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PRAZNOVANJE 400-LETNICE REFORMACIJE 
V LJUBLJANI LETA 1917 V LUČI ARHIVSKIH 
VIROV TER SLOVENSKEGA IN NEMŠKEGA 

TISKA1

Reformacija,  ki je bila »v svojem izhodišču ekskluzivno religiozen 
dogodek, je […] od sredine dvajsetih let 16. stoletja zadobila izrazite 
družbene in politične razsežnosti« (Jerše 2009a, 14–15), ki so močno 
zaznamovale življenje v notranjeavstrijskih deželah. Reformacija in pro-
testantizem danes »nesporno veljata za konstitutivna elementa sloven-
skega zgodovinskega spomina« (Jerše 2009a, 17) ter ju lahko umestimo 
med slovenske kraje spomina2, torej med tiste »materialne oz. nemate-
rialne simbolne figure, ki določajo nacionalno pomnjenje« (Jerše 2017, 
256). V enem prvih poskusov smiselnega izbora slovenskih krajev spo-
mina je tako v skupini dediščine, tradicije in identitete še posebej pou-
darjen pomen reformacijskega gibanja, med markantnimi zgodovinski-
mi osebnostmi pa je na prvem mestu »slovenski Luther«3, Primož Trubar 
(1508–1586) (Jerše 2017, 258).

1 Prispevek je nastal v sklopu raziskovalnega programa Medkulturne literarnoved-
ne študije št. P6-0265, ki ga sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije iz državnega proračuna.

2 Pojem je v sklopu diskurza o kulturi spominjanja v raziskovanje vpeljal francoski 
zgodovinar Pierre Nora, ki je med letoma 1984 in 1986 izdal tri obsežne zbirke 
esejev z naslovom Les Lieux de mémoire. Avtorji esejev se v svojih razpravah po-
svečajo predvsem različnim elementom in vidikom francoskega nacionalnega 
spominjanja.

3 O Trubarjevem delu in življenju je v zadnjem času izšlo precej poglobljenih študij 
(Jerše 2009; Sönke et al. 2011; Kerševan 2006; Kerševan 2013, 155–165; Vinkler 2014 
in 2016).



44

RAZPRAVE, ŠTUDIJE

Prav dejstvo, da je reformacija za seboj pustila številne neizbrisne 
sledi, so politične elite v posameznih zgodovinskih obdobjih rade in-
strumentalizirale za dokazovanje svoje moči (Lehmann 2005, 45–60). 
Čeprav je zgodovinsko gledano nadvse vprašljivo, ali je Martin Luther 
(1483–1546) svojih 95 tez o odpustkih pribil na vrata cerkve Vseh svetih 
v Wittenbergu4 ali pa gre zgolj za tradicionalno izpričano legendo in so 
bile teze koncipirane bolj kot apodiktični pamflet in kot izhodišče za 
nadaljnjo poglobljeno razpravo, so ljudje skozi stoletja obeleževali tako 
obletnice reformacije kakor tudi ohranjali živ spomin na Luthra. A za 
historično prelomnico ni štel le 31. oktober 1517, temveč je šlo za kon-
tinuiteto pred in po tem datumu. Jubilejnim slovesnostim so svoj pe-
čat pogosto vtisnile prevladujoče politične konstelacije, značilne za do-
ločeno zgodovinsko obdobje. Tako je bil Luther leta 1617, ko so se nad 
Evropo zbirali temni oblaki in je nad njo visela grožnja krvave verske 
vojne, simbol boja proti Rimu in papeštvu. Leta 1717 je veljal za ikono, 
ki je ljudi popeljala iz temačnega srednjega v novi vek, in sto let pozne-
je, ko so leta 1817 v Turingiji, na gradu Wartburg, na pravem versko-na-
cionalnem shodu proslavljali tristoto obletnico reformacije in zmago če-
trto obletnico zmage združene evropske vojske v bitki pri Leipzigu, so 
Luthra povzdignili v nemškega nacionalnega junaka. Sredi prve vojne, 
leta 1917, je veljal ne le za utemeljitelja nemškega jezika, temveč je pos-
tal »personifikacija pravega Nemca« (Koch 2016, nepag.). Za 450. oble-
tnico Luthrovega rojstva, v letu nacionalsocialističnega prevzema ob-
lasti v Nemčiji (1933), so Luthra proslavili kot od Boga poslanega vodjo 
(ali vsaj njegovega znanilca), medtem ko je po izgubljeni drugi vojni ob 
400. obletnici smrti postal tolažnik Nemcev. V osemdesetih letih 20. 
stoletja, ko sta se Vzhodna in Zahodna Nemčija prerekali o njegovi de-
diščini, pa v Nemški demokratični republiki naenkrat ni več veljal za 
knežjega hlapca, temveč za predstavnika zgodnje meščanske revoluci-

4 Margot Käßmann, nemška evangeličanska teologinja, opozarja, da je začetek re-
formacije smiselneje postaviti v leto 1520, ko je Luther zažgal papeško bulo Exsurge 
Domine, ki mu je grozila z izobčenjem; leta 1517 bi namreč Luthra lahko prej ozna-
čili za »katoliškega reformatorja« kot pa za začetnika in utemeljitelja reformacij-
skega gibanja (Käßmann 2017). Natančneje o imaginariju Luthra skozi čas piše 
Jonatan Vinkler (2018, 27–50).
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je (Käßmann 2017). Če se torej ozremo nazaj, moramo biti previdni, saj 
so obletnice reformacije vedno povezane z vsakokratnim prevladujo-
čim duhom časa.

Na Slovenskem so se v takšnih kontekstih sicer večkrat omenjali tudi 
Luther in začetki reformacije na Nemškem, a v ospredju je bil seveda 
Primož Trubar. Slovensko kulturno zavest je nedvomno zaznamoval do 
te mere, da je Slovenija v letu po razglasitvi samostojnosti (1992) dan re-
formacije razglasila za državni praznik in dela prost dan; poleg tega je 
Slovenija tudi edina država članica EU, ki ima na svojem evrskem ko-
vancu upodobljenega reformatorja in protestantskega duhovnika, to-
rej Trubarja.

Z ozirom na petstoletnico reformacije, ki smo jo praznovali lani in 
smo jo slovesno obeležili tudi na Slovenskem,5 pričujoči prispevek, ki se 
osredotoča na dogajanje v Ljubljani leta 1917,6 obravnava vprašanje, ali 
in kako so se tu pred sto leti, sredi prve svetovne vojne, spomnili refor-
macijskih dogodkov izpred petstotih let. Na osnovi arhivskih virov in 
(žal redkih) objav v tedanjem časopisju, ki je izhajalo bodisi v nemšči-
ni ali v slovenščini, so v nadaljevanju rekonstruirani tedanji dogodki v 
glavnem mestu Kranjske,7 pri čemer predvidevamo, da je reformacijski 

5 V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani je bila na ogled postavljena osred-
nja razstava ob reformacijskem jubileju, ki jo je zasnoval Jonatan Vinkler (»Bož-
ja beseda ostane na veke«, dostop 23. september 2018: http://www.nuk.uni-lj.si/
aktualno/razstave/2016/beseda-bozja), na Ljubljanskem gradu pa so si obisko-
valci lahko ogledali razstavo »Raz-stavljena usta. Z Luthrom v svet besed« (Aha-
čič 2017), ki jo je v Ljubljano pripeljal Goethe-Institut (»Aufs Maul geschaut. Mit 
Luther in die Welt der Wörter«, kurator Friederich W. Block (Kassel), dostop 
25. avgust 2018: https://www.goethe.de/ins/si/de/ver.cfm?fuseaction=events.
detail &event_id=20941130).

6 O nemških evangeličanih na Slovenskem v obdobju med obema vojnama piše 
Boštjan Zajšek (2011, 91–106), poglobljeno o verski solidarnosti nemških protes-
tantov z evangeličani v slovenskih deželah Angela Ilić (2016, 193–219), o začetkih 
luteranske cerkve na Slovenskem pa Luka in Angela Ilić (2017, 116–23).

7 Obsežno bibliografijo o protestantizmu na Slovenskem je sestavil letos preminu-
li zgodovinar in arhivar Franc Kuzmič (1995, 139–216). Njegovo delo je za obdobje 
od 1995 do 2005 že dopolnil zgodovinar Alojz Cindrič (2006, 387–430).
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jubilej zasenčila vojna, da so ga praznovali v ozkem krogu evangeličan-
ske občine ter da širša javnost nanj ni bila zares pozorna.

Ustanovitev evangeličanske cerkvene občine v Ljubljani

Če primerjamo razvoj v osrednjem delu današnje Slovenije z razvojem 
na severovzhodu, kjer pri nas še danes živi največ evangeličanov, 
hitro ugotovimo, da so za razliko od notranjeavstrijskih dežel, kjer je 
protireformacijsko gibanje v veliki meri izkoreninilo protestantizem, 
v Pomurje in Porabje tako z ogrskega kot nemškega prostora že v 
začetku 16. stoletja prodirale reformacijske ideje. Konec 16. stoletja je 
na severovzhodu k evangeličanski cerkvi sodilo celotno območje med 
Monoštrom, Petanjci in Dolnjo Lendavo, in sicer sta se tu »močno 
prepletali evangeličanska in reformirana smer protestantizma, odvisno 
od premoči evangeličanskih in reformiranih velikašev na Ogrskem« 
(Kuzmič 1996, 52–55), protestantizem pa se je dokončno utrdil v prvi 
polovici 17. stoletja (Kuzmič 2008, 116–27). Razlogi za to so raznoliki, 
predvsem je zaradi še neoblikovanega meščanstva kmečki stan pos-
tal nosilec nove vere, zemljiška gospoda pa je bila zaradi turške ne-
varnosti dokaj ravnodušna do protireformacije in je spoštovala versko 
svobodo (Šebjančič 1971, 159–65; Šebjančič 1977, 25–35). Seveda je pot-
rebno omeniti tudi, da so bile po izgonu protestantov s Štajerske in 
Kranjske pretrgane vse vezi z rojaki na desnem bregu Mure, kar je po-
menilo, da so morali na severovzhodu iskati somišljenike na madžar-
skem ozemlju (Fujs 1996, 63). Po tolerančnem patentu Jožefa II. iz leta 
1781 so protestanti v Pomurju živeli v okviru madžarske evangeličan-
ske cerkve augsburške veroizpovedi, vse dokler leta 1922 ni bila usta-
novljena Prekmurska evangeličanska šinjorija (seniorat), s čimer je bila 
odpravljena več kot 360-letna priključenost madžarski cerkvi (Kuzmič 
1996, 56). A tudi seniorat ni imel popolne samostojnosti, saj je deloval 
v okviru evangeličanske cerkve v Kraljevini Jugoslaviji8 in tako ohranil 

8 Zunaj Prekmurja, v Dravski banovini, je deloval seniorat nemške evangeličanske 
cerkve.
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pravico do uporabe domačega bogoslužnega jezika pri verouku in v lite-
raturi (Kuzmič 1987, 56). Kljub temu je to za evangeličane v Prekmurju 
pomenilo, da so bili ločeni od tradicionalnega madžarskega duhovnega 
in kulturnega območja ter so se morali na novo organizirati (Fujs 1996, 
63). Tudi tu tiči razlog za to, da ima evangeličanski tisk v slovenskem 
jeziku tu relativno kratko tradicijo. Šele leta 1920 je pod taktirko ma-
džarskega evangeličanskega duhovnika, seniorja, zgodovinarja in pi-
satelja Števana Kovatša (1866–1945) izšla prva številka t. i. Luhtrovega 
koledarja, Luther kalendari, pisana še po madžarski abecedi.9 Nadalje 
je med letoma 1922 in 1941 izhajal še mesečnik prekmurskega seniora-
ta Düševni list. V letih po prvi svetovni vojni v omenjenih glasilih ni-
koli niso omenjali obletnic reformacije in morebitnih praznovanj, ob-
javljali pa so besedila o Trubarju, Philippu Melanchtonu (1497–1560) 
in Martinu Luthru (Kuzmič 2017, 191–94) pa tudi o protestantskih av-
torjih iz Prekmurja, ki so zaznamovali književno, kulturno in versko 
življenje v regiji, med njimi npr. evangeličanski duhovnik, učitelj, pre-
vajalec in avtor številnih spisov Štefan Küzmič (1723–1779) (več o njem 
Leskovec et al. 1974; Kuzmič 2014, 184–92).

Za razliko od severovzhodnih delov današnje Slovenije je protirefor-
macija na Kranjskem vrste reformatorjev zdesetkala. Primož Trubar je 
moral tako kot mnogi drugi somišljeniki, med njimi tudi na primer na 
Kranjskem rojeni Paul Wiener (1495–1554), kasnejši prvi evangeličanski 
škof na Sedmograškem (Elze 1882; Pitters 2017, 186–92), zapustiti doma-
čo deželo. Reformacija in protestantizem sta bila zatrta. Šele v 19. stole-
tju so priseljenci iz nemških protestantskih dežel, ki so v iskanju bolj-
šega življenja zapustili domača ognjišča, prišli v slovenske dežele, se tu 
ustalili, se preživljali kot vojaki, delavci ali obrtniki in obenem začeli us-
tanavljati nove evangeličanske občine, in sicer v Ljubljani, v Celju in v 
Mariboru (Zajšek 2011, 93).

Evangeličanska cerkvena občina v Ljubljani, katere začetki segajo v 
čas reformacijskega gibanja v 16. stoletju, je bila uradno ustanovljena 27. 

9 Šele leta 1923 pričnejo kontinuirano izdajati Evangeličanski koledar, ki je od leta 
1934 dalje izhajal v gajici.
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oktobra 1850,10 medtem ko so temeljni kamen za gradnjo nove evangeli-
čanske cerkve položili leto pozneje in jo posvetili leta 1852. V primerjavi 
s katoliško cerkvijo je evangeličanska predstavljala, tako kot je to še da-
nes, manjšino. V slavnostnem poročilu ob 75-letnici ustanovitve cerkve-
ne občine leta 1927 tako preberemo, da je evangeličanska cerkev edino 
pribežališče oz. trdnjava evangeličanskega življenja med skoraj milijo-
nom drugače verujočih, torej, kot piše v izvirniku, »alleiniger Hort evan-
gelischen Lebens unter fast einer Million Andersgläubigen« (Festbericht 
1927, 3)11. Sprva majhna cerkvena občina je leta 1912 štela že 600 članov. 
To je bilo v primerjavi z drugimi evangeličanskimi občinami v okolici 
vseeno relativno malo, sploh če pomislimo, da je imela celjska cerkve-
na občina istega leta 551 članov, v Trstu so jih našteli 835, za rezidenčno 
mesto Dunaj pa statistike izpričujejo 10.725 članov (Cvelfar 2004, 133; 
XV. Superintendial 1913, 3012).

V ljubljanski cerkveni občini je maja 1855 odprla svoja vrata tudi 
evangeličanska šola z nemškim učnim jezikom, kar pomeni, da so iz-
obrazbi namenjali veliko pozornosti. Šola pa ni bila namenjena le ma-
ternim govorcem, večinoma evangeličanom, obiskovali so jo tudi otro-
ci iz katoliških družin (Matić 2002, 423–24; Ilić 2016, 198–99). Večina 
Slovencev je namreč govorila oba deželna jezika, nemško in slovensko, 
slovenska inteligenca, ki pa je vse do ustanovitve univerze 1919 študirala 
večinoma na dunajski almi mater, pa je nemško pogosto obvladala bo-
lje kot slovensko (Žigon et al. 2017, 53–57). Slavnostni otvoritvi evange-
ličanske šole so, kot je poročal Laibacher Zeitung v svoji 121. številki, ki 
je izšla 29. maja 1855 (str. 526), prisostvovali številni pomembni možje iz 
javnega in političnega življenja, med njimi grof Chorinsky, dvorni sve-
tnik grof Hohenwart, policijski direktor in vladni svetnik Strobach ter 
šolski svetnik dr. Močnik. Šele v osemdesetih letih 19. stoletja se je v luči 
politično zaostrenih odnosov med Nemci in Slovenci na Kranjskem (več 

10 Prva bogoslužja so potekala po domovih že v prvi polovici 19. stoletja. V Ljubljani 
so prvo bogoslužje obhajali leta 1826 (ZAL LJU 295, fasc. 23, šk. 44, mapa 7: 
Festbericht, 3); prim. tudi kratek in zelo splošen oris nastanka in zgodovine evan-
geličanske cerkvene občine v Ljubljani v Dvořák Drašler 2004.

11  ZAL LJU 295, fasc. 23, šk. 44, mapa 7.
12  ZAL LJU 295, fasc. 19, šk. 38.
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o tem Matić 2002) pojavilo vprašanje, ali Ljubljana res potrebuje šolo z 
izključno nemškim učnim jezikom. Glede na statistične podatke je ob 
štetju prebivalstva leta 1880 nemščino kot občevalni jezik v Ljubljani 
navedlo 21 % prebivalstva (Brix 1988, 53–54), vendar ne gre spregledati 
dejstva, da je rubrika »občevalni jezik« dovoljevala le vnos enega jezi-
ka, v primeru navedbe slovenskega in nemškega so drugi navedeni je-
zik enostavno prečrtali in upoštevali le slovenščino (ali obratno). Ne le 
zaradi tovrstnega tolmačenja statističnih podatkov, temveč tudi zaradi 
dejanskega naraščanja slovensko govorečega prebivalstva je postopo-
ma upadalo število nemško govorečih prebivalcev v Ljubljani (Hösler 
2006, 124); ti so pred prvo vojno predstavljali le še dobro šestino prebi-
valstva (Brix 1988, 53–54). V osemdesetih letih 19. stoletja je bilo v mes-
tu 224 mešanih zakonov, torej slovensko-nemških, kar priča o tem, da 
so ljudje in tako tudi člani evangeličanske cerkvene občine živeli v mir-
nem sožitju ter da nacionalno razločevanje še zdaleč ni bilo tako pereč 
problem, kot ga včasih poskuša naslikati tedanja publicistika (Hösler 
2006, 124). Kot rečeno, se je Laibacher Zeitung marca 1886 v svojem uvo-
dniku začel spraševati, zakaj in čemu Ljubljana potrebuje evangeličan-
sko nemško šolo, saj, tako beremo, celo na Dunaju glede na sorazmerno 
število prebivalstva ni toliko nemških ljudskih šol, kot jih ima majhna 
prestolnica Kranjske, kjer živi le 5.658 Nemcev in 18.845 Slovencev (»Dr. 
Tomaszczuk« 1886, 557). V Ljubljani so otroci tedaj obiskovali t. i. vad-
nico za dečke oz. vadnico za deklice (k. k. Übungsschule für Knaben oz. 
k. k. Übungsschule für Mädchen); v obeh sta bila učna jezika tako nem-
ščina kot slovenščina, podobno kot pri dekliški šoli, ki jo je pri uršulin-
kah obiskovalo okoli 800 deklic (»Dr. Tomaszczuk« 1886, 557), poleg tega 
pa je bilo v mestu še šest ljudskih šol, med njimi tudi izključno nemška 
evangeličanska (Matić 2002, 279). Slednja je delovala vse do konca prve 
svetovne vojne z vmesno prekinitvijo v letih od 1889/1890 do 1904/1905 
(Ilić 2016, 199).

Družbenokulturne in geopolitične razmere in s tem tudi položaj lju-
bljanske cerkvene občine pa so se, kot lahko razberemo iz dokumentov, 
v času pred in med prvo svetovno vojno korenito spremenili. V poroči-
lu ob praznovanju 75-letnice obstoja cerkvene občine leta 1927 tako be-
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remo, da je cerkev zaradi vojne in prevrata izgubila polovico svojih čla-
nov ter vse svoje premoženje in se odtlej bori za svoj obstoj. Le darovi 
vernikov niso mogli zaustaviti propadanja cerkvene zgradbe in pripada-
jočega poslopja, a v stiski so jim priskočili na pomoč somišljeniki, tako 
bratje in sestre iz domovine kot tudi evangeličanska Švica in predvsem 
dobrodelna organizacija nemških evangeličanov, Društvo Gustav Adolf 
(Festbericht 1927, 3).13

Razmere v ljubljanski evangeličanski občini torej niso bile rožnate, 
zato se postavljajo vprašanja, ali so v luči tega, da je v zaledju divjala tudi 
vojna, sploh pripravljali večje slovesnosti, ki bi obeležile 400-letnico re-
formacije, kako so si jih zamislili in jih izvedli ter v kolikšni meri je o 
tem poročalo časopisje, ki se je v teh časih nedvomno moralo posveča-
ti »pomembnejšim« temam, torej novicam z bojišč.

Leto 1908 – 400-letnica Trubarjevega rojstva

Že pred veliko obletnico so se na Kranjskem spomnili 400. obletnice 
Trubarjevega rojstva. O njegovem pomenu, ki hkrati predstavlja tudi 
izhodišče za širše zastavljeno historično kontekstualizacijo in temeljito 
raziskovanje reformacije, govorijo številne publikacije, ki so izšle ob 
400. in 500. obletnici njegovega rojstva (Ilešič 1908; Škulj 2009; Jerše 
2009; Bjelčevič 2010) ter tudi ob 400-letnici njegove smrti (Dolinar 1986; 
Döttling 1986; Jakopin et al. 1996).

Za pričujoči prispevek si podrobneje poglejmo, kaj se je v zvezi z oble-
tnico dogajalo leta 1908. Kljub politično napetim časom, ki jih je zuna-
njepolitično zaznamovala aneksijska kriza v Bosni, notranjepolitično pa 

13 ZAL LJU 295, fasc. 23, šk. 44, mapa 7. V izvirniku (in v ne najboljši nemščini) be-
remo: »Durch Krieg und Umsturz hat sich die Hälfte ihrer Glieder und ihr ganzes 
Vermögen verloren und kämpft seither um ihren Bestand. Kirche und Pfarrhaus 
verfielen und der Opferwilli (sic!) der Gemeindeglieder reichte nicht aus, sie zu 
retten. Man wollte schon verzagen, aber ‚wo Not am grössten, da ist Gott am 
nächsten‘. Der Gustav-Adolf-Verein, die evangelische Schweiz und Brüder und 
Schwestern aus dem Inlande haben uns geholfen, die Gebäude sind wiederherge-
stellt und wir von grosser Not befreit.«
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je prišlo do nesoglasij med slovenskim in nemškim prebivalstvom za-
radi jugoslovanskega vprašanja, naprej na Ptuju in v Celju (Cvirn 1997, 
315–25), zatem pa tudi v Ljubljani (Matić 2002, 346), in so t. i. septembrski 
dogodki terjali celo nekaj žrtev (Stergar 2004, 207–19), je literarni zgo-
dovinar Fran Ilešič (1871–1942) z desetimi uveljavljenimi znanstveni-
ki pripravil in izdal obsežen Trubarjev zbornik. Obravnaval je literar-
na, zgodovinska, sociološka in etimološka vprašanja, urednik pa ga je 
opremil tudi z bogatim slikovnim gradivom. Poleg Ilešičeve publikacije 
so se Trubarja spomnili še v Ljubljanskem zvonu, v Domu in svetu ter v 
dvomesečniku Blagovestnik (v podnaslovu List za razširjenje Kristusove 
resnice in bogoljubnega življenja med slovenskim ljudstvom), tedaj edi-
nem evangeličanskem listu pri nas, ki ga je v Ljubljani urejal češki pro-
testantski teolog in prevajalec Anton Chráska (1868–1953) (Brkič 1999). 
Medtem ko je Ljubljanski zvon septembra 1908 objavil daljšo razpravo 
o Trubarju izpod peresa literarnega kritika Ivana Merharja (1874–1915), 
je Dom in svet v svoji deseti številki leta 1908 (str. 479) napovedal dve 
obsežnejši deli, ki sta istega leta izšli v knjižni obliki; prvo, naslovljeno 
O kulturnem pomenu slovenske reformacije, je istega leta priobčil Ivan 
Prijatelj (1875–1937), drugo razpravo (Reformacija in socialni boji slo-
venskih kmetov) pa je napisal publicist Albin Prepeluh (1881–1937) in jo 
v Ljubljani objavil pod psevdonimom Abditus. Nadalje je Blagovestnik 
na svoji naslovnici 3. maja 1908 objavil Dalmatinov prevod Luthrove pe-
smi Ein feste Burg ist unser Gott [Grad trden],14 peti evangeličanski du-
hovnik v Ljubljani, dr. Ottmar Hegemann (1869–1917), je tu objavil bio-
grafsko skico o Trubarju (Zu Primus Trubers 400jährigen Geburtstag), 
ki so jo najprej objavili v avstrijskem letopisu Jahrbuch der Gesellschaft 
für die Geschichte des Protestantismus in Österreich (let. 29).15 Trubarja 
pa se je 19. junija 1908 spomnil tudi Učiteljski tovariš, ki je svoj feljton 
– avtor ni podpisan – namenil njegovemu življenju in delu (»Primož« 

14 Nekatere številke Blagovestnika hrani knjižnica Mira Jarca v Novem Mestu. 
Luteranska himna, t. i. Luthrova roža, v današnjem prevodu nosi naslov Trdi grad 
je naš Bog.

15 Posebni odtis je dal Hegemann na svoje stroške natisniti na Dunaju ter ga verjet-
no razdelil med člane cerkvene občine. Izvod hrani Narodna in univerzitetna kn-
jižnica (sig. 38160).
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1908, nepag.). In nenazadnje so med letoma 1908 in 1910 v parku naspro-
ti Moderne galerije postavili tudi Trubarjev spomenik, ki je najstarej-
ši med javnimi spomeniki prvemu piscu v slovenskem jeziku in je delo 
akademskega kiparka Franca Bernekerja (1874–1932).

Priprave in obeležitev 400-letnice reformacije

Po Trubarjevem letu 1908 se je z veliko hitrostjo približevala 400. 
obletnica reformacije. Medtem je Evropa globoko zakorakala v vojno in 
so bili časopisi zaposleni s poročanjem z bojišč, tako da so druge vsak-
danje novice komajda našle pot v časopisne stolpiče. Po hudih izgu-
bah avstrijske vojske v 11. soški bitki septembra 1917 je oktobra 1917 sle-
dil preobrat, ki se je v zgodovinopisje zapisal kot »Čudež pri Kobaridu«. 
Italijanska vojska se je morala umakniti, fronta pa se je ustavila na reki 
Piavi. Razumljivo je, da se je spričo takšnega razvoja dogodkov časopis-
je, tako slovensko kot nemško, osredotočilo na poročanje z bojnega po-
lja – bil je pogled v negotovo, ki je, vsaj v medijih, tako se je zdelo, vse 
drugo potisnil v ozadje.

A daleč od strelnih jarkov in ne glede na vojno vihro so v zaledju 
vseeno tekle priprave na jubilejno leto reformacije. Na podlagi ohranje-
nih virov vemo, da so se reformacije v začetku 20. stoletja v ljubljanski 
cerkveni občini spomnili vsako leto, zatorej je bilo toliko pomembneje 
obeležiti tudi štiristoletnico. Posebej prizadeven in dejaven je bil duhov-
nik Ottmar Hegemann, po rodu iz nemškega Mannheima. Svoje delo 
v Ljubljani je pričel 1905 ter je cerkveno občino vodil vse do septembra 
1917. Bil je velik ljubitelj narave, posebej ga je vleklo v gorski svet, od ko-
der se jeseni 1917 ni vrnil – smrtno se je ponesrečil v Kamniških Alpah, 
kot je 25. septembra 1917 poročal Laibacher Zeitung (»Ottmar« 1917, 1371).

Hegemann je ob izbruhu prve vojne načrtoval, da bi tudi sam odšel 
na fronto. Leta 1917 je kratek čas deloval kot kurat na soški fronti, a je na-
zadnje uvidel, da je potrebnejši v ljubljanskem lazaretu, kjer je bil dušev-
na opora številnim ranjenim vojakom, predvsem tistim evangeličanske 
veroizpovedi (Šimac in Keber 2011, 128). Z neutrudno vztrajnostjo jim 
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je prinašal časopise in knjige ter jim bil v tolažbo, kot beremo v nekro-
logu v Laibacher Zeitung (»Ottmar« 1917, 1371). Zanj je veljalo, da je bil 
izjemno razgledan in je imel široko paleto znanj z različnih področij. O 
religioznih vprašanjih je razpravljal v strokovnem časopisju, večkrat je 
priobčil ta ali oni članek za Laibacher Zeitung, bil je navdušen pozna-
valec in raziskovalec preteklosti, zanimala pa sta ga tudi gledališko in 
glasbeno življenje v Ljubljani (»Ottmar« 1917, 1371).

Svoj duhovniški poklic in poklicanost je Hegemann jemal zelo res-
no. Številne svoje pridige je dal natisniti, da so bile prosto dostopne ver-
nikom – približno deset jih je v obliki separatnih odtisov shranjenih v 
ljubljanski Narodni in univerzitetni knjižnici, med njimi tudi besedilo, 
ki ga je svojim vernikom prebral 29. oktobra 1905 v sklopu praznovanja 
reformacije. Pridigo je naslovil Der Segen der Reformation [Blagoslov re-
formacije] (Hegemann 1905), v njej pa se je spraševal, zakaj morajo biti 
evangeličani reformaciji in njenim idejam še posebej hvaležni. Čeprav 
Hegemannove pridige iz naslednjih let niso ohranjene, lahko sklepamo, 
da je svetovljanski duh in veliki humanist, kakršen je bil, v Ljubljani za-
gotovo načrtoval veliko slavje ob reformacijskem jubileju 1917. Iz ohra-
njenih virov izvemo, da je že februarja 1917 iz blagajne cerkvene obči-
ne namenil tisoč kron t. i. Luthrovega prispevka za ohranitev nemških 
evangeličanskih šol v Avstriji (Luther-Spende 1917)16 in je v kontekstu ju-
bileja zagotovo načrtoval obeležitev dogodka. A načrte mu je prekriža-
la prezgodnja smrt.

Zdi se, da se člani in predstavniki ljubljanske cerkvene občine po 
Hegemannovi smrti niso najbolje znašli. Na srečanju občinskega zbo-
ra 19. septembra 1917 so se pogovarjali zgolj o tem, da se je ponesrečil 
in o nekaterih manj pomembnih temah, reformacijske obletnice pa se 
niso niti dotaknili (Zapisniki 1917, 118).17 Iz nadaljnjih zapisnikov izha-
ja, da so šele na srečanju 23. oktobra 1917 spregovorili o novih okolišči-
nah v cerkveni občini ter razpravljali o njenem nadaljnjem delovanju. 
Med drugimi je bil prisoten tudi vojni kurat Karl Hubatschek, doma iz 
Brucka na Muri, ki je z dovoljenjem superintendenta prišel iz Celja in 

16  ZAL LJU 295, fasc. 9, šk. 18.
17  ZAL LJU 295, fasc. 23, šk. 45.
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je do 27. julija 1918 skrbel za ljubljansko cerkveno občino (Morgenthaler 
[s. d.], 60).18 Zbrani so najprej ugotovili (Zapisniki 1917, 119), da so vsi 
vrednostni papirji cerkvene občine po Hegemannovi smrti urejeni, za-
tem je Hubatschek poročal, da so v blagajni našli nekaj dokumentov, ki 
pričajo o tem, da je Hegemann z nizkimi vsotami podpiral interese av-
strijske vojske na bojiščih, in šele pri drugi točki so se ustavili pri vpra-
šanju praznovanja reformacijskega jubileja. Sklepe so strnili v tri točke:

a) Slavnostno bogoslužje so nameravali obhajati v nedeljo, 28. okto-
bra, vojaško bogoslužje 31. oktobra ob 10.00 ter bogoslužje za mladi-
no ob 11.00; na večerni program so umestili Hubatschovo predava-
nje o protestantih v Avstriji, ki mu je sledil še referat o protestantih 
na Madžarskem. Prav tako so se zedinili, da bo za ranjene vojake bo-
goslužje v garnizonski bolnišnici.

b) V dobrodelne namene so iz šolskega fonda Luthrovemu društvu na-
menili tisoč kron, nekaj denarja so namenili skladu za vojna poko-
pališča in nekaj otrokom na Dunaju.

c) Dogovorili so se, da bodo pripravili jubilejne publikacije za mladino 
in za odrasle člane cerkvene občine, predvsem pa za vse, ki na dan 
slavnosti ne bodo v Ljubljani; jubilejna izdaja jih bo tako spominja-
la na obletnico, poleg publikacije pa so zanje nameravali pripraviti 
tudi spremni dopis (Zapisniki 1917, 119)19.

Iz ohranjenega tiposkripta Franza Morgenthalerja ml. (1909–1943), 
ki je del svojega vikariata absolviral v Ljubljani in je v tem času, ver-
jetno na osnovi njemu dostopnih starejših dokumentov, napisal zgo-
dovino ljubljanske cerkvene občine [Die Geschichte der evangelischen 
Kirchengemeinde Laibach], izvemo, da so se sklepov tudi držali, celo 
več: Morgenthaler namreč poroča, da so v Ljubljani vse nedelje od 30. 
septembra do 31. oktobra 1917 namenili spominu na reformacijo in so 
jih praznovali v predreformacijskem vzdušju, da so osrednje bogosluž-
je, kot je bilo dogovorjeno, obhajali 28. oktobra, 31. oktobra pa so prip-

18  PAM 1846, šk. 24.
19  ZAL LJU 295, fasc. 23, šk. 45. Žal publikacija, ki so jo izdali, ni ohranjena.
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ravili vojaško bogoslužje. Tudi večerni predavanjista bili odlično obiska-
ni. (Morgenthaler [s. d.], 60)20 Kar se tiče časopisja, o tem niso na veliko 
poročali ne slovenski ne nemški časopisi, še več, slovenski so dogaja-
nje popolnoma prezrli, nemški dnevnik v Ljubljani Laibacher Zeitung 
pa je 30. oktobra 1917 (št. 249, str. 1572) v rubriki »Lokalne in provinci-
alne novice« [Local- und Provinzial-Nachrichten] napovedal slavnostno 
bogoslužje za vojake. V skopi novici preberemo, da bo slavnostno bo-
goslužje potekalo v Kristusovi cerkvi na cesti Marije Terezije (današnji 
Gosposvetski) v Ljubljani ter da bo dunajsko Ministrstvo za vojaške za-
deve v ta namen vsem vojakom evangeličanske in reformirane cerkve 
odobrilo prost dan ter jim tako omogočilo, da se udeležijo slovesnosti.

V tej objavi, ki edina neposredno priča o reformacijskem jubileju iz 
leta 1917 v Ljubljani, se jasno pokaže spoštovanje do augsburške in hel-
vetske veroizpovedi, po drugi strani pa pred naši očmi še enkrat oživi 
tudi polikulturni komunikacijski prostor habsburške monarhije (Wolf 
2012, 87–193), ki je s koncem prve svetove vojne za vedno utonil v poza-
bo. V podonavski monarhiji je namreč večjezičnost močno zaznamo-
vala mnoga področja vsakdanjega življenja; v vojski je bil jezik pove-
ljevanja sicer nemški, vendar so v primeru, da je v regimentu vsaj 20 % 
vojakov govorilo nek drug jezik, rekrute izobraževali tudi v tem, nava-
dno slovanskem jeziku (Stergar 2004, 47–50, 105–14; Scheer 2014, 75–92). 
Lahko si torej predstavljamo, da so se ob priliki reformacijskega bogo-
služja v ljubljanski evangeličanski cerkvi poleg nemščine vsaj neformal-
no slišali tudi drugi jeziki monarhije, zagotovo slovenščina, nedvomno 
pa še kateri slovanski.

Sklep

Na osnovi povedanega izhodiščne teze, namreč da so vojne razme-
re prispevale k temu, da evangeličani v Ljubljani reformacijskega jubi-
leja niso obeležili z velikimi slavnostmi, ne moremo popolnoma potrdi-

20  PAM 1846, šk. 24.
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ti. Prav tako zaradi neobstoječih časopisnih poročil dogajanja v Ljubljani 
ne moremo primerjati z morebitnimi slavnostmi v drugih cerkvenih ob-
činah, na primer v Celju ali v Mariboru. Vsekakor je treba poleg vojnih 
razmer upoštevati še nekaj drugih okoliščin. Dejstvo je, da so bili čla-
ni ljubljanske evangeličanske cerkvene občine pretežno Nemci, in če je 
še sredi 19. stoletja v Ljubljani živelo okoli 5.000 Nemcev, tj. okoli 40 % 
prebivalstva, in je njihovo absolutno število do leta 1900 ostajalo relativ-
no konstantno (leta 1910 je v mestu živelo 5.959 Nemcev), so ti zaradi ras-
ti prebivalstva ob začetku prve svetovne vojne predstavljali le še dobrih 
14 % prebivalstva (Brix 1988, 53–54). Čeprav moramo biti, kot omenjeno, 
pri tovrstnih številkah previdni, pa vseeno dokaj realistično odslikuje-
jo splošni trend ter govorijo o tem, da je pretežno nemško govoreča ljubl-
janska evangeličanska cerkvena občina nagovorila le manjšino prebival-
stva. Drugo dejstvo je, da je vojna skupaj z menjavo na prestolu leta 1916 
ter grozečo slutnjo konca monarhije poskrbela za negativno ozračje med 
ljubljanskim nemštvom, v katerem je bilo malo posluha za organizacijo 
velikih jubilejnih slavnosti. In tretjič je k temu svoje prispevala tudi ne-
nadna smrt angažiranega duhovnika Ottmarja Hegemanna, ki je močno 
pretresla cerkveno občino. Če namreč Hegemann ne bi preminul tik pred 
veliko obletnico, bi v Ljubljani zagotovo zabeležili odmevnejše dogodke ob 
jubileju. Tako pa Hegemannova življenjska zgodba in njen žalostni konec 
potrjujeta znano dejstvo, da včasih uspeh celotnega projekta zavisi od 
enega samega človeka, ki je gonilna sila pri njegovi uresničitvi. Hegemann 
reformacijskega praznovanja leta 1917 ni več doživel; neokrnjena narava, 
ki ga je obdajala, je bila njegova zadnja spremljevalka. Ravno Alpe, kjer 
je na svojih poteh pogosto iskal odgovor na vprašanje, kaj bo negotova 
prihodnost prinesla njegovi cerkvi in njegovi deželi, so bile zanj usodne. 
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