
 

LIPA KOT SIMBOL SLOVENSTVA 

  

Vse države na tem svetu imajo svoje simbole. Za simbole si izbirajo zastave, grbe, himne, 

najvišje gore, znamenitosti, ulične značilnosti, itd. Nemčija si je na primer izbrala hrast, ker je 

močan in mogočen, Rusi so si prisvojili brezo, Slovenija pa si je izbrala lipo. Zakaj? 

Drevo življenja, drevo zdravja, sodno drevo, drevo zmage, drevo rodovitnosti in kot družabno 

ali plesno drevo. Lipa nas spremlja že od samega začetka. Izmed mnogih drevesnih vrst v 

srednji Evropi ni razen lipe nobenega drevesa, ki bi bilo tako zdravilno, cvetoče, dišeče, hkrati 

pa še tako staro in mogočno, da razteza svoje veje in vrh daleč v nebo. 

Lipa je bila sveto slovensko drevo že davno pred krščanstvom. S svojo mogočnostjo kaže od 

zemlje na nebo in s svojo starostjo spominja na brezčasnost. Pod marsikatero lipo so bili 

vodnjak, kamnita miza ali pa sedeži za vaške starešine. 

Ko so v drugi polovici devetnajstega stoletja za slovenski narod nastopili hudi časi, je Fran 

Levstik leta 1858 napisal povest o Martinu Krpanu, kjer namenoma izpostavlja drevo lipo, s 

katero je Martin Krpan porazil Brdavsa. 

Tako je lipa kot simbol slovenstva v preteklosti 

pomenila združevanje slovenskega naroda. V 

Sloveniji in skoraj celotni srednji Evropi jo najdemo 

vsepovsod tako v prosti rasti kot zasajene. 

Leta 1985 je izšel tudi slogan velike oglaševalske 

akcije, ki se je glasil »Slovenija moja dežela«. Le-ta 

slogan je imel v svojem logotipu lipov list. 

Leta 1991, ko je postala Slovenija samostojna, so 

politiki pred parlamentom posadili naš simbol, ki 

sedaj raste skupaj s Slovenijo. Na nek način lipa daje Sloveniji samozavest oziroma je 

znanilec samozavestnejše Slovenije. Politiki so celo hoteli, da bi se po tej rastlini imenovala 

naša denarna valuta, vendar ideja ni zaživela. 



Od takrat imamo v Sloveniji veliko lip, ob katerih se odvijajo številne proslave ob praznikih, 

državniških obiskih in državnih jubilejih pa pomembne slovenske osebnosti v spomin na 

dogodek posadijo lipo. 

Kot času kljubuje lipa, kljubujejo in bodo kljubovali Slovenija in njeni Slovenci. 
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