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IDEJA VSE@IVLJENJSKOSTI U^ENJA PRI SLOVENSKIH
PROTESTANTIH

Zadnja desetletja se na podro~ju vzgoje in izobra`evanja oblikujejo nove smernice in zahteve, pri
~emer se zmeraj ve~ pozornosti namenja izobra`evanju in u~enju odraslih, vse pomembnej{a pa
postajajo tudi spoznanja o nujnosti u~enja skozi vse `ivljenje. Pri odraslih je o~iten premik poudarka
s formalnih oblik in metod izobra`evanja ter u~enja na neformalno in prilo`nostno u~enje.

Reformacija je s svojima zahtevama po individualiziranem vzpostavljanju stika z Bogom in po
tem, da naj bi Sveto pismo prebirali verniki sami v svoji materin{~ini, postavila novo paradigmo
razumevanja u~enja skozi vse `ivljenje, ki pravzaprav implicira nekatere komponente sodobnega
koncepta vse`ivljenjskega u~enja. Kar pa se ti~e vpra{anj izobra`evanja in u~enja odraslih, so se
protestanti pri nas in v drugih de`elah bolj ali manj uspe{no soo~ali z njim. Predvsem zaradi pomanj-
kanja izobra`encev, tj. u~iteljev in duhovnikov, so nem{ki protestantski pedagogi najve~jo pozornost
namenjali sekundarni stopnji izobra`evanja (latinskim {olam, gimnazijam itn.), niso pa se toliko
ukvarjali z opismenjevanjem ali drugimi oblikami izobra`evanja in u~enja odraslih.

Slovenski protestanti se praviloma niso razlikovali od nem{kih, kar pomeni, da sta bila najve~ji
poudarek in pozornost namenjena sekundarnemu izobra`evanju. Z izjemo Trubarja se na{i prote-
stantski pedago{ki pisci in drugi teoretiki praviloma niso posebej in sistemati~no ukvarjali z vpra{a-
nji izobra`evanja in u~enja po zaklju~ku formalnega {olanja. Pri Trubarju lahko identificiramo oboje,
tako komponente izobra`evanja, tj. opismenjevanja, odraslih kot tudi komponente sodobnega kon-
cepta vse`ivljenjskega u~enja. Svoja dela je, po lastnih besedah, zasnoval tako, da se lahko iz njih
u~ijo vsi, ne glede na starost, tako mladi kot tudi stari.

vse`ivljenjsko u~enje, reformacija, Trubar, sekundarne {ole, opismenjevanje, osebnostni razvoj

In recent decades new trends and demands are increasingly gaining importance in the field of
education. More attention is focused on adult education and the awareness of the need for lifelong
learning is increasing. We can also identify an apparent shift of emphasis from formal methods of
adult education toward informal learning. The Reformation’s demands for individualised contact
with God and for the faithful reading the Bible in their mother tongue introduced a new paradigm of
learning through one’s entire life and in fact included some components of the modern concept of
lifelong learning. Protestants in Slovenia and elsewhere, with differing degrees of success, addressed
problems of education and adult learning. But because of a shortage of suitably educated teachers and
priests, German Protestant pedagogues focused most of their attention on secondary education (Latin
schools, gymnasiums etc.), and did not concern themselves so much with literacy or other forms of
adult learning. In this regard, Slovene Protestants did not differ greatly from their German counter-
parts. With the exception of Trubar, Slovene Protestant pedagogues and other theorists usually did
not deal systematically with questions of education and learning after formal schooling. Primo`
Trubar, however, did consider adult literacy, as well as some components of the modern concept of
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lifelong learning. He planned most of his publications in a way, saying that all, irrespective of their
age, could learn from them.

lifelong learning, Reformation, Trubar, secondary schools, literacy, personal development

1 Uvod in opredelitev pojmov

V zadnjih desetletjih se na podro~ju vzgoje in izobra`evanja oblikujejo nove
smernice in zahteve, pri ~emer se zmeraj ve~ pozornosti namenja izobra`evanju in
u~enju odraslih. Sodobnost vna{a druga~no razumevanje izobra`evanja in u~enja, ki
se ne omejuje zgolj na izobra`evanje v mladosti, ampak se {iri tudi v ~as odraslosti
in starosti. Pri odraslih je o~iten tudi premik poudarka s formalnih oblik in metod
izobra`evanja ter u~enja na neformalno in prilo`nostno u~enje.

V drugi polovici dvajsetega stoletja se je za~el uveljavljati koncept vse`ivljenj-
skega u~enja, smisel katerega je, da se posameznik u~i in pridobiva razli~na znanja
tudi po zaklju~ku svojega formalnega izobra`evanja, ne glede na stopnjo izobrazbe.
Tako naj bi znanja in spretnosti pridobival in razvijal pravzaprav vse do konca
`ivljenja.

Pred dvajsetim stoletjem ne pedago{ki teoretiki ne praktiki niso veliko razmi{lja-
li o u~enju odraslih. Najpomembnej{e vpra{anje, ki pa je bilo pogojeno z dru`be-
nimi razmerami, je bilo predvsem, koliko in kako izobra`evati otroke in mladino,
kako jim posredovati osnovna znanja itn. V zvezi s pridobivanjem znanj in spoznanj
odraslih je ve~inoma {lo za `e formalno izobra`ene, ne pa toliko za za~etno opisme-
njevanje. V vsakem zgodovinskem obdobju lahko identificiramo posamezne kom-
ponente vse`ivljenjskega u~enja, pri ~emer lahko ugotovimo, da je bil od srednjega
veka naprej motiv predvsem religiozen. Pomembni cerkveni teoretiki, kot npr.
Gregor Veliki, Smaragd, Bernard iz Clairvauxa itn., so zahtevali od redovnikov in
duhovnikov, da redno berejo Sveto pismo in druge »svete spise«, kar je bilo v funk-
ciji razvoja posameznikove osebnosti – za utrjevanje pobo`nosti so bile namenjene
predvsem molitve (prim. Vidmar 2006: 44s). V raznih redovnih pravilih je bila sicer
postavljena zahteva, da se mora odrasli kandidat za redovnika nau~iti brati, ~e tega
{e ne zna, vendar je u~enje branja namenjeno predvsem prebiranju duhovnih
tekstov.

V nadaljevanju bomo analizirali, kako so se v reformaciji, ki je izhajala iz
zahteve po individualiziranem vzpostavljanju stika vernikov z Bogom in ki je izpo-
stavljala zahtevo po tem, da bi naj Sveto pismo prebirali verniki sami v svoji mate-
rin{~ini, protestanti pri nas in v drugih de`elah soo~ali z izobra`evanjem in u~enjem
odraslih.

2 Razmere v ~asu {irjenja reformacije v Nem~iji

Martin Luther je kot utemeljitelj in vodilni predstavnik reformacije kmalu spo-
znal, da je za {irjenje vere in tudi za ohranjanje zahtevnej{ih cerkvenih in posvetnih
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poklicev nujno potrebna (re)organizacija {olstva. Sam svojih pedago{kih pogledov
sicer ni razvil in predstavil v programski obliki ali sistemu, so pa njegove misli in
re{itve kljub temu imele mo~an vpliv na razvoj teorije in prakse vzgoje in izobra-
`evanja v protestantskih de`elah. Prepri~an je bil, da sta vzgoja in izobra`evanje
stvar treh temeljnih dru`benih institucij: dru`ine, {ole in Cerkve. Vsaka izmed njih
ima v zvezi z vzgojo in izobra`evanjem svoje poslanstvo, naloge, dol`nosti, pa tudi
pravice (prim. tudi Bertin 1961: 221ss; Roth 1898: 34). Na podro~je vzgoje in
izobra`evanja je Luther s svojo avtoriteto javno posegel {ele tedaj, ko je postalo
o~itno, da kljub vsem dobrim `eljam ter mo`nostim individualizacije religije ljudje
svojih otrok ne bodo iz lastnega nagiba po{iljali v {olo, po drugi strani pa tudi {ol ne
bo nih~e prostovoljno vzdr`eval.

Leta 1520 je Luther zato v odprtem pismu nem{kemu plemstvu z naslovom
Kr{~anskemu plemstvu nem{ke narodnosti o izbolj{anju kr{~anskega stanu izrazil
`eljo, naj bi se tako de~ki kot deklice vsakodnevno vsaj eno uro u~ili Sveto pismo.
Zatem je ~ez {tiri leta, to je leta 1524, napisal okro`nico z naslovom Mestnim
svetnikom vseh mest Nem~ije, da morajo ustanavljati in vzdr`evati kr{~anske {ole, v
kateri predvsem mestnim oblastem nalaga skrb in dol`nost za {olstvo. V skladu z
zahtevami okro`nice bi morala biti ena izmed najpomembnej{ih nalog posvetnih
oblasti, da bi povsod, kjer je to mogo~e, ustanavljale {ole za otroke (za de~ke in za
deklice), v katerih bi se ti mogli vsak dan {olati po uro ali dve. Ker po njegovem vsi
otroci nimajo naravnih sposobnosti za »u~enjake«, ampak so bolj nadarjeni za
opravljanje raznih poklicev v obrti ali kaj drugega, je prepri~an, da bi bilo najpri-
merneje, ko bi se po absolviranju elementarnih znanj naprej {olali le najbolj nadar-
jeni de~ki, ki bi jih namenili za poklic u~itelja ali duhovnika. Za deklice nadaljnjega
{olanja ne predvideva. Kot zadnji pomembnej{i spis, v katerem eksplicitno govori o
organizaciji, namenu in ciljih {olanja, je leta 1530 izdal Govor ali pridigo, da je
treba otroke po{iljati v {olo, kjer zahteva izobra`evanje tako za lai~ni kot za
duhovni{ki stan, z namenom ohranitve pomembnih poklicev. V tem kontekstu je
novost njegova zahteva, naj se u~ijo latinsko brati in pisati tudi fantje, ki niso tako
nadarjeni. Ta Luthrova zahteva, naj se tudi manj nadarjeni de~ki izobra`ujejo na
sekundarni stopnji, dejansko pomeni spremembo v razumevanju elementarne {ole
kot izklju~no izbirne {ole, s tem pa tudi redefinicijo poslanstva elementarne {ole
nasploh. Od posvetnih oblasti, ki jim je v prej{njih spisih nalo`il skrb za ustanav-
ljanje in upravljanje {ol, dodatno zahteva, naj prisilijo podlo`nike, da po{iljajo
otroke v {olo. To je pomenilo zahtevo po neke vrste {olski obveznosti, ki pa seveda v
tistem ~asu {e ni bila uresni~ena (prim. Driesch in Esterhues 1960: 229s; Roth 1898:
19–24).

Veliko idej in zahtev protestantskih pedagogov je predstavljalo novost ali pa je
celo pomenilo preobrat v pedago{ki teoriji, vendar v praksi elementarno oziroma
ljudsko {olstvo v Nem~iji z reformacijo ni do`ivelo skorajda nobene spremembe. Za
osnovni pouk branja, pisanja in ra~unanja so, tako kot `e prej, {e zmeraj skrbele
predvsem »nem{ke« in pisarske {ole v mestih ter cerkovni{ke {ole na pode`elju
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(prim. Driesch in Esterhues 1960: 236s). V ~asu reformacije so tudi v Nem~iji imeli
te`ave z u~iteljstvom, za kar je obstajalo ve~ razlogov. Po eni strani je morala
»nova« Cerkev {ele na novo formirati in izobraziti u~itelje v skladu s svojimi zah-
tevami, po drugi strani pa je u~iteljev zaradi izjemno slabih dohodkov in nizkega
dru`benega ugleda, podedovanega {e iz srednjega veka, mo~no primanjkovalo.
To`be u~iteljstva v tistem ~asu so bile neiz~rpne in pretresljive, zelo ilustrativno in
plasti~no je njihov te`ek in nezavidljiv polo`aj prikazal Philipp Melanchthon, ute-
meljitelj protestantskega sekundarnega in terciarnega izobra`evanja, v govoru Te`a-
ve u~iteljstva. [olni{tvo oziroma u~iteljski poklic tudi zato ni mogel dobiti ve~je
veljave, ker je v splo{nem pomenil le dodatek oziroma prehodno zaposlitev med
~akanjem na duhovni{ko slu`bo, in vsakdo je, kolikor je bilo mogo~e hitro, `elel
pobegniti ex pulvere scholastico v »paradi` bolj{e `upnije« (Paulsen 1919: 210;
Roth 1898: 66).

Z zahtevama po individualiziranem vzpostavljanju stika z Bogom in po tem, da
naj bi Sveto pismo prebirali verniki sami v svoji materin{~ini, je reformacija posta-
vila novo paradigmo razumevanja u~enja skozi vse `ivljenje, ki pravzaprav impli-
cira nekatere komponente sodobnega koncepta vse`ivljenjskega u~enja. ^e pogle-
damo in analiziramo vpra{anja izobra`evanja in u~enja odraslih, so se protestanti v
Nem~iji z njimi bolj ali manj uspe{no soo~ali oziroma so jih bolj ali manj sploh
tematizirali. Nem{ki protestantski pedagogi so najve~ pozornosti namenjali sekun-
darni (latinskim {olam, gimnazijam itn.), pa tudi terciarni stopnji izobra`evanja,
predvsem zaradi velikega pomanjkanja izobra`encev, tj. u~iteljev in duhovnikov,
zelo malo ali skoraj ni~ pa se niso ukvarjali z opismenjevanjem in drugimi oblikami
izobra`evanja in u~enja odraslih.

3 Razmere v ~asu reformacije na Slovenskem

Na Slovenskem so v ~asu reformacije vladale popolnoma druga~ne razmere kot
v Nem~iji. V vseh slovenskih de`elah so bili de`elni vladarji Habsbur`ani, ki so
ostajali katoli~ani, de`elno plemstvo pa je bilo prete`no protestantsko ali pa je bilo
protestantizmu vsaj naklonjeno. Zaradi tega je imelo de`elno plemstvo velike te`ave
z uveljavljanjem dolo~enih zahtev, ki so bile tam, kjer je de`elni/dr`avni vladar
prevzel ideje reformacije, skorajda samoumevne oziroma so bile v pristojnosti
de`elnih/dr`avnih vladarjev (cerkvena ureditev, organizacija {olstva, finan~ne
zadeve itn.). V tem kontekstu lahko izpostavimo situacijo na Kranjskem, kjer je
mogo~e dobiti vtis, da de`elno plemstvo bodisi res ni imelo zadostnih materialnih
sredstev, potrebnih za vzpostavitev {olstva, bodisi sredstev ni `elelo prispevati.

V zvezi z uveljavljanjem protestantizma na Kranjskem so v precej{nji meri
nastopali tudi problemi jezikovne narave, predvsem med {ir{imi sloji prebivalstva.
Kranjsko prebivalstvo, ki je bilo ve~inoma pode`elsko, je govorilo prete`no slo-
vensko, medtem ko je bil v tistem ~asu jezik izobra`enstva in {ol {e zmeraj huma-
nisti~na latin{~ina, vi{ji sloji pa so praviloma komunicirali med seboj v nem{~ini.
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Predvsem zaradi tega je pomen dela slovenskih protestantov na podro~ju uveljav-
ljanja slovenskega jezika kot jezika knjige, jezika vzgoje in izobra`evanja in ne
nazadnje tudi jezika omike toliko ve~ji, pri ~emer moramo nedvomno izpostaviti
Primo`a Trubarja. Trubar je svojo zahtevo po organizaciji {olstva in izobra`evanja
nasploh utemeljeval {e z dodatnimi razlogi kot protestanti v Nem~iji. Tam je bila
nem{~ina kot materin{~ina `e uveljavljena kot pisni jezik, imela je `e svojo jezi-
kovno normo, prav tako so Nemci `e imeli izobra`ence, ki so ustvarjali tudi v mate-
rin{~ini. Tudi zato je Luther `e lahko `elel in zahteval, da je treba brati Sveto pismo
v materin{~ini ter na tej podlagi vzpostavljati individualni stik z Bogom in da naj
tako de~ki kot deklice obiskujejo {olo vsaj eno ali dve uri na dan zaradi elementar-
nega opismenjevanja, ki bi jim omogo~alo prej omenjeno.

Kot re~eno, so bile v slovenskih de`elah razmere veliko te`je, tako glede pisnega
jezika kot tudi splo{nega stanja izobra`enosti (prim. tudi Ciperle 1996: 166). Razen
`elje po neposredni komunikaciji vsakega posameznika s »svetimi spisi« in z Bo-
gom v materin{~ini si je moral Trubar prizadevati tudi za uveljavitev materin{~ine
kot pisne norme ter za dvig splo{ne kulturne ravni prebivalcev slovenskih de`el. Pri
tem lahko nedvomno ugotovimo, da se je tako pri Trubarju in pri njegovem gore~em
zavzemanju za ustanavljanje {ol in izobra`evanje otrok, pa tudi odraslih, kot tudi pri
drugih slovenskih protestantih, razen prevladujo~ega verskega nagiba, intenzivno
pojavljala {e iskrena `elja po tem, da bi dvignili »preproste Slovence« iz kulturne
zaostalosti (prim. Schmidt 1986: 206; Rupel 1951: 112).

Prevladujo~e stanje na tem podro~ju v tistem ~asu nam nazorno ilustrira zaplet v
zvezi s {tipendijami na Univerzi v Tübingenu. Trubar je leta 1562 kranjskim de`el-
nim stanovom predstavil ponudbo wittember{kega vojvode Kri{tofa, da bi lahko
dobili dve {tipendiji, ki bi omogo~ali {tudij na Univerzi v Tübingenu. Predstavniki
de`elnih stanov so ponudbo sprejeli in nato intenzivno iskali primerne kandidate,
vendar »se je izkazalo, da ni takih dijakov, ki bi bili pripravljeni za visoko {olo«
(Rupel 1965: 11). V zvezi s tem dogodkom je Trubarju pri{lo na misel, da bi bilo v
Ljubljani nujno potrebno ustanoviti izobra`evalno institucijo, katere naloga bi bila
tudi priprava na {tudij na univerzi. Kot izpri~ujejo dokumenti, je bil Trubar dejansko
pobudnik ustanovitve stanovske {ole (Landschaftsschule) v Ljubljani:

Mi namre~, ki smo {e posebej spoznali, da so {ole Cerkvi potrebne kot leva roka, smo
`e od vsega za~etka skrbi zanje posvetili najve~ pozornosti in smo prvake na{e de`ele
z mnogimi pro{njami in moledovanjem naposled prepri~ali, da so naklonjeno in
{irokosr~no obljubili pomo~ ter dolo~ili sredstva za ustanovitev in izgradnjo ve~je
{ole tukaj v Ljubljani. (Rupel 1951: 112.)

Na podlagi intenzivnih Trubarjevih prizadevanj so leta 1563 de`elni stanovi
ustanovili stanovsko {olo v Ljubljani. [ola se je imenovala stanovska, ker so jo
ustanovili in financirali de`elni stanovi, njeni u~enci pa so bili ve~inoma otroci
predstavnikov de`elnih stanov. Stanovski {oli sta bili ustanovljeni tudi v Gradcu in
Celovcu, po letu 1578, ko je bila sprejeta in podpisana tako imenovana Bru{ka paci-
fikacija, pa so imele vse tri stanovske {ole ve~idel poenoten program. Ljubljanska
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stanovska {ola je bila najprej enorazrednica, nato pa se je od leta 1566 – pod vod-
stvom enega najpomembnej{ih slovenskih protestantskih izobra`encev in {olnikov
Adama Bohori~a, ki je bil v ~asu svojega {tudija na Univerzi v Wittenbergu u~enec
Philippa Melanchthona, na kar je bil sam zelo ponosen – za~ela hitreje razvijati v
pravo sekundarno {olo. Dokon~no se je ljubljanska stanovska {ola pod vodstvom
Nikodema Frischlina uveljavila kot pripravljalnica na univerzitetni {tudij, bila je
celo enakovredna nem{kim protestantskim gimnazijam po letu 1584. Po ukazu
de`elnega vladarja je leta 1598 morala prenehati z delovanjem (prim. Vidmar 2005:
124–128).

Pri analiziranju stanja in razmer na podro~ju vzgoje in izobra`evanja na
Slovenskem v ~asu reformacije ne moremo mimo Cerkovne ordninge, tj. ureditve in
organizacije Cerkve in {olstva, ki jo je leta 1564 napisal Trubar. Sestava in izdaja
cerkvene uredbe kot normativnega akta je bila v tistem ~asu pravica in naloga
de`elnih vladarjev, zaradi ~esar je imel Trubar velike te`ave z njeno izdajo in upo-
rabo na Kranjskem. Kot v mnogih drugih stvareh se je tudi pri sestavljanju Cerkovne
ordninge Trubar zgledoval po vzoru Wittenber{ke cerkvene ureditve iz leta 1559, saj
je tam kot kaplan in `upnik pre`ivel velik del svojega `ivljenja. V nem{kih prote-
stantskih de`elah/dr`avah so bile {olske uredbe, s katerimi so posvetne oblasti
vzpostavile sistem in strukturo izobra`evanja, praviloma del Cerkvenih uredb, ki so
pomenile (re)organizacijo verskega in {olskega `ivljenja v posamezni de`eli/dr`avi,
ki je sprejela protestantizem. Po wittenber{ki uredbi so se zgledovale mnoge
nem{ke de`ele in {ole (prim. Vidmar 2005: 75–77).

Razloge za ustanavljanje {ol je navedel v Cerkovni ordningi Trubar sam:

Obena de`ela, ne mejsto ne gmajna ne mogo prez {ul, prez {ularjev inu prez vu~enih
ludi biti, ne de`elskih ne duhovskih ri~i prov rovnati ne obdr`ati. Tu vsaki zastopni
~lovik more lahku zastopiti. (Trubar 1975: 74.)

Bistvena razlika med Cerkovno ordningo in wittenber{ko cerkveno uredbo, pa
tudi vsemi nem{kimi protestantskimi zapisi, nastane, ko bi moral Trubar izdelati
konkretno organizacijo {olstva v de`eli, predstaviti ureditev {ol, stopnje {olanja,
u~ne na~rte itn. Vsega tega namre~ v kranjski uredbi ni, saj se je Trubar najverjet-
neje zavedal realnosti in ni hotel pisati o neuresni~ljivih stvareh. Njegov »na~rt«
organizacije {olstva je sicer v splo{nem predvidel {ole v vsakem mestu, trgu in
`upniji. V mestih in trgih je na~rtoval ustanovitev nem{kih {ol in latinske {ole, po
`upnijah pa {ole, v katerih bi bil u~ni jezik sloven{~ina:

Cesarji, krali, vijudi inu vsa `laht oblast inu gospo{~ina so dol`ni [...] v slednim
mejstu, v trgu in per sledni fari {ulmojstre inu {ularje dr`ati, v mejstih inu trgih de se
latinsku inu nem{ku, per tih farah od farmo{trov, podru`nikov inu me`narjev tu
slovensku pismu, brane inu pisane vu~i. (Trubar 1975: 75.)

Primo` Trubar se poka`e tudi kot utemeljitelj protestantskega elementarnega
{olstva na Kranjskem, ko od `upnikov zahteva, naj v svojih `upnijah poskrbijo za
u~itelja, ki bo elementarna znanja posredoval tako de~kom kot deklicam:
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Raven tiga en vsaki pridigar inu farmo{ter ima tudi per suje fari eniga {ulmojstra oli
me`narja imejti inu dr`ati, de te mlade hlap~i~e inu deklice, purgarske inu kmeti{ke
otroke vu~i slovenski brati inu pisati, ta katehizmus zred s to kratko izlago izvuna
povejdati. (Trubar 1975: 95.)

V ~asu reformacije je bilo na Slovenskem dejansko ustanovljenih nekaj ljudskih
{ol, vendar je njihovo {tevilo neznano. Vsekakor jih je bilo malo, delno tudi zaradi
nasprotovanja posvetnih in cerkvenih oblasti v na{ih de`elah (prim. Schmidt 1986:
207). V zvezi z ustanavljanjem {ol sta bila med (naj)pomembnej{imi problemi
financiranje {ole ter u~iteljski kader, ki ga je primanjkovalo.

V splo{nem velja v slovenskem pedago{kem zgodovinopisju prepri~anje, da je
razlika med Trubarjevim in Luthrovim pojmovanjem ljudske/osnovne {ole v tem, da
jo je Luther opredelil kot izbirno {olo, Trubar pa kot splo{no izobra`evalno {olo:
»Luthru je potemtakem ‘ljudska’ {ola izbirna {ola. Naloga ljudske {ole pa ni izbirati
najbolj{e u~ence za nadaljnji {tudij, marve~ dajati osnovno splo{no izobrazbo
vsem.« (Schmidt 1986: 206.) Pri tem praviloma ni bilo upo{tevano Luthrovo redefi-
niranje pojma ljudske {ole iz leta 1530. Prevladalo je prepri~anje, da je Trubarjeva
ljudska, torej osnovna {ola v funkciji splo{nega izobra`evanja vseh otrok, Luthrova
nem{ka pa je izbirna. Taka interpretacija je omogo~ila izpeljavo trditve, da je Trubar
pravzaprav `e pred Komenskim vzpostavil koncept osnovne {ole.

Z namenom dokon~no opraviti z reformacijo je de`elni vladar leta 1580 izdal
ukaz, po katerem svoboda vere za pripadnike augsbur{ke veroizpovedi velja le za
gospodo ter za ~lane gosposkega in vite{kega stanu, ne pa ve~ za njihove pod-
lo`nike, prav tako tudi ne za prebivalce mest in trgov. [e bolj je de`elni knez zaostril
situacijo na podro~ju {olstva leta 1587, ko je izdal odlok, po katerem je prepovedal
mladini iz njegovih dednih de`el, da bi se izobra`evala na tujih latinskih {olah in
univerzah.

4 Slovenski protestanti in vse`ivljenjsko u~enje

Protestanti so od ljudi zahtevali redno branje svetih spisov skozi vse `ivljenje.
Kot razlog za njihovo prebiranje so navajali (tudi) oblikovanje oziroma razvijanje
osebnosti posameznika. Ugotovimo lahko, da je pri tem {lo v bistvu za enako
utemeljitev, kot so jo navajali `e v srednjem veku. Bistvena razlika med srednje-
ve{kim in protestantskim pojmovanjem razvoja posameznikove osebnosti je v tem,
da se protestantske zahteve po branju demokratizirajo in prenesejo iz ozke skupine
posve~enih (duhov{~ine) na vse ljudi, to je na vse sloje prebivalstva, razen tega tudi
literatura ni ve~ zgolj v latin{~ini, ampak predvsem v njihovi materin{~ini. Iz tega bi
lahko izpeljali sklep, da ima v protestantizmu v principu vsakdo, ne glede na stan,
spol ali starost, po zaklju~ku katere koli vrste, stopnje ali oblike formalnega izobra-
`evanja mo`nost kontinuiranega razvoja in u~enja skozi vse `ivljenje. V resnici se je
z reformacijo in njeno na~elno demokratizacijo zahteve po izobra`evanju za~el
proces, ki je dosegel svoj vrh v drugi polovici sedemnajstega stoletja z Janom
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Amosom Komenskim. Komenský je lahko na teh podlagah opredelil in zasnoval
svoj koncept v marsi~em {e danes aktualnega vse`ivljenjskega u~enja. Med vsemi
slovenskimi protestanti pa se je vsebini (sodobnega) pojmovanja vse`ivljenjskega
u~enja {e najbolj pribli`al v svojih delih in zahtevah Primo` Trubar.

@e omenjene zahteve po razvoju posameznikove osebnosti, ki jih lahko v 16.
stoletju pogojno opredelimo kot komponente vse`ivljenjskega u~enja, najdemo tudi
pri Trubarju. Kot tipi~en primer bi lahko navedli Svetiga Pavla listuve:

@elel bi, naj bi jih na{i Kranjci in Slovenci ~esto prebirali, da bi postali, kakor stari
pravijo, dobri biblici, v sv. pismu doma~i, na~itani in u~eni, zato da bi na{o pravo
kr{~ansko vero in vse njene nauke izpri~evali in potrjevali ne samo iz postil in dolgih
razlag, temve~ tudi iz studenca: s ~istim besedilom, z izreki sv. pisma in s katekiz-
mom, pa tudi da bi pri vseh napadih in disputacijah mogli obstati, zmagati in tola`iti
se. (Rupel 1966: 194.)

Med najbolj izstopajo~imi so Trubarjeva prizadevanja za to, da bi se ~im ve~
»lubih Slovencov« nau~ilo brati in pisati, pri ~emer (razen otrok in mladine) vklju-
~uje tudi odrasle. Nedvomno so ga k takim `eljam in prizadevanjem, ~e odmislimo
hotenje po dvigu nivoja kulture pri nas, vodili prete`no povsem verski, misijonarski
vzgibi. V tem so si bili nem{ki in slovenski protestanti enaki, ~eravno pri ve~ini
drugih pomembnih slovenskih protestantov to ni izra`eno v tako velikem obsegu in
intenziteti kot pri Trubarju. V predgovoru v Abecedarium iz leta 1550 je med
drugim zapisal:

Obtu iest, kir sem tudi k animu starimu vom Slovencom naprei postavlen, sem te
veg{e {tuke na{e prave vere v le-te buqvice prepisal inu v tih sem tudi hotel pokazati
an lagag, kratik pot, koku se ima an vsakateri skorai brati navu~iti. (Trubar 2002:
285.)

V delu je eksplicitno izrazil `eljo, da bi se po mo`nosti vsakdo nau~il brati, za
kar je v nadaljevanju dela v didakti~nem smislu tudi poskrbel. To svojo `eljo in
hotenje po izobra`evanju vseh ljudi je nadaljeval v Katekizmu iz leta 1555, ki ga je
dal predvsem zaradi la`je razumljivosti in berljivosti natisniti v latinici. Trubar je bil
prepri~an, da se lahko brez te`av in hitro nau~ijo brati in pisati tako mladi kot tudi
stari:

Inu nom se tudi zdi, de ta na{a slovenska besseda s teimi latinskimi puh{tabi se lep{e
inu le`ei pi{e tar bere. Zavolo tih triyeh ri~i smo mi pustili drugu~ drukati z latinskimi
puh{tabi en Abecedarium inu le-ta kratki katekizmus. Iz tiga Abecedaria se mogo tii
va{i lubi otro~i~i, inu tudi tii stari lahku inu hitru navu~iti brati tar pisati. (Trubar
2002: 331.)

V tem kontekstu je treba omeniti tudi razvoj njegovih izobra`evalnih ambicij, ko
je v naslovni utemeljitvi Abecedarija iz leta 1555 zapisal, da se lahko iz njega hitro
nau~i brati in pisati, medtem ko je {e v Abecedariju iz leta 1550 poudarjal zgolj
u~enje branja (prim. Trubar 2002: 311, 281). Pri Trubarju lahko identificiramo {e
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u~enje »tujega« jezika pri odraslih, kar je tudi ena od komponent izobra`evanja
odraslih:

[I]mate po vseh svojih gradovih, dvorih in hi{ah svetopisemske in druge nabo`ne
knjige v nem{kem in slovenskem jeziku […] [T]udi so se nekatere izmed Vas, rojene
na Avstrijskem, zgornjem [tajerskem in Tirolskem, iz njih nau~ile sloven{~ine in
le-to navadile brati tudi druge. (Svetiga Pavla listuvi v Rupel 1966: 195.)

Ve~ina slovenskih protestantov pravzaprav ne tematizira posebej izobra`evanja
oziroma u~enja odraslih ter vse`ivljenjskega u~enja, v svojih delih tej problematiki
ne dajejo posebnega poudarka in se ve~inoma z njo niti ne ukvarjajo.

5 Zaklju~ek

Kmalu po raz{iritvi reformacije in njene zahteve, naj posamezniki sami s po-
mo~jo branja svetih spisov stopijo v neposredni stik z Bogom, se je v Nem~iji
pokazalo, da najbolj primanjkuje izobra`encev, to je u~iteljev in duhovnikov. Zaradi
tega so Luther, ki je sicer prvi spro`il zahtevo po opismenjevanju vseh otrok, in
drugi pomembnej{i protestantski pedagogi ve~jo pozornost namenjali sekundarni
stopnji izobra`evanja, to je latinskim {olam in gimnazijam, kot elementarni stopnji
{olanja in osnovnemu opismenjevanju. Zaradi tega je bila ljudska (ali nem{ka) {ola
namenjena tudi poklicni selekciji. Vidnej{i nem{ki protestantski pedagogi se pravi-
loma niso ukvarjali niti z opismenjevanjem niti s kakr{no koli drugo obliko izobra-
`evanja odraslih.

Slovenski protestanti se na~eloma niso razlikovali od nem{kih, kar pomeni, da so
najve~ji poudarek in pozornost namenjali sekundarni stopnji izobra`evanja, in to
predvsem zaradi zadovoljevanja kadrovskih potreb – za zagotavljanje primerno
izobra`enih cerkvenih in posvetnih uradnikov. Elementarno {olanje, kolikor ga je
pri nas bilo, je zato ve~inoma ostajalo na ravni najosnovnej{ega opismenjevanja, ki
naj bi – predvsem s pomo~jo Svetega pisma – posamezniku omogo~ilo vzpostavitev
individualnega stika z Bogom. Razen Trubarja se na{i protestantski pedago{ki pisci
in drugi teoretiki praviloma niso posebej in sistemati~no ukvarjali z vpra{anji izo-
bra`evanja in u~enja po zaklju~ku formalnega {olanja. To pravzaprav ni nenavadno
ali ~udno, saj se je v tem ~asu pri nas komaj vzpostavljala norma pisne besede in
pisnega izra`anja.

Pri Trubarju lahko identificiramo oboje: tako komponento izobra`evanja odras-
lih (tj. opismenjevanje) kot tudi komponento sodobnega koncepta vse`ivljenjskega
u~enja. Svoja dela je zasnoval tako, da se lahko iz njih u~ijo vsi ne glede na starost.
Skorajda enakovredno sta ga vodila `elja po seznanjanju Slovencev s »pravo staro
vero« in `elja po splo{nem izobra`evanju svojih rojakov ter njihovemu dvigu iz
slabega kulturnega polo`aja. Za eno in drugo pa je osnova pismenost oziroma vsaj
elementarna izobra`enost.
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