
MODRI PISATELJ ANTON 

ŽIVLJENJE 

Anton Slomšek se je rodil 26. novembra 1800 v Unišah. Bil je član premožne kmečke 

družine, ki je živela na Slomu pri Ponikvi.  

Kot otrok je hodil v nedeljsko šolo ter se po opravljeni trivialki odpravil v celjsko 

gimnazijo. Že kot dijak je poučeval druge učence. Po končani gimnaziji se je odpravil 

v Ljubljano na študij filozofije. Njegov sošolec in tovariš je bil France Prešeren. 

Kasneje se je odločil za študij bogoslovja in kot duhovnik služboval po večjih krajih 

Ustanovil je podporno društvo, ki se je zavzemalo za nadarjene revne študente v 

različnih mestih. Ko je postal škof, je k svojemu imenu dodal še ime Martin. 

Prizadeval si je za slovensko šolo na podeželju.  

Slomšek je umrl 24. septembra 1862 v Mariboru. 

DELO 

Slomšek se je veliko ukvarjal s pesništvom. Pisal je pesmi in celo ustanovil pevski 

zbor, kjer so peli slovenske pesmi. Gojil je tudi družbeno petje, pri katerem je 

nekatera ljudska besedila priredil in spremenil: Veseli hribček, Vinska trta, Zdravica 

za Slovence. Izdal je prvo slovensko pesmarico z naslovom »Šola veselega petja za 

pridno slovensko mladino«. 

Prevedel je praktično medicinsko knjižico, da bi si ljudje lažje pomagali ob boleznih.  

Svoje učence je Anton zelo temeljito preverjal in popravljal. Spodbujal jih je k branju 

slovenskih besedil. Njegovo najpomembnejše pedagoško delo je »Blaže in Nežica v 

nedeljski šoli«, ki ga je napisal v Vuzenici. Slomšek je bil zelo dober pridigar, saj se je 

na pridige temeljito pripravljal. Njegova najbolj znana in kulturno zgodovinska pridiga 

je »Dolžnost svoj jezik spoštovati«. 

Vrsto let je izdajal zbornik »Drobtinice« (prvi je izšel leta 1846), namenjen mladini v 

poduk in kratek čas. V zborniku je objavljal svoje pesmi, basni, prilike in pridige.  

RAZMIŠLANJA 

Meni se zdi Slomšek pomemben, ker je pregnal nemško upravo iz naših krajev in 

tako utrdil slovensko ozemlje na Štajerskem, ustanovil Mohorjevo družbo, da bi širil 

veselje do branja med slovenskimi ljudmi, ker je poučeval v slovenskem jeziku, 

zapisoval ljudske pesmi in si prizadeval, da bi se šolali tudi otroci na podeželju.   
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