
 

GOVOR PISATELJA ŠTREFANA KARDOŠA OB ZAKLJUČKU LITERARNEGA 

NATEČAJA NA SLOVESNOSTI V VRTU SPOMINOV IN TOVARIŠTVA NA 

PETANJCIH 

Kadar govorimo o Prekmurju ali Prekmurcih so stvari samo na prvi 

pogled jasne in enostavne. V resnici si prekmurstvo vsak zamišlja 

malo drugače.  

Mnogi najprej pomislijo na jezik oziroma na narečje. In to je zares 

močan identifikacijski element za mnoge iz te pokrajine. Če se sredi 

Ljubljane srečata Prekmurca, bosta takoj spregovorila v svojem 

narečju, ne glede na to, koliko Neprekmurcev ju bo obkrožalo. Tudi 

drugi Slovenci prepoznavajo v prekmurščini zelo izrazito posebnost 

Prekmurja, mnogi pravijo, da jo težko razumejo. Tudi marsikateri 

tujec, ki se najprej nauči knjižne slovenščine, se mora tukajšnjega 

narečja, če se preseli v te kraje, učiti skoraj kot novega jezika.  

Močna navezanost prekmurskega Slovenca na prekmurščino, ki se na 

prvi pogled zdi tako drugačna od na primer kranjščine, je razumljiva, 

če pomislimo na zgodovino. Prekmurščina je bila stoletja dolgo skoraj 

edino orodje, s katerim so tukajšnji Slovenci ohranjali svojo slovansko 

identiteto. Ta identiteta ni bila vedno samoumevna, slovenska 

skupnost v Prekmurju je bila vsaj od druge polovice 19. stoletja do 

konca 1. svetovne vojne po močnimi asimilacijskimi pritiski 

takratnega madžarskega nacionalizma, ki je v tukajšnjih Slovencih 

videl Vende, ljudstvo, ki naj ne bi imelo nič skupnega z drugimi 

južnimi Slovani, tudi z jezikom ne. Toda prekmurščina je že v 18. 

stoletju postala knjižni jezik, protestantski in malo pozneje katoliški 

duhovniki, Ferenc Temlin, Štefan in Mikloš Küzmič so začeli prevajati 

svetopisemska besedila v prekmurski knjižni jezik, ki je bil potem v 

rabi še v 20. stoletju. Tudi zavest o tem je pustila močno sled v 



Prekmurcih. O tem, da imajo Prekmurci svoje narečje radi, ni 

nobenega dvoma, na nekaterih šolah v Prekmurju dandanes uvajajo 

prekmurščino v svoje programe v obliki krožkov. Učenci raziskujejo 

zgodovino prekmurščine, iščejo in obujajo stare besede in tako 

naprej. Znano je tudi, da nekateri prekmurski književniki pišejo ob 

knjižni slovenščini tudi v prekmurščini.  

Toda ne govorijo vsi Prekmurci prekmurskega jezika. Na dvojezičnem 

območju na vzhodu Prekmurja živijo Madžari in Slovenci, Romi, Hrvati 

in tako naprej. Slovenščina kot materni jezik tamkajšnjih Slovencev 

oz. slovenščina kot jezik okolja tamkajšnjih Neslovencev se ne 

naslanja na prekmurščino, ampak na knjižno pogovorno slovenščino. 

Pa niso zato tamkajšnji ljudje nič manj Prekmurci kot drugi, ki 

govorijo prekmursko narečje. Jezik torej ni edino merilo. 

Po drugi strani se moramo spomniti tudi, da na severni strani 

prekmurske meje, v Porabju, ljudje govorijo porabščino, ki je samo 

ena od različic prekmurskega narečja. Porabski Slovenci zaradi dolge 

skupne zgodovine čutijo Prekmurce po govorici kot svoje brate. Če bi 

bil jezik edino merilo, bi lahko tudi porabske Slovence šteli za 

Prekmurce. In mogoče bi jih res lahko. Mogoče bi jih morali. 

Zanimiv je pogled povprečnega človeka iz osrednje Slovenije. 

Marsikdo od njih ne loči med pojmi Prekmurje in Porabje ali 

Prekmurje in Pomurje. Včasih celo kak izobražen človek Lendavo 

umesti v Porabje, Ljutomer pa v Prekmurje. Kar potem seveda močno 

razburja Lendavčane ali Prleke. Marsikdo je tudi prepričan, da 

"gučijo" samo Prekmurci, to pa prav tako spravlja v slabo voljo 

prekmurske sosede z južne strani Mure, ki ravno tako poznajo "guč".  

Beseda Prekmurje, Prekmurci mnogim prikliče v misli nekatere že 

skoraj stereotipna simbole. Npr. Muro, štorklje, ravnico, dobrega 

človeka in še kaj. Tudi sami Prekmurci se istovetijo s temi simboli. 



Prisvajajo si Muro, kot da je samo njihova, če vidijo štorkljo na 

Dravskem polju ali v Beli krajini, se počutijo skoraj užaljene in izdane. 

Slovenci iz drugih koncev Slovenije pa skoraj enačijo ravnico in 

Prekmurje, če jih pot slučajno zanese med goričke griče ali v 

Lendavske gorice, se ne morejo načuditi razgibanosti pokrajine. 

Včasih pa se jim tudi zdi, da bi Prekmurca užalili, če bi mu hoteli kaj 

plačati, prekmurski človek je namreč tako gostoljuben, da vse daje 

zastonj. 

To, na kar smo v Prekmurju poleg gostoljubja zares lahko ponosni, sta 

strpnost in sožitje. Pravijo, da so se med obema velikima vojnama po 

Murski Soboti skupaj sprehajali katoliški in protestantski duhovnik ter 

judovski rabin. Za zgled ljudem, da bi se ti medsebojno spoštovali ne 

glede na versko ali ideološko pripadnost. Pravijo tudi, da v Prekmurju 

Romi živijo bolje kot v drugih koncih Slovenije. Tudi to ne bi bilo 

mogoče, če ljudje v teh krajih ne bi bili še posebej občutljivi, sočutni, 

če ni bi imeli občutka za bolečino ali radost drugega vpisanega v svoje 

gene oziroma dušo.  

Res pa je tudi, da duša sama po sebi nikoli ni dovolj, vedno so nujna 

tudi individualna prizadevanja nadpovprečnih, vizionarskih 

posameznikov, ki znajo ljudstvu kazati pot, ki so zgled. Tudi takih ljudi 

je bilo v Prekmurju vedno veliko.  Ne vem, ali vsi veste, da je prav 

doktor Vanek Šiftar, ustanovitelj Vrta spominov in tovarištva, v 

katerem se nahajamo, človek, po katerem nosi ime fundacija, eden 

najbolj zaslužnih za to, da so Romi v Prekmurju bolje integrirani v 

skupnost kot drugje ... In če smo že pri izjemnih posameznikih, 

moram omeniti tudi to, da je nedaleč od tod, tako rekoč čez cesto, 

nekoč stal Nadasdyjev grad; v ta grad so se konec 16. stoletja zatekali 

mnogi, ki so bežali pred protireformacijo, med njimi je bil tudi 

svetovno znani matematik, astronom in astrolog Johannes Kepler. 



Tudi ta podatek nam govori o tem, da sloves Prekmurja kot pokrajine 

sočutnih ljudi, pokrajine strpnosti in sožitja ni samo mit. 

Dragi mladi besedni ustvarjalci, ne glede na to, kaj ste po 

nacionalnosti ali veri ali po prepričanju, celo ne glede na to, kaj ste po 

regionalni pripadnosti – bodite Prekmurci v svojih srcih v tem smislu, 

da boste strpnost in sožitje širili med ljudi s svojimi besedami in 

mislimi. Strpnost in sožitje sta sicer - kot pravijo - plahi ptici; stoletja 

traja, da se naselita v človekovi duši, le trenutek pa, da se razblinita v 

nič. Vsak od nas ima v svoji duši poleg prostora za dobro tudi prostor 

za zlo in ni vedno samoumevno, da bo prvo zmagalo nad drugim. Če 

ne bi bilo tako, leta 1944 ne bi bili iztrebljeni prekmurski Judje skoraj 

do zadnjega. Če ne bi bilo tako, ne bi v Prekmurju nikoli nihče odrekal 

domovinske pravice nikomur. Ne Madžar Slovencu, ne Slovenec 

Madžaru ali komu tretjemu.  

Vi, ki ste vešči peresa in boste nekoč skoraj zagotovo nosili luč in 

kazali pot v bodočnost prihodnjim rodovom, odprite svoja srca 

takemu, gostoljubnemu in strpnemu Prekmurju. Prekmurje naj 

potem postane kar ves svet, kamor koli že vas bo vodila pot.  

 

 


