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  “Gre za naše 
ljudstvo, za načela!”

Uredila dr. Janez Juhant in Aleš Primc16,90 EUR

Ob stoletnici smrti duhovnika
in narodnega voditelja dr. Janeza Evangelista 
Kreka (1865-1917) med bralce prihaja izbor 
večinoma že objavljenih in nekaj manj 
dostopnih Krekovih spisov – nekakšen 
kompendij njegovih razmislekov o človeku, 
narodu, politiki, vzgoji, državi in življenju 
nasploh. Izbor besedil sta pripravila odlična 
poznavalca, filozofa dr. Janez Juhant in 
Aleš Primc; prvi je pripravil tudi obširen 
komentar Krekovega življenja in dela.

»Samo vednost ni zadosti. Tudi samo seznanjenost
z njegovim delom in mislijo ni zadosti. Tako kot ni
zadosti vedeti za težave in misliti, da poznaš rešitve.
Potrebna so dejanja. Kdor se bo navdušil nad
dr. Krekom, ne bo mogel ostati križem rok. In prav
to najbolj potrebuje Slovenija: odgovorne, delavne,
pogumne in družbeno dejavne ljudi.
Knjiga je zasnovana tako, da jo vzamete v roke,
odprete, kjer koli že, začnete brati … srkati ideje in –
delati načrte …«

 (Aleš Primc v Uvodni besedi)
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Aleš Primc

 Uvodna beseda

Smo v letu 100. obletnice smrti dr. Janeza Evan-
gelista Kreka. Na prvem Krekovem večeru v Selcih (10. 12. 
2016), v okviru praznovanja Krekovega leta 2016/2017, je ena 
od udeleženk vprašala, kje lahko kupi kakšno Krekovo delo. 
Nisem ji znal odgovoriti. Zato sva se urednika dogovorila 
z direktorjem založbe Družina, da zapolnimo to vrzel v 
knjižni ponudbi in omogočimo bralcem, da se za dostopno 
ceno naužijejo bogastva Krekove misli in dela.

Tako je ta knjiga nastala kot izbor večinoma že 
objavljenih in tudi nekaj manj dostopnih Krekovih spisov ter 
komentar Krekovega življenja in dela. Njen namen je prebu-
ditev navdušenja nad delom dr. Janeza Evangelista Kreka. 
Knjiga ima spodbujevalni namen! Tak je bil tudi dr. Krek. 

Samo vednost ni zadosti. Tudi samo seznanje-
nost z njegovim delom in mislijo ni zadosti. Tako kot ni 
zadosti vedeti za težave in misliti, da poznaš rešitve. Potrebna 
so dejanja. Kdor se bo navdušil nad dr. Krekom, ne bo mo-
gel ostati križem rok. In prav to najbolj potrebuje Slovenija: 
odgovorne, delavne, pogumne in družbeno dejavne ljudi.

Knjiga je zasnovana tako, da jo vzamete v roke, 
odprete, kjer koli že, začnete brati … srkati ideje in – delati 
načrte … 

Veliko uspehov v nadaljevanju poti z dr. Janezom 
Evangelistom Krekom vam želim!
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Dr. Janez Juhant

 Krek – nesebični vodnik 
Slovencev

Slovenci smo obhajali četrtstoletno obletnico 
države kot spomin in zavezo naše enotne odločitve za sa-
mostojno državo Slovenijo. Kruta polpreteklost je odrinila 
ali celo prekrila bogastvo ljudi in dejavnosti v narodovem 
izročilu Slovencev, osamosvojitev nas je zaposlovala, da se še 
nismo mogli ukvarjati z njo, a danes je čas, da se ob slovesni 
obletnici spominjamo svojih prednikov, ki so tlakovali pot 
samostojni Sloveniji. Matija Majer Ziljski, Anton Martin 
Slomšek, Andrej Einspieler, Jakob Missia, Anton Mahnič, 
Anton Gregorčič, Anton Bonaventura Jeglič, Evgen Lampe, 
Anton Korošec, Lambert Ehrlich, Marko Natlačen, Andrej 
Gosar, Jože Pučnik znova izstopajo kot odlični možje te 
bogate preteklosti. Med njimi je Janez Ev. Krek najvidnejša 
osebnost, saj je v odločilnih trenutkih slovenske zgodovine 
dal neizbrisen pečat duhovnemu, kulturnemu, socialno-go-
spodarskemu in političnemu razvoju našega naroda. S svojo 
nesebično za vzetostjo in bogato ter dejavno osebnostjo je 
zagnal narodno gibanje na krščanski podlagi. To potrjuje 
večina njegovih sodobnikov – med njimi celo njegovi idejni 
nasprotniki – ki so delili z njim te prelomne in zahtevne 
čase slovenske zgodovine. Krek je v svojem delovanju izkazal 
nesebičnost, zrelost in odločnost praktičnega uresničeva-
nja krščanstva v osebnem življenju in tudi v življenju cele-
ga naroda. Slovence je na vduševal, spodbujal in organiziral 
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za samoorganizacijo, ki je razvijala in bogatila narodovo 
življenje in delovanje. S svojo nesebično človeškostjo je žel 
ustrezen odmev med širokimi množicami in gradil temelje 
vzajemne družbeno-politične in socialne prakse. Pogla bljal 
je krščanske temelje v osebnem, družinskem, narodnem 
ter mednarodnem življenju. Ljudje so sicer takrat še bolj 
upoštevali krščanstvo, a razmere so bile zahtevne – vojna 
in razpad cesarstva. Krekov pogum in njegova nesebična, 
globoko v krščanstvu ukoreninjena človeška in duhovniška 
osebnost je dala pečat temu katoliškemu narodnemu gi-
banju. »Krščanstvo,« pravi Krek, »nikjer ne razdira nara-
ve, njenih potreb in zahtev, marveč jo samo krepi in vo - 
di … Zato spada spoštovanje narodnosti in skrb za njene 
pravice, kakor tudi skrb za pravice ubogega, v revščini zdi-
hujočega ljudstva, k bistvu krščanskega prepričanja in je torej 
vedno združeno z mišljenjem in delovanjem katoliških du-
hovnikov …« Na krščanskih temeljih je potekalo tudi Kreko-
vo duhovniško delo med našim narodom. Značilnost takega 
krščanstva je neposrednost, živost in dejavnost. Krščanstvo 
za Kreka pomeni polno uresničevanje božjega življenja na 
zemlji v pravičnosti in vzajemni človeškosti. Krščanska vera 
ima tako konkretne etične zahteve, ki jih mora utelešati še 
posebej duhovnik kot dušni pastir. Sam je bil zgled tega, saj 
je ob koncu življenja mirno zatrdil, da nikomur »ni storil 
nobene podlosti, nič poniževalnega in ničesar, kar bi bilo 
naperjeno proti komurkoli …« Cankar je po Krekovi smrti 
zapisal, da je Krek dal »svojemu narodu vse in edino, kar je 
imel, svoje življenje«.

V (prekomernem) delu, trpljenju in težavah je 
ostal zavzet, zagnan in poln upanja. Osebne preizkušnje in 

JANEZ EVANGELIST KREK ZA SLOVENCE
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izzivi duhovniške službe, zidava delavskih stanovanj, napadi 
v Slovenskem narodu in težave sodelovanja v katoliškem naro-
dnem gibanju mu niso vzele poguma in volje za življenje in 
delovanje za ljubljeni narod. Svojo etično-krščansko držo je 
ohranil do konca in iz groba, kot pravi Cankar, je prav spre-
govoril njegov nesebični lik. Zavedal se je, da ostaja človek, 
ranljiv in nepopoln, saj je sam vzkliknil: »Preklet, kdor zaupa 
v človeka in četudi je ta Krek.« Umiranje za druge je bilo 
njegovo življenje, ki se je napajalo iz krščanstva in duhov-
ništva, ki je stan za druge po vzoru Jezusa Kristusa, kot pravi 
v postnih pridigah leta 1906. Krščansko življenje je simpatija 
z drugimi – je sočutje. Ljudje sicer imamo simpatijo s tistimi, 
ki so nam »simpatični« ali blizu. Pristna krščanska simpatija 
pa velja vsakemu, posebej tako ali drugače prizadetemu in 
potrebnemu. Krek je pokazal tako sočutje do človeka in k 
njemu spodbujal tudi druge. Kar je zapisal razlagalec Svetega 
pisma o Jezusu, velja tudi za Kreka: V vsakem človeku je 
odkril biser. Človeku je pokazal na njegovo bogastvo, četudi 
je bil padli, zavrženi, odrinjeni človek. Ko je ta uzrl svoj biser, 
na katerega ga je opozoril, se je pobral ter z zaupanjem krenil 
v prihodnost. Krek je teptanim, zapostavljenim in odrinjenim 
Slovencem odkrival bisere in narod je šel za njim. Zato nam 
vliva poguma tudi danes, naj ne izgubimo vere v človeka, 
ustvarjenega z biserom Božje podobe.

Krek je torej osebnost izjemne človeške svežine 
in samostojnosti in predanosti poslanstvu, ki jo je izkazoval v 
zvestobi posebej stiskanemu in potrebnemu človeku. Presegal 
je običajne okvire, odpiral nova pota in druge spodbujal k 
sočutju, sodelovanju in samostojnosti. Od njih je zahteval 
kakor od sebe, da se spreminjajo, da presegajo ustaljene na-

SPREMNA BESEDA
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vade in vzorce, da začnejo novo, bolj pristno življenje. Ob 
srečevanju z njegovo živo osebnostjo so tudi drugi postajali 
življenjski, dejavni, sodelovalni in vzajemni. Njegov lik jih 
je privlačeval, vlival poguma in krepil v veri in zaupanju ter 
dajal moči za osebne in družbene izzive. Krek je tako lahko 
širokopotezno prakticiral razsežnosti vzajemnega, duhovno 
in strokovno poglobljenega osebnega in družbenega oziroma 
narodno-političnega krščanskega življenja med nami.

Krek – narodno politični voditelj 

V Krekovi neposrednosti in njegovem živem 
zavzemanju za človeka je treba iskati privlačnost in moč 
njegovega vpliva na množice. Bil je človek, ki je poznal in 
razumel položaj človeka. Znal in hotel je biti prisoten v 
neposrednem življenju ljudi, srce v sredini človeških stisk. 
Premagoval je ovire, nasprotovanja skušal obrniti v sodelo-
vanje, ko je nujno delo opravil, se je umaknil in delo pre-
pustil drugim. Sodelavce, delavce in kmete je usposabljal in 
izobraževal za organizacijo vseslovenskega izobraževanja 
prek župnijskih podružnic Slovensko-krščanskosocialne zveze, 
v nastopih na katoliških shodih, kjer je katoliška narodna 
skupnost dobivala potrditev, usmeritev in praktično orga-
nizacijsko izvedbeno obliko na vseh področjih. Ker je bilo 
njegovih projektov veliko in jim sam ni bil vedno kos, so tudi 
drugi namesto njega nadaljevali delo, ki ga je sam zasnoval. 
Kot človek vzajemnosti, sodelovanja ter vpeljevanja novih, 
mlajših in zavzetih sodelavcev je zgled vodstvene osebnosti. 
Bil je velik v človečanski opredeljenosti in pripravljenosti 
tudi trpeti, vedoč, da vse velike stvari zrastejo iz žrtve. Kr-

JANEZ EVANGELIST KREK ZA SLOVENCE
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ščanstvo je trpljenje in potrpljenje, je rad ponavljal in to velja 
tudi za narodno delovanje na krščanski podlagi ali krščanski 
socializem, ki je pri nas njegov socialni, narodno-politični 
projekt, s katerim je organiziral delavce in usposabljal kmete 
za zahteven boj na modernem kapitalskem trgu.

Krščansko socialno za Kreka pomeni v luči vere 
v Boga Jezusa Kristusa. Anton Trstenjak je dejal o njem, da 
je živel in delal, kakor bi gledal Nevidnega. Za vzajemno 
povezovalno socialno delovanje človek potrebuje globlji in 
širši razgled, ki mu ga nudi vera. Vsakdanje družinsko in 
širše družbeno življenje potrebuje globljih korenin. Šele pre-
magovanje mej in interesov oseb in skupin, strank in finanč-
no-gospodarskih organizacij ter delovanje in sodelovanje za 
blagor celotne skupnosti prinaša blagoslov in krepi življenje 
celotne skupnosti.

V tem duhu je bil Krekov namen vzgajati, spod-
bujati in učiti k vzajemnemu krščanskosocialnemu delovanju. 
Temu je služilo tudi njegovo pisanje, kot sistematično delo 
Socializem ali Črne bukve kmečkega stanu ali knjiga Kroaten 
und Slowenen, ki Evropejce seznanja s položajem majhne-
ga naroda ob vznožju Alp in Karavank. Krekovo slovstvo 
je odgovor na aktualna vprašanja in narodove potrebe. Da 
lahko kaj spremenimo, so potrebni ljudje s srcem, ki znajo 
videti stiske in se vživljati v položaj. Morajo pa se s študijem 
usposobiti za strokoven pristop k socialnim razmeram. Krek 
je imel sam oboje in je to posredoval tudi drugim. Zato je 
vsestransko izobraževal slovensko ljudstvo in mu dal knjige. 
Ušeničnik je ocenil njegov Socializem kot neprekosljivo delo 
po zgodovinski obsežnosti in bogastvu. Krekovih političnih 
in poučnih govorov in člankov pa je nad tisoč v Slovencu, 

SPREMNA BESEDA
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Domoljubu in drugod. Prisrčna so njegova pisma iz Vest-
falije, pisana s srcem, čutečim za reveža, in imajo bogato 
krščansko vsebino. Iz del diha skrb za narod: »Bog daj vsem 
zamorcem milost spreobrnjenja, a prej nego zanje smo pa 
dolžni pomagati svojim rojakom.« Povsod je prikazoval in 
usmerjal, manj pa kritiziral in obsojal. To Ušeničnik označuje 
kot pomanjkljivost, posebno »v Socializmu se ta posebnost 
celo neugodno občuti. Ko je zgodovinsko tako natančno opi-
sal Marxa in orisal njegova načela, je pustil čitatelja, da sam 
razmišlja o mogočnem socialnem sistemu.« Tudi v pisanju 
Zgodb Svetega pisma Krek razodeva ljubezen do človeka po 
zgledu Kristusa in njegovega nauka, da nam pomaga utrjevati 
vero v Boga in spodbuja k vzajemni ljubezni do vseh ljudi, 
kot temelj krščanskega socializma.

V tem duhu sta potekali tudi organizacija in osa-
mosvojitev slovenskega človeka. Ni dovolj le srce, volja in 
ljubezen do (zatiranega) človeka, treba je trezno razčleniti 
položaj ter pristopiti k organizaciji. Za to je potrebna močna, 
socialno čuteča in delovna osebnost, kot je bil Krek. Finžgar 
opisuje, kako sta nekoč opazovala kmetije nad Sorico, pa je 
Krek dejal: »Kaj pa, ko bi vsaka kravica imela na leto vsaj dve 
teleti, namesto da ima vsaka žena na leto dva otroka, pa bi bilo 
socialno pomagano tem revčkom.« Terseglav pravi: »Krek je 
bil v kompleksu kulturnega, političnega in socialnega življenja 
svojega časa največji vseh Slovencev, ker je bil od vseh najbolj 
človek; po tej svoji človečnosti presega tako sebi podobne v 
naši prošlosti, ki je bila bogata mož velikega formata, kakor v 
sedanjosti, ki je v tem oziru revna.« Bil je na razpolago ljudem 
do vsestranskega razdajanja, saj se je v besedi, obnašanju in v 
dejavnosti poistovetil z njimi, zato so šli tudi za njim. Svoje 
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duhovniško poslanstvo je razumel tudi politično, ker mora 
biti duhovnik z ljudstvom in se ukvarjati tudi s politiko in 
socialno-gospodarskimi zadevami, ker država oz. svobodo-
miselstvo pritiskata na narod, vero in Cerkev, a zanemarja-
ta resnične potrebe ljudi. Krek je politično znal stopiti pred 
množico, spregovoriti kot božji poslanec, ki posreduje ne le 
duhovno pač pa tudi socialno odrešenje. Oboje je v njegovem 
krščanskosocialnem gibanju tesno povezano in zahteva polno 
zavzeto delovanje. Ljudstvu je »treba dopovedati, da s priča-
kovanjem kralja Matjaža ni nič. Kdor misli, da bo z odprtimi 
usti in s križem rokami pričakal dobrot od zgoraj, se moti. 
Želi bomo mi na jugu samo to, kar si bomo z zavihanimi 
rokami sami pridelali in priborili.« Zato »je treba začeti, to je 
vsa umetnost«. Ta živahna in odločna zavzetost za narodno 
vstajenje je utemeljena v veri: »Krek je zrastel iz istih temeljev 
kakor Slomšek, iz čiste slovenske krvi, iz duha Cerkve. Tudi 
on je bil pristen Slovenec, tudi on je bil veren sin katoliške 
Cerkve. Toda dočim je bil Slomšek škof, pastir duš, ki je iz 
slovenstva ven in iz Cerkve pokazal našemu ljudstvu njegov 
verski in versko-kulturni program in poslanstvo, je Krek iz 
istih temeljev začrtal slovenskemu narodu njegov socialni in 
državni program in poslanstvo.« Zato je »centralna misel 
Krekova, ta vir njegovih socialnih in kulturnih nazorov, ta 
studenec, ki ga je krepil in svežil ob njegovem težkem dela-
vniku in ga napravil za očeta, ki je neprestano dajal, krščan - 
st vo … velik je bil predvsem zaradi tega, ker se je trudil, da bi 
bil vsaj skromen, vsaj majhen kristjan. Krekovo bistvo moremo 
razumeti samo, če predvsem upoštevamo, da je bil katoliški 
duhovnik,« pravi njegov najboljši poznavalec Ivan Dolenec. 
Zato je bilo tudi njegovo duhovništvo nekaj posebnega.

SPREMNA BESEDA
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Ušeničnik pravi, da je Krek »globoko v sebi čutil 
svoje socialno poslanstvo. Najlepše besede, ki jih je izgovoril 
ali zapisal, so izhajale iz ljubezni do ljudstva in iz sočutja s 
trpečimi ljudmi.« To je bila gonilna sila, s katero je Krek 
premagoval razdalje peš in utrujen v neprestanem pogonu 
za narodno stvar: »O Kreku se je res do besede lahko reklo: 
danes tukaj, jutri tam. Popoldne na dolgi seji Gospodarske 
zveze, zvečer pozno v noč na seji Krščanskosocialne zveze, 
jutri na političnem shodu v Starem trgu, pojutrišnjem v par-
lamentu na Dunaju.«

Krek je s svojim delom postal oblikovalec sloven-
ske narodne in politične samostojnosti. »Krek je bil v živem 
organizmu našega naroda … vzpodbujevalec, razdraževa-
lec, sproževalec počivajočih energij naše ljudske skupnosti, 
kakršnega do zdaj nismo imeli še nobenega tako silnega,« 
pravi spet Terseglav. Vse Krekovo življenje in delovanje je 
bilo eno samo prizadevanje za zadrúžništvo, za občestvo, 
za organizirano sodelovalno in učinkovito organizacijo slo-
venskega naroda, ki je dala moč tudi za njegovo politično 
osveščenost ter delovanje za samostojnost. Finžgar je označil 
to delo kot ljubezen, ki so jo Slovenci prerano položili v grob. 
Ob takem zgledu lahko Slovencem rastejo tudi med nami 
družbeni delavci in voditelji za naš čas.

Krek – zgled modernega nesebičnega 
kristjana in duhovnika

Nekoč je Krek dejal: »To noč se mi je sanjalo, da 
sem bil v Nemčiji obsojen na smrt. Preden so me obglavili, 
sem hotel imeti še – nagovor za ljudstvo.« Krek je bil človek 

JANEZ EVANGELIST KREK ZA SLOVENCE
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za ljudi, srce v sredini svojega ljudstva vedno pripravljen deliti 
z njim svoje življenje. Vsaj sledeče značilnosti nakazujejo, 
kako in zakaj je Krek pomemben tudi danes, nam katoliča-
nom in Slovencem:

1. Kako spoznavati svojo preteklost in njene 
pomembne ljudi
Ljudje živimo iz svoje preteklosti. Domača hiša, 

družbeno okolje in družbene razmere nas zaznamujejo za 
vse življenje. Če so nam v polpreteklosti ponujali zgreše-
ne, nečloveške in našemu narodnemu razvoju škodljive ide- 
ale ljudi in simbolov, je zdaj čas, da v ospredje postavljamo 
kvalitetne, srčne in moralno-etično zgledne ljudi, ki bodo 
nas in še posebej mlade spodbujali k zavzetosti za vzajemno 
življenje, za skupni blagor in tako za ustvarjanje pogojev za 
sodelovanje med ljudmi ter za vzajemni napredek in razvoj. 
Tako krepimo tudi zrelo in spodbudno zavest o svoji bogati 
preteklosti. Ni nam treba iskati idealov po svetu, sami imamo 
dovolj zgledov in vzorov. Utemeljeno torej krepimo zavest o 
svojih velikih prednikih. Krek in številni drugi veliki možje 
in žene so nam zgled in potrdilo, da imamo tudi mi, ne le 
drugi narodi, vzornike in spodbujevalce enakega kova kot so 
socialni delavec in teoretik škof W. Emanuel von Ketteler iz 
Mainza ali dunajski župan in družbeno-politični delavec Karl 
Lueger oziroma Robert Schumann ali Alcide de Gasperi – 
zadnji je bil Krekov tovariš v dunajskem parlamentu –, vsi so 
si prizadevali za isti cilj: razviti krščanskosocialno demokra-
cijo. Imamo torej zglednih, zavzetih, delavnih sposobnih in 
vplivnih ljudi, ki nam lahko pomagajo pri reševanju težav naše 
mlade države! Treba jih je le spoznavati in se od njih učiti!

SPREMNA BESEDA
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2. Krek – zgled vsestranskega sodelovanja in 
spoštovanja vsakega človeka 
Krek je zgled človeka, ki se uresničuje prek dru-

gih in mu je vodilo vzajemnost oziroma sodelovanje. Če 
danes razmere ljudi pogosto tiščijo v sebičnost in samosvo-
jost, je Krek zgled in njegov nauk spodbuda za vzgojo k 
sodelovanju in prizadevanju za skupni blagor, od katerega 
bo imel največ tudi vsak sam. Krek je že iz domače hiše 
– kot mnogi takrat – prejel dar vere in z njim sposobnost 
sodelovanja, delitve in iskanje skupnega dobrega. Tudi danes 
potrebujemo take zglede. Razvoj sveta vse bolj kaže, kako 
zapleteni in nerešljivi postajajo problemi človeškega bivanja. 
Brez duhovnega poglabljanja, ki nam ga nudi krščanstvo, 
in brez pripravljenosti graditi resnično sodelovalno oziroma 
vzajemno humaniteto po zgledu Jezusa Kristusa, kot pravi 
Krek, bomo tudi danes težko utrjevali vzajemno sodelovanje 
in razreševali zapletene probleme sveta. To postaja vse bolj ne 
le nacionalni, pač pa tudi svetovni oziroma globalni problem. 
Krek nudi formulo, kako se za to duhovno, organizacijsko in 
praktično usposabljati ter tako poskrbeti za temelje znosnega 
skupnega človeškega življenja. 

3. Krek je zgled voditelja 
Krek pa je posebno zgled političnega voditelja in 

družbenega delavca, ki osvaja množice ne zase, pač pa zato, 
da bi jih usmerjal k njihovi samoorganizaciji in skupnemu 
delovanju za njihov blagor. Je zgled javnega delavca, ki so mu 
pred očmi skupne koristi in je zanje pripravljen zastaviti vse 
svoje življenje. V tem duhu je spodbujal in učil tudi druge k 
vzajemnemu sodelovanju za skupno dobro. 
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4. Zgled nesebičnega kristjana 
Kristjanom je Krek tudi zgled samostojne, osveš-

čene, zrele in dejavne krščanske osebnosti, ki je v veliki meri 
uresničljiva tudi danes. Na prvi pogled Krek ni kazal kakih 
posebnih znakov kristjana in duhovnika. Oblečen je bil zelo 
nekonvencionalno, nastopal je pogosto zelo neurejeno in 
vihravo. Imel pa je nekaj temeljno krščanskega: ljubezen do 
človeka in skrb za blagor vseh ljudi. Oboje mu je narekovalo 
nastop pred ljudmi in njihovo vzgojo v duhu krščanskega 
bratstva in sestrstva. Pa ne v nekem patetičnem ali gorečni-
škem zanosu, pač pa v presojanju realnega položaja, njegovem 
upoštevanju ter strategiji, kako zapletene razmere in ljudi 
obvladovati, jih organizirano preučiti ter potem tudi smotrno 
in praktično delovati. To je vodilo krščanskega družbene-
ga nauka: presoja (analiza), organizacija oziroma strategija 
ter vzajemno delovanje. Posebej je Krek zgled slovenskim 
kristjanom, da je tudi danes mogoče poglabljati naše versko 
prepričanje, ga družbeno organizirano razvijati ter tako ure-
sničevati krščansko poslanstvo v družbeno-političnih raz-
merah. Treba se je ustrezno organizirati, povezati na teh 
temeljih in spodbujati vzajemno sodelovanje ter tudi danes 
postajati kvas družbe. To je formula, kako bomo presegali 
sebične, ozke, enostranske in omejene zamisli ter življenje in 
delovanje usmerjali vzajemno k ustvarjanju skupnega blagra 
ter vključevanju čim več ljudi v trdne medčloveške in med-
narodne odnose. Za to so živeli in delovali Krek in številni 
drugi v naši zgodovini. Naj nam bo zgled in priprošnjik v 
takih prizadevanjih za naš skupni blagor, kot je zapisal v 
svoji oporoki. Krek je bil tudi med najboljšimi govorniki v 
dunajskem parlamentu. Bil je velik politik in Slovenec, ker 
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je bil po besedah Frana Terseglava »tudi najbolj človek«.  
V političnih nastopih in delovanju je bil jasen, odločen, zav-
zemal se je za pravičnost in tako za malega, prizadetega 
človeka. Našel je oporo v škofu Antonu Bonaventuri Je-
gliču, ustanovitelju škofovih zavodov, in pri drugih vodilnih 
kristjanih. Tako je uspel povezati vplivne, preproste in učene 
Slovence, kot so bili delavski vodja Josip Gostinčar, odvetnik 
dr. Ivan Šušteršič, duhovnika, politik dr. Anton Korošec in 
gospodarstvenik dr. Evgen Lampe, ki je že na začetku tega 
stoletja načrtoval elektrifikacijo Slovenije, in številne druge. 
Umetnost povezovanja nam je potrebna tudi danes in zato 
njegov lik toliko bolj spodbuja k posnemanju za praktično 
sodelovanje kristjanov in vseh Slovencev.

Krekov grob na ljubljanskih Žalah. Spomenik Žalujoča orjaka je 
izdelal kipar Lojze Dolinar, postavljen je bil 30. maja 1920 (AP).
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dr. Janez Juhant

 Življenje in delo  
dr. Janeza Ev. Kreka –  
v srcu Slovencev

Mladost 

Naš duhovni, verski in narodni voditelj, duhov-
nik, družbeno-politični in socialni delavec, pisatelj, ljudski 
tribun, politik in sociolog Janez Evangelist Krek se je rodil 
27. novembra 1865 pri Sv. Gregorju nad Sodražico kot prvo-
rojenec Valentina Kreka, doma iz Selc nad Škofjo Loko, ki 
je tu služboval kot učitelj. Mati Marija je bila »Ošterjeva« iz 
Sodražice, hči gostilničarja Janeza Štupice. Krek je rad po-
navljal, da se pretaka po njegovih žilah energična gorenjska 
in šegava ribniška kri. Da bi lažje preživljal družino, je učitelj 
Valentin Krek našel boljše službeno mesto v Komendi, kamor 
se je družina preselila konec leta 1868, ko sta Janezova starša 
imela že tri otroke, poleg Janeza še hčerki Zofko in Cilko. 
V Komendi, v novem stanovanju v šolskem poslopju sta se 
rodila še Alojz in Amalija. Ker je bilo novo zidovje še vlažno, 
je oče zbolel in umrl. Vdova Marija se z osirotelo družino 
brez očeta s šestimi majhnimi otroki, najstarejšemu Janezu 
je bilo komaj 9 let, po očetovi smrti pa se je rodil še Ignac, 
preselila v Selca na možev dom.

Zaradi vseh okoliščin je imela močan vpliv na 
najstarejšega sina in na vso družino mati, globoko verna, 
pobožna in odločna žena, velika dobrotnica siromakov in 
otrok, ki so pri njej v Selcih imeli svoje zatočišče. Ti življenj-
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ski zgledi so bili prva Krekova krščanskosocialna šola in so 
dali trdne temelje za nadaljnji razvoj Krekove edinstvene 
socialno-politične osebnosti. Od rane mladosti je Janez z 
materinim mlekom pil tudi zaklade vere in se naužil njene 
dejavne življenjske in socialne moči. Krekovo življenjsko 
pot je tako zaznamoval dom z materjo, zato besede iz pesmi 
Turški križ veljajo njej, saj jo je Krek rad omenjal in ga je 
njena smrt leta 1903 zelo prizadela, z njo je izgubil dom. Po 
materini smrti je v prostem času dom zamenjal s Prtovčem, 
1014 m visoko ležečo vasjo nad Selci. Stanoval je v mežnari-
ji, maševal v cerkvici poleg ter pridigal in moževal z vaščani. 

Šolanje je Krek začel v Komendi, ga nadaljeval 
v Kamniku in četrti razred ljudske šole dokončal v Škofji 
Loki. Bil je med najboljšimi učenci, zapisan v zlati knjigi. 
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani med leti 1876 in 1884. 
Prvo leto je stanoval privatno, potem tri nižje gimnazije v 
Alojzijevišču, cerkvenem internatu za uspešne revne dijake. 
Zaradi kajenja in vihravosti je bil v višji gimnaziji izključen 
in se je moral sam preživljati. Tudi ta izkušnja je vplivala na 
Krekovo razumevanje revnega človeka. A kljub temu je bil v 
nižji gimnaziji vzoren dijak, v tretjem razredu celo odličen, v 
višji pa je večinoma »samo zdeloval«. Skrb za vsakdanji kruh, 
ki si ga je služil s prevajanjem in inštrukcijami, ter druge 
dejavnosti so vplivale na učni uspeh, razen v slovenščini, kjer 
je imel razen enkrat vseskozi odlično. Značilnost Krekovih 
višjih gimnazijskih let je nerednost in šele v bogoslovju se je 
umiríl, a ostal vihrav in inovativen, kar je ključna značilnost 
njegove osebe. Domači župnik Vincenc Mayr, izobražen 
mož, ki se je sam bavil s socialnimi, političnimi in znanstve-
nimi vprašanji in imel naročene tudi redkejše liste, je o njem 
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dejal: »Ta fant bo nekaj posebnega: ali bo storil zelo mnogo 
dobrega: ali pa zelo mnogo slabega; za oboje ima talent.«

Teolog

Po maturi je Janez na splošno presenečenje vsto-
pil v bogoslovje, kajti kot živ in vihrav dijak ni dajal upanja 
za duhovniški poklic. A videl je v njem najboljše uresničenje 
svojega poslanstva za narod. Bogoslovni študij mu je nudil 
duhovno podlago in preudarno umirjenost ter globino in 
smer njegovemu delovanju. Bil je odličen študent in vzoren 
bogoslovec. Tudi tu je nadaljeval učenje jezikov, se literarno 
uveljavljal in se zanimal za socialne probleme. V materi je 
imel zgled skrbi in odprtega srca za reveže: »Revežem je 
župnikov dom vedno odprt, vse jim izdaje in hvali Boga, da 
mu je mogoče toliko dobrega storiti,« je ponavljal. Obvladal je 
klasične in slovanske jezike, poleg nemščine še italijanščino, 
angleščino in francoščino, kasneje celo madžarščino.

Novo mašo sta s sošolcem Matijem Slakom ob-
hajala drug za drugim, ker takrat še ni bilo somaševanja, 
na Brezjah, 23. julija 1888. Glasbeni del nove maše mu je 
pripravil triglavski župnik Jakob Aljaž, ki je priskrbel pevce, 
ne da bi bil Krek za to vedel, vse to je uredila njegova mati. Ta 
je bila župniku in skladatelju za njegovo velikodušnost tako 
hvaležna, da ga je nagradila ob koncu s poljubom. Krek je 
svoje duhovništvo posvetil Mariji, zato je prvo mašo hotel ob-
hajati na Brezjah in je vse življenje ostal vnet Marijin častilec. 
V nagovoru je novomašnik Janez že govoril o socializmu 
na krščanski podlagi. Ljubljanski škof Jakob Missia, rimski štu-
dent, kasnejši kardinal in nadškof v Gorici, sklicatelj Prvega 
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katoliškega shoda 1892 v Ljubljani in prenovitelj slovenske-
ga katolištva, je dejavno skrbel za izobrazbeno in duhovno 
usposabljanje svojih odličnih duhovnikov v tujini. Kreka je 
poslal nadaljevat študij na Univerzo na Dunaju, stanoval je v 
zavodu Avguštinej. Tu je poglabljal znanje klasičnih jezikov in 
Svetega pisma, da je lahko po smrti Frančiška Lampeta pisal 
Zgodbe Svetega pisma stare, kolikor jih Frančišek Lampe 
ni dokončal, in celotne nove zaveze. Na Krekovo nadaljnjo 
življenjsko pot je vplivalo delovanje med Slovenci na Dunaju 
in v Vestfaliji ter stik s krščanskosocialnim krogom vplivnega 
in spretnega voditelja Karla Luegerja na Dunaju. Prouče-
val je dela nemškega socialnega škofa Viljema Emanuela 
Kettelerja in časnikarja Karla Vogelsanga. Na podlagi tega 
je pisal domov prijatelju, da bo najprej treba poskrbeti za 
kmete, potem tudi za delavce. Spomladi leta 1892 se je vrnil 
na Slovensko, bil kratko kaplan v Ribnici, nato v stolnici v 
Ljubljani, postal profesor filozofije in osnovnega bogoslovja v 
bogoslovju in to ostal do smrti, čeprav ga je zaradi poslanske 
službe nadomeščal Aleš Ušeničnik. Na Prvem katoliškem 
shodu istega leta je že spregovoril, da je treba delavcem deliti 
ne miloščine, pač pa pravico. 

Pisatelj 

Krek je pisal v večino takratnih katoliških ča-
sopisov, v Slovenca in Domoljuba ter liste svojih organizacij. 
Najbolj znani Krekovi leposlovni spisi so povesti Mozaik in 
druge, drame Turški križ, Tri sestre, Sveta Lucija, pesmi in 
prevodi pesmi. Strokovna in znanstvena dela je Krek namenil 
širitvi in poglabljanju duhovne, kulturne in socialno-gospo-
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darske dejavnosti med Slovenci: Črne bukve kmečkega stanu 
med kmeti, dodal jim je pričujoči Socialni načrt slovenskih de-
lavskih stanov, ki oriše temelje (krščanstvo), položaj in mož-
nosti razvoja posameznih stanov na Slovenskem. Socializem 
predstavlja razvoj modernih socialnih tokov in krščanski 
odgovor na reševanje delavskega vprašanja. Doktorsko delo 
je naslovil Značaj in duh sv. apostola Pavla. Obširno in zah-
tevno delo so Zgodbe svetega pisma (Krek je za Fr. Lampetom 
napisal 1400 strani, oba skupaj 2400). Tudi predavanja v 
bogoslovju so služila širjenju njegovih dejavnosti med bogo-
slovci in posledično med ljudstvom: Etika, Naravna teologija, 
Psihologija, Dostavki 'Socijalizmu', Narodna ekonomija. Knjiga 
Kroaten und Slowenen, drugi del je napisal Krek (prvi del 
Hrvat A. Milčinović), je služila predstavitvi Slovencev Evropi 
v času vojne in političnih sprememb. Napisal je številne raz-
prave in članke v revijah in časopisih, vse je bilo usmerjeno 
osveščanju slovenskega naroda. Večina spisov je združenih 
v Izbranih spisih, doslej 5 zvezkov. O Kreku imamo več del: 
Ruda Jurčec, Krek; Vinko Brumen, Srce v sredini in Janez 
Juhant, Krekovo berilo.

Organizator 

Leta 1897 je bil Krek izvoljen za en mandat kot 
državni poslanec, nato je bil od leta 1902 poslanec v Kranj-
skem deželnem zboru, kjer se je zelo zavzel za odstranitev 
nemško-slovenske liberalne prevlade v deželnem zboru ter 
za uveljavitev deželnega jezika – slovenščine v zboru. Zelo 
dejavno je posegel in največ pripomogel, da so uvedli splošno 
volilno pravico (bila je vezana na določen odstotek davka 
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upravičenca). Ko so na Kranjskem izpeljali volilno reformo, 
je Krek leta 1907 ponovno postal tudi deželni in državni 
poslanec in ostal oboje do smrti. Tik pred smrtjo je že bolan 
julija 1917 na Dunaju narekoval svojo oporoko »Vi, ki ste 
seme izkrvavelega naroda, mislite le eno: kako boste zdru-
ženi vse svoje moči, vse svoje zmožnosti, vso svojo ljubezen 
in vse svoje srce posvečali naši … državi, za njen prosvit, 
kulturo in blagostanje!«

Krek je slovenskemu teženju po narodni sa-
mobitnosti kot človek množic, kot srce naroda dal zagon, 
ga potrjeval in uresničeval s sodelavci z izobraževalnimi 
socialnimi in političnimi programi. Organiziral je široko 
zasnovano organizirano narodno izobraževanje, ko je 14. 
novembra 1897 ustanovil Slovensko krščansko socialno (de-
lavsko) zvezo. Ob začetku vojne je imela organizacija okoli 
50.000 tisoč dejavnih članov, zraven še podpornikov, ki so 
spodbudili izobraževanje kmetov in delavcev na kulturnem, 
gospodarskem, socialnem in političnem področju, kjer so 
Krekovi sodelavci polagoma sami prevzemali odgovorna 
mesta v narodni organizaciji.

Krekova odločilna življenjska poteza in pridobi-
tev za narod je njegovo urejevanje kmečkega in delavskega 
vprašanja na Slovenskem. »Kmetu se slabo godi,« je zapisal 
v Uvodu v Črne bukve kmečkega stanu. Že z Dunaja je pisal 
prijatelju, da je treba na katoliški podlagi organizirati slo-
venskega kmeta in delavca. Kako pretresljivo opisuje Krek 
pripoved učitelja, ki je v šoli v zasavskih hribih pridržal 
otroka in je ta začel neutolažljivo jokati. Ko ga je učitelj 
vprašal, zakaj joče, mu je otrok odgovoril: »Doma bodo 
kosilo pojedli, jaz pa bom ostal lačen.« Z zadružno organi-
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zacijo je Krek uspel s sodelavci preprečiti lakoto in propad 
slovenskih kmetij in izseljevanje Slovencev v tujino. Že takrat 
je nakazal reševanje problemov kmetijstva, ki jih je povzro-
čal industrijski razvoj in s katerimi se srečujemo še danes. 
Strateška usmeritev in organiziranost kmetijstva sta pomem-
ben pogoj preživetja ne le posameznikov, pač pa so podlaga 
krajevni in deželni raznolikosti ter gospodarski uspešnosti. 
Z zadružno organizacijo je Krek v finančnih ustanovah, 
»rajfajznovkah«, tj. posojilnicah, združeval kmečki kapital. 
V strokovnih zadrugah: mlekarskih, obrtnih in drugih pa 
je povezoval gospodarsko dejavnost. Z izobraževanjem in 
z organizacijo so finančno in strokovno utrjevali kmete ter 
jih zavarovali pred vaškimi oderuhi. Krek in Šusteršič sta s 
povezavo teh dejavnosti na Slovenskem in celo v Dalmaciji 
do prve svetovne vojne v Zadružni zvezi zbrala kar tretjino 
narodnega kapitala. Sloves zadružnega gibanja s posojilni-
cami in strokovnimi organizacijami ter šolo se je širil preko 
narodnih mej, celo na Češko, Poljsko in Bavarsko, organi-
zacija zadrug je segala tudi v Dalmacijo. S svojimi sodelavci 

Krekova delovna soba. Vir: arhiv NUK
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je tako omogočil skupinam in celemu narodu gospodarsko 
samostojnost in trdnost, ki jo nudi trdna finančna podlaga. 

Ruda Jurčec je zapisal: »Po maši na Šmarni gori 
je šel (Krek) z delavstvom v Žibertovo gostilno ob vižmar-
skem mostu in tam je v razgovoru sprožil misel o ustanovitvi 
katoliškega delavskega društva v Ljubljani … Ustanovni ob-
čni zbor je bil 22. julija 1894 v Rokodelskem domu in ta dan 
se lahko šteje za rojstni dan Krekovih delavskih organizacij v 
Sloveniji. Društvo je bilo zelo mlado, slonelo je na ramenih 
delavcev samih. Zato je razumljivo navdušenje, s katerim so 
se člani vrgli na delo. Tako jim ni bilo nič težavnega, da so 
prirejali shode in nanje spravili nad tisoč ljudi. To zanje ni 
bila nobena težava, a Krek sam je bil agitator brez primere. 
Tako je Krek na teh shodih govoril kakor ribič, ki zajame 
obilen lov. Vsak je odšel od njegovega govora kot nov pri-
staš, brez ozira na to, kateri stranki je pripadal. Teh čudnih 
lastnosti Kreku niso priznavali samo prijatelji, ampak tudi 
nasprotniki, in Slovenski narod je kmalu nato objavil uvodnik 
z naslovom: 'Rdeči socialist v črni suknji', v katerem pravi, da 
je na raznih shodih Krek razvijal nazore in se izrekel za na-
čela, katera so povzročila, da je v srcih tako najzagrizenejših 
kakor tudi najomikanejših socialističnih voditeljev vzklila 
cvetka zaupnosti do Kreka.« Temu prvemu krščanskosoci-
alnemu delavskemu društvu v Ljubljani so sledila društva 
po vseh industrijskih krajih na Slovenskem. Krek se je lotil 
tudi graditve delavskih stanovanj, kakih sto hiš so zgradili 
v Ljubljani, ki pa so mu sicer povzročile, kot je sam dejal, 
največ skrbi. Organiziral je tudi društvo za delavke in tudi 
sicer povsod posvetil veliko skrb izobrazbi, organiziranju in 
osamosvojitvi žena. Brezupen položaj delavcev je v smislu 
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okrožnice Rerum novarum papeža Leona XIII. z leta 1891 
z organiziranim nastopom delavcev tudi s katoliškega stali-
šča dobil oporo in okvir sindikalne organiziranosti in tako 
ustrezno pogajalsko pozicijo nasproti delodajalcem in terjal 
odziv za dogovore od države. Za konkretne projekte (stavke, 
shode) se je Krek povezal celo s socialdemokrati. V celoti je 
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uspel organizirati tretjino slovenskega delavstva in je na-
meraval s to delavsko organizacijo prevzeti tudi pomembna 
slovenska podjetja. 

Narodni voditelj

Čeprav je bil Krek po duši kozmopolit in si je 
stalno prizadeval presegati meje in okvire, kar mu je na-
rekovala tudi globoka krščanska zavest, je z vsem srcem 
deloval za slovenski narod. Nacionalna zavest je drugim na-
rodom omogočila samostojne narodne države, Slovencem pa 
povzročila zatiranje in pritiske s strani Nemcev in Italijanov. 
Krek se je zavedal, da bomo Slovenci zdržali ta pritisk le s 
povezovanjem predvsem z južnimi Slovani, kar je usmerjalo 
delovanje Jugoslovanskega kluba (Slovenci, Hrvati in Srbi) za 
združitev vseh južnih Slovanov v eno državo. Krekov ideal je 
bila država, ki »priznava, brani in čuva pravice svojih članov«. 
Najboljša država je nacionalna država, lahko je država večna-
cionalna, kar je Krek zelo cenil kot povezovalec različnosti, 
a mora dosledno spoštovati pravice različnih narodov ter jim 
dati enake možnosti razvoja in sožitja. Vse prizadevanje in 
prilike v parlamentu, kjer je bil Krek med najbriljantnejšimi 
govorniki, je posvetil tem načelom in se boril za pravice Slo-
vencev. Nikoli pa ni ostal Krek ozek, ampak mu je katolištvo 
narekovalo odprtost do vseh narodov. »Moja knjiga je knjiga 
ljubezni – odpri jo, domovina, da boš videla, kdo je tvoj pravi-
čen sin,« je zapisal Cankar v Beli krizantemi. Zato je bil Krek 
izviren, dosleden in pravičen ter nesebičen politik. Spoštoval 
je osebno dostojanstvo vsakega človeka, znal je povezovati 
ljudi, zato so ga spoštovali tudi nasprotniki. Predvsem pa je 
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