
277

Janez Evangelist Krek – sto let pozneje 
Simpozij

Ljubljana, SAZU, 19. in 20. 10. 2017

»Slovenci smo majhen narod; ne spoznavamo vedno do cela svojih velikih mož, 
ker jih često sodimo po zunanjostih. In Krek je bil po zunanjosti neznaten človek, 
skromen duhovnik, priprost mož brez vsakega priučenega kretanja, brez gladkih 
manir, prava kranjska kmetska narava.« 

Tako je med drugim oktobra 1917 o dr. Janezu Evangelistu Kreku zapisal Sloven-
ski gospodar. 

Ob stoti obletnici smrti dr. Kreka je prav zato, da bi njega in njegovo delo bolje 
spoznali, 19. in 20. oktobra 2017 potekal simpozij z naslovom Janez Evangelist 
Krek – sto let pozneje. Organizatorji simpozija so bili Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Organizatorji so za simpozij zbrali pet-
najst predavateljev, ki so s prispevki vsak s svojega zornega kota skušali osvetliti 
delo in pečat, ki ga je z energičnim nastopanjem v zgodovini slovenskega naroda 
pustil Krek. 

V četrtek, 19. Oktobra, so potekala predavanja v dveh sklopih. V prvem sklopu 
je življenjsko pot dr. Kreka, »Štokarjevega gospoda«, kakor so ga klicali v domačem 
kraju, orisal Franc Pfajfar in v svojem referatu izpostavil predvsem njegovo priza-
devanje in skrb za blagor bližnjega, za blaginjo naroda. Slovenska literarna zgodo-
vinarka, akademikinja ddr. Marija Stanonik, je predstavila Krekovo literarno dejav-
nost, njegovo poezijo in prozna dela, v katerih je moč, kakor je zapisala avtorica, 
zaslediti, da je v njih zajeta »njegova v literaturo preoblečena socialna vizija«. 
Opozorila je tudi na njegov vpliv na literarne sodobnike (župančič, Cankar), pa 
tudi, kako ga je obravnavala (in ga še obravnava) slovenska literarna zgodovina. 

Dr. Janez Juhant je v svojem referatu govoril o Kreku kot pomembnem nosilcu 
krščanskosocialnega gibanja na prehodu v 20. stoletje. »Krekova odlika«, kakor je 
zapisal dr. Juhant, se je pokazala predvsem »v vzajemni odprtosti, inovativnosti in 
polni človeški zavzetosti za uresničevanje krščanstva prek ideoloških, socialnih, 
nacionalnih in političnih pregrad«. 

Drugi sklop predavanj je začel dr. Jure Gašparič. Predstavil je Krekovo poslansko 
in politično pot in njegove aktivnosti in analiziral nekatere njegove parlamentarne 
govore; dr. Janko Prunk je v svojem referatu osvetlil Krekovo sodelovanje s Hrvati 
od leta 1898 do njegove smrti. 

Zanimivo je bilo slišati predavanje, ki sta ga pripravila dr. Igor Salmič in dr. Bog-
dan Kolar in nosi naslov Janez Ev. Krek v odnosu do osrednjega vodstva Cerkve in 
Cerkve na Slovenskem. V prispevku sta avtorja predstavila doslej slabo raziskane 
odnose med škofom Jegličem in dr. Krekom, med katerima so večkrat nastala tre-
nja. Zaradi razpetosti delovanja na različna področja je bil Krek deležen precej-
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šnjega nerazumevanja. Posledica tega so bili izbruhi afer in ovadbe, ki so se znašle 
tudi pred cerkvenimi predstojniki. V prispevku je bilo predstavljeno, kako so na te 
obtožbe gledali škof Jeglič, apostolski nuncij na Dunaju in osrednji vatikanski uradi. 

Po zadnjem predavanju tega dne je sledil še vrhunec dneva – slovesno odkritje 
doprsnega Krekovega kipa, ki bo (po ureditvi prostora) stal na dvorišču Teološke 
fakultete v Ljubljani.

Dr. Egon Pelikan je s svojim predavanjem o Janezu Evangelistu Kreku kot moder-
nizatorju katoliškega gibanja na Slovenskem odprl drugi dan simpozija. Dr. Pelikan 
je predstavil »Krekovo specifično metodo« prilagajanja znamenjem časa in se ukvar-
jal z vprašanjem, »kaj je bila ključna lastnost miselne paradigme človeka, ki je bil v 
katoliški stranki najbolj zaslužen za to, da je katoliški tabor v začetku 20. stoletja 
dosegel popolno prevlado v slovenskem političnem življenju«. 

Dr. Jurij Perovšek je predstavil Janeza Evangelista Kreka v očeh slovenskih soci-
alnih demokratov, dr. žarko Lazarević pa se je v svojem prispevku dotaknil Krekove 
vloge »v konceptualizaciji in razvoju zadružnega gibanja v Sloveniji«. Prvi sklop 
petkovih predavanj je sklenil dr. Stane Granda, ki je spregovoril o Kreku in o reše-
vanju slovenskega kmeta. 

V drugem, zadnjem sklopu predavanj je prvi spregovoril akad. dr. Jože Pirjevec 
in kot predstavnike treh generacij, ki so se ukvarjali s problemom socializma, pred-
stavil Kreka, Andreja Gosarja in Edvarda Kardelja. Muzejski svetnik dr. Branko Šuštar 
je v svojem predavanju izpostavil Krekova prizadevanja na področju izobraževanja 
in opozoril na njegov prispevek k splošnemu izobraževanju, pa tudi na aktivno pod-
poro izobraževalne vloge društev in zadrug tako za podeželsko prebivalstvo kakor 
tudi za delavstvo. 

Ddr. Damir Globočnik se je dotaknil slovite Krekove afere z dunajsko publicistko 
Kamilo Theimer iz leta 1913, ki je v slovenskih liberalnih listih objavljala odlomke 
in korespondenco med seboj in člani SLS, najhujše obtožbe pa naperila proti dr. 
Kreku. Kot zadnji predavatelj je nastopil dr. Ivan Janez Štuhec z razmišljanjem o 
Kreku in našem času, o podobnostih in razlikah med njima in skušal pokazati »na 
tisto vrednost, ki jo imajo Krekove ideje še danes, in tudi na tiste, ki so izgubile svo-
jo idejno in praktično moč«.

Krekov simpozij se je končal ob zanimivih razpravah in vprašanjih, ki so jih s svo-
jimi referati med poslušalci odpirali predavatelji. Upati je, da bodo vse te razprave 
kmalu ugledale luč sveta v obliki tiskanega zbornika in tako današnjemu človeku še 
bolj približale Kreka samega, pa tudi ideje, ki so še danes aktualne.

Miha Šimac


