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matiko njim inkorporiranih župnij.Delo
zaključuje znanstvenokritična komparativna obravnava Attemsovih vizitacijskih
zapisnikov. Predstavi jih kot izjemno bogat vir za zgodovino posameznih župnij.
Po topografskem ključu posameznih arhidiakonatov v prilogi prikaže cerkve,
patrocinije oltarjev in njihovo bogoslužno opremo.
Avtor se je pri pisanju zares potrudil,
saj je zbral praktično vso obstoječo literaturo o obravnavanih tematikah. Posebno dodano vrednost njegovemu delu
daje občudovanja vredno število konzultiranih in navedenih arhivskih dokumentov, pretežno izvirajočih iz tujih arhivov.
Prav zaradi njih delo barvno zapolnjuje

dosedanje sive konture zgodovinopisnega vedenja o predstavljenih tematikah.
Metodološko in interpretativno je nalogo opravil odlično. Pri tem velja poudariti, da se je srečal s problematiko razpršenosti virov, ki jo je zadovoljivo razrešil
in sešil v berljivo pripoved navkljub
množici raznovrstnih in na prvi pogled
nezdružljivih podatkov. Študij arhivskega
gradiva mu je omogočil, da je popravil
tudi napake iz predhodno izdane literature. Delo je izvirno, saj je avtorju uspelo napraviti sintetično-analitični pregled
obravnavane tematike in s tem zapolniti še eno vrzel v našem zgodovinopisju.
Iskrene čestitke!
Matjaž Ambrožič
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Mag. Blaž Otrin v prispevku »Nad
škofova vizija Cerkve v ljubljanski škofiji
po demokratičnih spremembah na
Slovenskem« izpostavlja dejstvo, da je
bila po demokratičnih spremembah Cerkev postavljena v nov položaj, ki ji je
omogočil, da »svobodneje zadiha« (9). V
prispevku je govor o Šuštarju kot prodornemu moralnemu teologu, ki je v
ospredje postavljal koncept osebne odgovornosti. Nadalje je predstavljena Šuštarjeva vizija Cerkve na Slovenskem, ki
jo po odločitvi za demokratično družbeno ureditvijo zaznamujeta optimizem,
upanje in (pre)velika pričakovanja. Predstavljeno je tudi urejanje odnosov med
državo in Cerkvijo ter posebej vprašanje
šolstva in družbenega angažiranja laikov;
slednje je Šuštar močno podpiral, a je bil
»skrajno pozoren na to, da se cerkvena
hierarhija ni vpletala v strankarsko politiko« (21).

Kulturni društvo Trebnje je 30. novembra 2017 v prostorih trebanjske župnije javnosti predstavilo zbornik Nadškof Šuštar v spominu Slovencev: Posvet
ob 10. obletnici njegove smrti, ki vsebuje pet prispevkov z junijskega znanstvenega posveta o znamenitem dolenjskem rojaku. Potem ko sta ob praznovanju petindvajsetletnice slovenske samostojnosti izšli deli dr. Jerneja Vrtovca
Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije in dr. Antona Jamnika Naš
nadškof Šuštar, sta bila Šuštarjeva dediščina in spomin Slovencev nanj predstavljena že v tretji knjigi zapored v zgolj
dveh letih.

Ocene

Prispevek dr. Matevža Koširja »Iskanje
odprtosti in spoštovanja« je najobsežnejši in razkriva veliko število do sedaj bodisi neznanih bodisi nedokumentiranih dejstev o vsebini odnosov med Šuštarjem in
slovensko avtoritarno enopartijsko oblastjo, pri čemer prispevek v prevladujoči
meri temelji na gradivu Službe državne
varnosti. O izredni odgovornosti Šuštarja
pri razvoju odnosov med Cerkvijo in oblastjo v Sloveniji govori avtorjeva ocena, da
je arhivsko gradivo o Šuštarju »večinoma
identično z gradivom, ki zadeva delovanje Rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem od osemdesetih let dvajsetega stoletja dalje« (27). Avtor tudi ugotavlja, da
so bile, v primerjavi z ugodnimi ocenami
navedenih odnosov, ki so bile posredovane javnosti, interne ocene tako režimskih
organov kot cerkvenih predstavnikov precej slabše, fokus pogovorov med obema
stranema pa je bil nemalokrat na incidentih na lokalni ravni in vprašanjih, o katerih
se je brezplodno dogovarjanje vleklo več
let. V prispevku je predstavljen obseg prisluškovanja in drugih oblik nadzorovanja
dejavnosti, ki jih je bil deležen Šuštar in
ostali izpostavljeni cerkveni predstavniki.
Šuštar se je zavedal, da je spremljan na
vsakem koraku, zato je v zaupnih pomenkih s sodelavci govoril »zelo tiho« (35).
Bralec se lahko seznani še z vsebino režimskih analiz Šuštarjevega delovanja v
Cerkvi in v odnosih do oblasti, o njegovem odnosu do nadškofovske službe, stališču o Slovenskem duhovniškem društvu, prizadevanju za ustanovitev Slovenske pokrajinske škofovske konference ter
številnih drugih dejstvih in dogodkih iz
prvega desetletja Šuštarjevega vodenja
ljubljanske krajevne Cerkve in cerkvene
pokrajine.
Dr. Andrej Saje v prispevku »Zapuš
čina nadškofa Šuštarja« najprej predsta-
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vi Šuštarjev čas v Švici (1949–1977), kjer
je ostal v zavesti ljudi »kot priljubljen dušni pastir, voditelj duhovnih vaj in učitelj« (74). Avtor izpostavlja Šuštarjev prispevek na področju dialoga z družbo,
prizadevanj za spoštovanje človekovih
pravic in rušenja predsodkov do Cerkve
v osemdesetih letih. V odnosu do predstavnikov oblasti, ki je Cerkev izrinila iz
javnosti, vero pa tolerirala zgolj kot zasebno zadevo posameznikov, ga je odlikovala želja po poštenem in tvornem
sodelovanju, dialogu in reševanju odprtih vprašanj, predvsem pa vztrajnost.
Poleg tega si je v moči škofovske službe
prizadeval udejanjiti občestvenost in
zbornost Cerkve, kot ju uči drugi vatikanski koncil. Nazadnje je Šuštar predstavljen v vlogi pobudnika procesa sprave, vizionarja moderne Evrope ter človeka srečanja in odnosov.
V prispevku »Odsev Dolenjske v
Šuštarjevem značaju« dr. Stane Granda
na izviren in duhovit način interpretira
Šuštarjevo osebnost, na katero je bolj
kot dolenjsko ali celo slovensko poreklo
vplival študij v Rimu, življenje v Švici in
delovanje v mednarodnih cerkvenih organizacijah. Navedeno ga je po avtorjevem prepričanju oblikovalo v »enega
pomembnejših Evropejcev« in v »svojevrstnega intelektualnega aristokrata v
najboljšem smislu besede« (84).
Dr. Vinko Škafar je svoj prispevek naslovil »Zavzet ekumenski realist« in v
njem izpostavil dejstvo, da je po vrnitvi
v Slovenijo Šuštar »samo nadaljeval ekumenski dialog, ki ga je začel v Švici« (89).
V tej večkonfesionalni državi se je soočal
s konkretno ekumensko problematiko
na teoretični in praktični ravni, pri čemer si je prizadeval biti nekatoličanom
»po duhu brat in kristjan«. Nezanemarljiv Šuštarjev prispevek k ekumenizmu
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je, da je kot tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc dal »določnejšo in
trajno obliko« sodelovanju s Konferenco
evropskih Cerkva. (92–93)
V drugem delu zbornika (t. i. Dodatek) najde bralec nagovor ljubljanskega
nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta pri sv. maši v trebanjski cerkvi 30. junija 2017 v okviru Baragovega dneva.
Zoretov nagovor dopolnjujeta nagovora
s priložnostne akademije, ki je sledila sv.
maši: slavnostni govor direktorja Zavoda
sv. Stanislava dr. Romana Globokarja in
prispevek redovnic skupnosti Loyola. Vsi
trije prispevki predstavljajo neke vrste
poskus izrisa duhovnega in značajskega
portreta Šuštarja, katerega »geslo in edino veljavno merilo« (33) je bilo spolnjevati božjo voljo. Ta zanj, po lastnih besedah, ni bila
»kaka statična formula, ampak dinamična naloga, ki zahteva nenehno iskanje, iskreno zavzetost, budno odprtost
in resno in pošteno delo, pa tudi precejšno mero notranje ravnodušnosti, zdrave samokritike, življenjskega humorja in
tudi nekaj treznega relativiziranja vsega
človeškega« (114).
Dr. France Dolinar v Spremni besedi
ocenjuje, da obravnavani zbornik
»odpira novo poglavje v slovenski
zgodovini v drugi polovici 20. stoletja, ki
jo je odločilno zaznamovala prav osebnost ljubljanskega nadškofa, slovenskega metropolita in predsednika Sloven-

skega škofovske konference Alojzija Šuštarja«
ter obenem poudarja velik pomen
zbornika, ki je
»dragocen prispevek v odstiranju bogastva preteklosti lokalne skupnosti in
nepogrešljiv pripomoček pri proučevanju slovenske nacionalne in cerkvene
zgodovine v drugi polovici 20. in na prelomu v 21. stoletje« (7).
Vseh pet prispevkov iz zbornika je
osredotočenih na Šuštarjevo delovanje
v vlogi ljubljanskega nadškofa in metropolita ter predsednika Slovenske (pokrajinske) škofovske konference (1980–
1997). Prispevki dokazujejo, da je Šuštar
izpolnil pričakovanja svojega podpornika
in mentorja, ljubljanskega pomožnega
škofa dr. Stanislava Leniča (1967–1988),
ki je želel, da krmilo ljubljanske nadškofije in metropolije prevzame vsestransko
močna in ugledna osebnost doma in v
Evropi. Šuštarjevo predhodno delo na
področju moralne teologije, duhovnosti
in družbene problematike (njegova bibliografija za obdobje 1950–1979 obsega kar 419 enot) ter mednarodnega delovanja, ki ga je pripeljalo na položaj ljubljanskega nadpastirja, kakor kritično
sodi dr. Granda, pa »premalo poznamo
in cenimo« (85). Navedeno misel je mogoče razumeti kot spodbudo za nadaljnje odkrivanje dediščine tega velikega
Slovenca in Evropejca.
Dejan Pacek

