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Ob izteku leta, ki je bilo ob drugih častitljivih obletnicah posvečeno tudi 150-
letnici smrti blaženega Antona Martina Slomška, je ta za ohranitev in utrditev 
slovenstva izjemno zaslužni mož dobil nov knjižni spomenik. S priredbo in 
okrajšavo v nemščini napisane, prav tako letos izdane izčrpne biografije mu ga 
je postavil pedagog in publicist dr. Jože Till, med drugim raziskovalec življenja in 
zapuščine svete Heme Krške. V Cerkvi so jubilantu Slomšku v letu, 
posvečenemu njegovemu spominu, ki se je začelo že lanskega leta, na njegov 
rojstni in krstni dan, namenili vrsto počastitev, v preostali javnosti pa 
razmeroma malo pozornosti. Malo, glede na to, da delovanja Antona Martina 
Slomška ni mogoče označiti zgolj z enim, verskim skupnim imenovalcem, zaradi 
česar naj bi bil svetel lik le za verujoče. Bil je spoštovan cerkveni 
dostojanstvenik, vendar v svojem času hkrati tudi narodni buditelj, šolnik in 
pedagog ter pesnik, basnopisec in pisatelj, prevajalec in urednik. Še bolj 
daljnosežni dejanji pa sta bili leta 18598 preselitev sedeža Lavantinske škofije iz 
Št. Andraža na Koroškem v Maribor, s čimer je veliko prispeval, da je 
sistematičnemu ponemčevanju izpostavljena južna Štajerska (p)ostala 
slovenska, in že osem let prej pobuda za ustanovitev bratovščine, ki bi s 
tiskanjem in razširjanjem koledarjev ter poučnih in zabavnih knjig segla v 
desettisoče slovenskih domov in razsvetljevala predvsem preprosto ljudstvo. To 
nalogo je do leta 1918 nadvse uspešno opravljala Mohorjeva družba v Celovcu 
in jo v razmerah, ki sta jih svetovni vojni temeljito spremenili, tri družbe v treh 
državah, opravljajo še danes. 
Jože Till opozarja na vse te vidike Slomškove duhovne zapuščine in pravi, da 
blaženega škofa in njegovo delovanje prav zajeti pomeni, »da se moramo 
empatično zamisliti v tedanji svet in  čas, v takratne družbene in kulturne 
razmere v avstrijski monarhiji«. V tem okviru je Slomšek kot dušni pastir, učitelj 
in organizator »zastavil vse svoje sile za Cerkev, za enakopravnost slovenske 
besede, za narodno zavest, za vzgojo in omiko …« Poleg tega opozarja, da ga 
nekateri označujejo za nacionalista, čeprav se je v resnici upiral fanatičnemu 
nacionalnemu fundamentalizmu. Zato »vsak, ki mu očita nacionalizem, projicira 
vanj svoj nacionalizem in zamenjuje to besedo z emancipacijo«. 
 Se je pa Slomšek vsa svoja leta v neštetih pridigah in spisih zavzemal za 
uveljavitev materinščine v šoli. V njej je videl božji dar, v nezvestobi pa smrtni 
greh. Sam je poučeval slovenščino že na bogoslovju v Celovcu, nato je povsod, 
kamor je prišel, ustanavljal ali vodil vsem dostopne nedeljske šole; v Novi Cerkvi 
je imel npr. kar 130 otrok! Pozneje je kot šolski nadzornik skrbel za reden obisk 
pouka na podeželju, za vzdrževanje šolskih stavb it. V razvoju slovenskega 



šolstva je bil zelo pomemben njegov »družboslovni« učbenik Blaže in Nežica v 
nedeljski šoli, ki ga Till imenuje enciklopedija za slovenskega kmeta. Prvič je bil v 
4000 izvodih natisnjen leta 1842 in nato še dvakrat ponatisnjen. Slomšek je 
začel izdajati tudi Drobtinice, ter uvedel petje v učno- vzgojni proces. Njegovo 
zavzemanje za dvojezični pouk in dvojezične učbenike pa je zbudilo tudi 
nasprotovanje, med drugim slavista Frana Miklošiča. Kot »šolskim škof« je po 
letu 1848 sodeloval pri reformi celotnega avstrijskega osnovnega šolstva in za 
slovenske otroke sam napisal učbenike Malo berilo in Veliko berilo.  
 Jože Till se med drugim dotakne tudi Slomškovega ne ravno prijateljskega 
razmerja z vrstnikom, nekaj časa sošolcem Francetom Prešernom, v katerem 
dobronamerni Anton Martin ni bil kos pesnikovim zbadljivim in tudi žaljivim 
verzom. Ne izogiba pa se Till niti točk, kjer se je izkazalo, da Slomšek, vsaj z 
današnjega razgleda, ni bil tako daljnoviden ali ni imel prav. Ko piše o njegovih 
na jezikovna in jezikoslovna vprašanja, kjer je bil Slomšek večinoma 
konservativen, na primer opozori, da se med »abecedno vojno« ni zavzel ne za 
metelčico ne za dajnčico, temveč za to, da bi ostalo pri bohoričici, samo da bi bil 
»vendar enkrat končan ta pogubonosni razkol«. Tudi v revolucionarnem letu 
1848 se je Slomšek kot škof zavzel za potrpljenje in pokorščino med kmeti ter 
za ohranjanje družbenega položaja Cerkve, pozneje pa je, zvest svojim načelom, 
svaril pred demokracijo in komunizmom. Po drugi strani avtor opozarja na 
njegovo izjemno socialno občutljivost, zlasti na obsojanje kapitalističnega 
izkoriščanja otrok. Težke razmere v predilnici Prebold so mu zbudile pesem 
Ubogi otrok v fàberkah, ki se konča z verzi: »Kolʼko revnih, zapuščenih / je po 
faberkah otrok! / Kjer ni vére, ni ljubezni, / tam je samo dʼnar njih bog. « 
 Avtor je v knjigo poleg slikovnega gradiva vključil zelo obsežno 
dokumentacijo: časovno preglednico Slomšek in njegov čas, Slomškovo 
bibliografijo ter izčrpna seznama virov in literature. 
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