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Ocena

Metod Benedik. Krščanstvo na Slovenskem v luči virov. Celje: Mohorjeva
družba, 2016. 669 str. + priloge. ISBN:
978-961-278-298-6.
Doslej objavljenim delom o zgodovini krščanstva na Slovenskem, ki so izhajala ob različnih priložnostih in dajala
poudarek predvsem krščanstvu, ki se je
oblikovalo v okvirih Katoliške cerkve, je
M. Benedik dodal novo in izvirno zastavljeno delo. V njem ne gre le za kronološki pregled, temveč, kot je poudarjeno v predstavitvi knjige, za besedilo,
ki ga »odlikuje objava številnih dokumentov, povezanih z zgodovino krščanstva na naših tleh od antičnih časov in
vse do danes«. Avtor je za temeljno zasnovo določil, da kronološko pripoved
navzočnosti krščanstva na Slovenskem
pospremi z bogato zbirko izvirnih dokumentov, od katerih so mnogi prvič prevedeni v slovenščino in objavljeni. Gre
torej za obogaten oris zgodovine krščanstva v našem prostoru, njegovega
širjenja, organiziranja v obliki različnih
struktur in dejavnosti, soočanja z izzivi,
ki so jih prinašala posamezna zgodovinska obdobja, povezovanja ali napetosti
z drugimi idejnimi tokovi, pri čemer se
je srečevalo z napetostmi tudi v svojem
lastnem okviru. Enakovredno je vključena še povezovalna vloga krščanstva s
širšim evropskim prostorom in posledično poudarjena tesna vpetost krščanske
skupnosti na Slovenskem v univerzalno
krščansko Cerkev (razen v desetletjih po
drugih svetovni vojni, ko je šlo za politiko izolacije Cerkve na Slovenskem in
njene ločitve od drugih cerkvenih občestev).

Tako sledimo utrjevanju krščanskih temeljev na (današnjih) slovenskih tleh in
v neposredni soseščini, kjer so se prvotno tudi naselili naši predniki, od antične
dobe (pred zatonom zahodne polovice
Rimskega cesarstva in po njem), preko
ponovnega procesa pokristjanjevanja do
obdobja fevdalizma, ko se je ustalila
cerkvena organizacija in so nastale ustanove, ki so v nadaljevanju predstavljale
temelje vsega cerkvenega delovanja
(župnije, arhidiakonati, škofije, samostani). Močno preizkušnjo za krščanstvo so
pomenili večstoletni turški vpadi in nato
razdor v času reformacije, ki je prinesel
novo obliko krščanstva. Tudi pod vplivom
vladarjev, ki so ohranili prvotno obliko
cerkvene organiziranosti in nauka, se je
v stoletjih po reformaciji cerkveno življenje utrdilo, reorganiziralo in prevzelo
še dodatne naloge, to je predvsem na
področjih izobraževanja ter socialnega in
karitativnega delovanja. Zadnji poglavji
sta namenjeni pregledu navzočnosti
Cerkve na Slovenskem v 19. in 20. stoletju, ko je bilo treba dušnopastirsko dejavnost organizirati na novo, ker je bila
večkrat nasilno prekinjena (v času prve
in druge svetovne vojne, zaradi totalitarnih režimov, ki so se polastili slovenskega
prostora), in hkrati biti odprt za spremembe, ki so v naš prostor prihajale od
drugod. Avtor je pozornost namenil tudi
orisu posledic, ki so jih ti sistemi pustili
na duhovnem in verskem področju.
Svojevrstno dopolnitev tekočega besedila in hkrati razširitev pogledov na čas,
ki ga obravnava posamezno poglavje, pomenijo obsežni ekskurzi, ki so dodani vsakemu poglavju. V njih so na poglobljen in
z izvirnimi dokumenti okrepljen način ori-
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sana posamezna vprašanja, občasno
sporna ali bolj pereča, ki so sicer pogostokrat predmet razprav ali celo polemik
v vrstah zgodovinarjev (npr. vprašanje
kontinuitete krščanstva iz antike v zgodnji srednji vek, upori v 8. stoletju, pomen
dela bratov sv. Cirila in Metoda, oseba
Primoža Trubarja in smoter njegovega
delovanja, vzroki za neuspeh protestantizma na Slovenskem, verski pouk v času
janzenistično usmerjenih dušnih pastirjev, mesto umetnosti in kulture pri delovanju Cerkve, vloga škofa Antona Martina Slomška, razhajanja ob oceni delovanja škofa Gregorija Rožmana). Tako odprta
vprašanja so avtorju ponudila priložnost,
da je o njih spregovoril nekaj več in obenem predstavil še svoje osebno gledanje
na omenjene dileme in ljudi, ki so bili
vpleteni v prelomne zgodovinske procese. A. Maver je o tem dodal:
»Navedbe iz zgodovinskih virov, pa
najsi gre za arhivsko gradivo, poročila
antičnih ali srednjeveških zgodovinarjev, papeške dokumente, ukaze državnih oblasti ali za časopisne članke, nimajo samo vloge temelja in podkrepitve ključnih avtorjevih trditev ali ilustrativnega gradiva, temveč so povsem enakovreden sogovornik Benedikovih razmišljanj o zgodovini krščanstva na Slovenskem.« (12)
Gre za oseben pristop k vprašanjem,
ki so tudi sicer neredko predmet premišljevanj posameznikov, ki se spuščajo na
področje ocenjevanja ravnanj Cerkve v
preteklosti.
Pomembna značilnost monografije je
poudarek na globoki povezanosti slovenskega prostora in krščanskega oznanila:
avtor uvoda dr. Aleš Maver je tesno prepletenost krščanstva, narodne kulturne
in politične zgodovine označil s trditvijo,
da so »zlite skoraj brez šiva in tako rekoč

do praga našega časa« (9). Morda je ta
poudarek toliko bolj pomemben, ker se
vedno znova javljajo ideje, ki prispevek
in pomen krščanstva za slovenski prostor
postavljajo pod vprašaj in ga v želji po
nekritični uravnilovki postavljajo ob bok
ali celo enačijo z množico idejnih (verskih
ali psevdoverskih) tokov, ki jih je v slovenski prostor prinesel medijski prepih
po razglasitvi slovenske samostojnosti.
Načrtno prizadevanje za zmanjšanje ali
celo izničenje pomena krščanstva v slovenskem prostoru z objavo tega dela dobiva svoje zanikanje. Ob prispevku, ki ga
je za razvoj duhovnega, kulturnega, političnega in tudi gospodarskega življenja
na Slovenskem dalo krščanstvo, postaja
omenjanje pomena drugih religioznih
sistemov milo povedano vprašljivo, izraz
neznanja ali pa sestavni del načrtnega
prevračanja dejstev in ideologije. To je
mogoče zatrditi za vsa obdobja zgodovine prostora, ki mu danes rečemo država
Slovenija, in tudi v širšem prostoru. Avtor
monografije z navajanjem vrste dokumentov to jasno osvetli in dokaže.
Dolgoletni učitelj cerkvene zgodovine
na Teološki fakulteti in predstojnik njenega Inštituta za zgodovino Cerkve prof. dr.
Metod Benedik, avtor številnih razprav o
vprašanjih cerkvene zgodovine iz različnih obdobij in tematskih sklopov, je s pripravo tega besedila slovenskemu bralcu
v roke položil dragocen pripomoček za
študij ali pa zgolj za poglobljeno seznanjanje z zgodovino krščanstva med Slovenci. Z objavo večjega števila dokumentov ter stvarnih in pisnih virov, ki so dodani v slikovnih prilogah, pa bralcu dodatno omogoča vpogled v življenje skupnosti in posameznikov ter seveda ustanov
na različnih ravneh in v različnih zgodovinskih kontekstih.
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