ki vključuje veliko predmetov iz zaseb-
nih zbirk, so tako predstavljene ženske duhovnice v 
Sloveniji ter njihovo delo in vloga v cerkvi, v družini 
in v skupnosti. 

O vsebini razstave je spregovorila Metka Fujs, 
direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota in 
avtorica razstave. Razstavo pa je uradno odprl veli-
kolaški župan Anton Zakrajšek. V svojem nagovoru je 
poudaril pomembnost povezav, ki jih Občina Velike 

Razstavo je odprl velikolaški župan Anton Zakrajšek

Ob otvoritvi v Velikih Laščah je spregovorila avtorica razstave Metka Fujs, direktorica Pomurskega muzeja iz Murske Sobote

Lašče goji s Prekmurjem, s prekmurskimi občinami in 
njihovimi institucijami ravno zaradi protestantizma 
in Primoža Trubarja.

V kulturnem programu sta nastopili pevka Lidija 
Čop in flavtistka Eva Marolt iz Glasbene šole Ribnica, 
oddelka Velike Lašče. Na klavirju ju je spremljal prof. 
Vladimir Mlinarić.

Mag. Barbara Pečnik
Vse foto Boštjan Podlogar
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100 LET PRIKLJUČIVE 
PREKMURJA

Avstro-Ogrska je bila ustanovljena v začetku leta 
1867 z nagodbo o preoblikovanju avstrijskega ce-
sarstva v dvojno monarhijo. Šele decembra 1867 so 
bili oblikovani tudi temeljni zakoni, ki so dokončno 
določali narodnostne in družbene odnose v obeh 
delih monarhije. Ti so vsem narodom obljubljali 
»enakopravnost in nedotakljivo pravico do varovanja 
in skrbi za svojo nacionalnost in jezik«. Ob iskanju 
načinov, kako te pravice tudi zares zagotoviti, pa se 
je zapletalo od vsega začetka. S tem letom je bilo 
ozemlje na levem bregu Mure, kjer so v ogrskem delu 
živeli Prekmurci, praktično odrezano od ostalih delov 
avstrijske monarhije, kjer so na strnjenem delu živeli 
Slovenci. Madžari so kmalu pokazali svoj pravi obraz 
in prepovedovali vsak stik prekmurskih Slovencev z 
drugimi Slovenci. Gojili so teorijo, da so prekmurski 
Slovenci v narodnem oziru sicer podobni Slovencem, a 
ne isti narod z istim jezikom, pač pa z nekim posebnim 
starim »vendskim« jezikom.

Vezi med ljudmi na obeh straneh Mure, ki že dotlej 
niso bile prav tesne, so se s to razdelitvijo še dodatno 
razrahljale. Povezovanje je bilo težko že zaradi slabih 
prometnih povezav, saj se razen z brodovi na Muri 
sploh ni dalo prehajati čez reko še dolga desetletja. 
Prva železniška mostova sta se pojavila šele okoli 
preloma stoletja, ko sta se pojavili prvi železniški 
progi med Ormožem in Soboto ter med Čakovcem 
in Lendavo, cestni pa po se gradili še veliko kasneje.

Kljub tem težkim pogojem pa se občutenje pripad-
nosti k večinskemu narodu med odrezanimi Prek  -
murci nikoli ni izgubilo. Želja za povezovanjem je tlela 
skozi stoletja, jezik, ki se je sicer čedalje bolj oddaljeval 
od osrednjih slovenskih narečij, je bil kljub vsemu 
najmočnejša vez. Za to ima seveda velike zasluge tudi 
protestantska cerkev, saj v ogrskem delu monarhije 
protestantov niso preganjali. Tako je v Prekmurju v 
primerjavi s preostalim delom Slovenije osip prote-
stantizma zaradi protireformacije bil veliko manjši. 
Pojavili so se prvi prekmurski protestantski pisci, ki 
so poskrbeli za prve verske knjige v domačem nare-
čju. Vsekakor so se skozi desetletja pojavljale težnje 
za tesnejše povezovanje s prebivalci onstran Mure, a 
prave možnosti za to so se pojavile šele s koncem prve 
svetovne vojne.

Zmagovalna stran je po koncu prve svetovne vojne 
stala pred zahtevno nalogo, kako na novo zarisati meje 
predvsem v Srednji in Vzhodni Evropi, kjer se je na po-
gorišču avstro-ogrske monarhije porajalo veliko število 
novo nastalih držav. Pomembno besedo pri odločanju 
je imel takratni ameriški predsednik Woodrow Wil-
son, ki je zagovarjal načela o samoopredelitvi narodov 

in nastopal na konferenci v Versaillesu kot vrhovni raz-
sodnik. V vrhovni komisiji so poleg vodilnih politikov 
zmagovalnih držav, ki so v glavnem vlekli vsak na svojo 
stran, sodelovali tudi mnogi strokovni eksperti, med 
katerimi velja omeniti ameriškega kartografa Douglasa 
W. Johnsona, ki je s svojimi stališči in poznavanjem 
Balkana in z Wilsonovo podporo imel odločilen vpliv 
pri priključitvi Prekmurja državi SHS.

Pomemben ali že kar odločilen prispevek k boju za 
priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS pa je na mirov-
ni konferenci v Parizu izbojevala delegacija Kraljevine 
SHS, pri čemer so izstopali njeni slovenski člani, pose-
bej izvedenec za Prekmurje dr. Matija Slavič. Slavič je 
na osnovi svojega velikega poznavanja narodnostnih, 
jezikovnih, zemljepisnih, gospodarskih, političnih in 
zgodovinskih razmer v Prekmurju pomembno vplival 
k odločitvi Vrhovnega sveta konference 9. julija 1919, 
da Prekmurje pripade Kraljevini SHS. Z njegovo pri-
volitvijo je 12. avgusta 1919 Prekmurje zasedlo jugo-
slovansko vojaštvo. Združitev Prekmurcev z narodno 
matico je bila dejanje najvišjega nacionalnega pomena 
in je eden od zgodovinskih temeljev ozemeljske celovi-
tosti Republike Slovenije, ki je bil postavljen še v času 
neposredno po koncu prve svetovne vojne. Ta uspešen 
zaključek pariške mirovne konference je, žal, tudi 
edini primer, ko je Sloveniji uspelo pridobiti vsaj del 
njenega nacionalnega prostora, saj smo takrat izgubili 
tako večino Koroške kakor tudi Slovensko primorje s 
Trstom, Benečijo in Gorico, skupaj z velikim delom 
zahodne Slovenije vred.

Pomemben korak pri informiranju slovenske jav-
nosti o aktivnostih v letu praznovanja ob 100-letnici 
praznovanja priključitve Prekmurja k matični domo-
vini je med prvimi storila naša osrednja RTV hiša, ki 
je spletni strani https://www.rtvslo.si/prekmurje na 
pobudo svoje novinarke Ksenije Horvat že postavila 
podstran, posvečeno Prekmurju, kjer so že in bodo 
zbrane najrazličnejše vsebine iz preteklega in zdajšnje-
ga dogajanja v pokrajini ob Muri in Sloveniji nasploh. 
Vredno ogleda!
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IZLET NA GRADIŠČANSKO
1. in 2. junij

Letošnji prvi izlet je bil že po tradiciji pomladni. 
Namenili smo se na Gradiščansko, najbolj vzhodno 
avstrijsko deželo, z namenom, da obiščemo kraje, 
kamor so se med protireformacijo preselili mnogi 
slovenski protestanti. Slovencev tu skoraj ni več, pač 
pa je še vedno precej močna hrvaška manjšina.

Prvi dan smo obiskali Wienerneustadt in Eisen-
stadt, glavno mesto Gradiščanskega, in prespali mestu 
Marz blizu Nežiderskega jezera (Neusiedler See), nas-
lednji dan pa smo se odpeljali na obalo Nežiderskega 
jezera in na Madžarsko na ogled gradu Esterhaza in 
nato še v mesto Sopron s starim mestnim jedrom. 
Izlet smo zaključili s pokušnjo vin v vinski kleti blizu 
Deutschkreuza.

Gradiščansko, ki leži na vzhodu Avstrije, je naj-
mlaja med avstrijskimi deželami, so po nasilni izselitvi 
(čigar oblast, tega vera) najprej poselili protestanti iz 
Slovenije, kasneje pa je priselilo tudi mnogo Hrvatov. 
Madžari so se tu naselili že v 10. stol. Ta del je bil ved-
no del Ogrske in v 19. stol. poimenovan kar Zahodna 
Madžarska. 

Po letu 1921 je prišel pod okrilje Avstrije, čeprav 
so Madžari s plebiscitom želeli priti pod Madžarsko. 
Glavno mesto Gradiščanskega zato ni Sopron, ampak 
Eisenstadt. Protestanti so se tu ohranili, danes jih 
je okrog 40 tisoč. Pokrajina je prijetno gozdnata, z 
obdelanimi polji, predvsem pšenice, zaradi toplega 
vremena dobro uspeva tu tudi trta. 

Wienerneustadt leži 50 km od Dunaja, na meji 
med Zg. Avstrijo in Gradiščanskim. V 15. stol. je bil 
rezidenca cesarja Ferdinada III. Njegov sin Maksimi-
ljan I. je pokopan v Jurijevi kapeli v zgradbi vojaške 
akademije, ki jo je v 18. stol ustanovila Marija Terezija 
in deluje še danes, pod oltarjem, da »bo duhovnik 
hodil po njem, ker da ima toliko grehov…«. Dovolili 
so nam, da smo kapelo lahko videli. Poleg tega stoji v 
mestu še mogočna stolnica iz 13. stol.

Prenočili smo v kraju Martz, naslednji dan pa 
smo se odpravili proti Nežiderskemu jezeru, ki se 
je pokazalo v daljavi kot dolga svetla črta, kasneje 
pa se je razširila v neverjetno veliko gladino »avstrij-
sko-madžarskega morja«. Skoraj dobesedno, saj se 
da v njem kopati, na njem deskati, kajtati, veslati, se 
prevažati z ladjami … Oblegan turistični kraj. Vendar 
voda ni nič kaj privlačne barve. Jezero nima iztoka in 
le nekaj pritokov, globoko je le dober meter in obsega 
300 kvadratnih kilometrov, dolgo je 35 km in široko  
5 do 8 km. Čisto majhen južni del sega na Madžarsko. 
Južni del je težje dostopen, zato krožne ceste okrog 
njega ni. Ob njem živi veliko zaščitenih ptic, zaradi 
česar spada pod okrilje Unesca.

V Eisenstadtu sta delovala Štefan Konzul in Anton 
Dalmata, Trubarjeva sodelavca. Mi pa smo se spreho-
dili skozi park ob dvorcu madžarskih plemičev družine 
Esterházy, njihov še mogočnejši dvorec smo si kasneje 
ogledali na madžarski strani. Prvega so imeli za stalno 
bivališče, madžarskega pa za letno rezidenco.

DRUŠTVENE EKSKURZIJE
Potem ko so v prejšnjem letu zaradi obilice dela z aktivnostmi ob 500letnici reformacije pri nas in v Evropi 
odpadle društvene ekskurzije in poročila o njih, smo v letu 2018 uspeli izpeljati dve zanimivi ekskurziji. Obe 
– daljšo dvodnevno po Gradiščanskem in krajšo po poteh posavskih protestantov in po drugih zanimivih 
krajih ob spodnji Savi – predstavljamo v oživljenem poglavju, tudi v pričakovanju, da v prihodnjem letu ne 

bo zopet ostalo prazno …

V Eisenstadtu stoji baročni dvorec družine Esterházy

V notranjosti znamenite Kalvarije je grob skladatelja Haydna
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V mestu je tudi staro judovsko pokopališče iz 19. 
stol. Danes živi tu le nekaj Židov, saj je bila med II. 
svetovno vojno večina izgnana. Znamenitost mesta 
je tudi Bergkirche, cerkev s t.i. kalvarijo. Že na zunaj 
nenavadno zgradbo lahko prehodimo po ozkem 
krožnem notranjem hodniku, kjer obiščemo vseh 14 
postaj križevega pota. Te postaje so votline s figurami 
v naravni velikosti. V sami cerkvi stoji bel marmornat 
sarkofag skladatelja J. Haydna, ki je v mestu preživel 
kar 30 let kot dvorni glasbenik kneza Esterházyja in 
zanj ustvaril nekaj najlepših skladb.

Po tem ogledu smo se odpeljali čez mejo na Ma-
džarsko v mestece Fertöd blizu Soprona. Njegova 
znamenitost je res mogočen grad grofov Esterházy, 
ki velja za enega najlepših baročnih gradov v Evropi. 
Med vojno je bil nacionaliziran, po vojni ga je družina 
s pomočjo države obnovila. Še vedno je v njihovi lasti 
in na ogled skupaj s čudovitim parkom. Imeli so ga za 
svojo letno rezidenco. Na spletu si je mogoče ogledati 
posnetek iz zraka, kjer se šele pokaže njegova lepa 
arhitektura in velikost. Grad in park sta zaokrožena v 
obliki elipse, simetrično grajena, znotraj je čudovita 
baročna dvorana.

Pot smo nadaljevali do mesta Sopron, ki je bil v 
13. stol. mejno območje med Hrvaško in Madžarsko, z 
velikim vplivom Habsburžanov, tako da so se po I. sve-
tovni vojni zanj potegovali tako Madžari kot Avstrijci. 
Na plebiscitu 1921. sta se dve tretjini prebivalcev od-
ločili za življenje pod Madžari, čeprav je bilo večinsko 
prebivalstvo avstrijsko. Danes je nemškega prebivalstva 
le še okrog 5%. Od okrog 60 tisoč prebivalcev je danes 
približno 5% evangeličanov, ki imajo svojo cerkev, 6% 
je Judov, ostali so katoličani. Med njimi vlada zgledna 
strpnost. Mesto ima srednjeveški značaj z obzidjem 
in lepim mestnim središčem. 

Vračali smo se skozi avstrijsko mesto Deutschkre-
uz, v katerem sta med drugim delovala tiskarja Gregor 
Mekinić in Janž Mandelc. Mandelc je bil po rodu s 
Kranjske. Najprej je tiskal v Ljubljani (20 % tiskov je 
bilo v slovenščini), dokler ni nadvojvoda Karl tiskanje 
prepovedal in Mandelca izgnal. Odšel je na Ogrsko, 
imel tiskarne v več krajih, nazadnje v omenjenem 
mestu, kjer je tudi umrl. Gregor Mekinić pa izvira iz 
Vipave, dve njegovi pesmarici sta shranjeni v NUK. 
Njegova tesna sodelavca sta bila Štefan Konzul in 
Anton Dalmata, ki sta v biblijskem zavodu v Urachu 
pomagala pri prevajanju v hrvaščino.

Deutschkreutz se ponaša tudi z odlično vinsko kle-
tjo, kjer smo pokušali njihova vina. Večino je najbolj 
navdušila modra frankinja …

Z dolgo vožnjo domov smo zaključili še enega od 
odlično vodenih in prijetnih potovanj našega društva 
in potovalne agencije Ars longa.

Helena Žakelj

Blizu mesteca Fertöd 
na madžarski strani  
jezera stoji še en 
Esterházyjev dvorec  
s čudovitim parkom

Po napornih ogledih 
so si izletniki nekoliko 
oddahnili med degu

stacijo vin v vinski 
kleti v Deutschkreuzu 

(spodaj)
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PO SLEDEH ZASAVSKIH 
PROTESTANTOV 
29. septembra

Na enodnevni, odlično vodeni ekskurziji po Po-
savju, polnem pomembnih zgodovinskih krajev, smo 
se ustavili na gradu v Sevnici, v Brestanici, Krškem, 
na gradu v Brežicah in zaključili v Mostecu, rojstnem 
kraju prof. dr. Jožeta Toporišiča.

Pot nas je vodila seveda po sledeh naših protestant-
skih piscev Dalmatina, Bohoriča in Trubarja, spoznali 
pa smo tudi življenjsko pot psihologa dr. Mihajla 
Rostoharja, pisatelja, odvetnika in politika Janeza 
Mencingerja, akademskega kiparja Vladimirja Štovič-
ka, Janeza V. Valvasorja v Krškem, krško dobrotnico in 
gospodarstvenico Josipino Hočevar in njenega moža 
Martina, usodo slovenskih izgnancev med vojno na 
gradu Rajhenburg, življenje in delo menihov trapistov 
v Krškem, si ogledali gradove v Sevnici, Rajhenburgu 
in Brežicah in znamenito »Lutrovo« klet pri sevniškem 
gradu.

Sevniški grad z lepim parkom in prekrasnim razgle-
dom na mesto in reko Savo je bil prvič omenjen v 14. 
stol. kot last salzburške nadškofije. Kasneje, vse do 
danes, se je menjalo mnogo lastnikov in zato je grad 
doživel mnogo prenov. Najbolj je grad zaznamoval 
baron Inocenc Moscon v 16. stol. O njem priča na-
grobna plošča nad vhodnim portalom. Po vojni je bil 
grad izropan, a nikoli porušen. Danes je prenovljen in 
vreden ogleda. Prelep je tudi pogled z gradu na mesto 
in dolino Save.

Na vsak način nismo smeli izpustiti ogleda t.i. 
Lutrove kleti iz 16. stol. s freskami v bližini gradu. 
Raziskoval jih je že dr. France Stele, Emilijan Cevc pa 
je v 90. letih ugotovil povezavo z italijansko renesanso, 
posredno celo z Michelangelom. Slikar ni znan, vsebi-
na je spremenjena iz protestantske v katoliško. (Luter 
je sicer obsojal papistično čaščenje svetih podob, ven-
dar jih v začetku še ni ne grajal ne sprejemal, ljudje 
naj bi si, ker niso znali brati, v začetku še pomagali z 
njimi. Človek naj sam, po svoji veri, brez posredovanja 
pride do boga.)

Lutrova klet naj bi bila pol molilnica, oziroma 
grobnica, in pol grajska kašča. Polovico prostora 
zavzemajo slikarije Marije, Kristusa in evangelistov, 
iz česar sklepamo, da je vsebina protestantska. Na 
stropu pa so naslikani poslednja sodba, prizori 
križanja, Janez Krstnik, sv. Pavel … Predloga zanjo je Začeli smo na dvorišču sevniškega gradu

Za protestante je bil najpomembnejši del gradu Lutrova klet
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bil grafični list, ki naj bi posredno nastal na podlagi 
Michelangelove skice. Kompozicija likov kaže na vpliv 
katolicizma.

V gradu si lahko ogledamo replike nekdanjega po-
hištva v baročni spalnici (edino originalno pohištvo je 
divan), na obzidju pa replike najdb: amfora, boginja 
Luna, ki je simbol sevniškega gradu, poleg tega si je 
mogoče ogledati poslikan strop na grajskem hodniku, 
poročno dvorano …

Brestanica ali Rajhenburg je med drugim rojstni 
kraj Adama Bohoriča, avtorja prve slovenske slovnice. 
Njegov doprsni kip stoji pred tamkajšnjo osnovno 
šolo. Bohoričev rojstni kraj pravzaprav ni natančno 
znan. Priimek je povezan z imenom gore Bohor. V 
Krškem je imel lastno šolo, jo nato zaprl in na proš-
njo Trubarja in Krelja postal ravnatelj stanovske šole 
v Ljubljani. Na ukaz cesarja Ferdinanda so jo morali 
zapreti, sam pa je moral v izgnanstvo v Nemčijo, kjer 
je tudi umrl. Nam pa je najbolj znan po prvi slovenski 
slovnici Zimske urice.

 Grad Rajhenburg stoji na 60 metrov visokem 
skalnem pomolu nad reko Savo. Rajhenburški so bili 
pomembni podporniki protestantov, grad sam pa 
je eden najstarejših na Slovenskem, saj izvira iz 12. 
stol., ko so bili lastniki salzburški škofje. Nasledili so 
jih Rajhenburški, od njih pa so ga odkupili menihi 
trapisti, ki izvirajo iz Francije in so reformirani red 
cistercijanov ter eden najstrožjih meniških redov, saj 
je njihovo vodilo: moli in delaj, s strogo prepovedjo 
govorjenja. Njihovo življenje in delo lahko spoznamo 
na gradu. Izdelovali so okusne čokoladne izdelke Im-
perial, likerje, tiskali so knjige, razglednice, brošure, 
ukvarjali so se s poljedelstvom, živinorejo, čebelar-
stvom, sirarstvom (sir trapist) in bili pri svojem delu 
zelo inovativni.

Med vojno so grad zasedli Nemci in postal je 
največje taborišče za izgon Slovencev, izgnana je bila 
tudi skoraj polovica menihov. Pretresljiva je obsežna 
razstava, namenjena izgnancem. Po vojni so bili tu 
ženski zapori.

Poleg tega je na gradu stalna razstava o tem, kako je 
grad nastajal, se razvijal in širil, razstava grajskega po-
hištva iz zbirk Narodnega muzeja, razstava razglednic 
z motivi iz življenja v Brestanici, likovnih del slikarja 
Jožeta Ciuhe, medalje športnika Primoža Kozmusa. 

Danes služi grajska dvorana za različne kulturne 
prireditve. Grad je vreden ogleda, posebnost sta gotska 
(15. stol.) in romanska (12. stol.) kapela. Na gradu so 
odkrili bogate renesančne poslikave – freske, ki so bile 
precej uničene, a dajo slutiti vsebino.

Po slikovitem ogledu gradu smo si privoščili kavo 
in posladek v grajski kavarni.

V Krškem, rojstnem kraju Jurija Dalmatina, v kate-
rem je umrl tudi Janez V. Valvasor, smo najprej obiskali 
obnovljeno hišo pisatelja, odvetnika in politika Janeza 

Mencingerja, ki je v njej živel od 1887 do svoje smrti. 
Ohranjena je njegova spominska soba. Stavba velja za 
eno od najstarejših zidanih hiš v mestu. Pred njim je 
v njej živel grof Anton Aleksander Auersperg – pesnik 
Anastasius Grün. Hišo sta podedovala njegova sinova, 
danes je v lasti občine Krško. Dragocene so renesančne 
stenske poslikave v enem od prostorov: moški in ženski 
portreti, bog z angeli, grba Ungnadov in Werneckov. 
Med prebivalci te hiše je bila tudi Valvasorjeva družina.

V mestnem muzeju Krškega je kaj videti. Da je 
Krško dobilo mestne pravice že 1477, pričata pečatnik 
z grbom mesta in letnico in sodniška palica mestnega 
sodnika iz leta 1628.

Ogledali smo si spominsko razstavo o psihologu in 
pedagogu dr. Mihajlu Rostoharju, rojenem v bližini 
Krškega. Psihologijo je študiral na Dunaju in Gradcu, 
postal doktor filozofije, v Pragi pa nato ustanovil 
prvi češki psihološki laboratorij. Po končani vojni 
je bil profesor psihologije na Oddelku za filozofijo 
FF v Ljubljani, na njegovo pobudo je bil ustanovljen 
oddelek za psihologijo, nato tudi psihološki inštitut 

V starem mestnem jedru smo si prvič ogledali popolnoma 
prenovljen Mestni muzej

in psihološka posvetovalnica. Veliko je objavljal s 
področja psihologije in pedagogike.

V Krškem je živel tudi kipar in medaljer Vladimir 
Štoviček, po starših čeških korenin. Ustvarjal je rea-
listične potrete družine in sodobnikov, zgodovinske 
portrete, akte, medalje.

V mestnem muzeju v Krškem ima svoje mesto 
tudi Janez Vajkard Valvasor, zgodovinar, kartograf, 
zemljepisec … Tu je bival z družino do svoje smrti. 
Pokopan naj bi bil v cerkvi sv. Evangelista. O Valva-
sorjevem bivanju v Krškem priča tudi vpis njegovega 
najmlajšega sina Franca Engelberta v tukajšnjo krstno 
matično knjigo.
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Pred OŠ Jurija Dalmatina stoji v parku spomenik 
Trubarju, Dalmatinu in Bohoriču, zanimiva kovinska 
skulptura v nadnaravni velikosti avtorja Vojka Po-
gačarja, na steklenih klopeh pa so odlomki iz njiho  - 
vih del.

Kdor spoznava Krško, ne more mimo znamenitega 
para, krških dobrotnikov Josipine in Martina Hoče-
varja. Oba počivata v t.i. Hočevarjevem mavzoleju. 
Oba, po moževi smrti pa Josipina sama, sta podpirala 
in gradila šole, sirotišnice, kapucinski samostan, 
omogočila gradnjo cerkva, bolnišnice, odprla šolo 
za dekleta, podpirala študente itd. Skratka, izjemna 
ženska, rojena v Radovljici, kjer so ji na Linhartovem 
trgu postavili spomenik, v muzeju v Krškem pa se 

lahko o njunem bogatem življenju seznanimo na 
stalni razstavi.

Brežiški grad stoji na vzpetini na levem bregu Save, 
ki tu razmejuje Štajersko in Kranjsko. Zgradili so ga 
verjetno že v 12. stol, mesto Brežice, ki je nastalo pod 
njim, na »brežcu«, pa je že v 14. stol. dobilo mestne 
pravice. Današnja mogočna stavba gradu je v taki 
obliki nastala v 16. stol., potem ko je bil prejšnji po-
rušen v kmečkem uporu leta 1515. V bivalni dvorec 
ga je kasneje spremenila družina Attems. Grof Ignacij 
Attems je bil strasten zbiralec umetnin, lastnik sedmih 
gradov na Štajerskem in palače v Gradcu.

Čudovito poslikani so stopnišče, kapela in mo-
gočna Viteška dvorana, obnovljena leta 2011, ki je 
edinstven primer baročnega posvetnega stenskega 
slikarstva na Slovenskem s prizori iz rimske in grške 
mitologije ter srce gradu. Avtor poslikav je Karl 
Frančišek Remb. Pred našimi očmi oživijo prizori iz 
Ovidovih Metamorfoz: element zraka – bog Apolon 
z jutranjo zarjo Eos, element vode – Pozejdon z ženo 
Amfitrito, Polifem, ugrabljena Evropa na biku, ele-
ment ognja – kovač Hefajst, element zemlje – Dioniz, 
satiri, nimfe, Ariadna, Pan, Ares in drugi. Na stropu 
alegorije so odlike rodbine Attems z grbom Ignaca 
M. Attemsa.

V gradu je razstavljena na posebnem mestu in 
prostoru Dalmatinova Biblija, v njem so še spominska 
razstava Alenke Gerlovič in Franja Stiplovška, zbirka 
portretov družine Moscon, razstava Kmečki upo-
ri, arheološka in etnološka zbirka, zbirka sakralne 
umetnosti.

Poleg tega prirejajo v gradu številne kulturne pri-
reditve in občasne razstave.

Ekskurzijo smo zaključili v prijazni in lepo urejeni 
vasi Mostec pri rojstni hiši jezikoslovca akademika 
prof. dr. Jožeta Toporišiča, kjer smo doživeli prijazen 
sprejem. Njegova svakinja Terezija Toporišič, s katero 
sta bila zelo povezana, nam je prebrala eno svojih 
pesmi. Na hiši je zanimiva steklena spominska plošča 
v obliki in velikosti okna.

Res zaključili pa smo ekskurzijo v vaški gostilni 
Krulc, ki ima dolgoletno tradicijo, o čemer je med 
drugim pričala tudi dobra domača hrana.

Helena Žakelj

Brežiški grad so v zadnjem obdobju močno prenovili 

Ob zaključku smo se poklonili spominu dr. Jožeta Toporišiča 
pred njegovo rojstno hišo in izlet zašpilili v bližnji gostilni
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ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 
SPD PRIMOŽ TRUBAR
Rašica, 6. april

Prisotnost: 27 članov

Za zagotovitev sklepčnosti (11. člen statuta) se je 
občni zbor pričel s 30-minutnim odlogom.

Dnevni red:
• Odprtje občnega zbora in izvolitev delovnega 

predsedstva
• Imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev zapi-

snika in dveh članov komisije za sklepe
• Poročilo o delovanju društva med obema občnima 

zboroma ter plan dela za leto 2018
• Finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora
• Razprava o poročilih
• Razno

Ad 1
Predsednik društva Matjaž Gruden 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.

Zatem je pozval udeležence občnega zbora, da 
predlagajo delovno predsedstvo. Po predlogih so bili v 
delovno predsedstvo soglasno izvoljeni Matjaž Gruden 
(predsednik in voditelj zbora po poslovniku), mag. 
Ana Porenta in Vladimira Mesarič.

Ad 2
Za zapisnikarja je bila predlagana in soglasno iz-

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

Nada Cigüt Norčič in Kazimir Rapoša.
Komisijo za sklepe predstavljata dr. Marko Kerše-

van in Dušan Voglar.

Ad 3
Poročilo o aktivnostih v letu 2017 in okvirni plan 

za leto 2018 je podal predsednik Matjaž Gruden. 
Poudarki poročila o delu v 2017 so naslednji:

• Za delovanje društva so poleg vplačane članarine 
nujni še sponzorji, s pomočjo katerih lahko izva-
jamo finančno zahtevnejše aktivnosti. Predsednik 

poziva vse, ki imajo možnost, da se angažirajo pri 
iskanju le-teh.

• Revija Stati inu obstati ter glasilo Lubi Slovenci 
izhajata redno, posebna zahvala vsem, ki skrbijo 
za to (Kazimir, Marko, Nenad in drugi). 

• Osrednjo (državno) proslavo dneva reformacije je 
v letu 2017 organiziral državni protokol, mi smo 
skupaj z Evangeličansko cerkvijo uspešno izvedli 
proslavo v Murski Soboti. Letos je protokol ne or-
ganizira, tako da je spet na potezi društvo. Razpis 
je že objavljen. Dan reformacije se s proslavami 
obeležuje tudi v Mariboru, v Krškem, na Rašici, v 
Gornji Radgoni.

• Podružnica v Krškem organizira že utečeno prire-
ditev Na obisku pri Dalmatinu. Učence nagradijo 
z izletom v Ljubljano, društvo pokrije stroške 
prevoza.

• Podružnica na Rašici tradicionalno organizira sli-
karsko kolonijo, utečena postajajo tudi srečanja z 
literarnimi nagrajenci. 

• Sredini študijski večeri v Trubarjevi hiši literature 
po zaslugi obeh Debenjakov tečejo.

• Slikarska kolonija v Prekmurju je bila uspešna.
• Po izpadu prireditve v letu 2016 zaradi vremen-

skih pogojev je v bila letu 2017 ponovno uspešno 
izvedena prireditev Vrnimo ljudem knjigo pred 
ljubljanskim magistratom.

• Splet okoliščin je botroval dejstvu, da v letu 2017 
nismo imeli nobene ekskurzije. V letu 2018 sta 
predvideni 2 krajši (Gradiščansko in Posavska 
protestantska pot).

• Izvršni odbor se sestaja po potrebi.

Med pomembnejšimi aktivnostmi v letu 2018, 
razen že prej omenjenih utečenih, so v planu še:
• Prenavljamo spletno stran (Gregor Grešak).
• Pripravljamo vlogo za poimenovanje ulic v Ljublja-

ni po zaslužnih možeh reformacije.
• V prihodnjih letih bi želeli izdati zbornik izvlečkov 

iz zbirke Slava vojvodine Kranjske.
• Porodila se je ideja po izdaji vodnika po prote-

stantski Ljubljani.
• Nikolaja Beera, ki že vrsti let organizira slikarske 

kolonije, bomo predlagali za Prešernovo nagrado.
• Pri predsedniku republike g. Borutu Pahorju bomo 

vložili predlog za eno od državnih odlikovanj za 
mag. Viktorja Žaklja.

PAHLJAČA DEJAVNOSTI
V poglavju so zbrani odzivi na najpomembnejše organizacijske dogodke v našem društvu v minulem letu. Ni 
jih prav veliko, a še do teh je bilo težko priti. Vsekakor se pozna velika težava, ki jo čutimo v vseh sredinah: 

število članstva vsaj stagnira, če se že ne krči, predvsem pa se nam vsem nabirajo leta … 
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• Še naprej si bomo prizadevali za pridobitev ustrez-
nega statusa Trubarjeve domačije.

Ad 4
Finančno poročilo je sestavila računovodkinja 

Majda Turk. Nadzorni odbor je poročilo pregledal in 
dal pozitivno mnenje. Poročilo je prisotnim prebrala 
Marija Kuhar. Poročilo je priloga zapisnika.

Ad 5
Pod to točko je presednik prisotne pozval k raz-

pravi.

Poudarki razprave so naslednji:
Mag. Viktor Žakelj: Nikolaj Beer je imeniten slikar, 

dober človek, predan, vedno prisoten. Pomagali smo 
mu preskrbeti spodobno pokojnino. Glede predloga 
za Prešernovo nagrado je treba najti odločevalca. To 
obveznost prevzema nase.

Dr. Božidar Debenjak: letošnji izlet je vezan na kraj, 
kjer je umrl tiskar Mandeljc. Predloge za poimenova-
nje ulic bi lahko poslali tudi v druga mesta po Slo-
veniji (v Ljubljani tudi po Znojilšku, po ljubljanskem 
predikatu in še po kom). 

Vladimira Mesarič je prisotne seznanila z vodstvom 
mariborske podružnice: predsednik podružnice je 
Srečko Reher, imajo triumvirat še z Majdo Potrata in 
Francijem Pivcem. Letos je EC Maribor pokrila tudi 
proslavo v Gornji Radgoni.

Kazimir Rapoša predlaga, da bi stare revije in 
biltene dali na razpolago za branje ljubljanski EC. 
Predlaga tudi, da se v okviru izleta na Gradiščansko 
obišče Fertöd - Esterhazijev grad s čudovitim parkom.

Dr. Marko Kerševan je prisotne seznanil, da se 
stare revije že redno pošiljajo knjižnicam. Revija Stati 
inu obstati je dosegljiva tudi elektronsko. Naklada je 
250 izvodov.

Sklep 1:
Poročilo o delu društva in finančno poročilo 

se sprejmeta.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5
Podan je bil predlog, da se v čast Alberta Majderja, 

našega pokojnega člana, moža donatorice, pripravi 
članek za revijo ali vsaj glasilo.

Zapisnikar:  
mag. Marija Kuhar 
Predsedujoči: 
Matjaž Gruden  
Overovatelja zapisnika:
Nada Cigüt Norčič, Kazimir Rapoša

24. SLIKARSKA KOLONIJA 
»PRIMOŽ TRUBAR«
Moravci, Murska Sobota, 2. novembra

Del likovnega dogajanja v Prekmurju je tudi 
Slikarska kolonija Primož Trubar, ki jo v Moravskih 
Toplicah že tretje desetletje organizirajo tamkajšnja 
evangeličanska cerkvena občina, občina Moravske 
toplice in Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar, podružnica Murska Sobota. Kolonija je po-
tekala med 23. in 30. septembrom v Moravskih 
Toplicah, dela 24. slikarske kolonije Primož Trubar 
pa so razstavljena v Pokrajinski in študijski knjižnici 
v Murski Soboti.

Ob otvoritvi razstave 2. novembra je po pozdrav-
nem nagovoru predstavnika knjižnice Janeza Hor-
vata kolonije Primoža Trubarja, še posebej lansko, 
predstavil častni škof Evangeličanske cerkve v Slove-
niji mag. Geza Erniša, ki po smrti prvega predsednika 
Geze Farkaša začasno vodi podružnico Slovenskega 
protestantskega društva v Murski Soboti. Umetni-
ke in njihova dela je predstavil mag. Franc Obal, 
umetnostni zgodovinar.

Mag. Geza Erniša je izpostavil pomen slikarskih 
kolonij, ki leto za letom, tudi po zaslugi strokovnega 
vodje, akademskega slikarja Nikolaja Beera, rojenega 
v goričkih Križevcih in živečega v Izlakah, pritegne-
jo številne ugledne slikarke in slikarje v Moravske 
Toplice in okolico, kjer iščejo in najdejo motive 
za umetniško ustvarjanje. Tako je v koloniji doslej 
slikalo blizu 90 umetnikov, ki so ustvarili čez 240 
umetniških del (do 20. jubilejne kolonije leta 2015 je 
prišlo v Moravske Toplice 82 slikarjev, ki so narisali 
200 umetniških del, od tega jih je polovica ostala in 
so na ogled v Prekmurju). Velika pregledna razstava 
ob 20-letnici je bila v murskosoboški Galeriji, ko je 

Delo kolonije sta na otvoritvi razstave predstavila častni 
škof Geza Erniša in umetnostni kritik mag. Franc Obal 



46 LUBI SLOVENCI

izšel obsežen katalog s predstavljenimi umetniki in 
njihovimi deli, ob vsakoletni razstavi pa izide barvna 
zloženka s predstavitvijo nastalih del in po eno barv-
no reprodukcijo posameznega umetnika. Slikarska 
kolonija je bila prvič že leta 1995 na pobudo prvega 
predsednika Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar, dr. Ota Norčiča, njen strokovni vodja 
je vseskozi Nikolaj Beer, slikarje in njihova dela pa 
predstavlja mag. Franc Obal. Z delom kolonije je vse-
skozi tesno povezan prej škof, zdaj častni škof mag. 
Geza Erniša. Kolonijo in umetnike je lepo sprejela 
tudi občina Moravske Toplice.

Preden je podrobneje predstavil umetnike in 
njihova dela, je mag. Franc Obal dejal, da slikarska 
kolonija Primož Trubar ob velikem številu starejših 
kolonij z večjim številom udeležencev (mimogrede, 
najstarejša je izlaška, ki jo vodi Nikolaj Beer, druga 
po letih pa lendavska pod vodstvom Franca Geriča 
in Dubravka Baumgartnerja, obe sta že prestopili 
pol stoletja delovanja), spada med manjše, prijetno 
pa preseneča z umetniško ustvarjalnostjo in kako-
vostnimi deli. Kar v bistvu ni presenečenje, saj v 
Moravske Toplice prihajajo vrhunski domači in tuji 
umetniki, pogosto iz sosednjih držav. Igor Banfi je 
naslikal »zrcalno podobo krajine ob vodi, nad katero 
’lebdi’ prispodoba božjega duha, o čemer govori tudi 
eden izmed biblijskih motivov Kristusovih čudežev.« 
Beg je naslov dela Nikolaja Beera, »ki odslikava notra
nje pogojeno duševno stanje pobeglega, na stranpot 
podanega iskalca lastne identitete.« Ana Cajnko je 
avtorica tihožitja s kruhom, vinom, in bogračem, »ki 
ga prežema poduhovljena goreča atmosfera zahvalne 
pojedine.« Nočni intervju je naslov slike Mateja 
Čepina, »ki predstavlja absurdnost zgodovinske dra
me padlega človeka«. Delo Hermana Gvardjančiča, 
oglje na platnu, »kaže linearno izraženo krajino v 
horizontali in vertikali.« Rado Jerič je v svojem 
delu zajel »panoramski pogled na zvonik in stolpiča 
evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah v sredini, 
na levi strani pa je viden arhitekturni kompleks hotelov, 

poslovnih zgradb in zasebnih hiš.« Japonska slikarka 
Keiko Miyazaki je svoje delo posvetila ženski, Toni 
Seifert, odličen kolorist, »je tokrat vizualiziral koncept 
ideje, kako si zamišljajo, ali kaj bi si izbrali letošnji 
udeleženci kolonije za svoj drugi poklic, če ne bi bili 
slikarji.« 

Tekst in foto: Ernest Ružič

DELO PODRUŽNICE 
POSAVJE V LETU 2018
Krško, november

Podružnica Posavje vsako leto sledi utečenemu 
programu, kjer imajo osrednje mesto naslednje ak-
tivnosti:
• Nagradna ekskurzija za udeležence likovno-lite-

rarnega natečaja, ki je bila 5. aprila v Ljubljano. 
Najprej smo se udeležili Kulturnega bazarja, 
potem pa so nas v evangeličanski cerkvi v Ljub-
ljani sprejeli člani SPD Primož Trubar, in sicer 
predsednik Matjaž Gruden, dr. Marko Kerševan 
in škof Geza Filo. Po sprehodu po Ljubljani in 
ogledu znamenitosti, ki pripovedujejo o dediščini 
protestantov, smo se z avtobusom odpravili proti 
domu. Udeleženci so tudi tokrat uživali v ekskur-
ziji, mi pa smo hvaležni SPD Primož Trubar, da 
ga je omogočilo.

• Obeležitev Trubarjevega dne v Spominskem parku 
Jurija Dalmatina, ki je bila letos povezana tudi s 
praznovanjem 10-letnice podružnice. Ob tem smo 
izdali tudi brošuro o podružnici in našem delu, ki 
so jo omogočili Občina Krško in donatorji. Več o 
tem v posebnem prispevku.

• Razpis Likovno-literarnega natečaja »Na obisku 
pri Juriju Dalmatinu«, ki smo ga objavili konec 
avgusta, slovesno odprtje razstave pa je bilo 7. 
novembra 2018 v Posavskem muzeju Brežice. Tudi 
o tem dogodku več v nadaljevanju.

• Sodelovanje pri proslavi oziroma dogodku ob 
dnevu reformacije v Krškem.

Ekskurzija po poteh Zasavskih protestantov
Veseli smo bili tudi obiska članov našega osred-

njega društva iz Ljubljane in vključitev te ekskurzije 
po Posavju v program društva. Po posavskih poteh 
smo se odpravili v soboto, 29. septembra 2018. V 
imenu podružnice je udeležence pozdravila njena 
predsednica Alenka Černelič Krošelj, ki je ponosno 
predstavila tudi številne novosti, povezane s pred-
stavljanjem dediščine protestantizma v Posavju. Tako 
v Posavskem muzeju Brežice (nova stalna razstava iz 

Člani letošnje kolonije in njeno vodstvo
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leta 2017) kot tudi v bližnji vasi Mostec, kjer se je 
rodil jezikoslovec akademik prof. dr. Jože Toporišič 
(prvi prevajalec Bohoričeve slovnice). Zaključek eks-
kurzije je bil prav v tej vasi ob njegovi spominski 
plošči, kjer nas je sprejela tudi Toporišičeva svakinja 
Terezija Toporišič, ljudska pesnica in pripovedovalka. 
Vsi udeleženci ekskurzije so bili z njeno organizacijo 
in z vsem videnim izredno zadovoljni. Več o obisku 
iz Ljubljane v posebnem prispevku v poglavju o 
društvenih ekskurzijah.

Ura slovenščine
Podružnica je v sodelovanju z OŠ Jurija Dalmatina 

Krško, Valvasorjevo knjižnico Krško, JSKD OI Krško 
in KS mesta Krško Trubarjev dan obeležila 4. junija 
v Spominskem parku Jurija Dalmatina v Krškem. V 
tokratni prireditvi sta moči v kulturnem programu 
združila OŠ Jurija Dalmatina Krško in Glasbena šola 
Krško. Osnovnošolci so se pod mentorstvom Irene 
Hictaler Simončič v sprehodu po »Cankarjevi kulturni 
dediščini« poklonili tudi pisatelju Ivanu Cankarju, 
saj je bilo leto 2018 ob 100-letnici njegove smrti tudi 
Cankarjevo leto. Zbranim so spregovorili ravnateljica 
OŠ Jurija Dalmatina Valentina Gerjevič, podžupanja 
občine Krško Ana Nuša Somrak, predsednik SPD PT 
Matjaž Gruden, ki so se med drugim v svojih na-
govorih dotaknili pomena protestantske dediščine 
za lokalni in širši slovenski prostor. To je bila tudi 
priložnost za zaokrožitev 10-letnice delovanja podruž-
nice, zato je predsednica podružnice Alenka Černelič 
Krošelj svoje besede namenila opravljenemu delu v 
minulih letih, z veseljem, da je njegova skulptura treh 
velikih protestantov v spominskem parku našla mesto 
med obiskanimi krškimi obeležji protestantizma, pa 
je zbranim spregovoril tudi akademski kipar Vojko 
Pogačar. 

Občinska proslava ob dnevu reformacije 
Osrednja občinska proslava ob dnevu reformacije 

je potekala 28. oktobra v prostorih Mestnega muzeja 
krško. Zbrane so nagovorili župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, predsednik Krščanske adventistične 
cerkve mag. Zmago Godina in dr. Helena Rožam iz 
Mestnega muzeja Krško, enote Kulturnega doma 
Krško. V kulturnem programu so sodelovali člani 

Udeleženci izleta po Posavju v viteški dvorani brežiškega 
gradu občudujejo najnovejše restavratorske pridobitve

Ura slovenščine v Spominskem parku Jurija Dalmatina v Krškem (foto Valvasorjeva knjižnica Krško)
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Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško in Suzana 
Govekar iz Krščanske adventistične cerkve. Ob tej pri-
ložnosti je bil na ogled tudi izvirni izvod Dalmatinove 
Biblije iz zbirke Valvasorjeve knjižnice Krško, ki jo je 
predstavila bibliotekarka Polona Brenčič. Že pred do-
godkom so se nekateri obiskovalci udeležili zanimive 
knjigoveške ustvarjalne delavnice koptske vezave, ki 
jo je vodila višja kustosinja Mestnega muzeja Nina 
Sotelšek, lahko pa so poskusili tiskati na tiskarskem 
stroju Ladislava Abrama iz Krškega.

Zaključek
Leto 2018 lahko ocenimo kot uspešno, čeprav si 

želimo, da bi naše delo še nadgradili in vključili še več 
članov podružnice. Hkrati pa vemo, da je pomembno, 
da smo hvaležni za odlične sodelavce, ki so aktivni in 
brez katerih bi bilo veliko težje. Zato je to priložnost, 
da se kot predsednica podružnice tokrat še posebej 
zahvalim Poloni Brenčič in Urški Lobnikar Paunovič, An-
toniji Glas Smodič in Valentini Gerjevič, Sonji Levičar in 
Mateji Jankovič Čurič. Brez teh odličnih dam ne bi bilo 
desetih let podružnice in verjamem, da bomo skupaj 
uspešne še dolgo v prihodnosti, zagotovo pa se nam 
bodo pridružili tudi drugi ter nas še vedno podpirali 
tudi iz krovnega društva. Tako velika hvala tudi mag. 
Viktorju Žaklju, ki nas je ves čas spodbujal in spremljal, 
ter Matjažu Grudnu, ki to delo uspešno nadaljuje. 

Alenka Černelič Krošelj 

NA OBISKU 
PRI JURIJU DALMATINU
8. novembra

Likovno-literarni natečaj s tem imenom, ki ga 
skupaj z Valvasorjevo knjižnico in Osnovno šolo Jurija 
Dalmatina Krško razpisujemo že od ustanovitve, je 
osrednja aktivnost podružnice. Hvaležni smo men-
torjem oziroma mentoricam, ki v množici različnih 
natečajev in priložnosti zvesto in vestno izberejo prav 
tega. Ena izmed prednosti je, da je to edini natečaj 
samo za območje Posavja, po odzivih mentoric pa 
imata velik pomen tudi zaključna prireditev in raz-
stava, ki se selita po Posavju in jih skupaj z gostujočo 
šolo vedno skrbno pripravimo. 

Ob desetletnici podružnice in v Evropskem letu 
kulturne dediščine je bil čas, da je razstava postavlje-
na v regijski muzejski ustanovi, kar je za Posavje 
Po savski muzej Brežice. Nalogo gostujoče šole je 
ponovno prevzela Osnovna šola Artiče (kraj nekaj 
kilometrov oddaljen od Brežic), ki je pripravila pro-
gram in pogostitev ter zagotovila članico strokovne 
komisije.

Natečaj smo kot vsako leto razpisali konec avgusta, 
učenci so pod vodstvom mentorjev lahko ustvarjali do 
pričetka jesenskih počitnic. Nato je komisija v sestavi 
Polona Brenčič, Valvasorjeva knjižnica Krško, Stanka 
Turšič Pungerčar, OŠ Artiče, in Alenka Černelič Krošelj, 

Skupinska fotografija udeležencev natečaja Na obisku pri Juriju Dalmatinu (foto PMB)
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podružnica SPD PT Posavje, pregledala prispela dela 
in opravila zahtevno delo. 

Tokratno prizorišče zaključne prireditve 8. novem-
bra 2018 je bila baročna Viteška dvorana v gradu Bre-
žice. Učenci OŠ Artiče so pripravili zanimiv program, 
v katerem sta se prepletali folklora in zborovsko petje, 
povezani z odličnim veznim besedilom. Zbrane sta 
nagovorila predsednica podružnice Alenka Černelič 
Krošelj (tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice), 
ki je predstavila tudi likovni del natečaja, in Matjaž 
Gruden, predsednik SPD Primož Trubar. Kot vsako leto 
sta nas s svojim nagovorom počastila »Jurij Dalmatin 
in Adam Bohorič« oziroma ljubiteljska igralca Aljaž 
Arh in Boštjan Arh. Literarni del natečaja je predstavila 
Polona Brenčič, značke so podeljevali Matjaž Gruden, 
Urška Lobnikar Paunovič (direktorica Valvasorjeve 
knjižnice Krško), Valentina Gerjevič (ravnateljica OŠ 
Jurija Dalmatina Krško) in Vesna Bogovič (ravnateljica 
OŠ Artiče). Razstava del, ki je bila na ogled v Galeriji 
Posavskega muzeja Brežice, so tehnično postavili sode-
lavci muzeja. Dogodek je tako kot vsako leto privabil 
več kot sto udeležencev.

Razstava, postavljena v dveh prostorih galerije, je 
predstavila 40 likovnih del iz 11 sodelujočih šol, ki jih 
je ustvarilo 44 mladih likovnikov s 7 mentoricami. V 
kategoriji od 1. do 5. razreda so sodelovale naslednje 
osnovne šole: Brežice, Jurija Dalmatina Krško in XIV. 
divizije Senovo. V kategoriji od 6. do 9. razreda pa so 

ustvarjali na osnovnih šolah Artiče, Blanca, Adama 
Bohoriča Brestanica, Boštanj, Krmelj, Jurija Dalmatina 
Krško, Raka, Milana Majcna Šentjanž in Tržišče. V letu 
2018 je bilo več sodelujočih šol iz občine Sevnica, saj 
je mentorstvo prevzela odlična in predana likovna 
pedagoginja Nena Bedek. 

Komisija je podelila tudi 14 posebnih priznanj, vsi 
udeleženci pa so prejeli Dalmatinovo značko, ponovno 
zapestnice, na katerih je natisnjen faksimile podpisa 
Jurija Dalmatina, ter knjigo posodobljen Novi testa
ment iz Dalmatinove Biblije.

Na literarnem področju je sodelovalo 9 osnovnih 
šol, in sicer Artiče, Boštanj, Adama Bohoriča Brestani-
ca, Brežice, Koprivnica, Jurija Dalmatina Krško, Podbo-
čje, Raka in Sava Kladnika Sevnica. Prispelo je 35 del 
35 avtorjev, ki jih je usmerjalo 13 mentoric. Komisija 
je najboljšim udeležencem podelila 10 priznanj. 

Na razstavi so bila predstavljena nagrajena dela, vsa 
dela pa so bila natisnjena in speta v brošuro. Vabila, 
podnapise, plakate in brošuro ter priznanja že vrsto 
let oblikovno pripravi sodelavka Valvasorjeve knjižnice 
Krško Alenka Žugič Jakovina.

Dogodek je odmeval tudi v javnosti, objave so 
dostopne na spletni strani lokalnega časopisa Posav-
ski obzornik ter na Ansat TV. Vse udeležence bomo 
spomladi povabili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano, 
ki jo omogoči SPD PT.

Polona Brenčič

Ogled razstave po natečaju (foto PMB)
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POROČILO O DELU 
DRUŠTVA V LETU 2018
Iz programske zasnove društva

Laično Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar je bilo ustanovljeno leta 1994. Nastalo je iz spo-
znanj o pomenu protestantov za oblikovanje, obstoj 
in obstanek slovenskega naroda. Društvo združuje 
somišljenike ne glede na njihova verska, svetovnona-
zorska ali politična prepričanja in ima podružnice na 
Rašici, v Murski Soboti, Krškem in Mariboru.
• Prizadeva si za kar najtemeljitejše in vsestransko 

seznanjanje slovenske družbe z vsebino in pome-
nom protestantskih dosežkov. 

• Organizira praznovanja dneva reformacije širom 
Slovenije ter skrbi za znanstveno objavljanje slo-
venskih protestantskih tiskov oziroma piscev.

• V sodelovanju z Univerzo na Primorskem izdaja 
znanstveno revijo Stati inu obstati.

• V Trubarjevi hiši literature v Ljubljani prireja redna 
mesečna predavanja.

• Organizira vsakoletno likovno kolonijo v Murski 
Soboti.

• Spodbuja znanstveno preučevanje slovenskega 
protestantizma oziroma evangeličanstva in posre-
dovanje znanstvenih izsledkov javnosti.
 

Finance
Društvo je finančno stabilno, tekoče poslovanje 

je približno uravnoteženo na strani prihodkov in 
odhodkov, dolgov ni. Zaradi znatne donacije družine 
Majder pred nekaj leti ima društvo namenska sredstva 
za kakšnega izmed pomembnejših projektov. V lasti 
imamo tudi prostor na Beethovnovi ulici v Ljubljani, 
ki pa zaradi objektivnih razlogov ni vpisan v zemlji-
ško knjigo kot društvena lastnina. Dediščina mojega 
predsedniškega predhodnika Viktorja Žaklja so tri 
vsakoletne sponzorske pogodbe in sicer z družbami 
Petrol, Elektro Ljubljana ter Gen energija, ostali pri-
hodki so zgolj iz članarine in plačil društvenih revij ter 
publikacij. Kakršna koli pomoč ali informacija glede 
morebitnih dodatnih sponzorjev ali donatorjev je 
vedno več kot dobrodošla. 

Dan reformacije
Služba za državne proslave pri Ministrstvu za 

kulturo RS je organizatorica in financerka državne 
proslave ob dnevu reformacije le na vsakih pet let in 
ob pomembnih obletnicah. Tako je osrednja proslava 
v letu 2018 znova padla na pleča našega društva. Se-
veda z bistveno (desetkratnim) nižjim proračunom, 
mukotrpnim kandidiranjem na državna razpisna 
sredstva ter dodatnimi neizbežnimi zakulisnimi po-
gajanji glede TV prenosa.

Osrednja slovenska proslava ob dnevu reformacije 
je bila v letu 2018 izvedena na Ravnah na Koroškem v 
soorganizaciji s tamkajšnjo občino. Scenarist prosla-
ve je bil Vinko Möderndorfer, režiser Primož Ekart, 
slavnostni govornik pa minister za kulturo Dejan 
Prešiček. Kljub vztrajnosti in neizmernemu trudu 
Viktorja Žaklja neposrednega TV prenosa priredit-
ve ni bilo, zagotovljen je bil le neposredni radijski 
prenos ter prenos na spletnem portalu MMC RTV 
Slovenije.

Ključni problem pri zagotavljanju ustreznega dr-
žavnega praznovanja dneva reformacije in medijske 
pokritosti je v statusu tega prazničnega dneva. Dan 
reformacije je namreč zakonsko opredeljen zgolj kot 
dela prost dan in ne kot državni praznik. Iz tega pa 
izvirajo vsa bolj ali manj neopravičljiva izmikanja 
javnih inštitucij glede ustrezne medijske in državne 
podpore. 

Svoje praznične prireditve so organizirali še v Mur-
ski Soboti, Krškem, Mariboru in na Rašici. V evangeli-
čanski cerkvi v Ljubljani je bilo tudi osrednje svečano 
bogoslužje ob dnevu reformacije s predstavitvijo in 
blagoslovitvijo spominskega obeležja pred cerkvijo, 
ki ga je Mestna občina Ljubljana postavila v spomin 
ob 500-letnici reformacije.

Publikacije
Društvo izdaja vse bolj priznano znanstveno revijo 

Stati inu obstati, ki je formalno prešla pod okrilje Uni-
verze na Primorskem in je v pretežnem delu tudi sofi-
nancirana s strani državnega proračuna, ter društveno 
glasilo Lubi Slovenci, ki je namenjeno članstvu kot 
pregled dejavnosti društva. Stati in obstati praviloma 
izide dvakrat letno, Lubi Slovenci pa standardno nekaj 
dni pred letnim občnim zborom društva zgodaj spo-
mladi. Pri tem gre spoštljivo priznanje urednikom dr. 
Marku Kerševanu, dr. Jonatanu Vinklerju, dr. Nenadu 
Vitoroviću ter Kazimirju Rapoši.

Društveni večeri v Trubarjevi hiši literature
Za odmevne društvene večere v Trubarjevi hiši 

literature v Ljubljani skrbi dr. Božidar Debenjak in se 
odvijajo vsako tretjo sredo v mesecu skozi celo leto, 
razen v poletnem času.

Slikarska kolonija Primož Trubar
Slikarsko kolonijo Primož Trubar tradicionalno 

organizira podružnica našega društva v Prekmurju v 
sodelovanju s tamkajšnjo Evangeličansko cerkvijo ter 
podporo nekaterih prekmurskih občin in lokalnega 
gospodarstva. Letošnja kolonija je praznovala že 24 
let svojega obstoja, za umetniški nivo zgledno skrbita 
akademski slikar Nikolaj Beer ter umetnostni zgodo-
vinar Franc Obal, za samo organizacijo pa žal letos 
preminuli Geza Farkaš ter Rudi Kokalj.
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Prireditev Vrnimo ljudem knjigo
Tradicionalno decembrsko prireditev Vrnimo lju-

dem knjigo skupaj pred Mestno hišo v Ljubljani or-
ganizirajo naše društvo, Mestna občina Ljubljana in 
Mestna knjižnica Ljubljana. Prva prireditev, s katero 
je bil obeležen ta dogodek, je bila 20. decembra 2000, 
ko sta Viktorija Potočnik, takratna ljubljanska župa-
nja, in prof. Oto Norčič, prvi predsednik Slovenskega 
protestantskega društva, pred Mestno hišo odkrila 
prvo talno ploščo. Za prireditev skrbi s strani našega 
društva Bogdanka Pirc Marjanovič in je bila letos 
izvedena že osemnajstič. 

Izletniška dejavnost
V letu 2018 smo izpeljali dvodnevno ekskurzi-

jo na Gradiščansko ter enodnevno ekskurzijo po 
Posavski protestantski poti. Izletniška dejavnost je 
ena izmed pomembnih nalog našega društva, zato 
ji nameravamo posvečati vso potrebno skrb tudi v 
prihodnje. 

Podružnice
Društvo ima podružnice na Rašici (predsednica 

Ana Porenta), v Murski Soboti (začasni predsednik 
Geza Erniša), Mariboru (predsednik Srečko Reher) 
in v Krškem (predsednica Alenka Černelič Krošelj). 
Aktivnosti podružnic so razvidne iz njihovih vsako-
letnih poročil, ključno pa je, da s svojim delovanjem 
skrbijo za prireditve ob prazničnih dneh ter za ohra-
njanje in širjenje dediščine slovenske reformacije in 
reformatorjev. 

Glavnim organizatorjem odmevnih prireditev 
Alenki Černelič Krošelj, Vladimiri V. Mesarič, Ani 
Porenta, Gezi Erniši, Rudiju Kokalju, Marjanu Šiftar-
ju, Janezu Rozmanu ter njihovim sodelavcem se za 
njihovo uspešno delo iskreno zahvaljujem.

Tekoča problematika
Za tekoče delo društva skrbi izvršni odbor, ki se 

sestaja po potrebi. V ožjem operativnem smislu pa 
društvo ažurno deluje s pomočjo podpredsednika  
dr. Marka Kerševana, nepogrešljive tajnice društva 
Marije Kuhar in z dragocenimi nasveti Viktorja Žaklja.

V letu 2019 so pred nami številne obveznosti. Dan 
reformacije želimo čim prej ponovno zakonsko opre-
deliti kot državni praznik, za Trubarjevo domačijo na 
Rašici bo potrebno poiskati ustrezno organizacijsko 
obliko in spomeniški status (občina Velike Lašče ima 
po 20 letih novega župana, ki bo, upajmo, glede pro-
blematike Trubarjeve domačije bistveno bolj aktiven 
in dojemljiv). 

Poleg tradicionalnih in že omenjenih prireditev in 
tekočih dejavnosti so tu še predlogi za poimenovanje 
ulic v Ljubljani po pomembnih reformatorjih, publici-
stična dejavnost, želja o bolj slavnostnem praznovanju 
dneva Primoža Trubarja, izletniška de  jav nost, tesnejša 
povezava s podružnicami … 

In ne nazadnje, poiskati bomo morali novega 
podpredsednika društva, odgovornega za čim boljšo 
povezanost z našim najštevilčnejšim članstvom v 
Prekmurju.

Upam, da nam bo večino naših idej in želja uspelo 
uresničiti.

Matjaž Gruden
predsednik SPD Primož Trubar

VRNIMO LJUDEM KNJIGO
Ljubljana, 21. december

Kot lahko beremo v Valvasorjevi Slavi Vojvodine 
Kranjske (1689), so 23. decembra 1600 na trgu pred 
mestno hišo vrgli v ogenj devet vozov evangelijskih 
knjig, 9. 1. 1601 pa še polne tri vozove … Med temi 
prepovedanimi knjigami so bile tudi prve knjige v 
slovenskem jeziku, ki so jih napisali naši protestanti. 
Vse 16. stoletje je bilo, po nastopu protestantizma, 
zaznamovano s hudimi verskimi vojnami, gorele so 
grmade, takšne in drugačne. Vendar so nekatere za 
slovenski narod pomembne – zato da se zavemo, 
kdaj smo dobili svoje prve knjige v lastnem jeziku in 
koliko smo jih že imeli takrat, v 16. stoletju na vseh 
teh vozovih.

Prva spominska prireditev je bila ob 400-letnici 
tega dogodka, 20. decembra 2000, ko sta Vika Potoč-
nik, tedanja ljubljanska županja, in dr. Oto Norčič, 
tedanji predsednik Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar, na trgu pred Mestno hišo 
odkrila prvo talno ploščo s spominskim napisom, 
ki mu je leta 2013 sledilo dopolnilo, in ob kateri 

Društvo na rednih sestankih svojih organov in na občnih 
zborih vedno zelo resno pregleduje svoje minulo delo  

in postavlja smernice za delo v prihodnosti
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se vsako leto srečujemo. Letošnja prireditev je bila 
21. decembra, že 18. po vrsti, ko prvim slovenskim 
knjigam na mestu njihovega nekdanjega pogorišča 
simbolično prižgemo novo luč za življenje. Pod po-
kroviteljstvom župana mesta Ljubljane jo pripravita 
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in 
Mestna knjižnica Ljubljana.

Ob 12. uri so nas na prireditev najprej povabili 
grajski piskači s svojimi renesančnimi glasbili. Nato 
je moderatorka prireditve Bogdanka Pirc Marjanovič, 
članica SPD Primož Trubar, na kratko orisala zgodo-
vinske okoliščine dogodka, s posebnim poudarkom 
na pomenu Primoža Trubarja, Adama Bohoriča in 
Jurija Dalmatina, ki so nam dali prvo knjigo, črko, 
pisano besedo in slovnico našega jezika, javne šole 
po Sloveniji (okrog 40) ter prvi prevod Biblije (kot 
peti jezik v Evropi in enajsti na svetu!). Z ostalimi 
protestantskimi pisci so za svoje ljudstvo napisali in 
razmnožili okrog 50 knjig – v pičlih 50 letih, od prve 
slovenske knjige leta 1550 do leta 1598, ko so bili po 
volji tedanjega vladarja izgnani iz dežele. Njihovo delo 
pa je pomenilo začetek razvoja slovenskega jezika, 

njegove književnosti ter Slovencev kot samostojnega 
kulturnega naroda v Evropi.

Sledili so nagovori vseh treh predstavnikov organi-
zatorjev. V imenu župana mesta Ljubljane je podžu-
pan Aleš Čerin predstavil Ljubljano kot prestolnico 
knjige in vse njene predvidene tovrstne aktivnosti. 
Direktorica Mestne knjižnice mag. Teja Zorko je pri-
sotne podrobneje seznanila z obsežnim fondom knjig 
in raznovrstnimi ter razvejanimi dejavnostmi te naše 
največje mestne knjižnice, ki je tudi preskrbela knjige 
za podaritev.

Predsednik SPD Primož Trubar Matjaž Gruden 
pa je v svojem nagovoru poudaril pomen slovenskih 
protestantov za oblikovanje, obstoj in obstanek sloven-
skega naroda ter potrebo po ohranitvi zgodovinskega 
spomina o njegovi pripadnosti že srednjeevropskem 
duhovnem prostoru. Bil je kritičen do odnosa našega 
državnega vodstva do praznika reformacije, ki ga poj-
muje kot verski praznik in ne kot praznik slovenskega 
jezika in književnosti, ki sta temelj naše samobitnosti 
in kasnejše državnosti. Omenil je tudi, da Trubarjeva 

Prvi so se oglasili grajski piskači Nagovori predstavnikov organizatorjev Aleša Čerina, Teje 
Zorko in Matjaža Grudna so bili stvarni in kratki 
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NAGOVOR MATJAŽA GRUDNA, 
PREDSEDNIKA SPD PRIMOŽ TRUBAR

Spoštovane gospe in gospodje,

prijazen pozdrav še v imenu Slovenskega prote-
stantskega društva Primož Trubar. 

Laično Slovensko protestantsko društvo Primož 
Trubar je bilo ustanovljeno leta 1994. Nastalo je iz spo-
znanj o pomenu protestantov za oblikovanje, obstoj in 
obstanek slovenskega naroda. Naše društvo združuje 
somišljenike ne glede na njihova verska, svetovnona-
zorska ali politična prepričanja in ima podružnice na 
Rašci, v Murski Soboti, Krškem in Mariboru.

Društvo si prizadeva za vsestransko seznanjanje slo-
venske družbe z vsebino in pomenom protestantskih 
dosežkov ter za ohranjanje tega pomembnega dela 
zgodovinskega spomina za utrjevanje splošne zavesti 
o trajnih vrednotah slovenskega protestantizma.

Reformacija nas je naučila brati, pisati, peti in moli-
ti slovensko in to je zdaj naša stoletna očetna in dedna 
pravica, je naša zgodovinska izkaznica o pripadnosti 
srednjeevropskemu duhovnemu prostoru. 

Ob tej priložnosti bi veljalo še posebej poudariti 
enega izmed ključnih sporočil reformacije, namreč 
posameznikovo osebno odgovornost na eni ter versko 
strpnost in državljansko svobodo na drugi strani; torej 
osebno odgovornost do lastnega dušnega blagra, sočlo-
veka, dežele in države.

Zakaj ta poudarek? Slovensko državno vodstvo se je 
pred nekaj leti odločilo, da bo dan reformacije protoko-
larno praznovalo le vsakih 5 let. Praznik, ki bi moral biti 
za Slovence eden izmed najpomembnejših, saj nam je 
prinesel temelje jezika in državnosti, je zgolj neke vrste 
verski praznik. In še: Trubarjeva domačija na Rašci po 
32 letih delovanja še vedno nima ne muzejskega statusa 
niti statusa spomenika državnega pomena.

Reformacija je bila zagotovo eden od zvezdnih 
trenutkov naše narodne zgodovine. Knjižni jezik in 
književnost sta bila tista oporna narodotvorna stebra, 
ki sta identiteto slovenskega naroda gradila, jo utrje-
vala, ter v katerih si je bilo mogoče zamisliti želeno: 
svojo samostojno državo.

Zato bodimo ponosni, da se lahko v svoji državi pol-
novredno izražamo v jeziku, ki so ga slovenski protestan-
ti med reformacijo pred 500 leti povzdignili iz govorice 
pastirjev v jezik učene kulture, v jezik našega naroda. 

V iztekajočem se Cankarjevem letu naj zaključim 
z njegovimi besedami:

Drugačen bo v prihodnosti ljudstva boj za svobodo. 
Višji in daljši bodo cilji tega boja, nego so bili pred štiristo 
leti. Ampak naši bojevniki iz davnih časov bodo gledali 
ta boj, spoznali bodo v borilcih svoje sinove in dediče. 
Spominjajmo se preteklosti, mislimo na prihodnost.

Želim vam srečno in uspešno leto 2019. Hvala lepa! 

domačija na Rašci po 32 letih delovanja še vedno nima 
muzejskega statusa niti spomenika državnega pomena.

Nato so vsi trije predstavniki prižgali svojo luč 
pri spominski plošči, ki je v tlaku pred Trubarjevim 
antikvariatom. Sledila je podelitev svečane spominske 
listine županu mesta Ljubljane, ki jo je na svojem re-
nesančnem tiskarskem stroju pripravil Mojster Janez. 
Nato so bili obiskovalci povabljeni, da si na stojnicah 
izberejo podarjene knjige, si vanje vtisnejo spominski 
pečat, pri Mojstru Janezu pa še stiskajo spominsko 
obeležje. 

V Mestni hiši so si ob toplem čaju lahko ogledali 
še pet razstavljenih knjig prvega celovitega prevoda 
Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske (1689), veliča-
stnega in prvega sistematičnega, znanstvenega dela 
s prikazom zgodovine Slovenije, njenega ozemlja, 
narave in življenja njenih prebivalcev, ki je izjemen 
vir podatkov do današnjih dni. Iz nemščine prvič 
prevedeno celotno delo je izdal Zavod Dežela Kranj-
ska (2012/13) v štirih knjigah originala, z dodatkom 

spremnih študij v peti, skupno na 4500 straneh veli-
kega formata, s prilogami in bakrorezi, vse posneto 
po izvirniku. 

Obiskovalci in mimoidoči so si nato lahko izbirali 
knjige do 14. ure.

Letos je bila simbolika pomena knjige še posebna, 
namreč ob stoletnici smrti Ivana Cankarja, ki je s Pri-
možem Trubarjem in Francetom Prešernom v družbi 
naših treh literatov, najpomembnejših za kulturni in 
narodnostni razvoj Slovencev.

Bogdanska Pirc Marjanović
Foto Nik Rovan

Navdušeni bralci so si nabrali knjig s spominskim žigom
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