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Alojzije Hoblaj, Teološko-kate-
hetska ishodišta vjerskoga odgoja u 
ranom djetinstvu, Glas koncila, Za-
greb 2006, 227 str., ISBN 953-241-
040-6.

Knjiga je izšla kot pregled pet-
najstletnega organiziranega dela z 
otroki v javnih ustanovah predšol-
ske vzgoje na Hrvaškem. V dvanaj-
stih poglavjih poda razvoj tega 
dela, vzroke za njegov začetek, 
praktične primere in težave, s ka-
terimi se srečujejo pri versko-vzgoj-
nem delu z otroki na Hrvaškem. 

Temeljno izhodišče knjige je 
antropološki vidik, ki ga utemelji 
v prvem poglavju in je zanj najpo-
membnejši razlog za versko delo 
s predšolskimi otroki. Prvo po-
glavje vsebuje prikaz duševne po-
dobe otrok v tej starosti in razlo-
ge za uvedbo verskega pouka za-
nje. Edino merilo pri tem je to, 
kaj je blagor otroka. Da je vzgoji-
telj vedno pripravljen in zmožen 
delovati v dobro konkretnega 
otroka, avtor navede več načinov, 
s katerimi si bo pridobil potreb-
no usposobljenost, naravnanost 
in pravi občutek. Predvsem pri-
pravlja vzgojitelja na to delo s 
tem, da se s pomočjo raznih vpra-
šanj sooči z lastnim otroštvom. 
Šele vzgojitelj, ki se zave in sprej-
me otroka v sebi, bo zmogel pra-
vilno spremljati razvoj otrok, ki 
so mu zaupani. Pri opisu otroka 
kot čutečega, zvedavega, pozor-
nega, odprtega, ustvarjalnega, ne-

močnega in iskrenega bitja, se ve-
dno znova vrača k evangeljskim 
primerom ter tudi teološko ute-
melji zahtevo po predšolski ver-
ski vzgoji.

Drugo poglavje nadaljuje s tr-
ditvijo, da verska vzgoja pomaga 
pri celovitem razvoju osebnosti. 
Pri tem moramo upoštevati tele-
sno in duhovno enotnost člove-
ka: »V tem kontekstu je treba po-
udariti, da izvajanje verske vzgoje 
v predšolski dobi teži k temu, da 
se otrok poveže z naravo, začuti 
povezanost z njo in v srečanju s 
svetom in samim seboj utrjuje 
meditativno sposobnost in – pri-
merno procesu zorenja – razvija 
svoje kognitivne sposobnosti, ki 
v tem obdobju stalno rastejo« 
(34). Pri tem meditativnem pri-
stopu do narave se otrok vedno 
bolj odpira simbolni govorici, ki 
ga vedno bolj usmerja v odprtost 
do presežka pomena, do zmožno-
sti za božjo razsežnost. Za otroka 
je svet vedno vreden spraševanja, 
zato se ne boji vprašanj, ki prese-
gajo zgolj izkustveno raven. Bolj 
kot se ga pri tem podpira, širše 
bo njegovo obzorje in večja bo 
zmožnost in odprtost za versko 
dojemanje. Vedno pa je izhodišče 
konkretno izkustvo, ki ga otrok 
zmore dojeti. Iz tega konkretnega 
izkustva otrok s pomočjo asocia-
tivnega mišljenja vedno bolj od-
kriva tudi sebe, zato bo tudi ver-
ska izobrazba pomagala sprejeti 
sebe in se veseliti tega, kar bo ka-
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sneje uresničil v življenju. S po-
močjo vere otrok začuti temeljno 
obdarovanost v življenju. To mu 
prinaša osnovno zaupanje, ki ga 
potrebuje vsaka zdrava oseba. 

Tretje poglavje prinaša konkre-
tne primere katehez, ki imajo za 
cilj odpreti otroka za druge, vzgo-
jiti mu čut za sočutje in darežlji-
vost. Izhodišče je teologija D. Bon-
hoefferja, ki poudarja, da naj 
otrok postane svoboden za druge. 
Pri tem avtor izpostavlja: »Težko si 
je zamisliti, da bi se v vrtcu česa 
naučili, če ni v družini temeljnih 
človeških, državljanskih in ver-
skih kvalitet« (42). Zato ugotavlja, 
da morajo vzgojitelji v vrtcu vzga-
jati otroke tudi versko preko star-
šev ali vsaj skupaj s starši. Le tako 
bodo otroke obvarovali pred raz-
cepljenostjo in sam verski pouk 
ohranili življenjski. Pri vzgoji za 
druge se otrok uči od Stvarnika, 
ki je vse ustvaril človeku v veselje. 
Iz izkustva narave, čudenja in ve-
selja ob njej, se preko Boga-Stvar-
nika otrok vadi delati dobro svo-
jim bližnjim. Ne gre samo za to, da 
delajo dobro, ampak se otroci s 
tem tudi utrjujejo v veri v dobro. 
Samo s tega vidika bodo lahko 
sprejeli predpise in pravila kot 
pomoč pri skrbi za druge. Stvar-
nik je dal v naravi red, ki pomaga, 
da vse skupaj čudovito deluje, 
prav tako se otroci v občudovanju 
naravnega reda lažje vzgajajo za 
red v skupnosti. 

V naslednjih poglavjih avtor 
nadaljuje predstavitev izdelanih 
in v praksi že preverjenih kate-
hez. Predstavi letni kurikulum, 

preko katerega bodo otroci od-
krivali svet, v katerem živijo. 
Otrok s svojimi vprašanji hoče 
spoznavati svet, vendar na druga-
čen način kot odrasli. Njegova 
zvedava vprašanja ne iščejo fizi-
kalnih pojasnil, ampak smisel vse-
ga. Prav pri tej potrebi po osmi-
slitvi dogajanja v svetu je nujno 
dodati versko razsežnost, ki pri-
naša dokončni odgovor na ta 
vprašanja. Preko Jezusa Bog izsto-
pa iz svoje nepristopnosti in 'ra-
zloži' dokončno smiselnost življe-
nja. Še pred Jezusom otroke pou-
čujejo in jim odgovarjajo na te-
meljna življenjska vprašanja pri-
povedke, legende, biblijske zgod-
be. Pri tem moramo pomagati 
otrokom razviti sposobnost za ču-
denje: »Čudenje malim stvarem 
ustvarja v nas razpoloženje za 
kontemplacijo« (72). Tej katehezi, 
ki je razporejena preko mesecev 
skozi vse leto sledi druga, ki iz 
opazovanja narave pomaga otro-
kom iz občutka nereda v zavest 
urejenosti. Ob Noetu se lahko 
otroci naučijo, kako lahko tudi 
nekaj izjemno slabega služi dolo-
čenemu redu, pravičnosti in od-
rešenju. Naslednja kateheza prav 
tako izhaja iz opazovanja narave 
ob tem pa otrokom pomaga, da 
zmorejo vključiti v raziskovanje, 
čudenje tudi svoje bližnje. Že 
otrok izkusi temeljno ločenost, 
osamljenost, zato mu je treba po-
magati, da se poveže z drugimi. 
Temeljni cilj kateheze vodi v spo-
znanje, da nismo nikoli sami, saj 
nas vedno spremlja božja ljube-
zen. »Zato zaključimo, da se ver-
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ska vzgoja ne uresniči z odlaša-
njem: enkrat pozneje, ampak da-
nes. Ker že danes, v predšolski 
dobi, lahko otrok izkustveno do-
življa pravo povezanost z Bogom« 
(101). Prav iz te povezanosti z Bo-
gom Stvarnikom sledi naslednja 
kateheza, ki hoče otroke razpolo-
žiti za soodgovornost pri ohranja-
nju narave. Misliti, verovati in de-
lovati so tri dejavnosti, ki se med 
sabo ne smejo ločevati, še pose-
bej na začetku življenja. Pri tem 
je čudenje ob stvarstvu samo po 
sebi pot do molitve in zavzete de-
javnosti, da bi sodelovali s Stvar-
nikom. Tako naslednje poglavje 
razširi vprašanje: Kje je tvoj brat 
Abel? v novo: Kje je tvoja sestra 
zemlja?

Tako npr. ena kateheza upora-
bi drevo za glavni simbol in os 
dogajanja. S tako biblično meta-
foriko poskuša otrokom omogo-
čiti doživetje ukoreninjenosti in 
rasti iz Boga, z Bogom in v Bogu. 
Model, ki ga predlaga pri obrav-
navi simbola drevesa, lahko upo-
rabimo tudi za delo z drugimi 
simboli. Preko poistovetenja z do-
ločenim simbolom ali bibličnim 
likom se otrok bolj vključi v svet, 
ki je, ki je bil in bo. Zato nasle-
dnje poglavje prinaša možnost is-
kanja različnih poti v življenje. Te 
sledijo bibličnim osebam, npr. 
Ezavu in Jakobu. Zgodbe o teh 
osebah omogočajo otrokom tako 
razumeti različne družinske in 
druge prigode, da vidijo svoje ži-
vljenje kot posebno pot, na kateri 
se vedno znova srečujejo z Bo-
gom.

Enajsto poglavje prinaša odgo-
vore na tri vprašanja. Prvo je gle-
de legitimnosti verskega pouka v 
predšolski dobi, nato se sprašuje, 
kako naj bi bil oblikovan krščan-
ski verski pouk v tej dobi, in na 
koncu se sprašuje, v kakšni meri 
se waldorfski pedagoški koncept 
sklada s krščanskim verskim po-
ukom. Na prvo odgovarja pritrdil-
no, kar argumentira s pomočjo 
raziskav, ki govorijo v prid kori-
stnosti. Otroci so prav zaradi tega 
veliko bolj umirjeni, sposobni ve-
čjega čudenja, radosti in zanosa. 
Njihova komunikacija z drugimi 
je zrelejša in tudi želja po samoo-
blikovanju je večja. Zato mora biti 
verski pouk še posebej skrbno 
načrtovan in mora imeti pred 
očmi predvsem oblikovanje ču-
stvenega doživljanja v verskem ži-
vljenju. Zadnje vprašanje prinaša 
obsežen pregled waldorfske pe-
dagogike in njen razvoj na Hrva-
škem. Še posebej se zaustavi pri 
simpatiziranju z waldorfsko pe-
dagogiko pri mnogih kristjanih, 
ki zamenjujejo teozofijo za pri-
stno versko življenje. Čeprav se v 
zadnjem času mnogi zatekajo 
zgolj k metodam in opuščajo Stei-
nerjevo teozofijo, je še vedno bo-
lje, da so otroci deležni pristnega 
osebnega razvoja v občestvenem 
duhu vesoljne Cerkve, saj jih tako 
obvarujemo pred zbeganostjo. 
Eklekticizem Steinerja se da tudi 
metodično nadomestiti z veliko 
bolj primerno pedagoško potjo 
M. Montessori. 

Zadnje poglavje prinaša po-
drobno in dokumentirano kroni-
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ko razvoja verske vzgoje za pred-
šolske otroke na Hrvaškem. Avtor 
navaja razloge proti taki verski 
vzgoji; ti so zelo podobni razlo-
gom, ki jih poznamo pri nas. Na 
Hrvaškem je zmagala teza, ki po-
udarja, da mora vrtec pomagati 
staršem pri vzgoji otrok, k tej po-
moči pa v polnosti sodi tudi ver-
ska vzgoja. Na koncu dela so tri 
priloge, uradni dokumenti, ki jih 

je izdalo ministrstvo o primerno-
sti, zahtevah in načinu izvajanja 
verskega pouka za predšolske 
otroke. V shemi zadnje priloge 
lahko vidimo, da država in Cer-
kev na Hrvaškem dobro skrbita 
za strokovno usposobljenost 
vzgojiteljev, ki imajo verski pouk 
v vrtcih. 

Janez Vodičar

Sylvia Kade, Alternde Institutio-
nen – Wissenstransfer im Generatio-
nenwechsel, Julius Klinkhardt Verla-
gsbuchhandlung, Bad Heilbrunn 
2004, 343 str., ISBN 978-3-7815-
1333-4.

Potem ko je Sylvia Kade v letih 
1998 do 2000 vodila projekt Sa-
moorganizirano učenje v starosti 
('Selbstorganisiertes Lernen im 
Alter') in na osnovi spoznanj na-
pisala nekaj odmevnih člankov, je 
postala ena od avtoritet na podro-
čju inovacij izobraževalnih struk-
tur, ki se ukvarjajo z vseživljenj-
skim učenjem. Bogate izkušnje so 
bile tudi povod, da ji je nemško 
ministrstvo za šolstvo (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forsc-
hung) naročilo študijo s tem na-
slovom z namenom, da se nadgra-
di reforma izobraževalnega siste-
ma s praktičnim pozicioniranjem 
'jezička na tehtnici' – inovativno-
sti, ki bo omogočila oziroma po-
spešil dinamiko reforme institu-
cionalnega izobraževalnega siste-

ma v povezavi z demografskimi 
spremembami.

Ena njenih osnovnih hipotez 
je, da je prenos znanja v izobraže-
valnih ustanovah bistvenega po-
mena za njihovo ohranitev in ob-
novo. Novo znanje zamenjuje sta-
ro, ne da bi se staro enostavno za-
vrglo. Ustanove, ki jim ta prenos 
uspe, so sposobne ne le preživeti, 
ampak dejavno sodelovati pri 
oblikovanju osebnega in družbe-
nega življenja na različnih ravneh. 
Toda, kakor je trditev enostavna, 
so lahko dejanske razmere popol-
noma drugačne. Primer za to so 
lahko tudi izobraževalne struktu-
re vseživljenjskega učenja, ki so tu 
primarni objekt raziskovanja. 

Nekdanja praksa, da je starejša 
generacija posredovala znanje 
mlajši generaciji kot nekaj nove-
ga, upravičeno zveni tuje, ker je 
bilo posredovano znanje dejan-
sko staro, s posredovanjem zna-
nja pa so se ustvarjali lojalni ge-
neracijski zavezniki. Ta način, ki 
se ga slabšalno drži beseda geron-
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tokracija, se je zaradi ugodnosti, 
ki jih je obljubljal najbolj lojalnim 
članom struktur, razširil na mno-
ga področja družbenega življenja, 
ne samo na izobraževalne struk-
ture. V teh/takih ustanovah ni 
bilo prostora za novosti, struktu-
re pa tudi niso imele življenjske 
moči za bolj dejavno oblikovanje 
družbenega življenja. Čeprav se 
zdi matematično primerjanje 
obeh modelov – dejanskega in 
idealnega, ki si ga avtorica zami-
šlja in tudi predstavlja v publika-
ciji – enostavno, pa prenos zna-
nja s starejše na mlajšo generacijo 
(oziroma obratno) ni tako pre-
prosto vprašanje, še zlasti ne s 
stališča sodobne modernizacije. 
Informacijska tehnologija je kot 
za šalo postavila nova razmerja 
moči in pokazala, da je sposobna 
postaviti pod vprašaj tudi kakšno 
na videz nezrušljivo družbeno 
utrdbo.

Sylvia Kade je med študijo in-
tenzivno raziskovala tradicional-
ne modele, ki doživljajo moderni-
zacijo in informacijsko dobo kot 
hud pritisk, hkrati pa je razvijala 
tudi idealni model izobraževalne 
institucije, katere ključni pojem 
naj bi bil 'medgeneracijska raz-
prava' (Generationsdiskurs). Sre-
di te medgeneracijske razprave je 
tehtanje med pomenom novih 
znanj (zlasti novih tehnologij) in 
strukturami, ki so že po svojem 
bistvu bolj konzervativne, nena-
vadno zahtevno, a tudi plodno. 
Tehtanje je podobno politične-
mu pogajanju med sprtimi stran-
mi. Največja cokla je 'zaustavljena 

dinamika med generacijami zara-
di zaprtega sistema napredova-
nja' (str. 32). Če se ustanova znaj-
de v takem položaju, da je obstoj 
pomembnejši od inovativnosti, si 
je napovedala svoj lastni konec. Z 
drugimi besedami: na tem podro-
čju imajo danes težave neštete 
družbene strukture, ker se je z 
obstoječim načinom razmišljanja 
(učenec-učitelj, delodajalec-delo-
jemalec ipd.) težko izogniti krizi 
zaupanja. V medgeneracijski raz-
pravi, ki zaide v razprave o avto-
riteti, se zaradi napačnega toka 
posredovanja enostavno prepre-
či cirkulacija znanja.

 Sylvia Kade predvideva, da se 
bo morala medgeneracijska raz-
prava na ravni posredovanja zna-
nja spremeniti tudi zaradi zuna-
njih dejavnikov, zlasti zaradi de-
m o g r a f s k i h  sp re m e m b  i n 
priseljevanja,vendar bo za med-
generacijski dialog bolje, če bo 
prišlo do spremembe zaradi no-
tranjih potreb. Na eni strani se je 
lotila interpretativnega študija iz-
obraževalnih institucij (npr. nji-
hove družbene vloge), na drugi 
strani pa poskušala pridobiti ka-
kovostne podatke glede na svojo 
hipotezo o medgeneracijski raz-
pravi.

Vsebinsko je študija sestavlje-
na iz treh delov. Avtorica je v pr-
vem delu analizirala današnje sta-
nje izobraževalnega sistema spri-
čo visokih zahtev t. i. družbe zna-
nja (Lizbonska strategija). V dru-
gem delu je predstavila svoje ugo-
tovitve z ozirom na ključni pojem 
'generacijska razprava'. V tretji 
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del pa je uvrstila izsledke in ma-
terial za delavnice.

Da bi lahko opisala današnje 
stanje na tem področju, si je avto-
rica zamislila pojasnjevalni model 
hibridne organizacije, ki je kombi-
nacija pritiskov s strani zahtev po 
modernizaciji izobraževanja, 
zmanjševanja stroškov reforme in 
tradicionalnih modelov avtono-
mnega vodenja, ki temelji na lastni 
administraciji, članih in relativni 
tržni naravnanosti (sprejemljivo-
sti). Model je pokazal, da je najbolj 
zaskrbljujoča premoč administra-
cije, ki temelji na številu vpisov in 
programih. Ker medgeneracijska 
razprava ni program, ampak me-
toda dela, je avtorica odkrila kar 
nekaj kritičnih točk tradicionalne-
ga sistema. Ta sistem se lahko (pr-
vič) obdrži le na račun vseh gene-
racij (vsi bodo na zgubi), še naj-
bolj na račun medgeneracijskega 
dialoga, zavre pa lahko tudi pre-
hod s starega na 'novejši sistem', 
ker se spotoma ne ovrednoti novo 
znanje. Smisel inovativnosti pa je, 
da poteka na vseh ravneh skupaj 
s staranjem institucij oziroma nji-
hovih članov.

Nekateri vidiki institucional-
nega življenja so še posebej težki. 
Upravljanje teži k status quo. Na 
tej ravni je skoraj nemogoče go-
voriti o inovativnosti. Več možno-
sti za inovativne spremembe vo-
denja je tam, kjer se načrtno gra-
di na zaupanju starejše generacije 
v mlajšo (in obratno), pri čemer 
pa je treba poudariti, da je levji 
delež sprememb prav zaupanje 
samo. 

Kako težak je prodor inovativ-
nosti v izobraževalne strukture, 
kaže problem zagotavljanja delov-
nega mesta. Ker kakovost ni samo 
v inovativnosti, je vprašanje o so-
cialni varnosti zaposlenih uteme-
ljeno. Brez socialne varnosti so 
vprašljivi tudi inovativni potenci-
ali mladih, zaradi česar bo dana-
šnja mlajša generacija še bolj ne-
gativno razpoložena do novih so-
delavcev v prihodnosti, kot je da-
našnja starejša generacija do mla-
dih. Sylvia Kade tu vskoči s svoji-
ma predlogoma medgeneracijske 
pravičnosti in večje pozornosti 
do razmerja med spoloma. 

Tretji strukturalni element izo-
braževalnih institucij je struktura 
znanja, ta omogoči pomembne 
spremembe na organizacijski rav-
ni in v organiziranem učenju. Raz-
iskovanje organiziranosti znanja 
skupaj z novimi strukturami zna-
nja naj bi zmanjšalo vpliv dejavni-
ka bolj ali manj usposobljenih uči-
teljev (posredovalcev znanja) in 
prej omenjenih elementov vode-
nja in socialne varnosti, uporaba 
novih tehnik posredovanja znanja 
(npr. intranet ter druge možnosti, 
ki jih ponuja informacijska tehno-
logija) pa naj bi izboljšala komuni-
kacijo med vsemi udeleženimi.

Celotna razprava v študiji se 
nagiba tako k institucionalni pre-
novi starajočih se ustanov in kre-
pitvi medgeneracijskega zaupa-
nja. Čeprav na prvi pogled ni to 
nič novega, je ključnega pomena 
teža, ki se pripisuje (med)genera-
cijski razpravi. Ta vključuje med-
sebojno priznanje, temeljno spo-
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štovanje in podobno, vendar ne 
kot cilj, ampak kot metodo. Avto-
rica upošteva dejstvo, da lahko na 
osnovi formalnega spoštovanja 
pride do posebne oblike medse-
bojnega priznavanja, ki še vedno 
ohranja nekatere tradicionalne 
strukture, kot je prednost pozna-
vanja struktur, pogoji dela in mo-
žnosti, ki jih mladi še nimajo. 
Tako medsebojno priznavanje je 
še generacijsko polarizirano in se 
kaže tudi v manjši ustvarjalnosti. 
Nasprotno pa se delo na medge-
neracijskem zaupanju obrestuje 
tako na ravni upravljanja, izobra-
ževalnih struktur kakor tudi 
strukturiranja novih znanj. 

Glede na predstavitev proble-
matike se postavlja vprašanje, 
komu je knjiga res namenjena oz. 
ali je to tisto, kar je pričakoval na-

ročnik študije. Zdi se, da so glavni 
naslovniki izobraževalne ustano-
ve vseživljenjskega učenja, ki ima-
jo bolj ohlapno institucionalno 
strukturo in manj zavezujoče 
članstvo. Če bi bi bila študija na-
menjena le njim, je preobsežna in 
preveč zahtevna. Med naslovniki 
so seveda tudi tisti, ki bodo mo-
rali knjigo prebrati, ker je napisa-
na kot učbenik, ker bodo v njej 
našli koristne primerjalne podat-
ke o temah, pojavih in pojmova-
njih, ki jih bodo lahko uporabili 
v iskanju zaposlitve ali razvijanju 
lastne podjetniške iniciative, pa 
tudi tiste, ki jo bodo uporabljali 
kot delovno gradivo. 

Ni pa to popoln odgovor na za-
stavljeno vprašanje. 

Anton Mlinar 

Antun Škvorčević, Gostoprim-
stvo Katoličke Crkve prognanim slo-
venskim svećenicima u Požegi (1941-
1942), Biskupski ordinarijat, Požega 
2008, 125 str., ISBN 978-953-97579-
7-5. 

Kot začetni zvezek novo zasta-
vljene zgodovinske knjižnice po-
žeške škofije (Bibliotheca histori-
ca Dioecesis Poseganae) je njen 
prvi voditelj mons. dr. Antun 
Škvorčević pripravil objavo zgo-
dovinske dokumentacije o delu 
zagrebške nadškofije za slovenske 
duhovnike, ki so jih nacisti izgna-
li v prvih mesecih okupacije slo-

venskega ozemlja leta 1941. Gre 
za skupino duhovnikov, v večini 
s področja Lavantinske škofije, ki 
so našli zatočišče v nadškofijskem 
konviktu v Slavonski Požegi. Nek-
danji jezuitski kolegij, ki je po 
ukinitvi reda postal zagrebška 
škofijska izobraževalna ustanova, 
danes služi kot škofijski dom 
nove požeške škofije (ustanovlje-
na je bila leta 1997). V njenem 
zgodovinskem arhivu se nahaja 
gradivo, ki govori o bivanju slo-
venskih duhovnikov v tej ustano-
vi, deloma tudi o drugih sloven-
skih izgnancih, ki so se znašli v 
zbirnem taborišču na obrobju Po-
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žege. Ker se na ozemlju škofije 
nahaja kraj Jasenovac, z ostanki 
nekdanjega koncentracijskega ta-
borišča, je bilo v ritem škofijske 
skupnosti vključeno obhajanje 
dneva 'očiščenja spomina in ohra-
njanje spomina na mučence'.

Praznovanje godu blaženega 
zagrebškega nadškofa Alojzija Ste-
pinca, drugega zavetnika požeške 
škofije, februarja 2007 je bilo po-
vod za spomin 65-letnice zgodo-
vinskega dogajanja na začetku 
druge svetovne vojne, ki je moč-
no prizadelo lavantinsko škofijo. 
Del praznovanja je bil posvet na 
temo izgnanih duhovnikov (Šez-
deset i peta godišnjica progona 
slovenskih svećenika i njihova 
boravka u požeškoj Kolegiji), raz-
stava arhivskega gradiva in litur-
gični shod (predsedoval mu je 
mariborski nadškof-metropolit 
dr. Franc Kramberger). Predsta-
vljeno je bilo predavanje z naslo-
vom Duhovniki lavantinske (ma-
riborske) škofije – izgnanci na 
Hrvaškem (objavljeno je bilo v 
zborniku U služenju Božjemu na-
rodu, Požega 2007), škof mons. 
dr. A. Škvorčević pa je udeležen-
ce seznanil z dejavnostmi za spre-
jem slovenskih duhovnikov, za 
katere se je zavzel nadškof dr. A. 
Stepinac, škofijska Karitas in ne-
kateri duhovniki zagrebške nad-
škofije. Razširjeno in bistveno do-
polnjeno je sedaj njegovo preda-
vanje objavljeno v monografiji, ki 
jo predstavljamo. Publikacija je 
izšla ob obisku duhovnikov mari-
borske nadškofije v požeški ško-
fiji junija 2008. 

Vsebinsko je razpravo mogoče 
razdeliti na dva sklopa. V prvem 
delu so predstavljene okoliščine 
prihoda slovenskih duhovnikov 
in redovnikov v Neodvisno drža-
vo Hrvaško, vprašanja njihove na-
mestitve, uvajanja v hrvaške raz-
mere (tudi učenja hrvaškega jezi-
ka in hrvaške zgodovine), proble-
mi, povezani z njihovim vzdrže-
vanjem in nato iskanjem možno-
sti, da so se vključili v pastoralno 
delo zagrebške ter djakovsko-
sremske škofije. Tako na temelju 
arhivskih poročil iz uradnega po-
slovanja in poznejših pričevanj 
udeležencev spremljamo prihaja-
nje slovenskih izgnanih duhovni-
kov na Hrvaško od 5. julija 1941 
dalje, ko je bila iz zbirnega tabo-
rišča v Rajhenburgu odposlana 
prva in največja skupina izgnanih 
duhovnikov in redovnikov (sku-
paj 215): 175 škofijskih duhovni-
kov, 39 redovnikov in ena redov-
nica. Po dogovoru med nadško-
fom dr. A. Stepincem in oblastmi 
NDH so bili redovnica in redov-
niki sprejeti v njihove redovne 
skupnosti, 68 mlajših škofijskih 
duhovnikov je bilo sprejetih v 
konvikt zagrebške nadškofije v 
Zagrebu, 111 starejših duhovni-
kov je pot nadaljevalo v Požego, 
kjer so jih namestili v prostore 
tamkajšnjega konvikta. Ko so v 
naslednjih tednih prihajale nove 
skupine slovenskih izgnancev, ki 
so jih nameščali v požeško zbirno 
taborišče, med njimi so bili tudi 
nekateri duhovniki, so le-te kma-
lu premestili med druge duhov-
nike, tako se je določen čas v kon-
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viktu nahajalo kar 132 slovenskih 
izgnanih duhovnikov. Že v drugi 
polovici julija 1941 so se nekateri 
vrnili v tiste dele Slovenije, ki so 
jo zasedli Italijani ali Madžari. Po 
treh mesecih bivanja v konviktu 
in pripravljanju na novo pastoral-
no delo so v skladu z dogovorom 
med hrvaško vlado in zagrebškim 
nadškofom septembra 1941 zače-
li odhajati po župnijah nadškofi-
je. Konec januarja 1942 so bili v 
zavodu samo še štirje ostareli in 
bolehni slovenski duhovniki. Raz-
prava vsebuje podatke o posame-
znem duhovniku, skrbi za njiho-
vo vzdrževanje (poleg državne 
uprave je moral dobršen del vseh 
sredstev prispevati nadškof A. 
Stepinac in škofijska Karitas), o 
težavah z oblastmi zaradi politič-
nih izjav in kritiziranja režima ter 
iskanje možnosti, da so jih prese-
lili v drugo okolje, če je postalo 
bivanje v NDH nevarno.

Drugi del razprave vsebuje 
priloge: faksimile dukumentov iz 
zgodovinskega arhiva požeške 

škofije ter slikovno gradivo, ki go-
vori o praznovanju spominskega 
dne ter posveta v Požegi februar-
ja 2007. Obhajanje spomina na iz-
gnane duhovnike je postala po-
sebna vez med mariborsko in po-
žeško škofijo.

Razprava in objava dokumen-
tov pomembno dopolnjujeta in-
formacije, ki so bile o izgonu slo-
venskih duhovnikov na Hrvaško 
že doslej zapisane v zgodovino 
slovenske Cerkve. Hkrati kažeta 
na vlogo, ki jo je ob tem vpraša-
nju imel zagrebški nadškof dr. A. 
Stepinac in odkrivata značilnosti 
režimov, ki so se uveljavili s sve-
tovnim spopadom. Morda bo v 
prihodnje mogoče na podoben 
način preučiti še usodo preosta-
lih duhovnikov, redovnih sester 
in bratov, ki so bili izgnani na Hr-
vaško in so našli zatočišče v dru-
gih okoljih. To bi vsekakor oboga-
tilo poznavanje položaja Cerkve 
v vojnih razmerah.

 
Bogdan Kolar
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