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Kanonizacija Antona Martina Slomška v 
verskem in kulturnem kontekstu
Monika Deželak Trojar

Življenjskih ločnic blaženega Anton Martina Slomška (1800–
1862) ni treba posebej poudarjati, saj so splošno znane. V tem poglavju 
se bomo zato ustavili ob njegovi duhovniški dušnopastirski dejav-

nosti in prizadevanju za vsestransko kulturno rast slovenskega naroda. Zaradi 
obeh ga je Cerkev uvrstila med blažene, zlasti zaradi druge pa ga štejemo med 
vodilne kulturne osebnosti oziroma kulturne avtoritete slovenskega prostora. 
Slomškove zasluge na obeh področjih najbolje opiše njegovo vodilo: »Prava 
vera bodi vam luč, materin jezik vam bodi ključ do zveličavne narodne omike.« 
Obe njegovi dejavnosti se med seboj tesno prepletata, saj po njegovem mnenju 
duhovniško poslanstvo nujno zajema tudi veliko mero osebne zavzetosti za 
izobraževanje preprostega ljudstva in mora nuditi oporo gojenju materinščine. 
Na dušnopastirskem področju izstopa Slomškov pridigarski talent. Iz njegovih 
pridig veje globoka duhovnost ter dobro poznavanje Svetega pisma in krščan-
skega nauka. K uspešnosti njegovih pridig je veliko pripomoglo dejstvo, da je 
dobro poznal ljudi, njihove stiske in potrebe in se jim je zato znal približati. 
Prizadeval si je za versko in nravno vzgojo ljudstva: prevajal, prirejal in pisal 
je verske članke, knjižice in knjige (Janežič 1996: 12–13). Tudi na kulturnem 
področju izstopa njegovo gojenje in spodbujanje maternega jezika. S poučeva-
njem slovenščine je začel že v bogoslovju, ko je učil svoje sošolce, pozneje pa je 
s tem nadaljeval tudi kot spiritual celovškega bogoslovja. Pomen slovenščine je 
poudarjal tudi pozneje, ko je bil šolski nadzornik, še posebej pa v času svoje ško-
fovske službe. Menil je, da so pomemben tvorni element slovenskega naroda 
tudi slovenske šole, zagovarjal je vsaj začetni pouk v maternem jeziku in pisal 
vzgojno literaturo in učne knjige (najpomembnejša vzgojna in učna knjiga je  
Blaže in Nežica v nedeljski šoli) (Janežič 1996: 13–14; Ogrin 2012: 459). S tem 
ko je preproste in izobražene ljudi učil spoštovanja in ljubezni do materinščine 
in do lastnega naroda, do njegove preteklosti in kulture, je Slomšek postavil 
temelje za gradnjo narodne zavesti. Slovenski jezik so ljudem na poseben način 
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približale tudi slovenske knjige, ki jih je od leta 1851 naprej izdajalo Društvo sv. 
Mohorja. Prizadeval si je za uveljavljanje slovenščine v javnosti, veliko skrb pa 
je posvečal tudi poenotenju slovenskega knjižnega jezika (Ogrin 2012: 457). 
Ves njegov trud je bil usmerjen k dvigu duhovnega, moralnega in kulturnega 
življenja slovenskega naroda, s čimer je soustvarjal slovenski narodni značaj 
(Janežič 1996: 15).

Slomškova pot na oltar Cerkve

Že ob smrti so Slovenci kot narodna skupnost Slomšku priznavali status budi-
telja narodne zavesti, kulturnega delavca, velikega vzgojitelja in ekumenskega 
apostola, verni sonarodnjaki pa so v njem prepoznali svetniško osebnost. Kljub 
temu je bila Slomškova pot na oltar Cerkve dolga in je morala premagati precej 
ovir. Čeprav se je škofijski del postopka za Slomškovo beatifikacijo začel že 
leta 1925, pripravljalni del pa že takoj po smrti, je za beatifikacijo dozorel šele 
19. septembra 1999.

Da bomo lažje razumeli Slomškov primer, si najprej osvetlimo pojem sve-
tosti in se ozrimo v glavne zakonitosti postopkov za beatifikacijo in kanoni-
zacijo v katoliški Cerkvi. Po Tomažu Akvinskem je svetost razpoloženje, s 
katerim človeška duša samo sebe in svoja dejanja poveže z Bogom. Svetost 
je posnemanje Kristusa in priličenje vseh energij duha in srca njemu, svetniki 
so izbrane priče evangelija. Cerkev ločuje med mučenci (tisti, ki so darovali 
svoje življenje za Boga) in pričevalci (tisti, ki so živeli popolno življenje zdru-
ženja z Bogom in velikodušne ljubezni do bližnjega) (Amato 2012: 179–180). 
Postopek kanonizacije svetnikov skozi celotno zgodovino krščanstva je zelo 
kompleksno področje; ustavimo se le pri postopkih v 20. stoletju. Do leta 1969 
je postopka za beatifikacijo in kanonizacijo vodila rimska Kongregacija za 
obrede (Sacra Rituum Congregatio), od takrat dalje pa sta v pristojnosti Kongre-
gacije za zadeve svetnikov (Congregatio pro Causis Sanctorum) (Turnšek 1996: 
142; Amato 2012: 186). Sprva sta bila postopka za beatifikacijo (razglasitev 
za blaženega) in kanonizacijo (razglasitev za svetnika) ločena. Novi Zakonik 
cerkvenega prava pa ju je leta 1983 poenotil v en sam postopek, v katerem je 
beatifikacija ostala vmesna stopnja do kanonizacije. V skladu s tem zakonikom 
se postopek kanonizacije ne deli več v škofijski in apostolski, ampak v celoti 
poteka pod vodstvom Kongregacije za zadeve svetnikov (Turnšek 2001: 12).
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Svetost je sad človekove svobodne odločitve in Božje milosti, ki se kaže 
preko nekaterih zunanjih znamenj, ki so: junaške kreposti, mučeništvo, sluh 
svetosti in znamenj (fama sanctitatis) ter čudeži. Postopki beatifikacije in kano-
nizacije so osredotočeni na preverjanje teh zunanjih znamenj (Amato 2012: 
180). Svetniški kandidat, ki je v škofijskem postopku beatifikacije, se imenuje 
»Božji služabnik« (servus Dei), ko so mu priznane junaške kreposti,1 pa dobi 
naziv »častitljivi Božji služabnik« (venerabilis servus Dei). Ko se častitljivemu 
Božjemu služabniku prizna čudež, dobi naziv »blaženi« (beatus). Beatifikacija 
je vmesna stopnja do kanonizacije, ko papež častitljivega Božjega služabnika 
razglasi za blaženega in dovoli javno cerkveno češčenje, omejeno na določene 
kraje. Beatifikacija se opravi v škofiji, iz katere izhaja blaženi. Obred beatifi-
kacije se zgodi med mašo, ko papežev predstavnik takoj po kesanju prebere 
apostolsko pismo, v katerem papež Božjega služabnika razglasi za blaženega in 
objavi datum njegovega liturgičnega praznika (Amato 2012: 187–188). Končna 
stopnja vsakega postopka je kanonizacija oziroma razglasitev blaženega za sve-
tnika (sanctus), ko papež nezmotljivo razglasi, da blaženi živi na poveličan način 
pri Bogu in posreduje za vernike. Tako blaženi postane svetnik in dobi pravico, 
da se njegovo javno cerkveno češčenje razširi na celotno Cerkev. Pogoj za ime-
novanje blaženega za svetnika je, da se po beatifikaciji dogodi še vsaj en čudež, 
ki mora biti enako preverjen in potrjen kot prvi. Kanonizacija v nasprotju z 
beatifikacijo običajno poteka v Rimu in je potrjena z dekretalnim pismom 
(Amato 2012: 189; Turnšek 1996: 143). Čudež je božji pečat na formalno 
izveden postopek o svetniškem življenju kandidata. Potreben je zato, ker so 
človeške presoje zmotljive, čudež pa predstavlja božjo potrditev človeške odlo-
čitve. V čudežu se v eno združita formalni in neformalni postopek, ki se dogaja 
v vernikih in se kaže v njihovem zorenju v veri in notranji sposobnosti, da lahko 
svoje življenje popolnoma zaupajo Bogu in se ob tem naslonijo na blaženega 
oziroma svetnika (Amato 2012: 185–186; Turnšek 1996: 143–144).

Prvo priznanje Slomškove svetosti je mogoče razbrati že v odzivih na nje-
govo smrt. Veliko jih je že takrat zapisalo, da je umrl svetnik. To prepričanje 
med Slovenci doma in po svetu ni nikoli zamrlo. Velika priljubljenost v vseh 
službah, ki jih je opravljal, priča, da je šlo za izrednega človeka. Zaradi tega je 
njegovo dušnopastirsko, vzgojno in narodnobuditeljsko delo padlo na plodna 

1 Junaška krepost je stalno razpoloženje za dobra dela in se mora izvrševati stanovitno, 
brez oklevanja, odločno in brez prenehanja (Amato 2012: 181).
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tla (Turnšek 1996: 134). Slomškova svetost se ne kaže le v dejanjih, ampak tudi 
v njegovem značaju, ki celoto njegovega življenja povezuje v neverjetno har-
moničnost (Turnšek 1996: 138; Ogrin 2002: 251). Postopek Slomškove beati-
fikacije lahko razdelimo v tri obdobja: 1) pripravljalno obdobje (1862–1925); 2) 
škofijski (1925–1962)2 in 3) apostolski del postopka (1964–1999) (Turnšek 
2001: 12). V pripravljalnem obdobju naletimo na pogosto poudarjanje Slomška 
kot svetniškega vzora (Zavrnik 1996: 229; Lavrič 2013b: 49). To je bilo pod-
krepljeno v času pomembnih Slomškovih obletnic (1900 – stoletnica rojstva, 
1912 – petdesetletnica smrti, 1925 – stopetindvajseta obletnica rojstva). Ome-
njene obletnice so še spodbudile pobude za pričetek postopka za beatifikacijo, 
najglasnejše so bile leta 1912 v krogu Antona Korošca, vendar so zaradi 1. sve-
tovne vojne zašle v ozadje (Turnšek 1996: 138). Velik delež krivde za dolgo pri-
pravljalno obdobje nosita Slomškova naslednika na škofijskem sedežu, Jakob 
Maksimilijan Stepišnik (1862–1889) in Mihael Napot nik (1889–1922), ki sta 
bila preveč pronemško usmerjena, da bi si, čeprav sta se zavedala Slomškovih 
odlik, v negotovih časih upala začeti beatifikacijo (Turnšek 1996: 139).

Postopek za beatifikacijo je začel šele škof Andrej Karlin, ki je konec leta 
1925 podprl pobudo skupine duhovnikov iz tretjega reda sv. Frančiška ter 22. 
marca 1926 izdal ustanovitveni dokument. Za prvega pospeševalca (postu-
latorja) je imenoval dekana stolnega kapitlja Ivana Tomažiča in mu zaupal 
zbiranje Slomškovih spisov ter podatkov o njegovem življenju, da bi jih 
lahko potem posebna komisija proučila in jih predložila kongregaciji v Rimu 
(Turnšek 1996: 140). Zbiranje gradiva se je zaradi nezadostnega sodelovanja 
duhovnikov precej zavleklo, zato je škof Karlin komisijo za pregled zbranega 
gradiva lahko imenoval šele 23. januarja 1930. Škofijski del postopka je nato 
zavrla še smrt škofa Karlina leta 1933 in imenovanje postulatorja Ivana Toma-
žiča za novega škofa (Turnšek 1996: 140–141). Novi postulator je postal Jožef 
Mirt, ki je do leta 1935 zbral večino dosegljivih Slomškovih spisov. V želji po 
pospešitvi procesa za beatifikacijo so v Mariboru leta 1936 priredili slovesne 
Slomškove dneve (»Slomšekovi prazniki«), ob katerih je spet vzniknila na 
površje želja vernikov, ki so zbrali 400.000 podpisov in jih poslali papežu 
(Vuk 1992: 35; Turnšek 2001: 14; Lavrič 2013b: 48–49). Kljub vsemu škofijski 
proces vse do 2. svetovne vojne ni doživel bistvenega zagona, med vojno pa 
2 Mariborski del postopka lahko razdelimo v naslednja časovna obdobja: 1) o Slomško vih 

spisih (začetek 23. januarja 1930), 2) o Slomškovi svetosti (začetek 16. aprila 1935) in 3) 
o neizkazovanju javnega češčenja (začetek 3. julija 1952).
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se je povsem ustavil. Postopek se je obnovil po letu 1952 oziroma 1953 (novi 
postulator Viktor Frangež), temeljitejše delo pa se je začelo šele v šestdesetih 
letih (Turnšek 1996: 141; Turnšek 2001: 15). Škofijska komisija je na seji 2. 
oktobra 1962 potrdila, da so zbrani vsi Slomškovi spisi. Skupaj z akti pro-
cesa so jih preko škofa Maksimilijana Držečnika in njegovega tajnika Stanka 
Osojnika skoraj natanko sto let po Slomškovi smrti poslali na Kongregacijo 
za obrede v Vatikan. V obdobju od 10. oktobra 1962 do 1964 je rimska Kon-
gregacija za obrede preverjala formalno pravilnost škofijskega dela postopka; 
s kongregacijo je sodeloval novi postulator Frančišek Šegula. Apostolski del 
postopka za beatifikacijo se je začel leta 1964, potem sta v Rimu v imenu Kon-
gregacije za obrede dva slovenska teologa z vidika pravovernosti trinajst let 
pregledovala vse Slomškove pisne dokumente. V tem času so drugič izvedli 
poizvedovanje o javnem nečeščenju3 (Turnšek 1996: 141–142; Turnšek 2001: 
16–17). Šele zatem se je lahko začel osrednji del apostolskega postopka: izde-
lava t. i. zgodovinske pozicije o življenju in krepostih (nekakšen zgodovinsko-
kri tičen življenjepis, sestavljen na osnovi zbranega gradiva).

Nov zagon je delo za Slomškovo beatifikacijo doživelo pod škofom Fran cem 
Krambergerjem, ko je Kongregacija za zadeve svetnikov za postulatorja imeno-
vala Maksimilijana Jezernika. Do leta 1995 je pripravil okoli 2400 strani ugo-
tovitev in dokumentov, ki potrjujejo verodostojnost trditev (Positio super vita 
et virtutibus). Kongregacija za zadeve svetnikov je tako dobila gradivo v takšni 
obliki, da ga je lahko poslala v tristopenjsko preverjanje, in sicer z namenom 
potrditve junaške kreposti Božjega služabnika A. M. Slomška. Januarja 1996 je 
o tem, ali je zbrano gradivo zgodovinsko pristno in dovolj zanesljivo, da bodo 
lahko o njem verodostojno odločali teologi, razpravljala skupina petih zgo-
dovinarjev. Aprila istega leta je o njem razpravljalo osem teologov in branilec 
vere (promotor fidei oziroma advocatus diaboli), ki o njem in njegovi svetosti s 
teološkega vidika niso našli neskladij. Na začetku maja 1996 je nato plenarna 
seja škofov in kardinalov Kongregacije za zadeve svetnikov izdala pozitivno 
mnenje o njegovem primeru in tako je 13. maja 1996 papež Janez Pavel II. raz-
glasil junaške kreposti Božjega služabnika A. M. Slomška in mu podelil naslov 
»častit ljivi Božji služabnik«. Po tem dogodku je v letih 1996–1998 potekal 
postopek o domnevnem čudežnem uslišanju na priprošnjo Božjega služab-

3 V Cerkvi je namreč prepovedano kakršno koli javno češčenje oseb, t. j. Božjih služab-
nikov, katerih življenje in svetost je še v fazi preiskovanja (Car 2013: 14–15).
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nika (spregled od čudežev je možen samo v primeru očitnega mučeništva), o 
katerem je februarja 1997 najprej razpravljal zdravniški kolegij, nato pa še teo-
loška komisija. 3. julija 1998 je papež Janez Pavel II. slovesno razglasil, da se 
je na Slomškovo priprošnjo zgodil čudež, in tako so bili končani vsi formalni 
postopki za dokončno dejanje razglasitve za blaženega (Turnšek 1996: 142; 
Turnšek 2001: 17–18).

Slomškova beatifikacija 19. septembra 1999 v Mariboru (foto arhiv Družina)

Slomšek je bil za blaženega uradno razglašen 19. septembra 1999 v Mariboru; 
s tem so verniki slovenske Cerkve dobili uradno pravico do javnega češčenja 
(postavljanje oltarjev, kapelic, cerkva, poseben mašni obrazec …) (Turnšek 
2001: 18; Lavrič 2013b: 60). Kot blaženi je bil Slomšek vpisan v poseben cer-
kveni koledar, ki določa liturgična slavja in obredje. Za njegov praznični dan je 
bil določen dan njegove smrti, 24. september. Slomšek velja za zavetnika učite-
ljev, vzgojiteljev in katehetov ter tudi za zavetnika slovenskih kmetov (Car 2013: 
50). Upodobitve Slomška kot svetniške osebnosti so nastajale vse od začetka 
postopka za njegovo beatifikacijo, po razglasitvi za blaženega pa so začele 
nastajati tudi njegove »svete« oziroma ikonske podobe, ki ga upodabljajo kot 
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škofa, navadno s knjigo in tudi s križem, v pripovednih prizorih pa je največkrat 
upodobljen v družbi otrok, in sicer kot učitelj in vzgojitelj (prim. Lavrič 2013b: 
29, 52–62). V času beatifikacije je ikonska vloga pripadla oljni sliki Staneta Kre-
garja iz leta 1969, pozneje pa je nastalo še več likovnih interpretacij Slomška, 
med katerimi izstopajo upodobitve Tomaža Perka (Lavrič 2013b: 52–55).

Stane Kregar: Anton M. Slomšek, olje, 1969, Slovenik, Rim (Fototeka UIFS ZRC SAZU: © UIFS 
ZRC SAZU)

Kot blaženi Slomšek ni deležen le češčenja po svetih podobah, ampak tudi 
po relikvijah. Češčenje relikvij je povezano s posebnimi liturgičnimi obredi 
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(romanja, prenašanje relikvij v procesijah, izpostavljanje relikvij na oltar, shra-
njevanje pod oltar) (Car 2013: 20). V povezavi s češčenjem Slomška kot blaže-
nega so zanimive ugotovitve raziskave o navzočnosti njegovega blaženega lika 
med Slovenci v obdobju od njegove beatifikacije do leta 2012 (prim. Car 2013: 
22–74). Raziskava se je osredotočila na omembe v mesečnih glasilih slovenskih 
škofij (Sporočila slovenskih škofij) in ugotovila, da je češčenje blaženega Slomška 
najbolj prisotno v mariborski metropoliji in da je njegov svetniški lik po beati-
fikaciji najbolj razširjen preko svetih podob in njemu posvečenih kapel ter cer-
kvene opreme (Car 2013: 30, 70). Največ kapel na čast blaženemu Slomšku je 
nastalo v letih neposredno po njegovi beatifikaciji, in sicer največ na ozemljih 
mariborske in celjske škofije. Tudi po številu predmetov v bogoslužne namene, 
ki so posvečeni Slomšku, vodita celjska in mariborska škofija (Car 2013: 24, 25). 
Največ svetih podob Slomška je bilo blagoslovljenih v letih 1999–2002; naha-
jajo se po skoraj celotnem slovenskem ozemlju ter tudi v tujini (Car 2013: 27). Po 
izsledkih omenjene raziskave je bilo v obdobju 1999–2012 blagoslovljenih pet 
spominskih obeležij, in sicer na ozemlju mariborske in celjske škofije ter eno v 
tujini (Car 2013: 29). Češčenje Slomška kot blaženega in prizadevanje za njegovo 
kanonizacijo odražajo tudi raznovrstna liturgična slavja (spominske maše ter 
maše ob posebnih Slomškovih obletnicah, devetdnevnice, tridnevnice) in orga-
nizirana romanja na Slomškov grob. Posebna oblika češčenja in obhajanja spo-
mina nanj so t. i. Slomškove nedelje, ki se praznujejo vsako leto ob Slomškovem 
liturgičnem prazniku 24. septembra. Najbolj so zakoreninjene na ozem lju 
mariborske in celjske škofije, še posebej slovesno jih obhajajo v župnijah, kjer 
je deloval, in tudi v tujini (Car 2013: 34, 36, 43). Spomin na Slomška in misel na 
njegovo svetništvo sta bila še posebej živa v letu 2012, v t. i. Slomškovem (jubi-
lejnem) letu, ko smo obhajali stopetdeseto obletnico njegove smrti.

Slomškova pot na oltar domovine – Slomšek kot kulturna 
avtoriteta

Vzporedno z zavedanjem o Slomškovem svetništvu v cerkvenem smislu je 
zorelo tudi prepričanje o njegovem pomenu kot vodilni kulturni in narod-
nostno zavedni osebnosti oziroma kulturni avtoriteti. V nasprotju s Prešernom 
Slomšek bržkone ne ustreza vsem parametrom, ki jih Marijan Dović v svojem 
modelu predstavi kot ključne za kanonizacijo kulturnih svetnikov (prim. Dović 
2012: 71–85 in Dovićevo poglavje v tej knjigi), zato zanj v prispevku uporab-
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ljam oznaki vodilna kulturna osebnost in kulturna avtoriteta. Za opredelitev 
postopka in zorenja Slomška za omenjena naziva v očeh sodobnikov in nasled-
nikov pa uporabljam oznako kulturna kanonizacija.

Slomšek je zaradi svojih prizadevanj za časa življenja deloval povezovalno 
tudi po smrti. O Slomškovi veličini na prav poseben način govori oznaka 
Franceta Kidriča, ki je o njem zapisal, da »kot duhovnik zavzema prvo mesto 
v slovenski zgodovini po Cirilu in Metodu«. Po mnenju Jožeta Pogačnika je s 
tem Kidrič njegovo delo ovrednotil kot dejanje epohalne kulturološke inicia-
tive, zaradi katere stoji na začetku slovenske narodne globalne projekcije, ki je 
odločilno oblikovala usodo etnične skupine, kateri je Slomšek kot vsestranski 
kulturni delavec pripadal (Pogačnik 1991: 7). V njem prepoznavamo pesnika, 
pridigarja, nabožnega in pedagoškega pisatelja, urednika, zagovornika sloven-
skega knjižnega jezika, kulturnega organizatorja, narodnega buditelja, cerkve-
nega organizatorja (Pogačnik 1991: 145; Ogrin 2012: 457). Skupni imenovalec 
teh oznak sta njegova globoka vera in nazor o slovenskem narodu ter sloven-
skem jeziku (Pogačnik 1991: 145–146; Ogrin 2002: 247–248; Ogrin 2012: 
463). Slomšek je prvi, ki je slovensko narodno individualnost utemeljil v teo-
loškem smislu in jo v praksi neločljivo povezal s svojim prerodnim in dušno-
pastirskim delom. Med bistvene prvine krščanstva je namreč štel tudi dolžnost 
spoštovanja svojega jezika in naroda, od katere nihče ne more biti izvzet, kajti 
v razdelitvi človeštva v različne narode je prepoznal naravni zakon, v katerem 
se razodeva božja volja (Ogrin 2002: 248–249). Na povezavo narod nosti in 
maternega jezika z božjo voljo je še posebej opozoril v svoji pridigi na bin-
koštni ponedeljek leta 1834 v Blatogradu. S tem, ko jo je poudaril, je hkrati 
obojemu podelil metafizično veljavni temelj, ju teoretično osmislil ter ustvaril 
pogoje za njuno uresničevanje. Iz tega temelja je nato črpal vsebinske, idejne, 
etične in druge razsežnosti za svojo kulturološko in narodno prerodno dejav-
nost (Ogrin 2002: 248).

Slomšek se je oklepal tradicionalnih vrednot, kot jih je videla katoliška 
Cerkev, in se jih trudil ohraniti preko svoje pastoralne dejavnosti. Upiral se je 
liberalizmu, svetu, v katerem je vse dovoljeno, in družbenim tendencam, ki niso 
kazale zanimanja za posameznika, zato se je oprl predvsem na družino in na 
različne bratovščine ter v tem iskal možnosti za poduhovljenje medčloveških 
odnosov. Bil je prvi na Slovenskem, ki je branil ekumenizem, katerega zunanji 
izraz je bila bratovščina sv. Cirila in Metoda, ki je nastala na njegovo pobudo in 
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se razširila po vzhodni in srednji Evropi (Pogačnik 1991: 152; Lavrič 2013b: 9). 
V prevratnem obdobju narodnega preporoda in marčne revolucije se je zavedal 
spremenjenega družbenega ozračja in dejstva, da takšen položaj zahteva več 
strpnosti, zato so bila njegova stališča do drugih in različnosti strpna in blaga 
(Pogačnik 1991: 152–153). Odločil se je za srednjo pot, saj je le to lahko navezal 
na krščansko doktrino in življenjsko demokratičnost. Ni zanikal nobene poli-
tične ali družbene strukture ter ni nastopil zoper nobeno oblast (Pogačnik 
1991: 156). V širšem narodnostnem in kulturnem smislu je bila najpomemb-
nejša njegova preselitev sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor, 
saj je s tem združil večino Slovencev na Štajerskem v isti škofiji in tako omo-
gočil, da je Spodnja Štajerska do prve svetovne vojne sploh ostala slovenska 
dežela (Ogrin 2012: 462–463). Maribor kot škofijski sedež je dobil stolnico, 
ustrezne urade, semenišče in učilišče. Štajerski Slovenci so se tako povezali v 
skupno cerkveno-upravno enoto, Maribor pa se je razvil v pomembno slo-
vensko kulturno metropolo (Pogačnik 1991: 157). H kulturnemu in literar-
nemu razcvetu je veliko pripomogel tudi z izdajanjem Drobtinic (1846) in z 
ustanovitvijo Društva sv. Mohorja (leta 1851), ki se je leta 1859 preimenovalo v 
Družbo sv. Mohorja. Njena glavna zasluga je bila, da je kulturno dvigala pode-
želje: širila je kulturo branja in gradila civilizacijsko raven slovenskega človeka 
(Pogačnik 1991: 154).

Slomšek si svoje mesto med slovenskimi kulturnimi avtoritetami (Pre-
šeren, Čop, Vodnik, Bleiweis) zasluži predvsem zaradi svoje dejavne skrbi za 
slovenski jezik, s katero je začel že v bogoslovnih letih, jo nato nadaljeval kot 
spiritual v celovškem bogoslovju in predvsem kot škof. Poudarjal je vred nost 
materinščine in pokazal, da se v slovenski jezik ni dovolj le roditi, ampak se 
ga je treba učiti in v njem rasti. Prizadeval si je za enotni knjižni jezik. To je 
bil zunanji izraz njegove želje po poenotenju slovenskega prostora in želje po 
prehodu od pokrajinske in deželne pripadnosti v slovensko narodno pripa-
dnost. Njegov dejavni prispevek k materinščini odražata tudi njegova skrb za 
pisano besedo in prizadevanje za ustanavljanje slovenskih ljudskih šol. Nje-
gova narodno prerodna drža je bila odločilnega pomena zlasti na Koroš kem in 
Štajerskem, preko osebnih stikov (Franc Metelko, Matija Čop, Janez Bleiweis, 
Jernej Legat, Urban Jarnik …) pa so njegovi nazori (ne)posredno sovplivali 
tudi na vzpostavitev enotnega slovenskega kulturnega prostora v širšem smislu 
(Ogrin 2012: 458).
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Slomškov primer kulturne kanonizacije kaže ujemanja, pa tudi odstopanja 
od modela kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov, kot ga je na osnovi 
primerjalnih raziskav pripravil Dović (prim. Dović 2012: 71–85 in Dovićevo 
poglavje v tej knjigi). Slomšek kot kulturna avtoriteta spada v okvir narodnega 
preporoda, saj ga je dejavno sodoločal kot buditelj narodne zavesti ter kulturni 
organizator. Zaradi tega in zaradi svojega pisateljskega dela je ves čas veljal za 
eno najpomembnejših osebnosti med Slovenci (Lavrič 2013b: 41), povezovalne 
vidike njegovega prosvetnega in kulturnega delovanja se je v širši slovenski jav-
nosti zasluženo (znova) začelo poudarjati po letu 1991, zlasti pa po njegovi 
beatifikaciji. Priznala se mu je t. i. »oznanjevalna« vloga pripadnosti slovenski 
narodni in kulturni skupnosti. Z ozaveščanjem preprostega ljudstva je namreč 
postavil temelje splošne ljudske (katoliške) narodne kulture (pismenost, bralna 
omika, ljudsko izročilo, vzgoja in izobraževanje, moralne vrednote) in tako 
odpiral možnosti za vzpostavitev elitne narodne kulture, kakršni je s svojim 
delom na pesniškem področju vrata odpiral njegov sodobnik France Prešeren. 
Če si ne bi Slomšek prizadeval za opismenjevanje in prebuditev ljubezni do 
materinščine pri najnižjih plasteh prebivalstva, se čut za dojemanje višjih ravni 
slovenske kulture ne bi mogel vzbuditi (prim. Ogrin 2002: 248–251). Po letu 
1900 se je zvrstilo kar nekaj razprav o statusu tako različnih kulturnih avtoritet 
kot sta Prešeren in Slomšek (prim. naslednje razprave: Lampe 1900: 706–709; 
Smej 2000: 74–82; Ogrin 2002: 241–252; Kramberger 2012: 38–41). Iz večine 
je jasno razvidno, da ju je zaradi tako različnih, a ne nasprotnih ravni kultur-
nega in narodnobuditeljskega delovanja, nemogoče enakovredno primerjati in 
da sta vsak zase, še bolj pa oba skupaj (kot dva na videz nasprotna, a hkrati tudi 
nerazdružljiva pola) ustvarila kulturno podlago in nakazala smer za slovensko 
narodno enotnost, samoniklost in obstoj.

Z vidika produkcije in reprodukcije kanoničnega statusa je bil Slomšek dolgo 
časa stopnjo nižje od sočasnih kulturnih avtoritet. Do zamud in neus treznega 
vrednotenja njegovih zaslug je prihajalo zaradi političnih razprtij in ideoloških 
predsodkov, ki so zaznamovali že zadnjo tretjino 19. stoletja in potem 20. sto-
letje, še posebej pa obdobje po drugi svetovni vojni do osamosvojitve. Tako 
je Slomškova narodnobuditeljska dejavnost zaradi svoje očitne in neločljive 
povezanosti vere in narodnosti ostajala v ozadju ter bila dolgo časa deležna le 
enostranske produkcije kanoničnega statusa, saj so pobude zanjo prihajale pred-
vsem iz katoliških krogov. Zato je prihajalo do zamude pri reprodukciji Slomška 
kot kulturne avtoritete, ki se je kazala tako v skrbi za primarni opus kot pri potr-
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ditvi kanoničnega statusa s strani države (poime novanje lokacij in postavljanje 
spomenikov – z nekaj izjemami – šele po letu 1991). Mogoče je bil vzrok za 
zamudo pri potrditvi Slomška kot kulturne avtoritete tudi v njegovem opusu, ki 
se je potencialnim promotorjem njegovega kanoničnega statusa zdel vsebinsko 
in oblikovno neizviren in s premalo neposrednega narodnotvornega naboja. 
Slomšek se ni mogel primerjati s svobodno umetniško izpovedjo romantike, 
kakršno srečamo pri Prešernu, njegovi krščansko refleksivni, vzgojni in moralni 
spisi so bili recepcijsko nezahtevni, njegovo posnemanje ljudskega pesništva in 
Vodnikovih zgledov pa je njegovo delo umeščalo v prehodno obdobje iz razsve-
tljenstva v predromantiko. Lahko bi rekli, da je njegova kulturna kanonizacija 
dolgo časa potekala na obrobju in s skromno javno in medijsko podporo. Zavest 
o Slomšku kot kulturni in narodno prerodni avtoriteti pa je bila vseskozi živa in 
prisotna med širšimi ljudskimi množicami – zlasti na vzhodnem delu sloven-
skega ozemlja. Ta pojav bi lahko poimenovali ljudska kulturna kanonizacija, ki se 
je prenašala iz roda v rod (poudarjanje njegovih zaslug za slovenski narod zaradi 
prestavitve sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor, prepevanje nje-
govih ponarodelih pesmi, naročanje in branje knjig, ki jih je izdajala Družba sv. 
Mohorja, itn.) in zato pri njej ni prihajalo do zamud.

Ker je Slomšek kot blaženi v postopku cerkvene kanonizacije, ki naj bi bil po 
potrditvi še enega čudeža razglašen za svetnika, se njegovi potenciali za kulturno 
kanonizacijo razlikujejo od drugih podobnih primerov. Pri njem kot kandidatu 
za blaženega in svetnika ni smelo biti enigmatičnega ali celo prob lematičnega 
biografskega ozadja, zato se ta kategorija v njegovem primeru izključuje tudi 
s priznavanjem statusa kulturne avtoritete. Izjemnost Slomškove osebnosti in 
njegove javne podobe se kaže v njegovi harmonični osebnosti, demokratičnosti 
in njegovi zmožnosti za sodelovanje (Ogrin 2002: 245, 251). V tem se ostro 
loči od nacionalnih pesnikov (t. i. paradigmatičnih kulturnih svetnikov), pri 
katerih je med potenciali za kanonizacijo izstopalo tudi njihovo enigmatično 
in včasih problematično biografsko ozadje (prim. Dović 2012: 75). Potenciali 
za Slomškovo kulturno kanonizacijo (v nasprotju s cerkveno kanonizacijo) 
temeljijo bolj na njegovi kulturni dejavnosti (»acta«) in njegovih ohranjenih 
delih (»opera«) kot pa na njegovem življenju in brezgrajni osebnosti (prim. 
tudi Habjanovo poglavje v tej knjigi). Pri potencialih, ki se navezujejo na njegov 
opus, je potrebno poudariti, da je v ospredju moralno-vzgoj na in narodnoza-
vedna vsebina njegovih del, manj pa njihova zunanja oblika in literarni izraz. 
Njegove zasluge za »kultiviranje kulture« so vidne v trudu za dvig splošne in 
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ljudske kulture. Pri tem je imel pred očmi vsakega, še tako neznatnega posame-
znika, iz katerega je želel preko opismenjevanja, nrav stvene, šolske in verske 
vzgoje narediti potencialnega nosilca kulture, ki bo tako izpolnil sam sebe ter 
deloval v blagor naroda in domovine. Končni cilj njegovega narodno prerodnega 
prizadevanja je bila poglobitev vere in krščanske omike v slovenskem narodu 
(prim. Ogrin 2002: 243). V ospredju vseh njegovih kulturnih prizadevanj je bila 
skrb za materinščino in želja po enotnem slovenskem knjižnem jeziku.

Pri produkciji Slomškovega statusa kulturne avtoritete, ki je bila po letu 
1925 (po uradnem začetku škofijskega postopka za beatifikacijo) bolj neloč-
ljiva posledica dela za njegovo cerkveno kanonizacijo kot pa odraz želje širše 
javnosti po umestitvi Slomška ob bok vodilnih kulturnih osebnosti njegovega 
časa, je bilo že zgodaj mogoče zaznati skrb za njegov primarni opus ter ohra-
njanje spomina na njegovo svetniško osebnost ter pomembno narodnobudi-
teljsko dejavnost. Prva temeljita nemško pisana biografija Franca Kosarja o 
Slomšku je nastala že leto po njegovi smrti, pozneje pa je natančno biografijo v 
slovenščini v dveh delih napisal Franc Kovačič, velik poznavalec Slomškovega 
življenja in opusa (Služabnik Božji Anton Martin Slomšek knezoškof lavantinski, 
1934 in 1935). Slomškovi zbrani spisi so začeli izhajati leta 1876. Za izdajanje 
le-teh je do svoje smrti leta 1920 skrbel Mihael Lendovšek; to delo je bilo vsaj 
delno financirano tudi z denarjem, ki je ostal od spomenika, ki so ga leta 1878 na 
čast Slomšku postavili v mariborski stolnici (Lavrič 2013a: 48). Skrb za Slom-
škov primarni opus je v zadnjem času prevzela »njegova« Celjska Mohorjeva 
družba, ki v okviru zbirke Slomškovo zbrano delo priprav lja znanstvenokritične 
izdaje njegovih spisov in biografskih študij o njem. Vzhod noslovenski katoliški 
krogi so zgodaj začutili tudi moralno dolžnost za ohranjanje živosti spomina 
nanj, ki se je kazala v želji po ohranitvi objektov, osebnih predmetov in doku-
mentov, ki so bili v neposredni povezavi z njegovim življenjem in delovanjem. 
Za ohranitev večine imata zasluge današnji Nadškofijski arhiv v Mariboru in 
Pokrajinski muzej Maribor. Veliko njegove osebne ostaline se je ohranilo v 
Nadškofijskem ordinariatu v Mariboru, nekaj pa tudi v župnijah, v katerih je 
služboval (prim. Vuk 1992: 12–36). Svojevrstno pričevanje o Slomšku pred-
stavljajo tudi arhitekturna in umetniška dela, katerih pobudnik in naročnik 
je bil (zlasti tista, ki so nastala kot posledica prenosa škofijskega sedeža iz 
Št. Andraža v Maribor) (prim. Lavrič 2013b: 8–27). Da se je Slomšek v zavest 
ljudstva vtisnil kot nepogrešljiv del slovenskega panteona, priča zgodnja uvr-
stitev odlitka Zajčevega Slomškovega (mariborskega) kipa v serijo slavnih mož. 
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Tudi drugi podobni Slomškovi kipi (Teichmeistrov iz leta 1883 in Puchreiterjev 
iz leta 1894) so nastajali z željo, da bi našli mesto v domovih narodnozavednih 
Slovencev (Lavrič 2013a: 54; Lavrič 2013b: 39). Slomšku je revija Dom in svet 
leta 1908 z Gasparijevo ilustracijo na aprilski naslovnici dodelila mesto med 
znamenitimi slovenskimi pesniki in pisatelji. Ob stoletnici rojstva so natisnili 
dopisnice s podobo Slomška in njegove rojstne hiše na Slomu (Lavrič 2013b: 
40–41). Slomškove tiskane podobe, namenjene in dostopne širši javnosti, so se 
množično začele pojavljati po začetku škofijskega postopka za beatifikacijo po 
letu 1925 (Lavrič 2013b: 48).

Anton Martin Slomšek na fotografiji Adolfa Osta, ca. 1860–1862, Nadškofijski ordinariat 
Maribor (Fototeka UIFS ZRC SAZU: Andrej Furlan, © UIFS ZRC SAZU)
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Zelo razširjene so bile Slomškove portretne upodobitve, ki so se v glavnem 
naslonile na edino ohranjeno fotografijo (najverjetneje iz zadnjega leta njego-
vega življenja) ter na portrete, ki so nastali še v času njegovega življenja (npr. 
Hanson 1846, Nepocitec 1850, Rinn 1859, Tunner 1860–1862), še posebej 
na portret Josefa Tunnerja ter na litografijo avstrijske tiskarne Lloyd v Trstu 
(Lavrič 2013b: 29–36). Litografija je bila prvič objavljena v Kosarjevi nemški 
Slomškovi biografiji in v Drobtinicah, ponatisnjena pa tudi v prvem zvezku 
njegovih zbranih del leta 1876 (Lavrič 2013b: 36). Med poznejše portretiste 
so se mdr. vpisali Jožef Pečar (1862/63), Josip Dekleva (1893 ga je naslikal za 
mariborsko čitalnico), Oskar von Pistor (1904), Peter Markovič (1910, 1928), 
Henrik Dejak (1912/13), Miha Maleš (1925), Janez Mežan (1928) in Anton 
Koželj (nedatirano (verjetno trideseta leta), 1936) (Lavrič 2013b: 36–39, 
41–43, 48–49). Zanimive so ugotovitve Lavričeve, da so bile Slomškove 
podobe sprva močno razširjene v civilnem prostoru in šele nato tudi po cer-
kvah (Lavrič 2013b: 43); da so Slomška kot narodnega buditelja in znameni-
tega Slovenca likovno kanonizirali že kmalu po smrti in da je »njegov narodno-
kult ni lik postal simbol narodne identitete« (Lavrič 2013b: 29). Lavričeva je 
tudi zaznala, da so se propagandne upodobitve Slomška po začetku postopka 
za cerkveno kanonizacijo pomnožile in da so vzporedno s potekom postopka 
za razglasitev za blaženega prevladale upodobitve Slomška kot svetniške oseb-
nosti (Lavrič 2013b: 29).

Slomšek bi, v kolikor bi bile politične okoliščine v Mariboru manj zaos-
trene, javni spomenik dobil že pred Valentinom Vodnikom (Dović 2013: 
192), a so ga, čeprav je bila pobuda sprva usmerjena v postavitev spomenika 
na javnem prostoru, pozneje morali – pa še tukaj ni šlo brez težav – posta-
viti v mariborski stolnici (prim. Lavrič 2013a: 25–64; Lavrič 2013b: 64–82). 
Njegov »javni« spomenik je tako kljub svoji monumentalnosti postal bolj 
nagrobni spomenik, vendar pa to ni odvzelo njegovih spomeniških pretenzij 
in ideje, ki je bila gonilo pobude za postavitev spomenika: počastitev njegove 
narodnobuditeljske vloge v slovenskem narodu (Lavrič 2013a: 26). Ideja o spo-
meniku na čast Slomšku se je porodila že neposredno po njegovi smrti, uradna 
pobuda za postavitev spomenika pa je prišla s strani mariborske čitalnice (kar je 
pomembno: necerkvene organizacije), ko je ta ob tretji obletnici njegove smrti, 
24. septembra 1865, pripravila posebno slovesnost, ki so se je udeležili tudi 
predstavniki Koroške in Kranjske. Tako je pobuda za postavitev primernega 
javnega spominskega obeležja Slomšku, v okviru katere so predstavniki čital-
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nice že tri dni po omenjeni slovesnosti sklenili ustanoviti poseben odbor, ki bi 
prevzel skrb za postavitev spomenika, v svojem jedru imela vseslovenski značaj 
(Lavrič 2013a: 27). Tudi zbiranje denarnih sredstev ni bilo omejeno zgolj na 
lavantinsko škofijo, ampak je – sodeč po objavljenih seznamih darovalcev – 
akcija imela vseslovenske razsežnosti (Lavrič 2013a: 29). Od uradne pobude 
do postavitve spomenika je nato minilo trinajst let, kar glede na okoliščine 
in boj slovenstva z nemštvom ne preseneča. Vmes se je celo porodila alterna-
tivna ideja, da bi spomenik Slomšku postavili v rodni Ponikvi (Lavrič 2013a: 
34–35). K zamudi je pripomogel tudi razkol med liberalci in konservativci ob 
državnozborskih volitvah 1873 (Zver 1999: 104; Lavrič 2013a: 35–36), a ker so 
nemški liberalni krogi nastopali tako proti slovenstvu kot proti Cerkvi, sta se 
tako liberalni in konservativni krog v zunanji potrditvi Slomškovih narodno-
buditeljskih zaslug v ljubezni do domovine in slovenstva poenotila in združila 
(Lavrič 2013a: 26, 36). Delo za spomenik je tako ponovno oživelo leta 1874, 
ko je prenovljeni izvršilni odbor za spomenik na seji 4. novembra 1874 sklenil, 
da bodo spomenik postavili v mariborski stolnici; naknadno so se odločili za 
postavitev v prezbiterij na prostor nasproti škofovskega sedeža. Poleg tega so 
iz zbranih sredstev priskrbeli še spominski plošči za njegov grob in za rojstno 
hišo na Slomu ter sliko za cerkev na Ponikvi – vse troje jim je uspelo realizirati 
leta 1876. Del zbranega denarja so namenili za izdajanje Slomškovih spisov 
(Lavrič 2013a: 36, 38–39).

Aktivno delo za spomenik je steklo na začetku leta 1876. Načrt zanj je pri-
pravil dunajski arhitekt Georg Hartl. Arhitekturo spomenika je izdelal graški 
mojster F. J. Schulz, za izdelavo kipa pa so izbrali slovenskega akademskega 
kiparja Franca Zajca. Ogrodje spomenika je bilo dokončano konec julija 1877, 
že avgusta so ga nato začeli postavljati v cerkev. Izdelava kipa pa se je zaradi 
zamude pri dobavi primernega marmornega bloka zavlekla. Kipar Zajec je kip 
dokončal junija 1878 in poskrbel tudi za postavitev na predvideno mesto na 
spomeniku (prim. Lavrič 2013a: 38–44). Slovesno so ga odkrili na godovni 
dan župnijskega zavetnika Janeza Krstnika, 24. junija 1878. Tudi tukaj ni šlo 
brez pretresov, mestne oblasti so skušale preprečiti na isti dan sklican občni 
zbor članov spomeniškega odbora v okviru mariborske čitalnice ter onemo-
gočiti slovesno mašo s pridigo, ki je bila načrtovana ob odkritju spomenika. 
Očitali so odboru, da daje odkritju spomenika preveč vseslovenski narodni 
značaj in tako posega na področje politike. Cerkveni del prazničnih slovesnosti 
je minil nemoteno: s Kosarjevo pridigo v nemščini in v slovenščini, v kateri je 
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poudaril Slomškove zasluge za Cerkev in narod, zbor v čitalnici pa je zaradi 
županove prepovedi odpadel (Lavrič 2013a: 44–47). Ob slovesnem odkritju 
Slomškovega spomenika je potrebno poudariti, da je šlo za vseslovensko mani-
festacijo, ki je združila v eno Slovence nasprotnih nazorov in presegla delitev 
na dežele. Na slovesnosti so se zbrali Slovenci iz vseh slovenskih dežel pa tudi 
rojaki z Dunaja, Zagreba in Karlovca. O dogodku so poročali domala vsi slo-
venski časopisi ter izpostavljali slovensko enakopravnost (Lavrič 2013a: 47). 

Georg Hartl, F. J. Schulz, Franc Ksaver Zajec: Spomenik Antona M. Slomška v mariborski 
stolnici, 1878 (Fototeka UIFS ZRC SAZU: Andrej Furlan, © UIFS ZRC SAZU)



304

Monika Deželak Trojar

Čeprav je imela akcija za postavitev spomenika nacionalni in vseslovenski 
značaj, pa spomenik, ki je sicer v prvi vrsti poudarjal Slomškov narodni pomen, 
v cerkvi ni mogel doseči tolikšnega narodnega naboja, kot bi ga na javnem 
mestu. Čeprav sta se v času med obema vojnama pojavili še najmanj dve pobudi 
za javni spomenik v Mariboru in dva osnutka (Ivan Sojč, 1922; Karla Bulovec, 
1936), je Slomšek prvi pravi javni spomenik dobil leta 1938 v Slovenski Bistrici 
(Ivan Sojč), v Mariboru pa šele leta 1991. Kip je izdelal kipar Marjan Drev 
(Lavrič 2013a: 56–57; Lavrič 2013b: 47). Tudi mesto Celje se je poklonilo spo-
minu na Slomška in v letih 1995/96 realiziralo idejo Karle Bulovec iz leta 1936 
(Rebula 1996: 145–149). 

Ivan Sojč: Spomenik škofa Antona M. Slomška v Slovenski Bistrici, 1938 (Fototeka UIFS ZRC 
SAZU: Andrej Furlan, © UIFS ZRC SAZU)
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O uradni potrditvi in promociji Slomškovega mesta med pomembnimi 
kulturnimi avtoritetami najdemo dragocene podatke v knjigi Prostori slovenske 
književnosti in na spletišču Prostor slovenske literarne kulture (http://pslk.zrc-
-sazu.si/sl/prostorske-analize/). Za Slomškov primer je še posebej povedna 
Dovićeva analiza spominskih obeležij (prim. Dović 2016: 181–205). Med 1701 
evidentiranim spominskim obeležjem v okviru omenjenega projekta, jih 47 
nosi Slomškovo ime. Čeprav ima podatkovna baza nekaj omejitev (upoštevana 
so le spominska obeležja na odprtih javnih mestih; niso upoštevana obeležja, ki 
so bila odstranjena ali premeščena; spominske plošče niso sistematično popi-
sane), je zajela veliko večino Slomškovih spominskih objektov.4 Dovićeva ana-
liza spomenikov potrjuje, da je bil Slomšek – kljub zamudam pri priznavanju 
statusa kulturne avtoritete – v zavesti slovenskega naroda ves čas prisoten 
kot ena pomembnejših osebnosti med Slovenci. V tabeli, ki prikazuje vrstni 
red osebnosti po številu spominskih enot, je na petem mestu (za Prešernom, 
Cankarjem, Maistrom in Župančičem). Po številu celopostavnih kipov na 
odprtem javnem prostoru je pred njim le Rudolf Maister; po številu ulic, ki so 
poimenovane po njem, se uvršča na enajsto mesto. Tudi v kategoriji ustanov, 
ki so poimenovane po znamenitih osebnostih, ga najdemo na visokem tretjem 
mestu (za Prešernom in Cankarjem) (Dović 2016: 187–188, 193, 195). Porast 
Slomšku posvečenih obeležij je opazen zlasti po letu 1991 (Dović 2016: 200), 
kar časovno sovpada s slovensko osamosvojitvijo in demokratizacijo ter posle-
dično z obuditvijo zavesti o povezovalnih vidikih Slomškovega prosvetnega 
in kulturnega delovanja v širši slovenski javnosti. Kljub naštetim dejstvom pa 
Slomšek v šolskem kurikulumu nima ustreznega mesta. V učnem načrtu za 
osnovne šole ga ne najdemo (ne pri slovenščini, ne pri zgodovini in tudi ne 

4 Ob pripravi tega prispevka se je izkazalo, da podatkovna baza ne zajema vseh Slom-
škovih obeležij. Slomškove spominske sobe so na primer tudi v Vuzenici, Novi 
Cerkvi in na Bizeljskem. Spominske plošče (na odprtem prostoru) so na Slomu, 
pri sv. Primožu na Pohorju, na župnišču v Vuzenici in v Rogaški Slatini. Slomškova 
nagrobna plošča iz kapele na starem mariborskem pokopališču je zdaj locirana v 
stolni cerkvi v Mariboru, še ena spominska plošča pa je ohranjena v župnijski cerkvi 
sv. Martina na Ponikvi. Slomškov kip najdemo tudi na Brezjah in v kulturnem parku 
Suetschach (Sveče) na avstrijskem Koroškem. Na Slomška spominjata Slomškova 
knjigarna in Slomškova založba v Mariboru ter Slomškov list, ki občasno izhaja od 
leta 1963. Sprva je list izdajalo Pospeševateljstvo postopka za prištetje k blaženim in 
svetnikom škofa A. M. Slomška, zdaj pa izhaja pod okriljem Postulature postopka za 
Slomškovo beatifikacijo. 
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pri domovinski in državljanski kulturi in etiki), prav tako ni omenjen v učnem 
načrtu za zgodovino za splošne gimnazije. Po gimnazijskem učnem načrtu za 
slovenščino lahko učitelji slovenščine obravnavajo eno izmed treh možnosti: 
Slomškov učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli, Ciglerjevo Srečo v nesreči ali 
Nedolžnost in silo Josipine Turnograjske (gl. Anon. 2010; Anon. 2016). Ker se 
zavest o Slomškovem kulturnem pomenu za slovenski narod ne more ustrezno 
ovrednotiti in razrasti preko šolskega sistema, odločilno vlogo pri širjenju 
pomena Slomškovega dela za slovenski jezik in narod igra verski pouk v okrilju 
slovenske katoliške Cerkve.5 K širjenju zavesti o Slomšku kot kulturni avto-
riteti (oziroma k reprodukciji kanoničnega statusa) so zgodovinsko gledano 
gotovo veliko pripomogli čitalniško gibanje, obhajanje jubilejnih slovesnosti 
(stoletnica in dvestoletnica rojstva; petdesetletnica, stoletnica in sto petde-
setletnica smrti), organiziranje ljudskih shodov ter zborovanj (Slomškovi 
dnevi, Slomškove nedelje …), odkritja njegovih spomenikov, odprtja razstav o 
njem idr. Občuten delež Slomškovega pesniškega opusa se je zlil s slovensko 
narodno tradicijo in ponarodel. Njegove pesmi so doživele veliko uglasbitev in 
priredb za zborovsko petje ter komorne zasedbe.

Predstavljena dejstva omogočajo sklepanje, da je Slomškov lik tako po 
zaslugi cerkvene kot kulturne kanonizacije vseskozi živ v zavesti slovenskega 
naroda ter ga tudi dejavno sooblikuje. Zaradi svojih prizadevanj je Slomšek 
postal pomemben element slovenske zgodovine 19. stoletja in deluje narodno-
tvorno tudi po smrti. Njegov celostni trud za dvig duhovnega, moralnega in 
kulturnega življenja se je izkazal kot uspešen model nekonfliktnega kulturnega 
nacionalizma, in ga je uvrstil med vodilne kulturne osebnosti celotnega sloven-
skega, še posebej pa vzhodnoslovenskega geografskega prostora. 

5 Npr. Katehetski urad Slovenije v okviru Slomškovega bralnega priznanja po žup nijah 
že šestnajst let nadaljuje Slomškovo vizijo vzgoje otrok preko branja dobrih knjig in 
tako pripomore k širitvi bralne kulture.
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