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Predstavitev biografske monografije Janeza Juhanta "Lambert Ehrlich -
prerok slovenskega naroda"

Ü A.q.zOzzob 18:00 t lluUt.lana b Zgodovina, tzobraievanje A

V sredo, 6. aprila 2A22, ob L8. uri bo v Cankarjevem domu, Kosovelova

dvorana, v Ljubljani predstavitev biografske monografije Janeza

Juhanta Lambert Ehrlich - prerok slovenskega naroda.

Knjigo bodo predstavili prof. dr. Janez Juhant, doc. dr. Tamara Griesser

Peöar; prof. dr. Stane Granda. V glasbenem okviru bodo nastopili Bernarda

Fink lnzko, Marko Fink ter

Tomaä Plahutnik na citrah.

P rij ave : za I ozba @ mo ho rj eva. aU tel. : 0043 / 463 / 565t5 -26

-t4

Katoliöki duhovnik in profesor Lambert Ehrlich (rojen 18. 9. 1878 v
Zabnicah v Kanalski dolini Italija], umorjen 26. 5. 1942 v Ljubljani) po svojem pomenu, vlogi in dejavnosti prekaöa veöino

slovenskih rojakov, öeprav je njegov lik, ial, 5e danes skoraj neznan. Govorimo o eni najbolj prepriöljivih strateökih

dräavniökih osebnosti med Slovenci.

Po osnovni Soli v Zabnicah je obiskoval gimnazijo v Celovcu in tam maturiral, zakljuöil Studij teologije z doktoratom v

lnnsbrucku in se izpopolnjeval öe v Rimu, Pa- rizu in Oxfordu. Leta 1902 je postal duhovnik krike 5kofije na avstrijskem

Koroökem, deloval kot kaplan in tajnik ökofa Kahna in od leta L910 predaval filozofijo in osnovno teologijo v tamkajinjem

semeniööu. Kot duöa katoliSkega duhovnega gibanja je usmer- jal veöino duönopastirskih, kulturnih in socialno-politiönih

pobud med Slovenci in celo nemSko govoreöimi Avstrijci na Koroökem.

Bil je ölan Milesove komisije za razmejitev Koroike, na pariSki mirovni konferenci pa je bil izvedenec za Koroiko in deloval

kot usmerjevalec jugoslovanske delegacije v prizadevanjih za uveljavljanje pravic Slovencev in Hrvatov.

1. maja 1922ie postal redni profesor za primerjalno veroslovje na TeoloSki fakulteti Univerze v Ljubljani in bil trikrat njen

dekan. Po strokovnih ocenah specialistov je bil vrhunski znanstvenik, predavatelj, strokovnjak za verstva, etnologijo,

misiologijo. 23.3.1931, ga je Skof Roäman uradno imenoval za Studentskega duhovnika. Zavzeto, nese- biöno in predvsem

premiSljeno je spodbujal Studente (tedaj akademsko mladino) k dejavnemu kr5öanskemu druibenemu )ivljenju.

Moö sta mu dajali Ziva vera, preverjena v molitvi in dosledni askezi, in globoka lju- bezen do vsakega öloveka. Klical je k

redu, druäbeni praviönosti in spoötovanju dosto- janstva vsakega öloveka.

Svoje odloöno nasprotovanje italijanskemu in komunistiönemu zatiranju v svoji Spomenicittolijonomje plaöal z iivljenjem,

ko so ga s Studentom Viktorjem Rojicem pred njegovim Cirilovim domom po ukazu Edvarda Kardelja in Borisa Kidriöa

ustrelili atentatorji, organizirani kot tajna varnostno-obveööevalna sluäba komunlstov (VOS).

B vaato
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SLOVENSKA ODDAJA

Predstavitev knjige Janeza Juhanta Lambert Ehrtich - prerok stovenskega naroda

SVET

Predstavitev knj ige Ja neza J u ha nta
Lambert Ehrlich - prerok
slovenskega naroda

V sredo, 6. aprila 2022, je v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani potekala
predstavitev knjige Janeza Juhanta: Lambert Ehrtich - prerok s/oyenske ga naroda. Pri
predstavitvi so poleg strokovnjakov za knjigo sodelovali tudi Marko Fink ter Bernarda lnzko
Fink in Tomai Plahutnik na citrah. Predstavitve se je poleg nekaterih ökofov in drugih gostov
ude[eZil tudi predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janöa.

P. lvan Herceg DJ - Vatikan; Kabinet predsednika vtade

https://www. vatican news.valsl/sveVnews/2022-04lpredstavitev-knjige-janeza-juhanta-lambert-eh rlich-prerok-slov. himl 1t2
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Po uvodnih besedah in pesmi so najprej predstavniki zalo2nikov: Hanzi Fitipiö Mohorjeve
druZbe v Cetovcu; Tänja Ozvatiö Cetjske Mohorjeve dru2be; Renato Podberöiö Gori5ke

Mohorjeve druZbe ter dr. JanezVodiöar, dekan Teoloöke fakultete Univerze v Ljubtjani
predstaviti raztoge, zakaj so pristopiti k temu projektu. Za tem so spregovoriti avtor prof. dr.

Janez Juhant in zgodovinarja doc. dr. Tamara Griesser Peöar ter prof. dr. Stane Granda.

Predstavitev je vodila novinarka Erika Jazbar, zamejska Slovenka, ki Zivi v Gorici. Pristuhnimo

odlomkom predstavitve.

Prisluhni predstaviwilnjige Janeza Juhanta Lambert Ehrlich - prerok ilovenskega

naroda.

Öetrtek, 7. april2022, L2:OB
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Domov > Novice

Predsednik vlade Janez Jania na predstavitvi knjige
Lambert Ehrtich - prerok slovenskega naroda

6.4.2022 Predsednik Vtade RepubLike Slovenije

Predsednik vtade Janez Jania se je drevi v Cankarjevem domu udeteZit predstavitve
knjige Janeza Juhanta Lambert EhrLich - prerok slovenskega naroda. poteg

strokovnjakov za knjigo, sta pri predstavitvi sodetovata tudi Marko in Bernarda lnzko
Fink.

Predsednik vlade Janez Jania se je drevi v Cankarjevem domu udeLeZiI predstavitve knjige Janeza Juhanta Lambert Ehrtich -
prerok slovenskega naroda. I Avtor Kabinet predsednika vtade

1/8

uKorenine ideje o neodvisni slovenski drZavi najdemo vakademskem ktubu StraZa, kiga jevtridesetih tetih
prejinjega stoletja ustanoviI dr. Lambert Ehrtich. Konec teta 1941je obLikovaL itegatni potitiini program z
nastovom Slovenski probtem, v katerem je izmed moZnosti predvidet Stovenijo kot samostojno drZavo,<, je

https://wwriv.gov-silnovicel2022-04-06-predsednik-vlade-janez-jansa-na-predstavitvi-knjige-lambert-ehrlich-prerok-slovenskega-naroda/
1t2
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o delu Lamberta Ehrticha zapisala Helena JaneZif ob razstavi samostojna Stovenija: Vöasih se sanje

uresnie ijo.

Kot je povedal avtor knjige, gre za predstavitev enega kl.juönih Slovencev, ki je ttakoval pota samostojni

Stoveniji. Predsednik vlade se je s svojo prisotnostjo na predstavitvi knjigi simbotiöno poktonil. slovenskemu
rojaku.

f Detite na Facebook

Y Detite na Twitter

Pomagajte nam izboljiati spletno mesto Ste naSti informacije, ki ste jih iskati? DA NE

Odgovorna institucija: Urad Vtade Repubtike Slovenije za komuniciranje I L O1 478 26 00 | El gp.ukom@gov.si

Zadnja sprememba: 7. 4. 2022

@ 2022 GOV.S|
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Janez Juhant: Lambert Ehrlich - Prerok
slovenskega naroda
21. aprlla,2022

Naslovnica (Foto : Mohorjeva )

KatoliSki duhovnik in profesor Lambert Ehrlich, rojen leta 1878 v iabnicah v
Kanalski dolini in umorjen 26. 5. 1942 v Ljubljani, po svojem pomenu, vlogi in
dejavnosti prekaöa veöino slovenskih rojakov, öeprav je njegov Iik, äal, öe
danes skoraj neznan. Govorimo o eni najbolj prepriöljivih strateökih dräavniökih
osebnosti med Slovenci, piöejo na spletni strani Celjske Mohorjeve, kjer je izöla
knjiga Janeza Juhanta Lambert Ehrlich - Prerok slovenskega naroda.

Po osnovni öoli v Zabnicah je Ehrlich obiskoval gimnazijo v Celovcu in tam maturiral,
zakljuöil ötudij teologije z doktoratom v Innsbrucku in se izpopolnjeval öe v Rimu, Parizu

in Oxfordu. Leta 1902 je postal duhovnik kröke ökofije na avstrijskem Koro5kem, deloval
kot kaplan in tainik ökofa Kahna in od leta 1910 predaval filozofijo in osnovno teologijo v
tamkajönjem semeniSöu. Usmerjal je veöino duSnopastirskih, kulturnih in socialno-
politiönih pobud med Slovenci in celo nemöko govoreöimi Avstrijci na Koroökem, bil ölan

Milesove komisije za razmejitev Koroöke, na pariöki mirovni konferenci pa je bil

izvedenec za KoroSko in je deloval kot usmerjevalec jugoslovanske delegacije v
prizadevanjih za uveljavljanje pravic Slovencev in Hrvatov. 1. maja 1922 je postal redni
profesor za primerjalno veroslovje na Teoloöki fakulteti Univerze v Ljubljani in bil trikrat
njen dekan.

Bil je vrhunski znanstvenik, predavatelj, strokovnjak za verstva, etnologijo, misiologijo.
23' 3. 1931 ga je ökof RoZman uradno imenoval za Studentskega duhovnika. Zavzeto je
spodbujal ötudente, tedaj akademsko mladino, k dejavnemu kr5öanskemu druZbenemu

Zivljenju, Klical je k redu, druZbeni praviönosti in spoötovanju dostojanstva vsakega

https://slosolar.si/aktualno/janez-juhant-lambert-ehrlich-prerok-slovenskega -narodal 1t2
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öloveka. Svoje odloöno nasprotovanje italijanskemu in komunistiönemu zatiranju v svoji

Spomenici Italijanom je plaöal z iivljenjem, ko so ga s ötudentom Viktorjem Rojicem
pred njegovim Cirilovim domom po ukazu Edvarda Kardelja in Borisa Kidriöa ustrelili
atentatorji, organizirani kot tajna varnostno-obveööevalna sluZba komunistov (VOS).

Kniiga ie celovit prikaz osebnosti Lamberta Ehrlicha (1878-1942) ter njegovega
vsestransko bogatega delovanja v Cerkvi in druibi na Koroökem in v Sloveniji.
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LAMBERT EHRLIGH
prerok slovenskega naroda

Naslovnica

I(am bi v va5em bogatem opusu uvrstili to zaietno kniigo o dr.
Lambertu Ehrlichu?

Knjiga o dr. Lambertu Ehrlichu je bila moja sröna Lelja, kajti skozi trideset let se bolj ali manj

ä-etns
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Kip dr. Lamberta Ehrlicha na dvoriööu Teoloöke fakultete v Ljubljani. FOTO: lvo Zajdela

Za vas piöe:

lvo Zajdela

Objava: 06. 04. 2022 I OO:3O

Deli: Q y 6

POSLUSAJ öUNEX

P red go leti so komunisti z dr. Lambertom Ehrlichom umorili eno

naipomembnei5ih osebnosti v na5i zgodovini.

Te dnije izSla obse2na knjiga (638 strani) Lambert Ehflich- prerok slovenskega naroda o tem

velikem öloveku in Slovencu. Z njenim avtorjem dr. Janezom Juhantom smo se pogovarjali tudi

o tem, zakaj Slovenci nimamo dr. Ehrlicha v osrednjem spominskem panteonu, zakaj je spomin

205
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izkljuöevan iz slovenske druZbe zaradi bivöega sistema. Menim, da je to ölovek, kije izredno

pomemben za narod,za katoliöane in nasploh za vse öloveStvo.ZaIo sem si zadal nalogo, da to

knjigo napiöem in sem zelo vesel, da mi je, kljub mojim letom, to uspelo. Mislim, da bo naSla

primeren odmev v slovenski javnosti.

=-
*

*

4

Dr. Lambert Ehrlich.

I(ako ste kniigo pisali?

O dr. Lambertu Ehrlichu je pravzaprav zelo veliko napisanega, tako v pozitivnem kot v

205 Letne
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dostopen,morda jekaj öekjezakopanovzemlji. Greza arhiv,ki sogaStra2arji medvojnov

kantah zakopali.

I

' l:il

Dr. Janez Juhant. FOTO: lvo Zajdela

Ste vsega pretledali?

To gradivo sem vse pregledal in ga je kar veliko. Veliko zapisov od samega Ehrlicha, veliko pa od

njegovih uöencev. Verjamem, da so najbolj znaöilna, to sem v knjigi tudi upoSteval, priöevanja

njegovih uöencev po njegovi smrti. To so bogata in prepriöljiva priöevanja, ki govorijo, kako je bil

Ehrlich ölovek, ki je bil sredi 2ivljenja. Predvsem pa tudi, kako je bil enkraten ölovek, v nasprotju

s tem, kar so öirili v javnosti, da naj bi bil militanten, bojevit in öe kaj. Popolnoma niö tega ne drZi,

on je bil predvsem naöelen in globoko duhoven ölovek. Zelo jasno se je zavedal kaj pomenijo

totalitarizmi za Slovence. Proti temu se je uprl in svoje ljudi k temu vzgaial.Zalo ga je doletela

usoda nasilne smrti ter oblatenje njegovega imena, celo njegovo truplo so izkopali in potem

odvrgli nekje na Postojnskem

l1
t
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I
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Umorjen dr. Lanrbert Fhrlich na Streliäki ulici v Ljubljani 26. maja 1942

Omenili ste spomine v tem straZarskem arhivu.
-leh spominov je kar nekaj in uparn, da jih bomo objavili. Napisali so jih Jo2e Peterlin, ki je po

vr:ini deloval v Trstu, njegov soäolec, kriänik p. Stankr: Dostal, ki se je po vojni Limaknil na Öeäko,

tam so ga komunisti muöili in uslrelili, potem äe drugi, tudi neznani, veö kot polovica jih je

SIRINA VISINA

// ir ,r" '\ r/
/ ,qrnir' \ i' i"ä"' \ I'tl i ..)..

PREMER TIP GUME

i.-a:It xri:
(
\ i]

POtsatrE svoto
VELIKOST i li :t ,.,,: ; r,j !: : :lj'r-ij L :

https://www. d ruzina.si/cla nek/janez-ju ha nt.lam bert-eh rlich-prerok-slovenskega-naroda

'q $,1
A,! 4

5t26



09.05.22, 08:52 Janez Juhant: Lambert Ehrlich - prerok slovenskega naroda I DruZina - vsak dan s teboj

univerzi, posebej nasprotovanjih in rovarjenjih komunistiönih Studentov. To so izjemno bogati

zapisi. V arhivu so tudi medvojni zapisi, eden od njih je bil Tine Duh, ki je bil po vojni v Argentini

Pogrebnisprevod umorjenih dr. Lamberta Ehrlicha in Viktorja Rojica.

Gotovo ste v kniigi zaielivse pomembne vidike Ehrlichovega
tivlierqa in dela? I(atere bi posebei izpostavili?

Vsebino sem najprej postavil v okvir, potem sem predstavil Ehrlichovo Zivljenjsko pot ter

bistvene vidike njegovega Zivljenja in delovanja. Predvsem delovanja med ötudenti, kar se tudi

slabo ve, in tudi glede njegovega strokovnega dela. Bil je eden prvih strokovnih etnologov, ki je

popolnoma obvladal tedanje vedenje o narodih. Sicer ni delal na terenu, ampak tudi pisec

znamenite Zlate veje (The Golden Bough\ James Frazer tudi ni bil terenski raziskovalec, pa je

kljub temu pisal etnoloöke Studije. Pomembno je Ehrlichovo misijonsko prizadevanje, saj je
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deZevalo je, se je v Grobljah na misijonskem zborovanju zbralo deset tisoö ljudi. Organiziral je

ötevilne kongrese za teologe in ötudente. Tudi pisal je o svetovnih misijonarjih, kot je bil

Franöiöek Ksaverij, in seveda o naöih, Baragi itd.

Grob druäine Ehrlich v Zabnicah pod SvetimiViöarjamiv Kanalski dolini. FOTO: lvo

Zajdela

Dr. Ehrlich ie bil velik slovenski domoliub, tudi z boleöo izkuSnio
avstriiskega nacionalizma.

lzhajal je iz druLine desetih otrok, bil je predzadnji, v njej je dihal slovenski zrak. Bil je veöinoma

v nemökih öolah in to so bile takrat öole, ki so Slovence ponemöevale. On je v teh öolah vendarle

gojih slovensko zavest. Zanimivo je, da je na maturi pisal o PreSernovi dobi in njenem pomenu

za slovensko slovenstvo. Bilje ölovek, ki je 2e takrat öutil pomen slovenskega jezika. Najbolj ga

je v tem utrdil Canisianum v lnnsbrucku, kjer je ötudiral od leta 1897 do 1903, leta 1902 so ga

posvetili v duhovnika, leta 1903 je doktoriral. Tam je po priöevanju Stanka Dostala vstopil v t. i.

slovanski klub. Tudi sam sem bil v Canisianumu in vem, da so bili ti klubi velika vzpodbuda za

slovansko sreöevanje. To jetudi danes aktualno, na primer v zvezi z Ukrajino. Tu je Ehrlich

zaöutil pomen vezanosti naroda in vere. Ko je leta 1903 priSel na Koro5ko, je takoj zaöel z vso

205
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sredi5öe slovenstva. Takrat se je zaöel pritisk diktature in protislovenskega razpoloZenja

liberalne vlade v Srbiji. Na Viöarjah niti italijanski faSisti, ki so bili takrat zelo ognjeviti, niso

zaöutili, da bi ölo za kakSno nevarnost. Ehrlich je tam zaöel viöarsko sreöevanje, ki se je

nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni in revoluciji. ViSarje so bile, kot je Ehrlich dejal leta 1933,

mejnik, kjer so predniki postavili cerkev, kjer se narodi ne bodo med seboj borili, ampak

sreöevali v veri. Tam se je razvijala ideja zedinjene Slovenije, ki jo je Ehrlich razvil potem jeseni

1941 v spomenici Slovenski problem.

Spominska ploööa dr. Lamberta Ehrlicha na Marijini bo2jepotnicerkvi na Svetih Viöarjah. FOTO: lvo Zajdela

Sodeloval ie tenapariöki mirovni konferenci, torei zelo zgodai v
svoii ukarieri< zakai Ze takrat?

Leta 1910 je postal profesor v bogoslovju v Celovcu. Na zaöetku vojne se je sreöeval z begunci

in ranjenci.Zaradi poznavanja jezikov, tudi slovanskih, so ga nastavili v Bukovini, kjer je skrbel

za ujetnike.2e leta 1913 je napisal znano knjigo AusdemWilajet Kärnten, v kateri je pisal, kako

so bili Koroöci vseskozi sistematiöno zatirani. Zapisal je celo, da so nemöki nacionalisti imeli
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Nekdanji (sicer prazni) grob dr. Lamberta Ehrlicha na ljubljanskih Zalah; pred obnovo, leta 1990. FOTO: lvo
2ajdela

Bistveno vltra5anie pa ie seveda mirovna pari5ka konferenca.

On je bil v t. i. Milesovi komisiji /ameriSki polkovnik Sherman Miles, ki so ga doloöili, da je na

Koroökem pregledal mejni poloLaj med Nemci in Slovencil.Zaradi avstrijske propagande je to

opravljal bolj povrSno in Ehrlich je poskuöal öim bolj obiskovati slovenske kraje, da bi se videla

njihova prava podoba, in tudi, kaj so nemöki nacionalisti naredili proti Slovencem na Koroökem

To se ni posreöilo, zato je na zaöetku mirovne konference dosegel, da poroöilo Milesove

komisije ni bilo sprejeto, ker je bilo nepraviöno do Slovencev. Pisal je peticije. Na zaöetku leta

1919, ko je potoval, je takratnemu nunciju svetega sedeZa v Bernu predal resolucijo, v katerije

natanöno pojasnil poloZaj koroökih Slovencev. Poudaril je, kaj se bo zgodilo, öe Slovencem ne

bodo pomagali, tudi v cerkvenem smislu. Zapisal je, da bodo ti Slovenci izgubljeni ne le kot

Slovenci, ampak tudi kot katoliöani, ker bodo postali Nemci oziroma nem5kutarji, ki se bodo

oddaljili tudi od Cerkve. Tako je to Vatikanu predstavil tudi kot Cerkveni problem, ne samo kot

slovenski narodni problem.
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Obnovljeni grob dr. Lamberta Ehrlicha na ljubljanskih Zalah je 15. novembra 1997 blagoslovil Skof Joäef

Kvas. FOTO: lvo Zajdela

Na pari5ki mirormi konferenci ie bil dr. Ehrlich gonilna sila.

Deloval je v jugoslovanski delegaciji, ki jo je vodil biv5i avstrijski minister lvan Zolger. Ötani

delegacije iz Srbije in s Hrvaöke so imeli manj posluha za to problematiko. Predvsem je bilo to

zelo zahtevno vpra5anje, ker so ltalijani leta 1915 dosegli sporazum z antanto, da bodo v

zameno za sodelovanje, ker so prestopili v njihovo zvezo, dobili ustrezna ozemlja, seveda na

raöun Slovencev in Hrvatov. To se je tudi zgodilo. Kljuöno je bilo, da je Ehrlich kljub temu, da je

videl, da veliki po svoje krojijo usodo malih narodov, kot je zapisala tudi Hannah Arendt, in se ne

ozirajo na pravice manjöih narodov, vzpodbujal sodelavce v slovenskem delu delegacije, da so

pisali peticije, poskuSali priti v vplivne öasopise. lzposloval je sreöanje ökofa Antona

Bonaventure Jegliöa z voditeljem francoske vlade Georgesom Clemenceaujem ter razne druge

taköne akcije. Da ne govorimo o peticijah, ki jih je objavljal in skuSal razöiriti v javnost. Kljub

temu, da so velike sile pri zaprtih vratih same odloöale, je skuöal vendarle uveljaviti vpliv naSe

delegacije. Vse to je zapisoval, tudi potek konference. lz tega je nastala debela knjiga Lambert
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Ehrlich ie bil velik slovenski rodoljub, izjemno sposoben ölovek, ki se je zavzemalza

slovensko drZavo, torei ravno za tisto, kar nam je naisvetej5e.

Te dokumente je potem 5e malo redigiral, v 30. letih naj bijih izdala Slovenska matica, lzidor

Cankar je napisal spremno besedo, pa do tega ni priSlo. Ehrlich jih je hranil doma pri sebi,

kasneje so preko stra2arjev priöli v tujino, kjer jih je Svobodna Slovenijaizdajala v ZdruZenih

drZavah Amerike, pribli2no dve tretjini.

Govor Avguötina Kuka iz Kanade, nekdanjega Ehrlichovega Straäarja, na postavitvi novega nagrobnika na

nekdanjem Ehrlichovem grobu 15. novembra"lggT. FOTO: lvo Zajdela

Ehrlich ie iasno utotovil, da smo bili Slovenci premalo prepoznavni.

Je bilo pa dobro, kar se veliko krat pozablja, Ehrlich je videl v tem, da smo se Slovenci leta 1917

plebiscitarno odloöili za Jugoslavijo, da smo s tem, öe tako reöem, prestopili na zmagovito stran,

kar je bilo doloöilno, da smo postali Slovenci tudi sogovorniki. Kljub temu je obZaloval, da nismo

bili bolj uspeöni.
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so potem 5li med poöitnicami in tudi na Studij v Francijo. Ustanovil je francosko revijo, v kateri

so poskuSali slovenske probleme predstaviti mednarodni javnosti.

:
Ze v tem öasu je dr. Ehrlich poskuöal öim bolj ozaveööati Slovence, da se postavijo na svoje

noge. lz tega je potem nastalo to, kar je zapisal jeseni 1941 v izjavi Slovenski problem. V njej je

povzel idejo viSarske Slovenije in idejo Slovenije kot samostojne drZave oziroma kot male Svice

na tem obmoöju ali t. i. evropske skupnosti, kjer bi bila Slovenija srediSöe v sklopu drZav med

Baltikom in Jadranom oziroma Egejem.

Kot je zapisala Helena JaneZiö v spletni razstavi NUK, so temelji slovenske drZave pri dr.

Lambertu Ehrlichu in akademskem klubu Stra2a. Mislim, ne glede na druge, ki so po vojni v tujini

gojili idejo o slovenski drZavi, da je dr. Ehrlich na to bistveno vplival. Tudi potem, ko se je leta

1990 oblikoval Demos, so te ideje prihajale nazaj domov tudi po dejanskih ljudeh, Zebota sicer

takrat veö ni bilo, so pa bili drugi, ki so te ideje posredovali Demosu, ki je to tudi uresniöil.

Govor Martina Krannerja iz Gorice, nekdanjega Ehrlichovega StraZarja, na postavitvi novega nagrobnika na

nekdanjem Ehrlichovem grobu 15. novembra1997. FOTO: lvo Zajdela

Letne

SIRINA WSINA

porSörre svoto
VELIKOST

TIPGUME

DODATNEOPCIIE +

https://www.druzina.si/clanek/janez-ju hant-lambert-ehrlich-prerok-slovenskega-naroda

PREMER

12t26



09.05.22, 08:53 Janez Juhant: Lambert Ehrlich - prerok slovenskega naroda I DruZina - vsak dan s teboj

Glavna Ehrlichova znaöilnost je njegova dejavna osebnost. Bil pa je izjemo razgledan in duhovno

ukoreninjen ölovek, kije svoje öloveöko delovanje utrjeval s stalnim in doslednim duhovnim

poglabljanjem. Povezuje krööanstvo in narodnost: Medtem ko je narodnost temelj, dan po naravi

in obogaten s kulturo (materin jezik), je pomoö temu, da ne bi bili nacionalisti in se zapirali vase

kr5öanstvo, ki ölovekovo narodnost razSiri v sploSnoöloveSko (katoliSko) skupnost, kar je uteleöa

KatoliSka cerkev. Zalo je katoli5tvo poleg naroda izjemno pomembna in viöarska Slovenija po

njegovem daje duhovni zagon, da Slovenija lahko res v polnosti Zivi.

Umor tak5nega öloveka pomeni dejansko nasprotovanie tudi vsem vrednotam in idealom,
ld jih ie zastopal ter utele5al pri svoiem delovaniu.

Danaönje razmere, zlasti vojna, s katero skuöa Putin nasilno podjarmiti Ukrajino, potrjujejo to

izkljuöevalno, protiversko in neöloveSko ost. Za Slovenijo in za svet je pomembno, kako Jan5eva

vlada, Janöa osebno, Matej Tonin in drugi ölani to prepoznavajo in vplivno spodbujajo

solidarnost Evrope in sveta z zatiranimi Ukrajinci. Prepustiti se zgolj zemeljskim okvirom je

leviöarska, omejena agenda, ki razdvaja, izloöuje in uniöuje druge in ne dovoljuje, da bi ljudje

sodelovali. Ehrlichov duhovni temelj se v polnosti Siri samo tam, kjer iööemo globlje temelje, ki

nas med seboj povezujemo in tako presegamo bodisi ideoloSke, kakor nacionalne in druge

omejenosti. Öeprav so ti sestavni del naöega Zivljenja, je za preseganje tega izjemno

pomembno, da smo tega sposobni. Ehrlich se je kot Martin L. King nenasilno uprl vsakemu

nasilju nad drugimi.
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Obnovljenigrob dr. Lamberta Ehrlicha na ljubljanskih Zalah. FOTO: lvo Zajdela

Med okupaciio, voino in komunistiöno revoluciio ie nadalievalz
deiavno drZo.

Zelo preroSko je prepoznal, kaj se bo zgodilo. Ze pred vojno je pisal, da bo verjetno priölo do

vojne ter da bodo faöisti in nacisti poskuöali uniöiti Slovenijo. Kot tudi, da bo nato priölo do

revolucije v Sloveniji.Zaradi ostrega delovanja komunistov na univerziie videl, da imajo

komunisti, ki jih sicer ni bilo veliko, podporo pri nekaterih profesorjih, kot Kidriöu, Ocvirku in

nekaterih liberalnih.

Tako v liberalizmu kot komunizmu je videl glavno nevarnost za slovenski narod, ker sta to dve

skrajnosti, ki zanikata samostojnost osebe, kakor naroda. Videl je, da bo vojna za Slovence

kljuönega in usodnega pomena, kar se je potem tudi zgodilo.

Ko je 6. aprila 1941 priölo do napada na Jugoslavijo, je med drugim zapisal, da Zeli ponuditi sebe

Bogu na razpolago kot Zrtev zala, da bi obvaroval slovenski narod. To se je po eni strani

zgodilo, ni pa mogel slovenskega narodnazavarovati pred totalitarizmi
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drZave Amerike, kjer so ga izdali

Ko se je zaöela komunistiöna revolucija, je napisal znamenito spomenico ltalijanom. V njejje

oöital najprej ltalijanom, da niso vzpostavili reda, kar so kot okupacijska sila dolZni, in

komunistom, da izkoriööajo stisko naroda za teror nad njim ter t. i. zmerni sredini, da jim

pomaga.

Nagrobnik groba (kenotafa) dr. Lamberta Ehrlicha na ljubljanskih Zalah. FOTO: lvo Zajdela

Ves öas ie bil zelo deiaven.

Ko je bil 6. aprila1941v bombardiranju Beograda ubit minister Franc Kulovec, so predlagali

najprej, da bo minister, vendar je to postal Franc Snoj, Na Palah pri Sarajevu se je sreöal z

ministrom Mihom Krekom in drugimi predstavniki jugoslovanske vlade. Z njimi se je peljal do

Örne Gore. Ker v letalu ni bilo prostora zanj in njegove spremljevalce, med katerimi sta bila Ciril

Zebot, Mirko Javornik in Tine Debeljak, se je vrnil v Slovenijo. Med voZnjo po ozkih örnogorskih

cestah je njegov avto zletel s ceste, vendar je preZivel nesreöo.
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Na Streliöki, kjer je vosovski morilec umoril dr. Lamberta Ehrlicha, je bila leta 1990 spominska slovesnost,

Stane Vezjak ie na Skarpo pritrdil spominski venec z napisom, prisotni desno Stanislav Klep, Vera TrampuZ,

Franc Miklavöiö, Peter Levec. FOTO: lvo Zajdela

I(o se ie vrnil v Sloveniio, ie (p)ostal skorai osrednia politiöna
osebnost?

Banu Marku Natlaöenu je predlagal, da ustanovijo podtalno vlado, s katero bi pripravljali upor

proti okupatorju. Ehrlich je dejal, da Srbi niso obranili Jugoslavije, zdaj smo prepuSöeni samim

sebi in se moramo postaviti na svoje noge. Ker je bil Natlaöen Ze ölan konzulte, je menil, da to

ne bo mogoöe. Tudi ker so bili povezani s Krekom v Londonu, niso hoteli oblikovati svoje oblasti

Zaradi tega je potem jeseni 1941 napisal izjavo Slovenski problem, v katerije govoril o

samostojni Sloveniji, bodisi samostojno ali v okviru srednjeevropskih slovanskih in drugih drZav,

od Baltika do Egeja, s srediööem v Ljubljani.

Öe bi takrat uspel slovenske stranke povezati v boju proti okupatorju, bi se morda zadeve

odvijale drugaöe. Öeprav je to glede na kasnejöi mednarodni geopolitiöni poloZaj zelo te2ko
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Na Streliöki, kjer ie vosovski morilec umoril dr. Lamberta Ehrlicha, je bila leta 1990 spominska slovesnost;

Stanislav Klep, Vera TrampuZ, Zdenko Zavadlav. FOTO: lvo Zajdela

Niegova spomenica italiianskim oblastem aprilate42 ie bila posebei
pogumno deianie in vredna posebnega narodovega spomina.

Saj toje Zalostno, da so v vseh povojnih zapisih zgodovinarji, ki imajo neko ime, tu popolnoma

pogoreli, ker niso zapisali bistvenih stvari, da se je Ehrlich zavzel za narodno ohranitev in

preZivetje Slovencev v takratnih zahtevnih razmerah. Peter Urbanc je na RoZmanovem

simpoziju dejal, da je Ehrlichova spomenica bila izjemno pomemben dokument, ki ga v Evropi ni

bilo takega.

Spomenica je imela zelo pomembno vlogo, kot kritika in upor okupatorski oblasti v tem smislu,

da ltalijani morajo zagotoviti red, dovoliti gibanje (svoboda in promet), odpreti ustanove, zaprli

so Tehniöko fakulteto. Ostro je kritiziral fa5istizacijo Slovenije, nasilje nad ljudmi. Komunisti

napadejo vasi, zbeZijo, potem pa pridejo ltalijani in vse, kar je preZivelo, odpeljejo v internacijo,

vasi pa poZigajo, obojim je oöital sodelovanje pri uniöevanju Slovencev. ltalijani imajo po
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Z vso svoio osebnostjo se ie zavzerrralzato, da bi uresniöeval in tudi drugim odpiral pota

öloveikosti ter tako tudi druge bogatil.

Spomenica je imelo veliko teZo

Polkovnik, ki je spomenico pri italijanskem generalu sprejel, je dejal, da bi bilo treba avtorja in

tega, ki jo je prinesel, takoj zapreti in ustreliti, ker je bila to nezasliöana kritika italijanske oblasti.

Spomenica je bila tudi kritika komunistov in je bil to verjetno zadnji povod, da so Ehrlicha umorili,

tako kot druge, ki so se jim uprli, med odmevnejöimi primerije bil umor bana Marka Natlaöena

13. oktobra 1942.

Umor dr. Ehrlicha je poleg Edvarda Kardelja naroöil tudi Boris Kidriö, öeprav je Ehrlich leta 1935

na proSnjo oöeta Franceta Kidriöa prispeval, da so ga osvobodili iz jeöe na Dunaju.

Na Streliöki, kjer je vosovski morilec umoril dr. Lamberta Ehrlicha, je bila leta 1990

spominska slovesnost; venec. FOTO: lvo Zajdela

I(omunisti so dr. Ehrlicha uvrstili na sam vrh osebnosti, ki iih ie
treba uniöiti. Gotovo >>z razlogom(?
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Spominska slovesnost na Streliöki ulici, kjer je vosovski morilec umoril dr. Lamberta Ehrlicha. Od leve Franc

Miklavöiö, Zdenko Zavadlav, Vera TrampuZ, Viktor BlaZiö, pesnik Peter Levec, Stanislav Klep, Stane Vezjak.

FOTO: lvo Zajdela

Itai ie pravzaprav pomenil homunistiöni umor dr. Ehrlicha za
takratno dogaianie (okupaciia, upor, revoluciia)?

Treba ga je gledati v kontekstu vseh ostalih umorov. Angela Vode je zapisala, da so ötevilni tudi

v partizanskih vrstah videli, kako se zadeve odvijajo, da ne gre predvsem za >osvobodilno

fronto<, ampak za prevzem oblasti. Vse, ki so bili realni ali le potencialni nasprotniki, je bilo treba

po komunistiönem mnenju odstraniti. VOS, kije umore izvajala, je bila izrazilo partijska

organizacija. Ni ölo za protiokupatorsko tajno policijsko organizacijo, ampak partijsko. Z njo so

vse, tako znotraj Osvobodilne fronte, kot predvsem zunaj nje, ki so bili kakor koli partiji >na

poti<, odstranjevali. V knjigi sem opisal tudi primer Aleöa Stanovnika, ki so ga skoraj gotovo dali

ubiti ltalijanom komunisti. O tem so pisali tudi Stra2arji v najdenih dokumentih, v 70 strani

dolgem besedilu lzdajalska zarota Komunistiöne partije s pomoöjo komodne sredine.

Tudi Angela Vode je to omenila, da je kr5öanski socialist Janez Tominc to sliöal in povedal
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Italijani aretirali. Ob zasliöanju so mu povedali, kakSne funkcije ima in je ob tem samo onemel,

sajje vedel, da so ga izdali njegovi komunisti, saj ga ni mogel noben drug.

V Kanadije leta 1992 izöla knjiga Rudolfa Öuje5a o dr. Lambertu Ehrlichu.

To ie bila taktika, s katero so prevzeli oblast.

Ni zaman Kardelj Titu pisal, da se Vosa bojijo kot hudiö krila in da je to realna oblast. 5lo je za

oblast komunistov in na >terenu< so delovali partijski terenski odbori, ki so imeli popoln nadzor

nad dogajanjem. Kar ni bilo v sozvoöju s partijsko logiko, je moralo biti odstranjeno. Kar se ne

podredi, je treba izloöiti. To je enaka taktika, kakor jo je imela sovjetska tajna policija. Po njej je

tajna policija vrhovni izvröevalec terorja, Osvobodilna fronta pa je samo nek ovir, ki omogoöa, da

se öim veö ljudi mobilizira in se jih potem tudi primerno nadzoruje.

Generalni vikar lgnacij Nadrah je pisal Emiliu Grazioliju, da naj zaradi Ehrlichovega umora ne

streljajo talcev, ker je bil Ehrlich miroljuben ölovek in gotovo ne bo v njegovem konceptu, öe

bodo zdaj öe druge streljali. Seveda to ni niö pomagalo, in ravno eden od öestih talcev lzaradi

Ehrlichovega umoraT je bil Aleö Stanovnik. Tine Hribar je zapisal, da je krogla, ki je ubila

Ehrlicha, ubila tudi Stanovnika.
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Pred kipom dr. Lambertu Ehrlichu na dvoriööu TeoloSke fakultete v Ljubljanije vsako leto spominska

slovesnost, ki jo organizira dr. Janez Juhant; 24. maj 2013. FOTO: lvo Zajdela

Itai pomeni rhrlichov umor za na5o novei5o ztodovino?

To je eden izmed velikih madeZev nad slovenskim narodom, kajti dr. Lambert Ehrlich je po vseh

dostopnih dokumentih, priöevanjih, po vsem, kar je napisal, kakor je deloval, velik slovenski

rodoljub, izjemno sposoben ölovek, ki se je zavzemal za slovensko drZavo, torej ravno za tisto,

kar nam je najsvetejSe. Umor takSnega öloveka pomeni dejansko nasprotovanje vsem

vrednotam in idealom, ki jih je zastopal ter uteleöal pri svojem delovanju in so temelj na5e

dr2ave.

I(ako razumeti to, da spomin na dr. Lamberta Ehrlicha goiimo le na
demokratiöni strani, in da smo mu spominska obeleäia postavili le
v naöem Dgetu(?

Odgovor se ponuja sam po sebi. Öe pogledamo tisto klanjanje voditeljev Socialnih demokratov

pred spomeniku Borisu Kidriöu, razumemo, da pri nas öe veliko manjka do resniöne demokraciJe
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obnaSali drug do drugega demokratiöno, potem bo dr. Lambert Ehrlich dobil dostojno mesto, ki

mu gre. Gre za vpraöanje demokracije.

Kip dr. Lambertu Ehrlichu na dvoriööu Teoloöke fakultete je ob postavitvi blagoslovil kardinal dr. Franc

Rode. FOTO: lvo Zajdela

Kak5na ie duhovna in narodna dedi5öina dr. Lamberta Ehrlicha?

Predvsem je bil velik Slovenec, ölovek, ki je z vso svojo osebnostjo deloval zalo, da bi Slovenci

öim bolj popolno in öim bolje Ziveli ter uresniöevali svoje narodno in politiöno poslanstvo v neki

samostojni ali pa zdru\eni dr2avi, v zdruZeni Evropi.

Dr. Kajetan Gantar je rekel, da je dr. Ehrlich veliko pred Robertom Schumannom govoril o

zdruZeni Evropi.
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Kip dr. Lambertu Ehrlichu pred farnimi spominskimi ploööami na ljubljanskih Zatah. FOTO: lvo Zajdela

ee morda povzamete niegovo osebnost in pomen za slovence?

Vidim ga kot priöevalca za vero in kot izjemno razgledanega öloveka. Dr. Anton KoroSec je dejal,

da je eden najbolj razgledanih duhovnikov na Slovenskem. Z vso svojo osebnostjo se je

zavzemal za lo, da bi uresniöeval in tudi drugim odpiral pota öloveökosti ter tako tudi druge

bogatil. Bilje izjemno odprt, prijazen, soöuten in v nasprotju s tem, kot ga nekateri predstavljajo,

sodelovalen ölovek. Karitativno je bil zelo dejaven. Dejavno je öiril krööansko misel doma in po

svetu

Kot je zapisal Ciril Zebot v dnevniku, je profesor s pravne fakultete, ki ni bil njegov pristaö, dejal,

da je ob pogrebu videl, da je bil öe veliko veö, bil je neke vrste prerok.

Bil je izjemno bogat duhoven ölovek, ki je z molitvijo veö ur na dan, s samozatajevanjem, z

askezo Zivel globoko dejavno, nesebiöno duhovno Zivljenje. Vedno se je izkazoval kot duhovnik,

ki je na razpolago za druge. Njegovo muöeniöko smrt vidim kot krono tega, kar je vse Zivljenje

205 Letne

poöel. Vse Zivljenje je 2ivel in deloval za dru ter uresniöeval svoje kr5öansko in duhovniöko

5rRrrue VISINA TIPGUME

porSölrEsvoto
VELIKOST DODATNEOPCIIE.'

https://www.druzina.si/clanek/janez-juhant-lam bert-ehrlich-prerok-slovenskega-naroda

PREMER

23t26



09.05.22, 08:53 Janez Juhant: Lambert Ehrlich - prerok slovenskega naroda I DruZina - vsak dan s teboj

da nekateri v njem ne vidijo tega uresniöenja, se je po njegovi zavzetosti in tudi priproönji

marsikaj od tega uresniöilo, da je Slovenija postala danes prepoznavna dr2ava na pozornici

sveta, ki ima svoj primeren vpliv in teZo.

Podprite Drutinol
Ölanek, ki ga brez omejitev berete, za vas posebej ustvarja uredniStvo spletnega medija

DruZina

Medtem ko so ölanki tednika DruZina, prilog in revij tudi v digitalni obliki dostopni samo

naroönikom, Zelimo, da bi bile naSe dnevne novice o druZbi in Cerkvi öe naprej brezplaöne

in prosto dostopne vsem na spletu.

Zato vas prosimo, da nas podprete z darom v sklad za razvoi.

Tako boste bistveno pripomogli, da se bo glas slovenskih katoliöanov sliöal tudi na spletu in

preko druZabnih omreZij.

DruZina d.o.o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Sl56 02014-0015204714, odprt pri NLB

Sklic: 00 76805

Hvala Ze v naprej za vaö prispevek!

Uredniötvo spletnega medija DruZina
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