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KAPUCINSKA CERKEV V ŠKOFJI LOKI je posvečena sv. Ani. Temeljni kamen za kapucinski samostan v Škofji Loki 
je bil blagoslovljen 28. aprila 1707. Samostan in cerkev so dogradili v treh letih. Z novim letom 1710 se je v cerkvi 
začelo redno bogoslužje in 22. junija 1713 je cerkev posvečena. Znamenitost samostana je njegova knjižnica, ki se 
je močno povečala leta 1786, ko so vanjo vključili knjige takrat ukinjenega kapucinskega samostana v Kranju. Danes 
šteje kapucinska knjižnica okoli 5.200 knjižnih enot starejšega fonda, ki imajo status kulturnega spomenika, in okoli 
20.000 enot novejšega fonda. Med njene dragocenosti sodi 21 inkunabul, se pravi knjig, ki so tiskane pred letom 1500, 
med katerimi je najstarejša iz leta 1473. Med rokopisi je najznamenitejši Škofjeloški pasijon (Processio locopolitana), 
ki ga je leta 1721 napisal kapucin p. Romuald Marušič in je najstarejše ohranjeno slovensko dramsko besedilo.

JULIJ je v Sloveniji mesec novih maš. Poleg tega godujeta 5. julija slovanska apostola sv. Ciril in Metod, ki smo 
ju izven Slovenije praznovali 14. februarja. Poleg tega praznujejo v Sloveniji na prvo nedeljo v juliju (4.) izseljensko 
nedeljo, ki zbere kolikor je mogoče izseljencev, ki so takrat na obisku v stari domovini. Poleg tega je na nedeljo po 
sv. Krištofu (24.) tako imenovana Krištofova nedelja, ki pade letos na 25. julij. Sv. Krištof je zavetnik šoferjev in se mu 
je treba priporočati za varno vožnjo, predvsem pa, da bi nas varoval lastne in tuje neumnosti v cestnem prometu. 
Znano je, da strožje in višje kazni praktično nič ne zaležejo in da je žrtev prometa vsako leto več. Ko prebiram poročila, 
ugotavljam, da je sorazmerno največ žrtev med motoristi. Mnogi mislijo, da je krivda v glavnem na njih samih zaradi 
neodgovorne vožnje. Ne bomo sodili, če to drži, vsekakor pa je treba moliti za zdravo pamet. Naštejmo še nekaj godov: 
apostol Tomaž (3.); mladinska svetnica in mučenka za čistost 20. stoletja Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva 
Benedikt (11.), katerega redovno vodilo ni samo osnova pravil benediktincev, ampak tudi cistercijanov, trapistov in 
še nekaterih manj razširjenih meniških redov; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske 
nadškofije, pa tudi najstarejša slovenska založniška hiša, Mohorjeva družba, se imenuje po sv. Mohorju; frančiškan, 
redovni generalni predstojnik, škof, kardinal in cerkveni učitelj Bonaventura (15.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc 
Brindiški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Ja-
kob Starejši (25.); Marijini starši Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); 
škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Poleg tega imamo v juliju dva 
Marijina spomina: ptujskogorska Mati Božja (2.) in karmelska Mati Božja (16.).

AVE MARIA
VSEBINA – JULIJ 2010

	177	 KOLEDAR
	177	 UREDNIK	VAM	–	P. Bernardin Sušnik
	178	 ZAHTEVE	PO	POSLANSTVU	–	sv. Ambrož
	178	 NEBEŠKEMU	MISIJONARJU	–	P. Vladimir Kos
	179	 NEDELJSKE	MISLI	–	P. Bernardin Sušnik
	180	 BRALI	SMO…	–	razni viri
	182	 IGNACIJ	KNOBLEHAR	–	Franc Jaklič
	183	 SV.	ALEŠ	–	Niko Kuret
	184	 KOŠNJA	–	Niko Kuret
	188	 sveta	zgodovina:	HERODOVI	DEDIČI	IN	UPRAVITELJI	–
		 	 	 	 	 	 	 	 									Henri Daniel-Rops
	191	 MOLITVENI	NAMENI	ZA	JULIJ
	192	 angeli	za	danes:	ANGEL	POTRPLJENJA	–	P. Anzelm Grün
	192	 sveti	Pavel:	SMRT	IN	DEDIŠČINA	SVETEGA	PAVLA	–	Benedikt XVI.
	194	 NAJVIŠJE	CERKVICE	V	SLOVENIJI	–	Matjaž Puc
	197	 naša	kultura:	ANTON	KUHELJ	–	Silvester Čuk
	198	 islam:	ISLAM	OHROMEL	IN	V	VOJSKI,	ZAPAD	BREZ	SPOMINA	–
		 	 	 	 	 	 	 	 				P. Samir Khalil Samir
	199	 preganjanje	kristjanov:	SEVERNA	KOREJA,	UZBEKISTAN	–
		 	 	 	 	 	 	 	 										agencija AsiaNews
	200	 misijoni:		O,	VI	STE	IZ	SLOVAKIJE	–	P. Vladimir Kos
	201	 	 	 	AFRIKA,	NOVA	GVINEJA	–	agencija Misna
	202	 	 	 	KITAJSKA	–	agencija AsiaNews
	202	 	 	 	MISIJONSKI	POMENKI	–	Marica Lavriša
	202	 “za	narodov	blagor”:	KO	PREDSEDNIK	VLADE	POČEPNE	–
		 	 	 	 	 	 	 	 							P. Bernardin Sušnik
	207	 SPOMINI	–	Janko Mlakar
	208	 KAJ	SE	SKRIVA	ZA	NAPADI	NA	PAPEŽA	–	Maurizio d'Orlando
						4.	 stran	platnic:	ROMANJA	IN	POBOŽNOSTI	2010
						4.	 stran	platnis:	DAROVI,	RAJNI



2010 – AM – JULIJ 177

Božja volja je, naj bi svoj materin jezik čedili, lepo obogatili.
Naj bi tudi Slovenci v olikanem jeziku božja dela veselo premišljevali

in čedalje lepše v svojem – nam od Boga danem – jeziku hvalil Gospoda.
bl. Anton Martin Slomšek

Kadar grmi se
vozi Elija v nebo.

Če je tega meseca presuho,
ostane grozdje prav drobno.

Štirideset dni bo še lepo,
če je drugi dan julija lepo.

Mrzel in moker mali srpán
trtnemu sadu močno je v bran.
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UREDNIK VAM
Julij	 je	navadno	mesec,	ko	se	pripravljamo	za	naš	

vsakoletni	medeni piknik.	Ta	piknik	je	v	Lemontu	že	
stara	tradicija	še	iz	časov,	ko	smo	imeli	lastne	čebele.	
Morebiti	kdo	še	ve,	da	so	bile	tiste	čebele	prave	sloven
ske,	saj	je	čebelje	matice	ob	svojem	prihodu	v	Ameriko	
pretihotapil	p.	Janez	Kapistran	Ferlin,	ki	je	čebele	tudi	
oskrboval	do	smrti.	Dokler	smo	torej	imeli	lastne	čebe
le,	so	bili	dobitki	pri	tomboli	na	medeni	piknik	v	obliki	
medu,	ki	so	ga	zmagovalci	prejeli	bodisi	na	mestu	ali	pa	
po	pošti,	če	so	bili	odsotni.	Pozneje	ni	bilo	med	našimi	
frančiškani	nobenega	več,	ki	bi	se	ukvarjal	s	čebelami,	
zato	smo	uvedli	denarne	dobitke	pri	tomboli,	ki	so	v	
veljavi	še	danes.	Svoje	čebele	je	pa	v	Lemontu	“pasel”	
rajni	 Rems	 iz	 Jolieta,	 ko	 je	 pa	 on	 obnemogel,	 je	 sam	
poslal	čebelarja,	ki	se	zdaj	s	tem	ukvarja.	Med	torej,	ki	
ga	ob	medenem	pikniku	lahko	nabavite	na	hribu,	je	še	
vedno	pravi	domači,	večinoma	lemontski	med.	Letošnja	
letina	menda	ni	kaj	prida,	saj	je	veliko	čebeljih	družin	
čez	zimo	pomrlo	–	menda	kar	povsod	po	svetu,	saj	tudi	
v	Sloveniji	čebelarji	zelo	tožijo.	No,	pa	za	medeni	piknik	
bo	medu	na	hribu	še	vedno	dovolj.

Srečke,	ki	ste	jih	že	ali	jih	boste	še	prejeli	(na	pošto	
so	odšle	zadnji	teden	v	juniju)	so	še	vedno	po	$1.	V	vsa
kem	pismu	jih	je	10.	Večji	del	srečke	obdržite	doma	za	
svojo	evidenco,	na	manjši	del	pa	napišite	svoj	naslov	
(na	vsako	srečko,	prosim!)	in	s	svojim	darom	pošljite	
v	priloženi	ovojnici	na	Ave	Maria.	Vse	srečke,	ki	bodo	
pravočasno	prišle,	bodo	vključene	v	žrebanje.	Če	jih	kdo	
želi	več,	naj	sporoči,	saj	jih	je	nekaj	še	v	zalogi.

Kot	je	objavljeno	na	zadnji	strani,	bo	medeni	piknik	
na	zadnjo	nedeljo	v	avgustu,	torej	29.	avgusta.

Kot	so	sporočili	iz	Marqette,	bodo	letošnji	Baragovi 
dnevi	 v	 soboto	 in	 nedeljo	 25.	 in	 26.	 septembra	 v	 St.	
Ignace,	Michigan.	Ta	kraj	je	na	robu	Upper	Michigana,	
takoj	na	severni	strani	mostu	Mackinac	Bridge,	ki	vodi	
čez	ožino	Mackinaw	med	Huronskim	in	Michiganskim	
jezerom.	 V	 tem	 kraju	 je	 pokopan	 tudi	 Baragov	 misi
jonar	Čebulj.	Glede	sporeda	smo	dobili	samo	okvirne	
podatke:	 v	 soboto	 ob	 6:30	 zvečer	 slovenska	 maša	 v	
cerkvi	sv.	Ignacija,	120	Church	St.,	nato	pa	večerja	ob	
juhi	in	sendvičih.	V	nedeljo	pa	ob	3:00	popoldne	(ura	
ni	še	popolnoma	gotova,	bodo	pa	pravočasno	sporo
čili)	angleška	maša	v	isti	cerkvi,	po	maši	pa	kosilo	in	
običajno	srečanje	Baragove	zveze	v	Little	Bear	na	East	
Community	Center	275.

Godujeta	meseca	julija:	P. Metod Ogorevc	v	Lemontu	
(5.	 julija)	 in	 P. Krizolog Cimerman	 v	 New	 Yorku	 (30.	
julija.

Umrli	so	meseca	julija:	P. Vendelin Špendov	(1.	julija	
2009);	Br. Bonifacij Dimnik	(9.	 julija	1967);	P. Klavdij 
Okorn	(11.	julija	1979);	P. Edvard Gabrenya	(18.	julija	
1972)	in	P. Bazilij Valentin	v	Avstraliji	(26.	julija	1997).	
Naj	v	miru	počivajo! P. Bernardin
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ZAHTEVE PO POSLANSTVU
sv. Ambrož, škof (337/39 – 397)

Jezus je poslal učence na svojo žetev. Čeprav je bila božja 
beseda vsejana, pa je zahtevala napor in srbno delo delavcev, da 
ne bi ptice z neba pozobale raztresenega semena. Rekel jim je: 
»Poglejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.«

Te živali so si med seboj tako nasprotne, da bi druga drugo 
požrle. Toda dobri pastir ve, da se njegovi čredi ni treba bati volkov. 
Svojih učencev ne vodi kot plen, ampak proti milosti. Skrb dobrega 
pastirja namreč doseže, da si volkovi ne drznejo ničesar narediti 
jagnjetom. Jagnjeta torej pošlje med volkove, da se bodo izpolnile 
besede: »Takrat se bosta jagnje in volk pasla skupaj.«

Kdor zanika stvarnika glasu, ne govori, ampak tuli. Kdor ne ve
ruje v Gospoda Jezusa, kneza večnega življenja, živalsko mrmranje 
prepleta z brezbožnim govorom. Slišali smo njegovo tuljenje, ko 
je poslal na svet meč. Razkazoval je ostre zobe in zabuhel gobec 
in je mislil, da bo vsem odvzel glas, ki ga je sam izgubil. Da bi 
tem volkovom lahko ubežali, nas Gospod uči, kaj naj storimo, ko 
govori: Ne nosite s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal. Zakaj naj 
ne nosimo s seboj denarnice, izrecno pojasni nekje drugje; Matej 
je namreč napisal, da Gospod rekel učencem: Ne imejte ne zlata 
ne srebra.

Če nam je prepovedano imeti zlato, kaj krademo, kaj odnašamo? Če ti je naročeno, da podariš, kar imaš, kako da 
znašaš, česar nisi imel? Zakaj pridigaš, da se ne sme krasti, in kradeš? Zakaj govoriš, naj se ne prešuštvuje, in prešušt
vuješ? Kaj preklinjaš malike in hkrati delaš svetoskrunstvo? Zakaj se tako ponašaš s postavo, s kršitvijo postave pa 
onečaščaš Boga? Božje ime se namreč zaradi vas sramoti.

Da bi apostol Peter, ki je prvi izpolnjeval Gospodove besede, dokazal, kako Gospodovo naročilo ni bilo vrženo v 
prazno, je rekel ubogemu, ki se mu je približal in ga prosil za denar: »Zlata in srebra nimam.« On se hvali, ker nima zlata 
in srebra, vam pa je nerodno imeti manj, kot bi si želeli? Zares slavno je uboštvo, celo blaženo, kajti pisano je: Blagor 
ubogim v duhu. Toda Peter se ne hvali toliko s tem, da nima zlata in srebra, kolikor s tem, da služi naročilu Gospoda, 
ki pravi: Ne imejte zlata. Kajti to je, kot da bi rekel: »Vidiš, da sem Kristusov učenec in me prosiš za zlato? Podaril nam 
je nekaj mnogo dragocenejšega od zlata, da delamo v njegovem imenu. In tako nimam, česar ni dal, toda kar je dal, 
to imam: V imenu Jezusa Kristusa ti rečem: vstani in hodi.«

»In spotoma nikogar ne pozdravljajte!« Morda se bi zdelo to nekaterim trdo in ošabno, neprikladno naročilu krot
kega in ponižnega Gospoda, da on, ki je naročil tudi, da je potrebno odstopiti mesto pri obedu, na tem mestu naroči 
učencem: »Nikogar ne pozdravljajte med potjo«, ko je bilo to splošna navada prijaznosti. Tako so imeli navado podre
jeni pridobivati si naklonjenost pri nadrejenih; celo pogani se tako pogovarjajo in imajo odnose s kristjani. Kako da 
Gospod odvrača od te uglajene navade?

Toda premisli, da ni bilo rečeno samo »nikogar ne pozdravljajte«, temveč ni bilo zaman dodano »med potjo«. Poleg 
tega je tudi Elizej, ko je poslal svojega sužnja, da bi položil nje
govo palico nad truplo umrlega dečka, temu sužnju naročil, naj 
med potjo ne pozdravlja nikogar. Zapovedoval mu je namreč kar 
najbolj hiteti, da bi izpolnil naročilo, ki je pripeljalo do veselega 
obhajanja vstajenja, da se ne bi zaradi kramljanja z mimoidočim 
odvrnil od zadane naloge.

To nas torej ne odvrača od prijaznega pozdravljanja, ampak 
odstrani oviro za izročeno nalogo v pobožnosti. Ko je naročeno 
božansko, se človeško malce odmakne. Pozdrav je lep, toda še 
toliko lepše in zrelejše je izpolnjevanje božjih naročil; če bi se tu 
obotavljali, bi razžalili Boga. Tako pa je prepovedano celo nekaj 
poštenega, da ne bi bila ovirana milost in opravljanje dolžnosti. 
Kajti odlašanje pri izpolnjevanju letega bi bilo greh.

P. Vladimir Kos – Tokio

NEBEŠKEMU MISIJONARJU
Gospod, pri nas gre žetev komaj h koncu;
Ti veš, zakaj: je žanjcev zmeraj manj.
Tovarne zde se jim v bogastvo vzpon,
in da jim mesto uresniči sanje…

Gospod, v učilnicah parfum jeseni
zabriše sled v božični vrh duhá.
Ime je Tvoje eno od imen.
Vstajenja Tvojega sploh ne poznajo.

Gospod Misijonar v Nebes uradu:
v teh krizah Zate ni nič novega;
spet bodi več kot vsota naših nad!
Čuj, zlatih zrn se veselijo vrane…



2010 – AM – JULIJ  179

NEDELJSKE MISLI
4. julij
14. navadna nedelja
KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO MIR
Lk 10,1-12.17-20

Jezusova	 navodila	 ob	 razposlanju	 učencev	 so	 v	
bistvu	misijonska	navodila	za	vso	zgodovino	Cerkve.	
Učence	razpošilja	brez	denarnice,	torbe	in	sandal,	
torej	brez	materialnih	sredstev,	zato	se	morajo	zana
šati	na	Božjo	pomoč.	Po	poti	ne	smejo	nikogar	poz
dravljati	–	pozdravljanje	je	bilo	v	Orientu	cel	obred	
in	je	zahtevalo	dosti	časa,	kar	je	seveda	povzročalo	
zamude.	 Misijonarji	 se	 torej	 ne	 smejo	 zamujati	 z	
nepomembnimi	 in	 nepotrebnimi	 družabnimi	 ob
veznostmi.	Kamor	pridejo,	naj	najprej	voščijo	mir,	
kar	pomeni,	da	ga	morajo	tudi	prinašati	in	se	zanj	
truditi	–	samo	voščilo	brez	dejavnosti	je	prazno,	če	ne	
celo	hinavščina.	Od	ljudi,	pri	katerih	se	ustavijo,	naj	
sprejemajo	gostoljubje	–	to	pomeni,	da	je	treba	spre
jemati	in	upoštevati	tudi	njihove	navade	in	kulturo;	
to	je	"inkulturacija".	Zakaj	Kristus	ne	bi	bil	v	Afriki	
črn,	 zakaj	 ne	 bi	 imel	 na	 Japonskem	 ali	 Kitajskem	
postrani	oči?	Naj	ozdravljajo	bolnike	–	pomeni,	naj	
se	ukvarjajo	tudi	s	socialnimi	problemi.	In	končno	
obsodi	tiste,	ki	učencev	nočejo	sprejeti	–	za	odklo
nitev	evangelija	bodo	sami	odgovorni.	Zgodovina	je	
pokazala	uspešnost	teh	navodil.	Seveda	pa	je	treba	
vedno	najti	pravo	mero,	posebno	med	ukvarjanjem	
s	socialnim	delom	in	oznanjevanjem.	Oblasti	v	misi
jonskih	deželah	namreč	rade	pričakujejo	vse	drugo,	
samo	oznanjevanja	ne.

11. julij
15. navadna nedelja
KDO JE MOJ BLIŽNJI?
Lk 10,25-37

Prilika	 o	 usmiljenem	 Samarijanu	 in	 ugotovitev,	
da	je	naš	bližnji	vsak	človek,	je	dobro	znana,	čeprav	
redko	upoštevana	tudi	v	krščanskem	okolju.	Vseka
kor	pa	je	treba	vzeti	na	znanje,	da	je	postava,	torej	
zakoni,	 sicer	 važna	 stvar,	 da	 pa	 v	 življenju	 prihaja	
do	 temeljnih	 problemov,	 ki	 jih	 zakoni	 in	 predpisi	
ne	morejo	razrešiti.	Vsak	uzakonjen	predpis	je	kot	
mreža:	vsak	vozel	prinaša	tudi	novo	luknjo.	Jezus	ni	
mreže	zakonov	niti	razširil	niti	zožil,	pač	pa	je	po	njej	
skušal	priti	do	človekovega	srca.	Predpisi	so	zanj	šele	
na	drugem	mestu,	ker	je	na	prvem	mestu	zapoved	
ljubezni	–	kar	pa	seveda	ne	pomeni,	da	je	dovoljeno	
predpise	vreči	v	koš	in	počenjati	"v	imenu	ljubezni"	
kar	se	komu	zljubi.	Če	pa	se	pojavijo	nekje	zakoni,	
ki	nasprotujejo	delom	resnične	ljubezni,	potem	je	
nekaj	narobe	s	temi	zakoni,	pa	tudi	z	njihovimi	za
konodajalci.	Že	v	Stari	zavezi	je	Bog	po	preroku	po
vedal,	da	hoče	usmiljenje	in	ne	daritve,	kar	pomeni,	
da	nobena	daritev,	noben	zakon,	noben	predpis	ne	
more	nadomestiti	tistega,	kar	zahteva	usmiljenje,	ki	
smo	ga	dolžni	izkazovati	drugemu.	Pa	tudi	daritev	
Bog	v	Stari	zavezi	ni	odpravil,	kar	pomeni,	da	mora	
biti	izpolnjevanje	predpisov	in	dela	ljubezni	ter	usmi

ljenja	med	seboj	povezano	in	uravnovešeno.	Danes	
srečujemo	nič	koliko	govorjenja	o	ljubezni	na	račun	
predpisov,	potem	pa	ni	ne	enega	in	ne	drugega.

18. julij
16. navadna nedelja
MARTA SPREJME JEZUSA
Lk 10,38-42

Marta	 se	 trudi	 z	 gospodinjstvom.	 Marija	 ob	 Je
zusovih	nogah	posluša	njegovo	besedo.	Ko	se	Marta	
pritoži,	ker	ji	Marija	ne	pomaga,	jo	Jezus	potolaži,	da	
si	je	tudi	Marija	izbrala	del,	ki	ji	ne	bo	odvzet.	Zgre
šeno	bi	bilo	na	podlagi	besedila	ugo	tavljati,	katera	
od	sester	je	ravnala	pravilno	in	katera	narobe.	V	pri
povedi	je	bistven		Jezus.	Vsa	ka	od	sester	je	našla	svoj	
način,	kako	ravnati	v	njegovi	prisotnosti.	In	prav	to	je	
nauk	tega	evangelj	skega	odlomka.	Za	posameznika	
to	pomeni,	da	zgolj	aktivnost	brez	poslušanja	Božje	
besede	na	zadošča,	prav	tako	pa	je	narobe	o	krščan
stvu	samo	teoretizirati,	ne	da	bi	se	kaj	od	te	teorije	
izkazalo	tudi	v	dejanjih.	Za	skupnost	velja	podobno:	
potrebuje	ljudi	kot	je	Marta,	ki	se	odlikujejo	s	svojo	
aktivnostjo,	 in	 take,	 kot	 je	 Marija,	 ki	 se	 posvečajo	
kontemplaciji.	V	Cerkvi	so	različni	redovi	z	enim	ali	
drugim	načinom	življenja:	kontemplativni	in	aktiv
ni.	Vendar	to	pomeni,	da	kontemplacija	ali	ak	tivnost,	
prevladuje,	druga	pa	ni	odsotna.	Usod	na	zmota	bi	
bila,	držati	se	samo	enega,	drugo	pa	zanemariti.	Tudi	
tukaj	je,	kot	običajno,	važno	pra	vo	ravnotežje	med	
obema.	Táko	ravnotežje	pa	mora	biti	tudi	v	življenju	
vsakega	 vernika	 med	 njegovim	 vsakdanjim	 življe
njem	in	službo	Bogu.

25. julij
17. navadna nedelja
VZTRAJNA MOLITEV BO USLIŠANA
Lk 11,1-13

Ko	je	Jezus	apostole	naučil	očenaš,	jih	je	tudi	po
učil,	da	je	v	molitvi	potrebna	vztrajnost.	To	je	storil	
s	priliko	o	človeku,	ki	je	sredi	noči	prišel	prosit	pri
jatelja	za	kruh	na	posodo,	ker	je	dobil	nepričakovan	
obisk,	pa	mu	ni	imel	s	čim	postreči.	Njegovi	prošnji	
je	 ustreženo	 prav	 zaradi	 njegove	 vztrajnosti:	 na	
prvo,	 dokaj	 robato	 odklonitev	 ni	 odnehal,	 ampak	
je	s	svojo	prošnjo	nadaljeval.	Ena	ko	je	z	našimi	mo
litvami.	Pogosto	manjka	vztrajnosti,	saj	ravnamo	z	
Bogom,	kot	bi	bil	sluga,	ki	mora	biti	na	razpolago	
vsak	 hip,	 ko	 ga	 hočemo	 ali	 potrebujemo.	 Pogosto	
v	svoji	molitvi	pričakujemo	tudi,	da	bomo	uslišani	
takó,	kakor	sami	hočemo,	ne	da	bi	Bogu	prepustili	
pot	in	način,	po	katerem	naj	izpolni	naše	prošnje,	
v	kolikor	so	sploh	upravičene	in	nam	v	korist.	Zato	
je	tudi	zaključek	odlomka	bistvene	važnosti:	Jezus	
primerja	 nebeškega	 Očeta	 zemeljskemu	 očetu,	 ki	
daje	svojemu	otroku	dobre	darove,	če	prosi	zanje	
in	mu	nikoli	ne	bo	podtaknil	nekaj	slabega.	Nikoli	
namreč	ne	gre	pozabiti,	da	je	v	očenašu	poleg	vseh	
prošenj	tudi	ena,	ki	pravi:	»Zgodi	se	tvoja	volja	kakor	
v	nebesih,	tako	na	zemlji.«	V	naši	molitvi	naj	to	ne	
bo	samo	prazna	beseda,	ampak	resnična	vdanost.	To	
naj	si	zapišejo	za	uho	vsi	tisti,	ki	Bogu	očitajo,	češ	da	
jih	noče	uslišati,	kakor	bi	oni	hoteli,	in	jim	je	prošnja	
očenaša	samo	prazna	beseda.
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BRALI SMO...
TRST —	Tržaški	škof,	nadškof	mons.	Giampaolo	Cre
paldi,	je	30.	aprila	repentabrskega	župnika	in	opčin
skega	dekana	Antona	Bedenčiča	imenoval	za	novega	
škofovega	vikarja	za	Slovence	v	tržaški	škofiji.	Anton	
Bedenčič	se	je	rodil	pred	64	leti	v	Ljubljani,	živi	pa	v	
slovenski	salezijanski	skupnosti	na	Opčinah.	Že	36	
let	dušnopastirsko	deluje	med	Slovenci	na	Tržaškem.	
Kot	škofov	vikar	bo	nasledil	mons.	Franca	Vončino,	
ki	 dušnopastirsko	 oskrbuje	 slovenske	 vernike	 v	
Rojanu	in	v	Barkovljah,	škofov	vikar	za	Slovence	v	
tržaški	škofiji	pa	je	bil	od	leta	1992.
RIM —	V	petek,	16.	aprila,	je	umrl	češki	jezuit	in	kar
dinal	Tomaš	Špidlik.	P.	Špidlik	se	je	rodil	17.	decem
bra	1919	v	Boskovicah	na	Moravskem.	Leta	1940	je	
vstopil	v	jezuitski	red.	V	duhovnika	je	bil	posvečen	
leta	1949	po	študiju	teologije	v	Brnu	in	Maastrichtu	
na	Nizozemskem.	Leta	1958	je	postal	docent	na	pa
peškem	Vzhodnem	inštitutu.	Od	leta	1991	je	živel	
v	 Centru	 Alletti	 v	 Rimu	 in	 bil	 posebno	 povezan	 s	
dr.	p.	Markom	Ivanom	Rupnikom.	V	kardinala	ga	je	
leta	2003	povzdignil	papež	Janez	Pavel	II.	Napisal	je	
okrog	140	knjig	in	več	kot	šesto	strokovnih	prispev
kov,	v	slovenščino	je	prevedenih	več	kot	deset	knjig,	
med	njimi	Osnove	krščanske	duhovnosti.
DUNAJ —	Avstrijska	ministrica	za	pravosodje	Claudia	
BandionOrtner	 in	 državna	 sekretarka	 za	 družino	
Christine	Marek	sta	po	okrogli	mizi	o	spolnem	zlora
bljanju	otrok	13.	aprila	izjavili,	da	bo	avstrijska	vlada	
sprejela	dodatne	ukrepe	za	zavarovanje	otrok	pred	
tovrstnimi	prestopki,	obenem	pa	skušala	doseči,	da	
bodo	odrasli	v	prihodnje	namenjali	več	pozornosti	
tej	“tabu”	temi.
MÜNCHEN —	Bavarska	policija	je	13.	aprila	objavila,	
da	je	v	pretekli	noči	neznanec	pomazal	rojstno	hišo	
papeža	Benedikta	XVI.	v	Marktlu	ob	Innu	z	besedi
lom	“žaljive	vsebine”.
MANILA —	Vrsta	bombnih	napadov	na	jugu	Filipi
nov	—	dve	eksploziji	sta	odjeknili	tudi	pred	stolnico	
v	mestu	Isabela	City,	prestolnici	pokrajine	Basilan	
—	je	zahtevala	najmanj	šest	življenj,	štirje	ljudje	pa	
so	ranjeni.	Škof	Martin	Jumoad	(Isabela	City)	je	od	
oblasti	 zahteval,	 da	 najdejo	 zločince	 in	 odločno	
sodno	 ukrepajo	 proti	 njim	 ter	 naredijo	 vse,	 da	 do	
takšnih	zločinov	ne	bo	več	prihajalo.	Oblasti	so	za	
napade	okrivile	nestrpne	muslimane.
VATIKAN —	 Osebni	 tajnik	 papeža	 Benedikta	 XVI.	
prelat	Georg	Gänswein	je	v	pogovoru	za	nemški	Bild	
izjavil,	da	ne	bi	bilo	umestno,	pa	tudi	nobene	potrebe	
ni,	da	bi	papež	zavzel	stališče	do	spolnih	zlorab	kato
liških	duhovnikov	v	Nemčiji,	saj	je	te	»tako	jasno	kot	
nikoli	prej«	obsodil	že	v	pismu	irskim	katoličanom.	
Papeževa	 naloga	 je,	 da	 kot	 najvišji	 pastir	 Cerkve	
oznanja	vero,	upanje	in	ljubezen,	ne	pa	da	se	izreka	
o	vsakem	primeru	spolne	zlorabe	s	strani	duhovnika.
RIM —	 V	 toskanskem	 kraju	 Cavriglia	 je	 12.	 aprila	
umrl	dolgoletni	zdravnik	papeža	Janeza	Pavla	II.	Gi
anfranco	Fineschi.	Papeža	je	operiral	v	letih	1993	in	
1994,	svojo	povezanost	z	njim	pa	je	opisal	leta	2007	v	

knjigi	“Janez	Pavel	II.	v	spominih	njegovega	kirurga”.	
Papež	se	je	pred	drugo	operacijo	pošalil:	»Profesor,	Vi	
in	jaz	imava	samo	eno	izbiro:	Vi	me	morate	zdraviti	
in	jaz	se	moram	spet	pozdraviti,	kajti	za	upokojenega	
papeža	ni	prostora.«
FRANKFURT —	 Apostolski	 administrator	 v	 Port
auPrinceu	 mons.	 Joseph	 Lafontant	 je	 ob	 obisku	
nemške	dobrodelne	ustanove	Cerkev	v	stiski,	ki	tudi	
pomaga	blažiti	posledice	potresa	na	Haitiju,	izjavil,	
da	je	popotresna	obnova	priložnost	za	državo,	edi
no	ljudje	morajo	spremeniti	svoje	gledanje	nase	in	
nanjo.	 Kljub	 družbenim	 razlikam	 se	 morajo	 imeti	
najprej	za	Haitijce.	Če	tega	ne	bodo	zmogli,	 jih	bo	
to	še	dolgo	trlo.
CELOVEC —	Sarajevski	nadškof	kardinal	Vinko	Puljić	
je	ob	obisku	v	Celovcu	(ti	mesti	in	krajevni	Cerkvi	sta	
še	posebej	povezani)	izrazil	upanje	v	jasnejši	napre
dek	pri	približevanju	BiH	EZ;	ta	mora	imeti	pogum,	
da	bo	naredila	»dodatne	korake	nasproti	BiH«,	kar	
bo	tudi	»močno	znamenje	upanja«	za	prebivalce	te	
države.
VARŠAVA —	Ob	vračanju	s	pogreba	poljskega	držav
nega	 predsednika	 Lecha	 Kaczynskega	 in	 njegove	
žene	na	svoj	škofovski	sedeže	Lodz	se	je	v	avtomobil
ski	nesreči	smrtno	ponesrečil	poljski	evangeličanski	
škof	Mieczyslaw	Cieslar.
RIM —	Tajnik	papeškega	sveta	za	preseljence	nad
škof	Agostino	Marchetto	je	evropske	države	obsodil	
zaradi	njihovega	ravnanja	z	begunci	in	očital	kršitev	
temeljnih	človekovih	pravic.	Poudaril	 je,	da	 imajo	
begunci	pravico	povedati,	kaj	jih	je	prignalo	v	Evro
po,	in	da	lepše	ravnajo	z	njimi,	ne	pa	da	jih	lovijo	po	
Sredozemskem	morju	in	vračajo	nazaj	v	Afriko.
SALZBURG —	Referent	za	okolje	Johann	Neumayer	
je	povedal,	da	so	prebivalci	tega	avstrijskega	mesta	
v	 letošnji	 postni	 akciji,	 ko	 so	 se	 odpovedovali	 ne
potrebnim	 vožnjam	 z	 avtomobilom,	 “prihranili”	
240.000	kilometrov	in	tako	tudi	znatno	pripomogli	
k	zmanjšanju	onesnaževanja	zraka.
HAVANA —	Kubanski	kardinal	Jaime	Lucas	Ortega	y	
Alamino	je	ZDA	povabil,	naj	se	začno	pogovarjati	s	
Kubo.	Dejal	je,	da	je	potreben	prvi	korak,	da	preseka
jo	začarani	krog.	»Kubanski	predsednik	Raul	Castro	
je	ZDA	predlagal	ta	dialog	brez	vnaprejšnjih	pogojev.	
To	velja	tudi	za	področje	človekovih	pravic,«	je	dejal	
kardinal.	ZDA	mu	še	niso	odgovorile.
MANILA —	 Filipinska	 zveza	 redovnih	 predstojni
kov	je	protestirala,	ker	je	ministrstvo	za	pravosodje	
izdalo	 odlok,	 naj	 se	 zaradi	 pomanjkanja	 dokazov	
ustavi	sodni	postopek	zoper	guvernerja	in	njegovega	
namestnika	v	provinci	Maguindanao,	ki	naj	bila	bila	
v	ozadju	poboja	27	sorodnikov	in	prijateljev	proti
kandidata	 za	 guvernerja	 ter	 okrog	 30	 časnikarjev,	
umorjenih	23.	novembra	lani.	Minister	za	pravosodje	
si	ne	bi	smel	dovoliti	kaj	takega,	ker	je	bil	primer	že	
na	sodišču.
ŠT. JURIJ OB DOLGEM JEZERU —	Krški	škof	Alois	
Schwarz	je	na	simpoziju	v	izobraževalnem	domu	v	
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tem	kraju	na	avstrijskem	Koroškem,	posvečenem	li	ku	
duhovnika,	poudaril,	da	mora	biti	sodobni	du	hov	nik	
trdna	osebnost.	Biti	mora	duhovno	in	človeško	mo
čan,	poleg	tega	pa	tudi	teološko	zadosti	izobražen.
LUANDA —	Trije	možje	so	s	strelnim	orožjem	v	roki	
19.	aprila	vdrli	na	apostolsko	nunciaturo	v	angol
skem	glavnem	mestu,	zastrašili	uslužbence,	pobrali	
dragocene	 predmete,	 nekaj	 denarja	 in	 izginili.	 Do	
stavbe	so	prišli	pod	pretvezo,	da	hočejo	oddati	zau
pen	dokument.
INNSBRUCK — Tukajšnji	škof	Manfred	Scheuer	in	
bazelski	škof	Kurt	Koch	sta	na	akademskem	dnevu	
in	 škofijskem	 zasedanju	 27.	 aprila	 poudarila,	 da	
duhovniško	ni	nikakršen	»preživet	vzorec«,	ampak	
tudi	v	današnjem	času	potreben	poklic	in	poslanstvo.	
Škof	Scheuer	 je	dejal,	da	duhovništvo	ni	»posebna	
kasta	v	Cerkvi«,	prav	tako	ne	zgolj	»poklicna	skupi
na«,	marveč	»pomembna	služba	za	spravo,	edinost	
in	blaginjo	človeštva«.
VATIKAN —	 Metropolit	 Hilarion	 Alfejev,	 voditelj	
urada	za	odnose	s	tujino	pri	moskovskem	pravoslav
nem	patriarhatu,	je	19.	maja	obiskal	Vatikan,	ustavil	
pa	se	je	tudi	v	Torinu,	kjer	si	je	ogledal	turinski	prt.	
V	Vatikanu	se	 je	srečal	s	predsednikom	Papeškega	
sveta	 za	 edinost	 kristjanov	 kardinalom	 Walterjem	
Kasperjem,	v	novi	ruski	cerkvi	sv.	Katarine	se	je	ude
ležil	simpozija	Pričevanje	pravoslavja	in	katoličanov	
v	sedanji	Evropi,	v	Nervijevi	dvorani	v	Vatikanu	pa	
koncerta,	 na	 katerem	 bosta	 nastopila	 orkester	 in	
zbor	iz	Rusije	z	deli	ruskih	skladateljev
BERLIN —	Nemška	zvezna	kanclerka	Angela	Merkel	
je	pohvalila	odločnost,	s	katero	se	je	katoliška	Cerkev	
v	Nemčiji	lotila	reševanja	primerov	spolnih	zlorab	s	
strani	katoliških	duhovnikov.	Poudarila	pa	je,	da	se	
te	zlorabe	»niso	dogajale	le	v	cerkvenih	šolah	in	in
ternatih,	marveč	je	to	obsežno	družbeno	vprašanje«.	
Za	vse,	ki	se	z	njim	ukvarjajo,	velja:	»Ne	molčati,	kajti	
le	resnica	in	jasnost	dajeta	možnost,	da	bomo	prišli	
iz	tega	težkega	stanja.«
RIM –Italijanski	dnevnik	Il	Giornale	je	objavil	novi
co,	da	papež	Janez	Pavel	II.	ni	ščitil	ustanovitelja	reda	
Kristusovih	legionarjev	Marciala	Maciela	Degollada	
(1920–2008)	in	tako	preprečil	ukrepanje	proti	nje
mu	zaradi	njegovih	spolnih	prestopkov.	To	dokazuje	
pismo	 prefekta	 Kongregacije	 za	 verski	 nauk	 kar
dinala	Williama	Levade	z	dne	17.	novembra	2007.	
Postopek	 proti	 Degolladu	 je	 po	 pritožbah	 seme
niščnikov	leta	1998	na	Kongregacijo	za	verski	nauk	
začel	tedanji	prefekt	kardinal	Joseph	Ratzinger,	ko	
je	ta	postal	papež,	ga	je	nadaljeval	kardinal	Levada.
VELEHRAD —	V	petek,	30.	aprila,	so	v	tem	morav
skem	romarskem	kraju	po	maši	zadušnici	ob	16.	uri	
v	baziliki	Marije	Vnebovzete	in	sv.	Cirila	in	Metoda	
pokopali	pred	kratkim	umrlega	kardinala	Tomaša	
Špidlika.	S	tem	so	mu	izpolnili	željo,	da	bi	po	smrti	
počival	v	domači	zemlji,	njegove	posmrtne	ostanke	
pa	so	v	Velehrad	prepeljali	tudi	prek	Slovenije.
CLEVELAND — Škof	 Edvard	 Pevec	 je	 v	 nedeljo,	 2.	
maja,	v	cerkvi	sv.	Vida	obhajali	biserni	jubilej	(60	let)	
svojega	mašniškega	posvečenja;	nekaj	dni	pred	tem	
je	praznoval	85.	rojstni	dan.	Jubilant	se	je	v	mašnem	
govoru	 zahvalil	 vernikom	 za	 izkazano	 pozornost;	

prav	posebej	pa	Bogu,	da	je	učakal	visoka	leta	in	da	
še	vedno	lahko	deluje	na	področju	evangelizacije	v	
smislu	 svojega	 škofovskega	 gesla	 o	 vdanem	 izpol
njevanju	božje	volje.
DUNAJ —	 Grški	 pravoslavni	 metropolit	 v	 Avstriji	
Michael	Staikos	je	na	okrogli	mizi	5.	maja,	pri	kateri	
je	bila	beseda	o	denarni	pomoči	EZ	Grčiji,	povedal,	
da	je	ta	država	le	vrh	ledene	gore	in	da	»ves	sistem	EZ	
ne	funkcionira«,	odpovedali	so	kontrolni	mehaniz
mi.	»EZ	je	zveza,	ki	jo	drži	skupaj	le	denar.	Zelo	sem	
razočaran,	 saj	 Evropa	 potrebuje	 skupno	 duhovno	
razsežnost	 in	veliko	več	solidarnosti,«	 je	dejal	me
tropolit	Staikos.	
VATIKAN —	 Prefekt	 Kongregacije	 za	 verski	 nauk,	
kardinal	William	Levada,	»ne	bo	presenečen«,	če	se	
bo	zaradi	očitka	spolnih	zlorab	nad	otroki	in	mlado
letnimi	osebami	v	katoliški	Cerkvi	odpovedal	svoji	
službi	še	kakšen	škof.	Te	je	pozval,	naj	o	njih	odkrito	
spregovorijo.	Cerkev	je	po	njegovem	v	»veliki	krizi«,	
papež	Benedikt	XVI.	pa	»pravi	človek,	da	jo	v	teh	ča
sih	vodi«.	Škofje	in	duhovniki	bodo	dobili	najboljši	
vpogled	vanjo,	če	se	bodo	srečali	z	žrtvami	zlorab	in	
jim	prisluhnili.	
BOLOGNA —	Nadškof	kardinal	Carlo	Caffarra	je	v	
Marijini	cerkvi	v	tem	starem	italijanskem	mestu	v	ne
deljo,	2.	maja,	maševal	“po	starem	obredu”.	Čeprav	je	
papež	Benedikt	XVI.	julija	2007	to	dovolil	z	odlokom	
“Summorum	Pontificum”,	je	za	takšne	maše	v	Italiji	
bolj	malo	zanimanja,	“po	starem	obredu”	mašujejo	
le	v	116	od	okrog	26.000	italijanskih	župnijah.
ATENE —	Milijon	in	pol	grških	delavcev	se	je	udele
žilo	 splošne	 stavke	 proti	 vladnemu	 varčevalnemu	
načrtu,	ki	naj	bi	pomagal	državi	 iz	finančne	krize,	
kakor	je	še	ni	bilo.	Na	desettisoče	manifestantov	je	
na	cestah	v	raznih	mestih	popolnoma	onemogočilo	
promet	in	informacije.	V	Atenah	je	morala	policija	
nastopiti	 proti	 nekaterim	 skupinam	 mladih,	 ki	 so	
napadli	banke	in	veletrgovine.
VATIKAN —	Papeški	svet	za	edinost	kristjanov	je	od	
8.	 do	 10.	 februarja	 pripravil	 simpozij,	 na	 katerem	
so	 udeleženci	 razčlenili	 40	 let	 ekumenskih	 stikov	
med	katoliško	Cerkvijo,	svetovno	luteransko	zvezo,	
svetovno	 zvezo	 reformiranih	 Cerkva,	 anglikansko	
skupnostjo	in	svetovnim	metodističnim	svetom.
PORT-AU-PRINCE —	Številne	cerkvene	in	necerkve
ne	organizacije	z	vsega	sveta	se	zavzemajo	za	popoln	
odpis	dolga	Haitiju,	kajti	prav	države,	pri	katerih	se	je	
Haiti	zadolžil,	so	ga	pahnile	v	hudo	revščino.	Haiti	se	
je	v	tujini	najbolj	zadolžil	še	za	časa	vladanja	vojaške	
diktature.	Sedem	industrijsko	najbolj	razvitih	držav	
sveta	 je	 pred	 kratkim	 v	 kanadskem	 mestu	 Iqaluit	
sklenilo,	da	bo	Haitiju	odpisalo	vse	dolgove	do	njih.
MOSKVA —	Ruska	agencija	Interfax	poroča,	da	rusko	
ministrstvo	za	pravosodje	pripravlja	osnutek	zakona	
o	misijonski	dejavnosti	med	mladimi.	Nova	pravila	
bodo	pravno	urejala	vse,	kar	zadeva	to	delo.
L’AQUILA —	Nadškof	Giuseppe	Molinari	je	vernikom	
romunske	pravoslavne	župnije	v	svoji	nadškofiji	za	
eno	leto	odstopil	za	obrede	katoliško	cerkev	sv.	Petra	
v	Pizzoliju,	ker	je	potres	lani	aprila	povzročil	takšno	
škodo	na	njihovi	cerkvi,	da	se	iz	varnostnih	razlogov	
ne	smejo	več	zbirati	v	njej.



2010 – AM – JULIJ   182

10.	 decembra	 so	 privozili	 do	 zamorcev	 iz	 rodu	
Kječ,	ki	se	hranijo	predvsem	z	ribarstvom.	Njihove	
vasi	so	majhe,	njihove	koče	prav	slabe;	zaradi	rib	je	v	
njih	silen	smrad.	Ženske	in	dečki	so	na	lahkih	čolnih	
mnogo	na	vodi;	ko	pa	zagledajo	trgovsko	ladjo,	se	na	
čolnih	hitro	razbežijo.	Slonovih	okel	so	prinesli	prav	
malo	naprodaj,	ker	je	neki	vedeževalec	hodil	od	vasi	
do	vasi	in	jim	branil	hoditi	k	ladjam,	kdor	bo	šel,	ga	
bodo	duhovi	kaznovali	s	smrtjo.	Zato	so	se	sebični	
poveljniki	ladij	posvetovali,	ali	bi	ga	ne	kazalo	zalesti	
in	ubiti.	Vsi	so	bili	za	to,	samo	Knoblehar	je	odločno	
ugovarjal.	To	pot	so	ga	trgovci	ubogali.

22.	decembra	so	prijadrali	do	vasice	Angvén,	kjer	
je	pozneje	slovenski	Knobleharjev	misijonar	Mózgan	
ustanovil	postajo	Sveti	Križ.	Nikjer	nobenega	dreve
sa;	sama	trava.	Koče	zelo	borne.	Tukaj	so	prvič	videli	
vodno	rastlino,	ki	 ji	Arabi	pravijo	sotéb,	domačini	
pa	gor.	Podobna	je	 lotosu,	ki	ga	tolikokrat	vidimo	
na	staroegipčanskih	slikah	ali	kipih.	V	vodi	naredi	
gomolje	kakor	droban	krompir;	gomolji	so	rdečkaste	
barve	in	imajo	voden,	kiselkast	okus.	Iz	cveta	dozori	
glavica,	 polna	 zrnja	 kakor	 mak.	 To	 zrnje	 sušijo	 in	
drobijo	v	možnarjih;	iz	njega	kuhajo	kašo.

V	Angvenu	biva	poglavar	vsega	rodu	Kječ,	a	nima	
dosti	pravic.	Prejšnji	 je	 imel	z	belimi	trgovci	tesne	
zveze.	Naganjal	je	svoje	ljudi,	da	so	jim	nosili	slonove	
okle,	in	bil	je	pri	prodaji	navadno	sam	zraven.	Trgovci	
so	mu	vse	to	dobro	plačevali.	Ljudem	se	je	pa	tako	za
meril,	da	so	ga	ubili.	Potem	so	trgovci	pomagali	nje
govemu	sinu	do	vrhovne	časti.	Da	bi	v	ljudeh	vzbudili	
strah,	so	ob	volitvi	streljali	z	ladijskimi	topiči.	–	Ko	je	
novi	poglavar	zdaj	videl	misijonarje,	je	neprestano	
lazil	za	njimi,	ker	 jih	je	 imel	za	posebno	mogočne	
čarovnike.	Zlasti	se	je	držal	p.	Pedemonteja,	ki	je	imel	
dolgo,	že	čisto	belo	brado	in	očala.	Prosil	jih	je,	da	bi	
mu	pomagali	do	izpolnitve	teh	želja:	da	bi	imel	mno
go	otrok;	da	bi	pomrli	vsi	tisti,	ki	so	mu	umorili	očeta	
in	ki	so	pred	tremi	meseci	tudi	njega	hudo	ranili	na	

glavi;	da	bi	se	mu	ta	rana	dobro	in	hitro	zacelila;	in	
pa	da	bi	zmagoval	nad	sovražnimi	rodovi.	Knoblehar	
mu	je	dal	izmiti	gnojno	rano	in	nanjo	deti	zdravilo.	
Tudi	za	naprej	so	mu	pustili	zdravila.	Ko	so	se	vrnili	
v	Angven,	je	bila	rana	že	zaceljena.	–	Mož	jih	je	prosil	
tudi	za	kakšen	čarodejen	predmet.	Knoblehar	mu	
je	obesil	za	vrat	Marijino	svetinjico	in	mu	obljubil,	
da	mu	bo	nebeška	Gospa	gotovo	pomagala,	če	se	ji	
bo	priporočal.	Nato	jih	je	spremil	do	konca	svojega	
ozemlja.	–	Trgovci	so	tukaj	dobili	precej	slonovine.

Za	božični	dan	so	prijadrali	k	rodovoma	Heliáb	
in	Bor,	ki	sta	stranski	veji	rodu	Dinka.	Heliab	bivajo	
na	levem	bregu,	Bor	pa	na	desnem.	Na	ta	dan	so	se	
misijonarji	slovesno	spominjali	Kristusovega	rojstva.	
V	znak	pozornosti	do	njih	so	druge	laje	izobesile	tur
ške	državne	zastave.	–	Rodova	Heliab	in	Bor	sta	bolj	
dobrodušna	in	prijazna.	Stanujeta	v	velikih	vaseh	in	
živita	zlasti	od	živinoreje.	Ko	so	zagledali	 ladje,	so	
mladino	hitro	poskrili,	da	bi	 je	trgovci	ne	uropali.	
Slonove	kosti	so	prinesli	mnogo	naprodaj.

Heliab	so	visoki	in	vitki,	a	širokopleči	in	vzboče
nih	prsi.	Glavo	nosijo	zelo	pokonci.	Moški	in	ženske	
imajo	dolge	lase,	ki	jim	visijo	v	majhnih	kodrih.	Čelo	
je	visoko,	lepo	vzbočeno	in	gladko,	nos	bolj	majhen,	
nekoliko	upognjen	in	le	malo	potlačen.	Usta	imajo	
široka,	ustnice	pa	niso	debele.	Zoper	komarje	so	vsi	
posuti	 s	 pepelom.	 Z	 njim	 nadrgnejo	 tudi	 domače	
živali,	ki	zelo	skrbijo	zanje.	Ne	pobijajo	jih;	hranijo	se	
samo	s	poginulimi	in	z	mlekom.	Med	seboj	se	imajo	
radi,	vendar	tudi	pri	njih	hitro	vzkipi	prepir	in	boj.	
Poročene	žene	imajo	okoli	ledij	obešen	govejo	kožo,	
deklice	jo	nosijo	preko	pleč.	Ženske	nosijo	za	okras	
prav	mnogo	debelih	železnih	obročev;	na	rokah	jih	
imajo	 nabrane	 od	 zapestja	 do	 komolca,	 na	 nogah	
pa	 od	 členkov	 do	 kolen.	 Nekatere	 nosijo	 navzkriž	
čez	hrbet	in	prsi	umetno	kovane	verige.	Preko	čela	
imajo	obešen	niz	steklenih	biserov	ali	vsaj	venec	iz	
cvetlic	ali	trave.

Zahodno	od	njih	stanujejo	rodovi,	ki	tudi	govorijo	
jezik	Dinkov.	To	so	Dumije,	Gva,	Atvót,	Vaja,	Madar.	
Lov,	Arol.	S	Heliabi	se	večkrat	udarijo.

Na	šentjanžev	dan	so	prišli	do	kraja	(6	stopinj	50	
minut	in	44	sekund	severne	širine),	kjer	teče	Beli	Nil	
v	dveh	glavnih	in	mnogih	stranskih	strugah	in	kjer	
se	ladje	navadno	ločijo.	Tudi	zdaj	so	se	:	tri	so	zaplule	
v	zahodno	strugo,	štiri	pa	v	vzhodno,	tudi	Knoble
harjeva.	Večerilo	se	je,	zato	so	šli	prenočit	v	bližnje	
selo.	Vsi	vaščani	so	pa	zbežali,	ker	so	bili	turški	trgovci	
nedavno	zažgali	sosednjo	vas.	Morali	so	se	vrniti	na	
ladje.	 Po	 dolgem	 času	 jih	 je	 z	 desnega	 brega	 spet	
pozdravil	gozd	palm	deleb,	ki	imajo	vitko	deblo	in	
bujno	krono.	Na	njih	je	cvrčalo	nešteto	živobarvnih	
ptic.	Knoblehar	je	imel	že	iz	Kartuma	pri	sebi	Barijca	
Mohameda	Ago,	ki	je	znal	tudi	arabsko.

Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Domačinska vas
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Človek	današnjih	dni	sploh	ne	dojame	Rimljana	
Aleksija,	ki	je	–	po	legendi	–	na	poročni	dan	zapu
stil	svojo	mlado	ženo	in	dobre	starše	ter	na	skrivaj	
izginil	iz	Rima.	V	Siriji	in	Mezopotamiji	se	je	pomešal	
med	berače	in	se	med	njimi	potikal	17	let.	Nato	se	
je	vrnil	ves	spremenjen	v	očetovo	hišo	v	Rim,	kjer	so	
ga	–	zaradi	znane	milosrčnosti	–	sprejeli,	ne	da	bi	se	
jim	bil	dal	spoznati	in	ne	da	bi	
ga	bil	kdo	od	domačih	spoznal.	
Živel	je	na	skromnem	pogradu	
pod	 stopnicami,	 zaničevan	 in	
zasramovan	od	služinčadi.	Šele	
ob	njegovi	smrti	se	je	razodelo,	
kdo	je.

To	svojevrstno	spokorništvo	
je	močno	odmevalo	v	mistično	
usmerjenem	 srednjem	 veku.	
Življenje	 sv.	 Aleša,	 kot	 ga	 je	
sporočila	 legenda,	 je	 prevzelo	
neznanega	francoskega	pesni
ka	 11.	 stoletja,	 a	 ga	 je	 prelil	 v	
nabožno	 pripovedno	 pesem	
(Vie	de	Sain	Aléxis),	ki	sodi	med	
začetke	francoske	književnosti	
sploh.	Svojevrstna	odpoved	in	
prostovoljno	dolgoletno	muče
ništvo	sv.	Aleša	sta	tudi	našega	
preprostega	 človeka	 zmerom	
mi	kala	in	pretresala,	a	sta	mu	ostala	vendarle	tuja.	Sv.	
Aleš	nima	pri	nas	nobene	cerkve	–	v	sekovski	(graški)	
škofiji	mu	je	posvečena	ena	sama	podružnica	–	pač	
pa	je	v	pratiki	podoba	sv.	Aleša	“pod	štengami”	vsako	

leto	znova	budila	v	spomin	njegovo	čudno	življenj
sko	zgodbo.	Tudi	ima	več	oltarjev	in	slik	po	cerkvah,	
zelo	lepa	je	freska	iz	leta	1504	pri	Sv.	Primožu	nad	
Kamnikom.	Zato	je	bilo	njegovo	ime	kot	krstno	ime	
dokaj	pogosto.

Po	 svojskih	 poteh,	
ki	 bi	 mogle	 biti	 mika
ven	in	poučen	predmet	
narodopisni	 raziskav,	
je	postal	sv.	Aleš	pri	nas	
varuh	in	zavetnik	zoper	
potres	(Mengeš).	In	ker	
goduje	v	času,	ko	kaže	
začeti	z	ajdovo	setvijo,	
je	 moral	 prevzeti	 skrb	
še	 zanjo.	 Tri	 dni	 pred	 sv.	 Alešem	 in	 tri	 dni	 po	 nje
govem	 godu	 je	 naprimernejši	 čas	 za	 ajdovo	 setev,	
so	pravili	svoje	dni.	V	ljubljanski	okolici	in	na	Šta
jerskem	sejejo	ajdo	na	dan	sv.	Aleša.	V	laški	okolici	
začno	 s	 setvijo	 ajde	 na	 “Elekšovo”;	 ta	 je	 zgodnja.	
Sejejo	jo	potem	do	Šentaninega	(26.	julija),	potlej	je	
lepa.	Okoli	Škofje	Loke	sicer	pravijo,	da	ajda,	na	dan	
sv.	Aleša	vsejana,	“znori”.

Še	 pred	 pol	 stoletja	 je	 bilo	 v	 okolici	 Ljubljane,	
posebno	proti	severu	in	zahodu,	vse	polno	ajdovih	
njiv.	Danes	ne	vidiš	nobene	več,	vsekakor	pa	morajo	
ajde	še	kje	sejati,	najbrž	na	Gorenjskem,	saj	je	na	lju
bljanski	 tržnici	 “pod	 lemenatom”	 vedno	 naprodaj	
ajdova	moka	domačega	pridelka.	Sicer	je	ne	manjka	
tudi	v	trgovinah,	toda	ta	je	najbrž	uvožena.	Op. ur.

Nič	manj	čudno	ni,	da	je	ljudstvo	na	ponižnega	
svetnika	 Aleša	 preneslo	 nekatera	 verovanja,	 ki	 so	
navadna	sicer	za	bližnji	god	sv.	Elije	(20.	julija),	de
loma	tudi	sv.	Marjete,	ki	goduje	na	isti	dan,	pa	čeprav	
se	tudi	njim	čudimo.	Na	Koroškem	namreč	pravijo,	
da	ima	sv.	“Lekšt”	v	oblasti	grom	in	strelo.	Zaklel	se	

Niko Kuret

poletni svetnik

SVETI ALEŠ
17. mali srpan

Sv. Aleš pod stopnicami

Ajdova njiva

Ajdov cvet
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je	baje,	da	bo	na	svoj	god	tako	streljal,	da	bodo	gore	
“skupaj	padle”.	Za	kazen	mu	ne	povedo	kdaj	goduje	
in	mora	zato	kar	naprej	sedeti	pod	stopnicami…	Ve
rovanje,	da	je	sv.	Aleš	patron	groma	in	strele,	sega	tudi	
v	Savinjsko	in	Šaleško	dolino.	Na	ta	dan	je	nevarno	

zlagati	snope	v	kozolec	in	tudi	na	vozove,	ker	rada	
vanje		udari	strela.	V	Savinjski	dolini	na	ta	dan	svoje	
dni	 sploh	 niso	 delali.	 Ko	 je	 nekdo,	 pravijo,	 ta	 dan	
nalagal	snope	na	voz,	je	kar	z	jasnega	neba	udarila	
strela	v	voz,	da	je	zgorel…

V	nižinski	krajih	so	začenjali	kosci	svoje	delo	prav	
zgodaj,	še	pred	zoro:	Hajdmo kosit, dokler še jutrman 
roso torí!«	Kdo	naj	bi	bil	Jutrman,	ni	jasno.	Vsekekor	
neki	demon,	ki	je	pred	sončnim	vzhodom	po	travni
kih	roso	toril,	sipal.	Kositi	je	treba	rosno	travo;	v	suhi	
travi	se	kosa	ustavlja.	Zato	tudi	poje	pesem:

Mrzla rosa, ostra kosa
rada travca se kosi…
Ziljski	 kosci	 sicer	 niso	 bili	 hudo	 zgodnji.	 Pred	

zoro	jih	nisi	videl	na	prostranih	travnikih	ob	Zilji.	
Tem	bolj	zgodnji	so	bili	na	Dolenjskem.	V	Ribniški	
dolini	(Ortnek)	so	prišli	kosci	že	zvečer	v	hišo	in	so	
odšli	na	delo	že	kmalu	po	polnoči.

Vsak	kosec	si	je	doma	koso	pripravil,	jo	sklepal.	Za	
pas	si	je	obesil	oselnik	in	vanj	vtaknil	oslo.	Če	je	trava	
trda	ali	je	na	travniku	dosti	krtin,	se	kosa	brž	skrha	
in	jo	je	treba	nabrusiti.	Da	osla	bolje	brusi,	so	vodi	v	
oselniku	pricurnili	malo	kisa;	skoraj	povsod	na	Slo
venskem	se	je	v	prejšnjih	časih	dogajalo,	da	so	devali	
v	oselnik	ali	vodir	kačjo	glavo;	v	Rožu	je	morala	biti	
modrasova	ali	gadova.	Če	si	koso	nabrusil	z	oslo,	ki	je	
tičala	v	takem	vodirju,	je	bila	kosa	strupena;	kdor	se	
je	z	njo	urezal	–	takšna	je	bila	vera	–	se	je	zastrupil.	V	
Prekmurju	so	ujeli	kačo	pred	Jurjevim	in	ji	s	kleščami	
izdrli	jezik,	da	so	ga	dali	v	vodir.

Da	je	treba	koscem	dobro streči,	je	staro	pravilo.	
Zato	veli	pregovor:	»Kak	se	koscu	streže,	tak	mu	kosa	
reže.«

Preden	so	odšli	na	delo,	so	zato	dobili	–	v	Sloven
skih	goricah	–	ob	dveh	zjutraj	prvi zajtrk:	žegnano	
slanino,	 kvasnice,	 žganje	 in	 vino.	 Na	 Dolenjskem	
so	jim	dali	ponekod	(pod	Kumom)	samo	žganje,	v	
dobrépoljski	dolini	pa	so	 jim	postregli	z	zeljem	in	
bobom	pa	z	dobro	zabeljenimi	koruznimi	žganci;	po	
takem	zajtrku	se	je	menda	dalo	kositi	–	kosec	je	imel	
tako	trd	trebuh,	da	je	lahko	koso	klepal	na	njem…	
Na	Jezerskem	so	dobili	kosci	za	prvi	zajtrk	zabeljene	
koruzne	žgance	z	mlekom	ali	kavo.

Z	veselo	pesmijo	so	nato	kosci	odšli	na	travnik,	
gospodar	z	njimi.	S	seboj	so	nesli	stolec	za	klepanje	
in	tudi	káko	odvečno	koso,	če	bi	se	kateremu	strlo	
ratišče.

Na	 travniku	 je	 gospodar	 najprej	 pregazil mejo.	
Nekdo	je	stopil	na	mejnik,	gospodar	se	 je	postavil	
k	drugemu	mejniku,	nato	pa	je	onemu	gledeal	v	oči	
in	po	celi	travi	stopal	proti	njemu.	Tako	je	bila	meja	
pregažena,	vidna,	ker	je	bila	trava	po	njej	“potacana”;	
košnja	se	je	lahko	začela.

Kosci	so	se	postavili	v vrsto.	Prvi	je	bil	“prednjak”;	
to	je	bil	gospodar	sam	ali	pa	bodoči	zet	ali	pa	najboljši	
kosec.	V	Slovenskih	goricah	so	se	kosci	razvrstili	po	
družbenem	položaju.	Siromak	je	bil	navadno	zadnji	
v	vrsti.	Le,	če	je	bil	izvrsten	kosec,	so	ga	pomaknili	
naprej.	Prednjak	in	drugi	za	njim	po	vrsti	so	s	koso	
naredili	križ	pred	sabo	in	rekli:	»Bog	pomagaj	in	sve
ti	križ	božji!«	Zaiskrile	so	se	kose	v	zraku	in	siknile	
po	travi.	Vsak	kosec	 je	rezal	svojo	red.	Prednjak	 je	
stopal	naprej,	drugi	pa	po	vrsti	dva,	tri	korake	drug	
za	drugim.	Kositi	je	bilo	treba	“v	štih”	s	prednjakom	
–	 vsi	 so	 morali	 hkrati	 enako	 zamahniti	 s	 koso	 in	
hkrati	podreti	travo	v	plaste.	Sramota	za	kosca,	če	
ga	njegov	sosed	“prekosi”.	Grabljice	se	norčujejo	iz	
njega.	Zato	si	vsak	kosec	prizadeva,	da	“drži	štih”	z	
drugimi.	Sramota	je	tudi,	če	kateri	koga	“zakosi”,	ne	
drži	redi.	V	Rovtah	na	Notranjskem	je	moral	boljši	ali	
pravi	kosec	narediti	dvojno	redovnico.	Zato	je	moral	
biti	prav	močan.	Ko	je	kosec	pokosil	red	do	kraja,	je	
navadno	zavriskal.

Na	vsakih	dvajset	korakov	so	se	kosci	ustavili	in	
vsi	hkrati	brusili	kose.	V	jutranjem	hladu	in	miru	je	
prijetno	odmeval	njihov	kovinski	glas.	Po	brušenju	
je	šla	na	Štajerskem	(Slovenske	gorice)	zelénka	“sla

Niko Kuret

KOŠNJA

Današnji način košnje (in sploh večine kmečkih opravil), ko so glavno vlogo prevzeli stroji, pač ne vodi 
k družabnosti, kjer so se porajali razni zanimivi običaji. Kot je to po eni strani gospodarsko koristno in 
edino možno, pa po drugi strani dela človeka osamljenega, saj se s strojem ni mogoče pogovarjati in ga 

imeti za sebi enako družbo. Človek postaja gospodarsko vedno bogatejši, socialno pa vedno revnejši.
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tinarica”	vina	iz	rok	v	roke;	vsak	je	krepko	potegnil	
iz	 nje.	 Na	 Cerkljanskem	 so	 si	 gasili	 žejo	 z	 dobrim	
tepkovcem	in	z	mrzlo	studenčnico;	nosil	jo	je	fantič	
v	nalašč	za	to	pripravljeni	leseni	posodi,	ki	je	držala	
tudi	 po	 dvajset	 litrov;	 imenovali	 so	 jo	 “pótreh”	 ali	
“ljempo”.

Če	je	kateri	kosec	med	kožnjo	po	nesreči	udaril	v	
kamen	ali	skrito	skalo,	je	bilo	treba	koso	brž	sklepati,	
kakor	poje	pesem	s	Kozjaka:

Kukovca kuka
na zeleni bukovni,
fantič koso kleplje
na zelenem travniki…

Na	Dolenjskem	(Videm	ob	Krki)	 je	bil	ob	petih	
drugi prigrižljaj:	žganje	in	kruh.	Ko	je	šlo	proti	sedmi	
uri,	je	pripravila	gospodinja	v	jerbas	ali	dva	“kosilo”:	
na	Notranjskem	svinino,	pogačo	vseh	vrst	in	putrih	
pijače,	na	Štajerskem	(Slovenske	gorice)	prav	tako	
svinino	 iz	 “tunje”,	 gibanice	 in	 vino.	 Gospodinja	
sama	ali	pa	hči,	tudi	dekla,	vsaka	čedno	oblečena,	je	
prinesla	zajtrk	na	travnik.	Na	Dolenjskem	(Ribniška	
dolina)	in	na	Notranjskem	(Borovnica)	je	prineslo	
domače	dekle	z	zajtrkom	–	ponekod	šele	z	južino	–	
vred	tudi	šopke	za	kosce:	natrgala	je	cvetje	z	lončnic	
na	svojem	oknu	–pelargonije,	fajgeljna	in	rožmarina	
–	ter	z	rdečo	nitjo	povila	toliko	šopkov,	kolikor	je	
bilo	koscev.	Najlepši	je	bil	namenjen	prednjaku	ali	
pa	ženinu,	“bodočemu	gospodarju”.

Kosci	so	že	od	daleč	zagledali	bleščeče	belo	pregri
njalo	na	jerbasu	in	beli	dekličev	predpasnik.	Ustavili	
so	se	in	zapeli	pesem,	ki	jo	je	kdove	kdaj	in	kje	zložil	
šaljivec	ter	se	je	razširila	po	vsem	Slovenskem:

Micka zajtrk nese,
ga mimo mene nese

jaz pa le počasi
jo režem in kosim.
Dekle	je	postavilo	jerbas	na	tla	in	je	najprej	vsa

kemu	koscu	pripelo	šopek	za	klobuk.	Nato	 je	raz
postavila	 “kosilo”	 ali	 zajtrk	 po	 pokošenih	 tleh.	 Na	
Dolenjskem	 so	 vzeli	 dve	 bilki,	 ju	 križem	 položili	
na	 tla	 in	 nanju	 postavili	 skledo	 »da	 bi	 kobilice	 ne	
skakale	 vanjo.«	 Kosci	 so	 polegli	 okoli	 sklede	 in	 si	
privoščili	 okusno	 “kosilo”:	 v	 žužemberški	 okolici	
obaro	ali	ajdove	žgance,	v	Ribniški	dolini	(Ortnek)	

kavo	in	dobro	zabeljene	ajdove	žgance,	pod	Kumom	
na	Dolenjskem	štruklje,	prekajeno	svinino	in	vino,	v	
Poljanski	dolini	skledo	“kašnice”,	na	mleku	kuhane	
kaše,	na	Cerkljanskem	nov	kruh	s	skuto,	kislim	mle
kom	in	kuhanimi	hruškami.

Ko	je	bil	tobak	še	redkost,	je	prinesla	gospodinja	
ali	domača	hči	z	zajtrkom	vred	koscem	tudi	tobak.	
Z	velikim	veseljem	so	si	ga	razdelili.	Tobak	je	bil	te
daj	kar	del	plačila;	brez	njega	se	je	kosec	obotavljal	
priti	na	delo.	Tako	poje	danes	že	zdavnaj	pozabljena	
pesem	iz	tistih	časov:

Ne grem kosit,
ne grem kosit
pod petinštirideset.

Pozneje	je	koscu	poleg	oselnika	bingljal	za	pasom	
zmerom	tudi	mehur	tobaka.

Zajtrku	je	sledila	malica.	Koscem	so	na	Jezerskem	
postregli	 s	 sadnim	 moštom	 in	 kuhanim	 svinjskim	
mesom.

Proti	deveti	uri	rosa	gine.	Kose	nočejo	več	rezati.	
Zdaj	so	prišle	na	travnik	žene	in	dekleta	z	grabljami.	
Redi	je	bilo	treba	raztrositi.	Ponekod	so	kosci	odšli	
domov	 in	so	se	vrnili	 šele	pod	večer,	drugod	so	se	
pridružili	grabljicam.	Ob	sončnem	vremenu	je	treba	
mrvo	opoldne	obrniti	prvič,	popoldne	pa	drugič;	tako	
se	mrva	dobro	presuši.	Pri	trosenju	in	pri	obračanju	je	
na	travniku	vesel	vrvež.	Mlado	in	staro,	moški	in	žen
ske,	razgaljeni	in	zavihanih	rokavov,	vihtijo	grablje.	
Seno	v	soncu	omamno	diši.	Dobra	volja	vlada	povsod	
in	komaj	se	komu	stoži	za	cvetočim	travnikom,	ki	
se	zdaj	pokošen	ves	gol	in	prazen	razteza	v	daljavo.	
Fantje	so	veseli,	kakor	poje	stara	pesem:

Fantič je bil vesel
živžgal in lépo pel,
v hladnem jutru
kosit je začel.
Toda	za	otožne	misli	navadno	ni	časa.	Mladi	svet	

uganja	šale	in	hiti,	da	bi	bila	trava	čimprej	obrnjena.
Pred	sto	in	več	leti	je	bila	na	Pohorju	šega,	da	so	

grabljice	zataknile	v	pokošeni	travnik	mlade	jelševe	
veje;	to	naj	bi	spodbudilo	travo,	da	bi	spet	zrasla	do	
njihove	višine.

Proti	poldnevu,	ko	je	dopoldansko	delo	končano,	
je	doma	“južina”	tudi	že	skuhana.	Če	je	travnik	blizu	
doma,	se	vsi	kosci	in	grabljice	odpravijo	proti	domu.	

Očka naprej kosijo,
se prav grdo držijo,

jaz pa le počasi
jo režem in kosim…

Pod petinšritideset pa ja,
pa še tobak,
pa še tobak,
pa še tobak naj dá!

Tičke mi pojejo,
srce pozdravljajo:
Fantič, le hit kosit,
me pa sušit!
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Sicer	pa	spet	gospodinja	ali	dekla	prineseta	težki	jer
bas	na	travnik.	Kosci	in	grabljice	se	spravijo	v	senco	
pod	grm	ali	drevo.	Za	gospodarjem	molijo	očenaš	
in	zdravamarijo,	nato	pa	začno	pridno	zajemati.	V	
Dobrepoljski	 dolini	 na	 Dolenjskem	 je	 morala	 biti	
južina	iz	sedmih	“riht”,	ki	so	morale	biti	vse	iz	do
mačih	pridelkov:	fižol	in	zelje,	kašnata	repa,	ješprenj	
z	 gnjatjo,	 štruklji,	 žlikrofi,	 ajdov	 krompir,	 kuhane	
češplje	 ali	 hruške.	 V	 novejšem	 času	 se	 je	 jedilnik	
spremenil:	manj	je	bilo	močnatih	jedi,	gospodinje	so	
začele	pripravljati	govejo	juho	z	mesom	in	prikuho.	
V	Ribniški	dolini	(Ortnek)	je	bila	za	južino	prežgana	
juha,	“bobova	župa”	(ocvrti	svaljki),	štruklji,	svinina.	
V	Poljanski	dolini	(Kremenik)	je	gospodinja	skuhala	
opoldne	štruklje,	zelje	in	krompir	v	koscih.

Po	 južini	 je	 bila	 urica	 odmora.	 Mladi	 svet	 jo	 je	
porabil	za	svoje	zabave.	Nekaj	razposajenosti	je	bilo	
že	med	obračanjem,	zdaj	pa	se	dražijo	in	si	nagaja
jo,	tlačijo	si	za	srajce	ali	za	hlače	seno	ali	pa	se	–	v	
Rožu	 –	 “trotijo”:	 tovariša	 primejo	 za	 roke	 in	 noge	
in	 ga	 zibljejo.	 Po	 strmih	 rovtah	 in	 košenicah	 med	
grabljenjem	“vozijo	vlak”,	se	valjajo	ali	valičkajo	po	
rebri	 navzdol.	 To	 je	 bilo	 v	 navadi	 na	 Tolminskem,	
posebno	 pa	 na	 Notranjskem.	 Ivan	 Albreht	 nam	 je	
nazorno	 opisal	 “valjanje”	 v	 okolici	 Hotedršice.	 Pri	
košnji	je	bil	opoldne	za	moške	v	navadi	najmanj	dve
urni	odmor.	Starejši	so	polegli	in	kramljaje	navadno	
hitro	zadremali,	za	mlajše	pa	se	je	pravo	veselje	zdaj	
šele	začelo,	saj	so	pa	tudi	čakali	nanj	kdo	ve	koliko	
tednov	 in	 mesecev.	 Grabljice	 so	 to	 vedele,	 zato	 so	
bile	 kljub	 delu,	 smehu	 in	 živahnim	 pomenkom	
sila	 oprezne.	 Starejše	 so	 jim	 v	 spominih	 na	 lastno	
mladost	odvračale	pozornost	od	nevarnosti.	Zakaj	
nenadoma	se	je	nekaj	zganilo	zdaj	za	tem,	pa	za	onim	
in	spet	za	tretjim	grmom.	Prežeči	fant	se	je	potuhnil,	
se	plazil	po	trebuhu	in	se	previdno	skrival	za	košatim	
drevesom.	 V	 ugodnem	 trenutku	 je	 namreč	 planil	
med	grabljice	in	si	ugrabil	“kraljico	svojega	srca”	ali	
v	skrajnem	primeru	tudi	kako	drugo,	za	silo	magari	
celo	priletno	namestnico	ter	jo	med	vikom	in	vri
ščem	odvlekel	valjat.	Drugi	grabljice	so	se	medtem	
razbežale	in	razpršile,	vriskale	so	in	se	hihitale,	toda	
kamor	je	katera	hitela,	je	planila	naravnost	v	zasedo.	
Za	vsakim	grmom	je	prežal	par	krepkih	fantovskih	

rok,	ki	so	znale	zanesljivo	prijeti.
Ko	je	bil	lov	končan,	pa	z	dekleti	navkreber!	Višji	

ko	 je	 bil	 klanec,	 dalje	 časa	 je	 trajalo	 veselje.	 Ko	 je	
privlekel	kosec	otepajoče	in	braneče	se	dekle	na	vrh	
brežine,	 od	 koder	 je	 hotel	 valjati,	 jo	 je	 tesno	 objel	
in	 jo	 spretno	 položil	 na	 tla,	 da	 je	 ležala	 pod	 njim,	
nakar	ga	je	morala	seveda	objeti	tudi	grabljica	in	se	
kar	najbolj	tesno	prižeti	k	njemu,	ako	naj	bi	valjanje	
minilo	brez	neljubih	bunk	ali	celo	krvavih	spominov	
v	obliki	ščemečih	prask.	Taka	nezgoda	ni	pomenila	
samo	 bolečin,	 ampak	 je	 veljala	 tudi	 za	 sramotno.	
Kosec	je	prišel	pri	dekletih	na	glas,	da	ni	noben	pravi	
fant,	ampak	čisto	navaden	“parénkelj”,	poleno.

Moška	mladež	se	je	že	zgodaj	jela	uriti	v	spretno
sti	 valjanja.	 Že	 pastirji	 so	 se	 učili	 valjanja,	 najprej	
posamič,	 potlej	 v	 dveh,	 a	 po	 Maritnovi	 nedelji,	 ko	
so	začeli	“križem	pasti”,	so	se	že	toliko	ojunačili,	da	
so	lovili	in	prosili	pastirice,	naj	se	žrtvujejo	za	vajo.	
Seveda	so	valjali	bolj	po	položnem,	pa	vendar	skraja	
ni	šlo	brez	bunk,	ki	so	bile	pogosto	tako	temeljite,	a	
so	ubogim	pastiricam	celo	izvabljale	solze	v	oči.	Tega	
se	 je	 mladež	 zavedala	 in	 je	 junaško	 prenašala	 vse	
začetniške	nevšečnosti,	dokler	ni	v	valjanju	dosegla	
dovolj	izurjenosti.

Tako	so	bili	seveda	že	tudi	najmlajši	kosci	dobro	
izurjeni.	Kakor	hitro	 je	bila	torej	živa	kopica	sreč
no	na	tleh,	se	je	začela	kotaliti	navzdol	po	brežini.	
To	 je	 spravilo	 celo	 stare	 možakarje	 na	 noge,	 da	 so	
kot	 gledalci	 s	 klici	 in	 opazkami	 izpodbujali	 kosce	
h	hitrosti.	Šlo	je	res	kot	blisk	navzdol,	grabljica	niti	
cviliti	ni	utegnila,	kosec	pa	je	moral	spretno	krmariti	
s	komolci,	da	se	je	izogibal	iz	ruše	štrlečemu	robovju.	
Več	 parov	 ko	 se	 je	 zaporedoma	 kotalilo	 v	 dolino,	
več	 je	bilo	veselja.	Na	cilju	–	v	dolini	ali	na	zložni	
ravnici	sta	se	kosec	in	grabljica	razklenila,	oba	seve
da	vrtoglava	in	bolj	ali	manj	upehana.	Kadar	je	fant	
prav	izbral,	sta	lepo	skupaj	vstala.	Drug	drugemu	sta	
pomagala	 poravnati	 obleko	 in	 sta	 skupno	 odšla	 v	
seno,	kjer	so	prej	južinali.	Ako	je	hotelo	dekle	fantu	
izkazati	posebno	naklonjenost,	je	vzelo	celo	šopek	
izza	nedrij	ali	pasu	ter	mu	ga	pripelo	za	klobuk.	Tudi	
potem	med	delom	je	skušalo	koscu	biti	zmerom	v	
pomoč.	Prinašalo	mu	je	vode,	nosilo	koso	klepat	in	
je	pazilo,	da	je	v	prvi	vrsti	mešalo	njegove	redovnice.	
Ko	so	zvečer	odhajali	domov,	je	najrajši	pelo	pesmi,	
ki	jih	je	želel	on,	neredko	pa	se	je	tudi	zgodilo,	da	je	
bil	tak	par	brž	po	novem	let	na	oklicih	in	tako	kmalu	
pred	oltarjem	zvezan.	–	Če	pa	ni	bilo	tako,	je	grabljica	
hitro	skočila	kvišku	in	odbrzela	kakor	srna,	da	je	fant	
vse	popoldne	ni	več	videl	od	blizu.	Pri	delu	se	mu	je	
umikala	in	zvečer	je	pazila,	da	nikakor	ni	šla	sama	
domov,	ampak	z	gručo	fantov	in	deklet,	le	vsiljivca	
ni	smelo	biti	vmes.

Šega,	ki	je	bila	še	v	začetku	20.	stoletja	tako	živa,	
da	si	človek	prave	košnje	skoraj	ni	mogel	misliti	brez	
nje,	je	potem	kmalu	izginila.	Načelo	jo	je	zagrizeno	
strankarstvo	–	po	“klerikalnih”	kmetijah	so	jo	pre
ganjali,	po	”liberalnih”	so	jo	nekaj	časas	še	trpeli	–	
dokončno	pa	je	prenehala	s	prvo	svetovno	vojsko.

Boris	Orel	se	najbrž	ne	moti,	ko	meni,	da	je	bilo	
táko	valjanje	v	davno	preteklih	časih	del	obredja,	s	
katerim	so	čarali	rodovitnost	njiv	in	travnikov.
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Nasprotno	pa	tudi	razigrane	grabljice	ponekod	
pograbijo	kosca,	ga	podro	na	tla	in	u	lase	privežejo	
za	bilke,	ki	jih	je	pustil	nepokošene	na	travniku…

Počitku	po	izdatni	“južini”,	po	razigrani	zabavi	in	
veselem	petju	 je	sledilo	drugo obračanje.	Sonce	 je	
bilo	že	visoko	in	se	je	krepko	upiralo	v	hrbte.	Sočni	
vonj	veneče	trave	je	kipel	od	tal,	nad	katerimi	je	v	
daljavi	trepetal	zrak	od	opoldanske	pripeke.	Čeprav	
je	bilo	grabljičev	in	grabljic	dosti,	 je	zahteval	velik	
travnik	kar	dosti	truda,	da	so	vso	mrvo	obrnili.

Tako	je	prišel	čas	malice.	V	Poljanski	dolini	so	pri
nesli	grabljičem	in	grabljicam	kruh,	češnje	in	“mošt”,	
v	Ribniški	dolini	kruh,	svinino	in	vino,	pri	Zilji	na	
Koroškem	pa	tudi	kruh,	svinino,	žganje	ali	vino.

Prvi	 dan	 mrva	 navadno	 še	 ni	 suha.	 Ko	 je	 sonce	
začelo	lesti	proti	zatonu,	je	bilo	mrvo	treba	zgrabiti	
v	“korušeljne”	(Motnik)	na	to	pa	v	kupe,	kopice	ali	
“plaste”	 (Kozjansko).	 Tako	 morebitni	 dež	 ponoči	
sena	ne	more	zmočiti.	V	Slovenskih	goricah	nalože	
seno	okoli	ogrodja,	ki	ima	v	tločrtu	obliko	križa;	táko	
kopico	imenujejo	“navelj”.	Delu	samemu	pa	pravijo	
“kupčati”.

Delo	mora	biti	opravljeno,	ko	gre	sonce	“za	bož
jo	gnado”	in	preden	začne	padati	rosa.	Medtem	je	
gospodinja	že	skuhala	večerjo.	Zdaj	se	zbirajo	tudi	
kosci,	ki	so	dopoldne	odšli	domov.

Večerja	je	bila	v	prejšnjih	časih	preprosta:	v	Po
ljanski	 dolini	 (Kremenik)	 sok	 in	 gosta,	 z	 maslom	
polita	kaša;	v	Dobrepoljski	dolini	tudi	le	mlečna	kaša;	
v	Ribniški	dolini	je	bila	večerja	bogatejša:	petelinova	
obara,	kava,	pijača.

Grabljice	so	po	večerji	odšle	domov,	kosci	pa	so	
v	večernem	hladu	in	v	obilni	rosi	nadaljevali	svoje	
delo.	Če	je	bila	mesečina,	so	kosili	tudi	pozno	v	noč,	
čeprav	je	bilo	treba	naslednji	dan	ob	svitu	spet	začeti.

Naslednji	 dan	 je	 bilo	 treba	 misliti	 na	 spravilo	
mrve,	pokošene	in	delno	posušene	prejšnji	dan,	pa	
hkrati	sušiti	mrvo,	ki	so	jo	nanovo	podrli.	Kopice	je	
bilo	treba	raztrositi,	razstlati.	Okoli	Vrhnike	so	 jih	
raztrosili	 v	 “razstavine”,	 ki	 so	 imele	 četverokotno	
obliko.	Spet	je	bilo	treba	obračati,	dvakrat,	tudi	tri
krat	do	večera.

Sitno	 je	 bilo,	 če	 se	 je	 naredil	 dež.	 Vsaj	 nekoliko	
presušeno	mrvo	so,	če	je	kazalo	k	slabemu	vreme
nu,	spravili	brž	v	kozolec	–	če	 je	bila	v	kozolcu,	 je	
bilo	toliko,	ko	da	je	v	parni.	Če	pa	že	zelo	suho	mrvo	
dobi	dež	in	potlej	dežuje	več	dni	ali	celo	tednov,	je	
izgubljena,	ker	segnije.	Ne	škoduje	pa,	če	dež	namaka	
mrvo	v	redovju	nekaj	dni	ali	teden;	več	kot	teden	dni	
pa	je	tudi	ne	sme	namakati,	redovje	postane	belo	in	
seno	je	zanič.

Kadar	je	bilo	vreme	stalno,	pa	so	večji	kmetje	v	
času	košnje	pripeljali	vsak	večer	kak	parizar	mrve	
ali	tudi	več	v	skedenj.

Nakladanje sena	 zahteva	 spretnost.	 Na	 voz	 se	
spravi	tak,	ki	zna	seno	prav	razporejati.	Podajajo	mu	
ga	 podajači	 z	 vilami.	 V	 vrhniški	 okolici	 ima	 vsaka	
lega	svoje	ime:	nakladajo	ga	pod	noge,	na	vogal	ali	
na	závrat	(sredi	med	sprednjima	in	zadnjima	vogalo
ma).	Na	Štajerskem	(Središče)	ni	smel	nihče	ničesar	
z	grabljami	vreči	na	voz,	sicer	bi	zvrnili.	Na	Murskem	
polju	pa	nihče	ni	smel	voza	pogledati	skozi	rokav,	ker	

bi	sicer	tudi	zvrnili.	Ko	je	voz	prav	naložen	in	seno	
zravnano,	polože	nanj	žrd	in	jo	privežejo	z	vrvjo.	Prej	
jo	pritegnejo	in	porajkljajo.

Mogočno	se	ziblje	lepo	naloženi	voz	po	travniških	
kolovozih	in	po	cesti	proti	domu.	Po	visečem	svetu	
ali	 po	 bregu	 ga	 eden	 ali	 dva	 podpirata	 od	 strani	 z	
ramo	ali	z	vilami,	da	se	ne	zvrne.	Na	zadnji	voz	sedejo	
vsi,	da	se	odpeljejo	domov.	Zadaj	v	voz	morajo	biti	
zasajene	vile,	na	vilah	pa	obešene	grablje	(Ježica).

Doma	zapeljejo	voz	pod	kozolec dvojnik	(doplar).	
Dosti	pridnih	rok	se	zdaj	loti	sena.	Dva	splezata	na	
voz,	drugi	gredo	po	lestvi	navzgor.	Onadva	začneta	
metati	seno	skozi	“jaher“	kvišku,	oni	gori	pa	ga	vlači
jo	od	jaherja	in	tlačijo	za	trame.	Čutiti	je,	da	je	zgoraj	
prav	veselo.	Glasni	smeh,	ki	udarja	na	uho,	priča,	da	
se	navzlic	hitenju	kar	dobro	zabavajo.	Mlajši	se	luča
jo	po	krmi,	se	valjajo	po	njej,	vreščijo	in	vpijejo.	Pot	
vsem	obilno	lije	s	čela,	a	komu	je	tega	mar.	Glavno	
je,	da	se	zakopani	v	krmi	lahko	razigrajo	in	zabavajo.	
Pri	vsem	tem	ne	opazijo,	da	je	že	zadnji	voz	na	vrsti.	
Tudi	ta	bo	skoro	izginil	izpod	jaherja.	In	že	se	oglasi	
klic:	 »Pojdite	 dol,	 končano	 je!«	 »Škoda,	 da	 ni	 več!«	
Tako	govorijo	in	počasi	prilezejo	drug	za	drugim	iz	
parne.	Umazani	so	in	črni,	a	kaj	zato.	Voda	je	blizu	in	
kmalu	so	vsi	umiti,	da	lahko	pridejo	k	večerji.

Na	Cerkljanskem	sta	prišli	na	mizo	vselej	dve	skle
di	jedi	(“rihti”).	V	prvi	je	bila	kaša	s	prašičjim	mesom,	
v	 drugi	 solata	 in	 kisel	 krompir.	 Tudi	 podmedeno	
mleko	z	zamešano	moko	jim	je	bilo	všeč.

Če	je	bila	košnja	končana	in	so	drugi	vozovi	mrve	
bili	že	pod	streho,	so	pripeljali	zadnjega,	prav	smeš
no	 naloženega.	 Spredaj	 je	 bil	 čisto	 nizek,	 zadaj	 pa	
visok	ko	gora.	Tam	so	sedele	grabljice	s	karmonikar
jem,	sredi	med	njimi	pa	nabasana	ženska	postava,	
“baba”.	Voz	so	ozaljšali	z	jelševimi	vejami.	Hlapec	v	
narobe	oblečenem	jopiču	je	imel	namesto	biča	staro	
metlo	v	roki	in	je	vpil:

Mi smo babo pripeljali,
vi za likof boste dali!
Ko	so	zmetali	zadnje	seno,	“babo”,	v	parno,	je	bila	

s	tem	košnja	končana.
Ta	ali	oni	sosed	v	lendavski	okolici	je	na	skrivaj	

potegnil	šop	sena	z	voza.	Doma	ga	je	vrgel	na	žerja
vico.	Če	za	to	nihče	ni	vedel,	se	mu	je	izpolnilo	vse,	
na	kar	je	mislil,	ko	je	ukradeno	seno	gorelo.
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Konec košnje	so	obhajali	s	posebno	pojedino,	ki	
so	jo	imenovali	na	Dolenjskem	in	Štajerskem“likof”,	
na	Notranjskem,	tako	v	idrijskih	hribih,	pa	tudi	na	
Tolminskem,“pokošnjico”,	a	na	Cerkljanskem	“pa
kúsna”.	Na	Vrhniki	so	vabili	na	likof	tudi	sosede,	v	
graščinah	 pa	 je	 bila	 za	 konec	 košnje	 sploh	 velika	
slavnost,	ki	so	se	 je	udeležili	vsi	podložni	kmetje	s	
hlapci	in	deklami;	takšno	slavno	so	obhajali,	posta
vim,	v	ribniški	graščini	na	Dolenjskem	do	leta	1848.

V	Ribniški	dolini	so	za	likof	postregli	s	krofi,	kurjo	
obaro	in	pijačo.	Cerkljanska	“pakúsna”	je	bila	še	dru
gače	imenitna.	Najprej	je	morala	gospodinja	speči	
za	 vsakega	 dninarja	 in	 dninarico	 veliko	 potico	 iz	
domače	pšenične	moke,	orehovih	jedrc	in	drugih	do

brot.	Nadalje	je	morala	speči	še	toliko	majhnih	potic,	
kolikor	je	imel	vsak	dninar	ali	dninarica	zapisanih	
delovnih	dni.	Tako	se	jih	je	vsak	nabral	polno	culo.

Ko	so	prišli	fantje	in	dekleta	s	senožeti,	so	posedli	
okoli	 velike	 javorjeve	 mize.	 Dekla	 je	 začela	 nositi	
jedi	na	mizo.	Pripravljenih	je	bil	osem	“riht”.	Prva	je	
bila	juha	iz	prašičjega	mesa,	nazadnje	pa	so	prinesli	
na	mizo	meso	na	velikem	lesenem	krožniku.	Toliko	
ga	je	bilo,	da	ga	je	po	pojedini	še	precej	ostalo.	Vrč	
tepkovca	ali	vina	je	krožil	ves	čas	od	ust	do	ust.	Go
spodarji	niso	bili	skoporiti,	privoščili	so	delavcem,	
da	so	vsega	dobili	v	pravi	meri.	Tudi	harmonikar	se	
je	oglasil	nazadnje	pred	hišo	in	mladi	svet	je	konec	
košnje	vesel	proslavil	s	pesmijo	in	plesom,	ki	je	trajal	
dostikrat	tja	do	polnoči.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
II. poglavje

politična podoba

HERODOVI DEDIČI IN UPRAVITELJI

Preskočímo	 četrt	 stoletja.	 Pozimi	 leta	 2728	 se	
pojavi	na	bregu	Jordana	ob	plitvi

ni	Bethabara	človek,	ki	govori,	
privlači	 množice,	 podeljuje	

tistim,	ki	ga	poslušajo,	krst	
pokore;	 in	 kmalu	 bo	 vi
del	 k	 sebi	 priti	 tistega,	 o	
katerem	 bo	 rekel,	 da	 ni	
vreden	odvezati	jermena	
njegovih	sandal:	ta	človek	

se	imenuje	Janez.	Položaj	
Palestine	v	tem	trenutku	ni	

podobnem	 tistemu,	 ki	 smo	
ga	videli	v	času	kralja	Heroda.	O	

njem	nam	je	sporočil	zelo	na
tančno	pisec	Lukovega	e	van

gelija	 v	 znanem	 odlomku,	
s	katerim	se	začenja	tretje	
poglavje	 njegovega	 evan
gelija:	 »V	 petnajstem	 letu	
vladanja	 cesarje	 Tiberija,	
ko	je	bil	Poncij	Pilat	upravi
telj	Judeje	in	Herod	četrtni	

oblastnik	 Galileje,	 njegov	
brat	Filip	pa	četrtni	oblastnik	

Itureje	in	Trahonitide	ter	Liza
nija	 četrtni	 oblastnik	 Abilene	

in	ko	sta	bila	vélika	duhovnika	Hana	in	Kajfa,	se	je	
v	puščavi	zgodila	Božja	beseda	Janezu,	Zaharijeve
mu	sinu…«	Kraljestvo	Heroda	Velikega	je	bilo	torej	
razdeljeno	 in	 Rimljani	 so	 neposredno	 upravljali	

najvažnejši	del.
Herod	sam	je	z	oporoko	razkosal	kraljestvo	na	tri	

dele.	Brez	dvoma	je	mislil,	ga	da	nihče	od	njegovih	
dedičev	 ni	 sposoben	 ohraniti	 in	 da	 je	 podreditev	
oblasti	 v	 družinskem	 sodelovanju	 dobra	 rešitev.	
Arhelaj,	sin	Samarijanke	Maltake,	 je	dobil	hkrati	z	
obljubo	kraljevskega	nasledstva	osrednji	del	deže
le,	 Edom,	 Judejo	 in	 Samarijo.	 Bolj	 ali	 manj	 so	 bili	
določeni	njemu	podložni:	mlajši	sin	Antipa	je	dobil	
Galilejo	s	podaljškom	onstran	Jordana	na	jug	in	Fi
lip,	sin	neke	grškoegipčanske	mešanke	Kleopatre	
iz	Jeruzalema,	se	je	umestil	na	drugi	strani	Geneza
reškega	jezera;	tja	je	spadalo	tudi	gorato	področje,	
ki	ga	Sveto	pismo	imenuje	Bašán.	Judje,	ki	so	videli	
dobro	znamenje	v	dejstvu,	da	je	tiran	izdihnil	prav	na	
velikonočni	dan,	so	bili	prav	hitro	razočarani.	Znebili	
so	se	Heroda,	pa	so	prišli	z	dežja	pod	kap.

Komaj	se	je	končal	razkošen	pogrebni	sprevod,	
ki	 odnesel	 v	 trdnjavo	 Herodium	 na	 zlati	 nosilnici	
obloženi	z	dragimi	kamni	truplo	umrlega,	ki	mu	je	
sledila	vojska	sužnjev	noseč	dišave,	je	Arhelaj	nazna
nil	svoj	namen	odpotovati	v	Rim	na	obisk	Avgusta	in	
doseči	potrditev	kraljevskega	naslova.	Naredil	pa	je	
taktično	napako:	ogromno	množico,	ki	je	v	teh	dneh	
polnila	Jeruzalem,	je	vprašal,	s	čim	bi	ji	mogel	ustreči.	
Eni	so	zahtevali	znižanje	davkov,	drugi	kaznovanje	
Herodovih	svetovalcev;	in	ker	je	Arhelaj	vse	odklonil,	
je	izbruhnil	upor.	Treba	je	bilo	z	naskokom	zavzeti	
tempeljski	preddvor,	kjer	je	ostalo	3.000	trupel.	Lep	
začetek	kraljevanja!	Ko	se	je	novi	vladar	vkrcal,	so	se	
nemiri	spet	začeli	in	so	postali	še	hujši	zaradi	skraj

Agripa I.
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ne	 lakomnosti	 zakupnika	
rim	skih	davkov.	Dvakratni	

poseg	 legij	 ni	 bil	 zadosti	
za	 vrnitev	 reda.	 Vsa	 Pa
lestina	 se	 je	 napolnila	
z	 bandami	 upornikov,	
kraljeva	palača	v	Jerihi	
je	 pogorela,	 v	 Judeji	 je	

2.000	ubežnikov	iz	Hero
dove	vojske	napadlo	kra

ljeve	čete,	v	Judeji	se	je	orja
ški	pastir	Athronges	oklical	za	

guvernerja,	medtem	ko	si	je	
v	Galileji	Juda,	sin	Ezekija,	

ki	 ga	 je	 dal	 usmrtiti	 He
rod,	 prilastil	 kraljevski	
naslov.	 Guverner	 Sirije	
Varus	se	 je	moral	vme
šati	osebno:	2.000	Judov	
je	 bilo	 križanih!	 Vsi	 ti	

dogodki	so	pripeljali	naj
bolj	 zmerne	 do	 odločitve	

poslati	 v	 Rim	 odposlanstvo	
s	 prošnjo,	 naj	 cesar	 naredi	
ko	nec	herodovski	dinastiji	in	

njihovo	domovino	vključi	v	provinco	Sirijo.	To	bi	bilo	
modro,	toda	Avgust	te	rešitve	ni	sprejel.	V	glavnem	
je	potrdil	odločitve	oporoke,	Arhelaju	pa	je	dovolil	
je	skromen	naslov	etnarha.	Kralj	bo	postal	pozneje,	
če	bo	pameten.

Arhelaj	pa	ni	bil	pameten.	Komaj	se	je	ustoličil,	
se	je	skregal	v	glavnem	z	vsemi.	Enega	za	drugim	je	
odstavil	dva	velika	duhovnika.	Razjezil	je	farizeje,	ko	
se	je	oženil	s	svojo	svakinjo	Glafiro,	vdovo	Hazmonej
ca	Aleksandra.	Tak	zakon	je	Postava	prepovedovala.	
Jude	so	gnale	v	obup	njegove	davčne	zaheve,	potreb
ne	za	razkošno	obnovo	palače	v	Jerihi	in	ustanovitev	
mesta,	ki	ga	je	imenoval	po	svojem	imenu.	Ponavljali	
so	se	nemiri,	policijske	metode	in	zatiranje.	Morebiti	
je	bila	nasilna	metoda	edina	mogoča	v	vulkanskem	
duhovnem	 stanju,	 v	 katerem	 se	 je	 nahajalo	 izvo
ljeno	 ljudstvo,	 ki	 so	 ga	 podpihovali	 hujskači	 in	 so	
ga	preganjale	apokaliptične	sanje	o	osvoboditvi	in	
maščevanju,	vendar	jo	je	bilo	treba	znati	uporabiti…	
Leta	6	je	znova	odpotovalo	v	Rim	odposlanstvo	pro
sit	Avgusta,	naj	ukaže,	da	se	mora	mali	tiran	pojaviti	
pred	njim.	Obtožbe	so	morale	biti	hude,	kajti	Arhelaj	
je	bil	poslan	v	pregnanstvo	v	Vieno	v	Galiji,	kjer	naj	
bi	po	poročilu	Strabona	umrl.	In	njegovo	ozemlje	je	
postalo	rimska	provinca.

Oba	četrtna	oblastnika	(tetrarha)	sta	imela	več	
sreče	in	sta	bila	bolj	spretna.	Kajpak	sta	oba	do	kraja	
izvajala	politiko	podložnosti	Rimu,	pravo	petolizni
štvo.	Če	je	eden	zgradil	novo	mesto,	ga	je	imenoval	
Tiberija,	 in	 da	 drugi	 ne	 bi	 zaostajal,	 se	 je	 podvizal	
severno	Betsaido	imenovati	“Julijo”;	če	je	eden	ob
novil	 “Livijo”,	 je	 drugi	 zgradil	 “Cezarejo”	 Filipovo.	
In	ker	sta	bila	na	jezerskem	obrežju	soseda,	sta	bila	
dovolj	pametna,	da	sta	se	dobro	razumela,	saj	je	treba	
poudariti,	da	je	to	bilo	med	Herodovci	dokaj	redko.

Herod	Antipa	je	tisti,	ki	ga	evangeliji	kratko	ime
nujejo	Herod.	Njega	je	Jezus	imenoval	“lisjaka”	(Lk	

13,32),	ko	so	mu	farizeji	prišli	povedat	–	v	upanju,	
da	jo	bo	popihal	iz	Galileje	–	da	mu	četrtni	oblastnik	
streže	po	življenju.	Morebiti	bi	bilo	treba	to	besedo	
prevesti	kot	“šakal”,	vsekakor	pa	pomeni	hudo	zani
čevanje.	Ta	je	tudi	tisti,	ki	si	je	ob	hudem	pohujšanju	
speljal	 Herodiado,	 ženo	 enega	 svojih	 polbratov.	
Spom	nimo	 se,	 da	 je	 Janeza	 Krstnika	 vrgel	 v	 ječo	
trdnjave	Maherunt,	ker	si	je	drznil	samodržcu	javno	
očitati	njegov	greh,	in	da	ga	je	dal	obglaviti	ob	znani	
pojedini	na	zahtevo	Herodiadine	hčere	Salome.	Ta	
je	tudi	tisti,	ki	mu	je	–	ob	njegovem	bivanju	v	Jeru
zalemu	za	veliko	noč	–	Poncij	Pilat	med	procesom	
predal	Jezusa	z	izgovorom,	da	je	Galilejec,	brez	dvoma	
v	upanju,	da	se	ga	bo	tako	iznebil.	O	tem	vladarčku	
pripovedujejo	tudi,	da	je	sicer	živel	čisto	pogansko,	
vendar	pa	je	skrbno	pošiljal	darove	templju,	se	od
povedal	kovanju	svoje	podobe	na	novcih	in	se	celo	
pridružil	protestu,	ki	so	ga	dvignili	Judje	proti	Pilato
vemu	postavljanju	votivnih	ščitov	v	svetišču.	Kakšni	
so	bili	njegovi	skrivni	nameni?	Je	mar	sanjal,	da	bo	
sebi	v	korist	obnovil	kraljestvo	svojega	očeta?	Vseka
kor	ga	je	tega	obtožil	njegov	pranečak	Herod	Agripa	
I.,	ki	je	leta	37	od	cesarja	Kaligula	dobil	nasledstvo	
po	leta	34	umrlem	četrtnem	oblastniku	Filipu	in	si	
je	hotel	pridobiti	Galilejo.	Antipa	ni	mogel	zanikati,	
da	je	uredil	skladišča	orožja,	toda	ko	je	trdil,	da	je	to	
bilo	proti	arabskim	grožnjam,	mu	Rim	ni	verjel.	Bil	
je	izgnan	v	Lyon	–	Herodiada	je	imela	toliko	olike,	
da	mu	je	sledila	–,	kjer	je	bil	brez	dvoma	usmrčen,	
medtem	ko	je	njegov	ovaduh	dobil	njegove	pokrajine.

Njegov	brat	Filip	je	igral	v	palestinski	politiki	še	
bolj	skromno	vlogo.	Četrtni	oblastnik	Itureje,	vgnez
den	na	goratem	severu	dežele,	odvisen	od	majhne	
državice,	sestavljene	iz	kosov	in	koščkov	in	naseljen	
z	ljudstvom,	za	katero	Strabon	trdi,	da	ni	živelo	od	
drugega	kot	od	zločinov	in	ropanja,	je	razumel,	da	
se	mu	kaki	veliki	naklepi	nikakor	ne	spodobijo.	Bil	
je	 moder	 mož.	 Obzirnost	 njegovih	 navad	 je	 bila	 v	
nasprotju	s	tistim,	kar	je	bilo	običajno	v	Herodovi	
rodovini.	Ljubil	je	umetnost,	literaturo	in	znanost,	
posebno	 zemljepis,	 kjer	 se	 je	 tako	 odlikoval,	 da	 je	
razrešil	skrivnost	Jordanovih	izvirov.	Ali	je	sploh	še	
bil	Jud	ta	človek,	ki	je	govoril	samo	grško,	živel	po	
grško	in	dal	svoj	portret	kovati	na	novce	kakor	kateri	
koli	helenistični	princ?

V	trenutku,	ko	se	je	Jezus	dvignil	na	pot	s	svojim	
oznanilom,	 sta	 Palestino	 v	 bistvu	 upravljala	 dva	
človeka:	v	Galileji	
četrtni	 oblastnik	
Herod,	v	Judeji	in	
Samariji	pa	rimski	
uradnik.	Ozemlje,	
ki	 je	 bilo	 zaple
njeno	Arhelaju,	je	
sestavljalo	 “upra
viteljsko	 provin
co”	druge	vrste,	to	
je	tako	po	obsegu	
kot	po	veljavi	niž
jega	 položaja	 od	
provinc,	 ki	 jih	 je	
cesar	 zaupal	 le

Antipa

Herod iz Halke
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gatom.	 Morda	 je	 imel	 bli
žnji	legat	v	Siriji	celo	neko	

pra		vico	do	nadzora	nad	
njo.	Uradnike,	ki	so	jih	

jo	 pošiljali	 upravljat,	
upravitelje	 (proku
ratorje),	 so	 izbira
li	 iz	 plemiškega,	 ne	
pa	 iz	 senatorskega	
družbenega	 razreda.	

Vendar	so	pa	imeli	ius 
gladii,	 pravico	 meča,	

kar	 pomeni	 vso	 oblast	 v	
kazenskem	 pravu,	 kar	 do

kazuje,	da	jim	je	Rim	puščal	
resnično	 neodvisnost.	 Leta	

26	je	bil	to	peti,	ki	so	ga	Judje	videli	izkrcati	od	leta	
6	dalje,	in	je	ostal	na	tem	položaju	kakih	deset	let:	
imenoval	se	je	Poncij	Pilat.

Krščanska	tradicija	je	bila	do	tega	človeka	stroga	
in	mu	je	obesila	velik	del	odgovornosti	za	Jezusovo	
smrt.	Juda	Jožef	Flavij	 in	Filon	sta	bila	enako	trda,	
čeprav	iz	drugih	razlogov.	Je	ta	upravitelj	Judeje	res	
zaslužil	tako	sovražnost?	Če	brez	predsodkov	bere
mo	evangelije,	posebno	Janezovega,	dobimo	vtis,	da	
ni	bil	zloben,	ampak	slabič.	Sicer	je	bil	željan	delati	
dobro,	sprejemljiv	za	ideje	pravice,	in	čeprav	močno	
skeptičen	še	vedno	dokaj	pošten	v	svojem	ponašanju,	
toda	strašno	preplašen,	da	ga	ne	bi	tožili	v	Rim.	Ta	
strah	pa	lahko	razumemo,	če	upoštevamo,	da	je	bil	
cesar	 takrat	 Tiberij…	 O	 njegovem	 izvoru	 ne	 vemo	
kaj	prida:	plemič,	gotovo,	toda	ni	znano,	od	kod	se	
je	vzel.	Nekateri	menijo,	da	je	njegovo	ime	okrajšava	
od	“Pileatus”,	kar	je	“pokrit	z	rdečo	kapo”;	to	pa	po
meni	“osvobojen”.	Drugi	sodijo,	da	pomeni,	da	je	bil	
častnik,	ki	je	bil	odlikovan	s	“pilum”	časti.	Bile	so	go
vorice,	da	naj	bi	bil	sin	Marka	Poncija,	ki	je	bil	general	
v	Španiji	za	časa	vojske	Agripe	proti	Kantabrijcem,	da	
je	bil	prijatelj	Germanika	in	da	je	bila	njegova	žena,	
imenovana	v	Nikodemovem	apokrifnem	evangeliju	
Klavdija	Prokula,	hčerka	znane	Klavdije,	Avgustove	
hčere,	katere	izpadi	so	polnili	rimsko	kroniko	škan
dalov.	To	naj	bi	razložilo	moževo	kariero	 in	njeno	
navzočnost	v	Jeruzalemu,	kar	je	bilo	proti	predpisom.

Brez	dvoma	odprta	vprašanja,	vendar	pa	je	jasno	
videti,	 da	 Poncij	 Pilat	 ni	 delal	 čudežev	 v	 svojem	
upravljanju	 Judeje,	 kar	 je	 bilo	 najbolj	 nehvaležen	
in	najtežji	posel	od	vseh	v	tistem	času.	Nekoč	je	kar	
ponoči	postavil	v	tempelj	znamenja	in	votivne	ščite,	
ki	so	nosili	podobo	cesarja.	Ker	je	judovska	Postava	
prepovedovala	vsako	človeško	podobo,	je	to	povzro
čilo	tak	nemir,	da	se	je	takoj	umaknil.	Ko	je	drugič	
potreboval	denar	za	gradnjo	vodovoda,	ga	je	vzel	iz	
tempeljske	zakladnice;	odtod	punt,	ki	se	ga	je	izmi
slil	zadušiti	tako,	da	je	med	množico	poslal	v	Jude	
preoblečene	svoje	biriče,	ki	so	uprizorili	cel	pokol.	
Kot	poroča	Lukov	evangelij,	so	ob	neki	drugi	priliki	
v	samem	templju	Galilejci	nekoliko	hrupno	mani
festirali,	pa	jih	je	napadel	s	svojo	policijo	in	»njihovo	
kri	pomešal	z	njihovimi	žrtvami«	(Lk	13,1).	Poznamo	
njegovo	obnašanje	ob	Jezusovem	procesu.	Dokazuje	
nam,	da	je	zaničeval	Jude	(spomnimo	se	napisa,	ki	

ga	je	dal	obesiti	na	križ:	»judovski	kralj»),	pa	tudi	bal	
se	jih	je.	Dovolj	je	bilo,	da	je	množico	zatulila:	»Ti	nisi	
cesarjev	prijatelj!«,	pa	je	počepnil	pred	njo.	Šest	let	
kasneje	ga	je	skrajna	zaletavost	pogubila.	V	Samariji	
se	je	pojavil	nekakšen	“prerok”,	ki	je	trdil,	da	je	na	
vrhu	 gore	 Garizim	 zakopan	 Mojzesov	 sveti	 šotor	
in	liturgični	predmeti,	ki	naj	bi	se	jih	on	posluževal	
in	kar	naj	bi	Pilat	šel	poiskat.	Na	določeni	dan	se	je	
ob	vznožju	gore	zbrala	množica	in	se	med	petjem	
psalmov	vzpenjala	nanjo.	Toda	Pilat	je	zasedel	vrh	
in	ukazal	množico	razgnati,	kar	se	je	sicer	zgodilo,	
vendar	 za	 ceno	 pokola.	 Ovadili	 so	 ga	 legatu	 Sirije	
Viteliju,	bil	je	odstavljen,	klican	v	Rim	in	se	kot	upra
vitelj	Judeje	ni	mogel	opravičiti.	Kaligula	ga	je	izgnal	
v	Galijo	in	Evzebij	poroča	v	Cerkveni	zgodovini,	da	je	
storil	samomor	bodisi	na	ukaz,	ali	pa	v	obupu.

Po	Pilatu	je	uprava	upraviteljev	trajala	še	trideset	
let.	V	tem	nasledstvu	rimskih	uradnikov	pa	je	v	leti	37	
do	44	prekinitev,	ko	je	bila	cesarska	uprava	vrnjena	
vazalnemu	princu,	kot	v	času	Heroda	Velikega.	Zani
miva	stvar	pa	je,	da	se	je	izkazal	ta	zadnji	kralj	Judeje,	
v	katerem	se	je	združila	kri	edomskih	dinastov	s	krvjo	
makabejskih	velikih	duhovnikov,	za	dobrega	vladar
ja	–	čeprav	je	treba	reči,	da	je		krščanska	tradicija	do	
njega	stroga.	Ta	Herod	Agripa	I.	Ta	Herod	Agripa	I.	
je	bil	vnuk	Mariame,	hazmonejske	soproge	Heroda	
Velikega,	ki	jo	je	dal	umoriti.	Vzgojen	je	bil	v	Rimu	
v	 cesarskem	 okolju	 in	 je	 imel	 razgibano	 mladost,	
ki	 je	 imela	 vsaj	 to	 srečno	 posledico,	 da	 ga	 je	 ozko	
povezala	 z	 enim	 od	 razbrzdanih	 tovarišev,	 presto
lonasledikom	Kaligulo.	Ko	je	Tiberij	umrl	in	je	nori	
lepotec	postal	cesar,	ni	bilo	nobena	reč	bolj	nujna	
kot	izvleči	svojega	prijatelja	iz	zapora,	kjer	se	je	dol
gočasil	zaradi	svojih	dolgov,	morda	pa	tudi	zato,	ker	
je	preveč	odkrito	želel	
“Škorenjčkov”	 vzpon.	
Upravitelj	 Marcel,	 ki	
je	 bil	 že	 imenovan,	 je	
bil	odpoklican	in	novi	
kralj	 je	 prišel	 v	 Pale
stino	 ovenčan	 s	 tako	
slavo,	kot	da	so	se	vrnili	
dnevi	 Heroda	 Velike
ga.	 Kmalu	 zatem	 si	 je	
dal	podeliti	še	ozemlja	
svojega	 strica	 Antipa	
in	 tako	 skoraj	 obno
vil	 kraljestvo	 svojega	
deda.	 Spreten	 kot	 je	
bil	ded	je	poskrbel,	da	
se	 je	 znašel	 v	 Rimu	 v	
trenutku,	ko	je	bil	leta	
41	 Kaligula	 umorjen	
in	je	nastala	huda	kri
za.	Igral	je	odločilno	vlogo	pri	nastopu	čet	v	korist	
Klavdija,	kar	je	tega	novega	gospodarja	spodbudilo,	
da	je	me	potrdil	vse	pravice.

Ta	zadnji	kralj	je	moral	Judom	pustiti	srečen	spo
min.	Ne	samo,	da	je	bilo	njegovo	kraljevanje	mirno,	
ampak	 se	 je	 tudi	 vedel	 kot	 Jahvejev	 vernik	 in	 »ni	
opuščal	 nobenega	 predpisa	 Postave,«	 kot	 je	 rekel	
Jožef	 Flavij,	 podpiral	 je	 tempelj	 in	 javno	 prišel	 tja	

Arhelaj

Kaligula
(= Škorenjček)



2010 – AM – JULIJ  191

molit	vsak	dan	ter	 je	s	svojo	
policijo	dal	preganjati	mlade	
pogane,	ki	so	v	neko	sinagogo	
privlekli	 cesarjev	 kip.	 Da	 bi	
se	prikupil	sanhedrinu	»se	je	
kralj	Herod	namenil,	da	udari	
po	nekaterih,	ki	so	pripadali	
Cerkvi.	Z	mečem	je	dal	usmr
titi	Janezovega	brata	Jakoba.	
Ko	 je	 videl,	 da	 je	 to	 Judom	
všeč,	je	dal	zgrabiti	tudi	Petra«	
(Apod	12,	13).	Severno	od	Je
ruzalema	se	je	tudi	lotil	zida
ve	tretjega	obzidja,	ki	je	zajelo	
predmestja,	 in	 morda	 celo	
četrtega.	 V	 resnici	 pa	 vsa	 ta	
dejavnost	 verske	 gorečnosti	
ni	bila	nič	drugega	kot	eden	
od	 vidikov	 spretne	 dvojne	
igre.	 Jud	 v	 Jeruzalemu	 je	 bil	
Agripa	pogan	v	Cezareji	in	je	
živel	 po	 grško,	 dal	 postaviti	
svoj	kip	in	kipe	svojih	hčera	
ter	na	kovancih	kovati	svojo	
podobo.	Na	enem	izmed	njih	
se	bere	“philoromaios”,	prija
telj	 Rimljanov:	 kaj	 resničen	
napis.	 Ta	 zadnji	 Makabejec	
je	bil	v	bistvu	cesarjev	izvršni	
uradnik.

Kljub	temu	pa	ob	njegovi	smrti	leta	44	njegovo	
kraljestvo	 ni	 prešlo	 v	 celoti	 v	 roke	 njegovega	 sinu	
Heroda	Agripe	II.	Morda	je	Rim	vznemirila	gradnja	
obzidja,	morda	pa	je	vedno	slabši	politični	in	druž
beni	položaj	dal	misliti,	da	je	potrebna	upraviteljeva	
pest.	Sin	Agripe	I.	torej	ni	dobil	drugega	kot	skrom
no	dediščino,	malo	kraljestvo	Halkis,	ki	ga	 je	 imel	
njegov	stric	in	svak.	Prijateljstvo	z	Neronom	mu	je	
omogočilo,	zamenjati	ga	s	staro	Filipovo	tetrarhijo	
in	 pozneje	 povečati	 to	 z	 Galilejo,	 kjer	 je	 pokazal	
svojo	 hvaležnost	 in	 Cezarejo	 prekrstil	 v	 Neronijo.	
Pameten	in	spreten	je	znal,	kot	njegov	oče,	ugajati	
svojemu	ljudstvu,	pa	tudi	ostati	velik	prijatelj	Rim
ljanov.	Jasno	je,	da	je	njegova	vdanost	Rimu	imela	
prednost	pred	judovsko	zvestobo:	to	je	bilo	videti	ob	
končnem	uporu,	ko	se	je	brez	obotavljanja	pridružil	
taboru	zmagovalcev.

Poleg	tega	galilejskega	kraljička	pa	je	videti	posta
vo,	v	kateri	so	se	utelesile	vse	značilnosti	teh	zadnjih,	
do	treh	četrtin	romaniziranih	Edomcev:	Berenika.	
Nesmrtni	 verzi	 so	 v	 naš	 spomin	 vtisnili	 podobo	

strastne	 in	 nežne	 ljubimke.	
V	 resnici	 pa	 je	 bila	 nevarna	
ženska,	zvijačna	preračunljiv
ka,	 dorasla	 glavnim	 vlogam	
na	 političnem	 odru,	 ki	 se	 ni	
obotavljala	pri	izbiri	sredstev.	
Ko	je	leta	48	postala	vdova	po	
Herodu	 iz	 Halkisa,	 je	 prišla	
živet	k	svojemu	bratu	Agripi	
II.,	 in	govorice	o	njunem	kr
voskrunskem	razmerju	so	se	
razširile	prav	do	Rima,	kjer	so	
zbudile	Juvenalovo	norčeva
nje.	 Bila	 je	 ob	 strani	 svojega	
brataljubimca	v	Cezareji,	ko	
je	sveti	Pavel	stal	pred	upra
viteljem	 Porkijem	 Festom	
in	 je	 galilejskemu	 vladarju	
zalučal	 v	 obraz:	 »Ali	 verja
meš	prerokom,	kralj	Agripa?«	
(Apd	 26,27).	 Znano	 je,	 kako	
jo	 je	 njena	 ljubezenska	 idila	
s	 Titom	 naredila	 vsepovsod	
znano,	kako	je	sanjala,	da	bo	
kot	 nova	 Estera	 kraljevala	
ob	strani	svojega	gospodarja	
njegovemu	ljudstvo,	in	kako	
jo	 je	 končno	 Tit	 iz	 državnih	
razlogov	dal	odstraniti	iz	Ri
ma	 –	 invitus invitam,	 nerad	

nerado,	je	kratko	rekel	Svetonij	–	in	s	tem	dal	Racinu	
najlepšo	témo	tragične	ljubezni.

Po	smrti	Agripe	I.	zadnji	herodovski	dinasti	niso	
šteli	nič	več.	Edini	in	resnični	gospodar	Palestine	je	
bil	 cesarjev	 upravitelj,	 človek	 nevarnih	 odločitev,	
katerega	skrbništvo	je	postajalo	iz	leta	v	leto	težje.	
Marul;	Kuspij	Fadus;	Kuman;	Feliks,	brat	Palasa,	slavni	
Klavdijev	osvobojenec;	tisti,	ki	je	dal	zapreti	svetega	
Pavla,	Porkij	Fest;	Albin;	Gezij	Flor,	vsi	so	morali	pu
stiti	v	Izraelu	spomin	neprizanesljivega	okupatorja,	
celo	Tiberij	Aleksander,	Filonov	nečak,	ki	je	odpadel,	
da	 je	mogel	vstopiti	med	rimske	uradnike	in	se	ni	
obotavljal	v	krvi	zadušiti	neke	vstaje.	Res	pa	je,	da	se	
položaj	v	Palestini	ni	nehal	slabšati,	dokler	ni	postal	
dramatičen.	Judovskemu	ljudstvu	je	bilo	v	vseh	časih	
težko	vladati,	postalo	je	dobesedno	neobvladljivo.	
Pijan	od	zgodovine	–	ta	“nevarni	izdelek”,	je	rekel	
Paul	Valéry	–	ni	sanjal	o	ničemer	drugem	kot	znova	
uresničiti	proti	Rimljanom	geslo	Makabejcev.	Toda	
ta	ura	je	minila.	In	cesar,	ki	je	vladal	svetu,	ni	bil	niti	
od	daleč	podoben	kakemu	Antiohu	Epifanu.

RAZDELITEV KRALJESTVA HERODA VELIKEGA
Ozemlje pod Herodom Arhelajem 
Ozemlje pod Herodom Antipo
Ozemlje pod Herodom Filipom II. 
Saloma I. (mesta Jabna, Azot in Fezalis)
Rimska provinca Sirija 
Samostojna mesta (Dekapolis)

MOLITVENI NAMENI
ZA JULIJ

Splošni:	Da	bi	bile	volitve	voditeljev	v	vseh	državah	sveta	pravične,	pregledne	in	poštene	in	bi	spoštovale	
svobodne	odločitve	državljanov.

Misijonski:	Da	bi	si	kristjani	prizadevali	ponuditi	povsod,	posebno	pa	v	velikih	mestnih	sredščih,	vreden	
doprinos	k	pospeševanju	kulture,	pravičnosti,	solidarnosti	in	miru.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL POTRPLJENJA

Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL

SMRT IN DEDIŠČINA SVETEGA PAVLA

Danes	ni	več	moderno	potrpežljivo	čakati.	»Bla
gor	 tistim,	 ki	 čakajo,	 mimo	 njih	 šviga	 zemeljska	
krogla.	Najostrejši	delec	sveta	ne	odvrne	njihovega	
pogleda	od	obljubljene	smeri.«	Tako	je	zapisala	lirska	
pesnica	Ulla	Hahn.	Angel	potrpljenja	nam	ponazar
ja	 blagrovanje,	 da	 potrpežljivim	 pripada	 nebeško	
kraljestvo.

Beseda	 potrpljenje	 je	 blizu	 besedam	 prenašati, 
dopuščati, trpeti kaj.	V	Novi	zavezi	grška	beseda	za	
potrpljenje	hypomoné	pravzaprav	pomeni	ostati pod 
nečem, vztrajati, vzdržati.	Marsikdaj	se	je	ta	beseda	

zdela	preveč	pasivna,	kot	da	bi	člo
vek	pač	moral	prenašati	vse,	kakor	je.	
V	zgodnji	Cerkvi	je	potrpljenje	bolj	
pomenilo	vztrajanje	in	stanovitnost	
v	stiskah,	ki	so	kristjane	ogrožale	od	
zunaj.	 Pavel	 pravi	 v	 Pismu	 Rimlja
nom	5,3	s. .:	»Stiska	rodi	potrpljenje,	
potrplje	nje	preizkušnost,	preizkuše
nost	upa	nje.«	V	Pismu	Kološanom	pa	
pro	si:	»Da	bi	bili	po	moči	njegovega	
veličastva	 okrepljeni	 z	 vso	 silo,	 za	
vso	 potrpežljivost	 in	 stanovitnost«	
(Kol	 1,11).	 Hypomoné pomeni tu 
stanovitno vztrajanje, tako kot se je 
treba izkazati v boji, kjer mora človek 
braniti položaj pred sovražnikovimi 
napadi.	To	pa	vsekakor	velja	tudi	za	
naše	življenje	danes.	Pomeni	nam
reč	 trdnost	 in	 vzdržljivost	 ob	 vseh	

napadih	od	zunaj.	Potrpljenje	torej	ne	pomeni	nekaj	
pasivno	prenašati,	marveč	aktivno	vztrajati	in	vzdr
žati.	Izkazuje	se	kot	vztrajen	odpor.	Pavel	pa	ji	dodeli	
še	potrpežljivost,	grško	makrothymía.	Ta	je	zanj	sad	
duha	(prim.	Gal	5,22).	Grška	beseda	pomeni,	da	ima	
nekdo	 velik	 pogum,	 veliko	 naravo,	 široko	 srce,	 da	
lahko	čaka.

Angel	potrpljenja	naj	te	torej	nauči,	da	boš	znal	
čakati.	Danes	to	ni	samoumevno.	Rešitev	hočemo	
videti	takoj.	Pogosto	je	potrebno	dolgo	časa,	da	se	
neka	roža	razcvete.	Tudi	za	lasten	razvoj	potrebuje
mo	potrpljenje.	Ne	moremo	se	sami	takoj	spremeniti.	
Sprememba	 se	 dogaja	 počasi	 in	 včasih	 neopazno.	

Jezik	Svetega	pisma	nam	v	prispodobah	govori	tudi	
za	današnji	čas:	Jezus	sam	je	o	tem	spregovoril	v	prili
ki	o	setvi,	o	rastočem	žitu	(prim.	Mr	4,2629).	Tudi	
Ja	kob	 v	 svojem	 opominu	 k	 potrpežljivosti	 daje	 za	
vzgled	kmeta:	»Tudi	poljedelec	pričakuje	dragocen	
sad	 zemlje	 in	 potrpežljivo	 čaka,	 dokler	 ne	 prejme	
zgodnjega	 in	poznega	dežja.	Potrpite	tudi	vi«	(Jak	
5,7	sl.).	Mnogi	bi	radi	takoj	videli	uspeh,	če	so	se	če
sa	 lotili.	 Pri	 zdravljenju	 hočejo	 takoj	 nadzorovati	
napredek,	in	ob	duhovnem	spremljanju	želijo	takoj	
videti,	kaj	bo	iz	tega.	Od	samega	nestrpnega	opazo
vanja	sploh	ne	opazijo,	kaj	počasi	zori	v	njih.	Nujno	
bi	potrebovali	angela	potrpljenja,	da	bi	notranjim	
procesom	pustili	dovolj	časa.	Rast	potrebuje	čas.	Vse,	
kar	divje	zraste,	se	tudi	kmalu	posuši.

Imeti	potrpljenje	ne	pomeni,	da	se	za	nič	ne	zme
nimo	ali	da	nas	nič	ne	briga,	kaj	se	lahko	spremeni	
in	 naj	 bi	 se	 spremenilo.	 Potrpljenje	 smemo	 imeti	
tudi	s	samim	seboj	in	z	okoliščinami,	ki	jih	morda	ni	
mogoče	spremeniti;	tak	primer	od	nas	še	bolj	zahteva	
vedro	sproščenost.	Angel	potrpljenja	naj	nam	stoji	
ob	strani	tudi,	ko	moramo	kaj	prenašati,	ko	je	treba	
vzdržati.	Nesoglasja	v	zakonu,	problemi	na	delovnem	
mestu	se	ne	dajo	vedno	do	kraja	ali	hitro	rešiti.	Tudi	
tu	je	treba	potrpežljivo	vzdržati	v	bolečem	položaju,	
ki	ga	ne	moremo	hitro	spremeniti,	v	katerem	lahko	
le	upamo,	da	se	bo	našla	rešitev.	Potrpljenje	pa	ne	
pomeni,	da	bi	se	za	vedno	sprijaznili	z	napetostjo	ali	
sklepali	 slabe	 kompromise.	 V	 potrpljenju	 tiči	 tudi	
moč,	da	se	trudimo	doseči	spremembo	in	preobrazbo.	
In	v	potrpljenju	ima	tudi	čas	pomembno	mesto.	Sebi	
in	drugim	pustimo	čas,	da	se	sprememba	lahko	zgodi.

Potrpljenje	 potrebujemo	 v	 bolezni.	 Tudi	 te	 ne	
moremo	takoj	obvladati.	Zmožnosti,	da	človek	nekaj	
vzdrži,	je	danes	čedalje	manj.	Potrpežljivo	vzdržati,	
podvreči	se,	vztrajati,	so	kreposti,	ki	so	danes	komaj
da	zaželene.	In	vendar	bi	jih	nujno	potrebovali,	da	
bi	bili	kos	svojemu	življenju	in	polni	upanja	prestali	
probleme	 našega	 sveta.	 Zato	 ti	 želim	 angela	 potr
pljenja,	da	ne	boš	takoj	obupal,	ko	se	boš	znašel	v	
težavnem	položaju,	kadar	se	ti	bo	kaj	zdelo	nerešlji
vo.	Angel	potrpljenja	naj	ti	podari	moč,	da	boš	kaj	
prenesel,	in	zaupanje,	da	se	bo	sprememba	zgodila.

Vrsta	naših	katehez	o	liku	svetega	Pavla	je	prišla	
do	svojega	sklepa:	danes	bomo	govorili	o	koncu	nje
govega	zemeljskega	življenja.	Starodavno	krščansko	

izročilo	enodušno	izpričuje,	da	je	Pavel	umrl	zaradi	
mučeništva,	ki	ga	je	prestal	v	Rimu.	Spisi	Nove	zaveze	
nam	o	dogodku	ne	poročajo.	Apostolska	dela	konču
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jejo	svojo	pripoved	in	omenjajo	ujetništvo	apostola,	
ki	 je	 vseeno	 lahko	 sprejemal	 vse,	 ki	 so	 prihajali	 k	
njemu	(prim.	Apd	28,30–31).	Samo	v	Drugem	pismu	
Timoteju	najdemo	naslednje	njegove	besede	slutnje:	
»Jaz	se	namreč	že	izlivam	kot	pitna	daritev	in	napočil	
je	 trenutek	 mojega	 odhoda«	 (2	 Tim	 4,6;	 prim.	 Flp	
2,17).	Apostol	tu	uporablja	dve	podobi:	kultno	podo
bo	daritve,	ki	jo	je	uporabil	že	v	pismu	Filipljanom,	
ko	je	razlagal	mučeništvo	kot	del	Kristusove	daritve,	
in	podobo	odhoda	ladje:	obe	podobi	skupaj	merita	
na	dogodek	smrti,	in	sicer	nasilne	smrti.

Prvo	izrecno	pričevanje	o	koncu	življenja	svetega	
Pavla	prihaja	iz	polovice	90.	let	prvega	stoletja,	torej	
malo	 več	 kakor	 tri	 desetletja	 po	 njegovi	 dejanski	
smrti.	Gre	natanko	za	pismo,	ki	ga	je	rimska	Cerkev	
s	svojim	škofom	Klemenom	I.	pisala	korintski	Cerk
vi.	V	tem	pisemskem	besedilu	je	
vabilo,	 naj	 ohranijo	 pred	 očmi	
zgled	 apostolov.	 Takoj	 za	 tem,	
ko	je	omenjeno	Petrovo	mučeni
štvo,	beremo	tole:	»Zaradi	ljubo
sumnosti	 in	prepira	je	bil	Pavel	
prisiljen	pokazati	nam,	kako	se	
doseže	 nagrada	 potrpežljivosti.	
Sedemkrat	v	ječi,	izgnan,	kame
njan,	je	bil	Kristusov	glasnik	na	
Vzhodu	in	Zahodu;	s	svojo	vero	
si	 je	pridobil	čisto	slavo.	Potem	
ko	 je	 oznanjal	 pravičnost	 po	
vsem	svetu	ter	prišel	do	skrajnega	
za	hoda,	 je	 prestal	 mučeništvo	
pred	 oblastniki.	 Tako	 je	 odšel	 s	
tega	 sveta	 in	 dosegel	 sveti	 kraj	
ter	 s	 tem	 postal	 največji	 zgled	
potrpežljivosti«	 (1	 Klem	 5,2).	
Potrpežljivost,	 o	 kateri	 govori,	
je	 izraz	 njegovega	 občestva	 s	
Kri	stusovim	trpljenjem,	velikodušnosti	in	stanovit
nosti,	s	katero	je	sprejel	dolgo	pot	trpljenja,	tako	da	
je	mogel	reči:	»Jaz	namreč	nosim	Jezusova	zname
nja	na	svojem	telesu«	(Gal	6,17).	V	besedilu	svetega	
Klemena	smo	slišali,	da	je	Pavel	prišel	do	»skrajnega	
zahoda«.	Razpravljajo,	ali	to	morda	ne	namiguje	na	
Pavlovo	potovanje	v	Španijo.	To	ni	gotovo.	Res	pa	je,	
da	sveti	Pavel	v	svojem	Pismu	Rimljanom	izraža	svoj	
namen,	da	bi	šel	v	Španijo	(prim.	Rim	15,24).

V	Klemenovem	pismu	je	zelo	zanimivo,	da	si	sledi
ta	imeni	Petra	in	Pavla,	čeprav	bo	v	pričevanju	Evze
bija	iz	Cezareje	iz	4.	stoletja	vrstni	red	imen	obrnjen.	
Ko	govori	o	cesarju	Neronu,	pravi:	»Za	časa	njegove	
vlade	 je	bil	Pavel	obglavljen	prav	v	Rimu,	Peter	pa	
je	 bil	 tam	 križan.	 Pripoved	 potrjujeta	 imeni	 Petra	
in	Pavla,	ki	sta	še	danes	ohranjeni	na	njunih	grobo
vih	v	tistem	mestu«	(Historia	Ecclesiastica,	2,25,5).	
Evzebij	potem	nadaljuje	s	poprejšnjo	izjavo	rimskega	
prezbiterja	po	imenu	Gaja,	ki	izhaja	iz	začeta	2.	sto
letja:	»Lahko	ti	pokažem	trofeje	apostolov:	če	greš	v	
Vatikan	ali	na	Ostijsko	cesto,	boš	tam	našel	trofeje	
ustanoviteljev	Cerkve«	(prav	tam,	2,25,67).	“Trofeje”	
sta	grobna	spomenika	in	gre	za	iste	grobove	Petra	in	
Pavla,	ki	jih	mi	danes	po	dva	tisoč	letih	častimo	na	
istih	krajih:	bodisi	v	Vatikanu	svetega	Petra,	bodisi	

v	baziliki	svetega	Pavla	izven	mestnega	obzidja	na	
Ostijski	cesti	apostola	narodov.

Zanimivo	je,	da	sta	oba	vélika	apostola	imenovana	
skupaj.	Čeprav	noben	star	vir	ne	govori	o	njuni	isto
časni	službi	v	Rimu,	ju	je	poznejša	krščanska	zavest	
na	temelju	njunega	skupnega	pokopa	v	prestolnici	
imperija	združila	kot	ustanovitelja	Cerkve	v	Rimu.	
Tako	 beremo	 pri	 Ireneju	 iz	 Lyona	 proti	 koncu	 2.	
stoletja	ob	apostolskem	nasledstvu	raznih	Cerkva:	
»Ker	bi	bilo	predolgo	naštevati	vsa	nasledstva	vseh	
Cerkva,	bomo	vzeli	veliko,	staro	 in	vsem	poznano	
Cerkev,	ki	sta	jo	v	Rimu	ustanovila	in	utrdila	slavna	
apostola	Peter	in	Pavel«	(Adversus	haereses	3,3,2).

A	pustímo	sedaj	ob	strani	Petrov	lik	in	se	posve
timo	 Pavlovemu.	 O	 njegovem	 mučeništvu	 prvič	
pripovedujejo	Pavlova	dejanja,	napisana	proti	kon

cu	 drugega	 stoletja.	 Poročajo,	
da	ga	 je	Neron	obsodil	na	smrt	
z	 obglav	ljenjem,	 ki	 je	 bilo	 izvr
šeno	 takoj	 zatem	 (prim.	 9,5).	
Datum	 smrti	 se	 spreminja	 že	
v	 starih	 virih,	 ki	 ga	 postavljajo	
v	 čas	 med	 preganjanjem,	 ki	 ga	
je	 sprožil	 sam	 Neron	 po	 zažigu	
Rima	julija	64,	in	zadnjim	letom	
njegovega	 vladanja,	 to	 je	 leta	
68	 (prim.	 Hie	ronim,	 De	 viris	
il	lu	stribus,	 5,8).	 Računanje	 je	
zelo	odvisno	od	časa	Pavlovega	
prihoda	 v	 Rim;	 o	 tem	 tukaj	 ne	
moremo	 razpravljati.	 Poznejši	
izročili	bosta	natančno	določili	
dva	 druga	 po	datka.	 Prvo,	 bolj	
legendarno	 izročilo	 govori,	 da	
se	 je	 mučeništvo	 zgodilo	 pri	
Acquae	 Salviae,	 na	 Via	 Lauren
tina,	s	trojnim	odskokom	glave;	

vsak	odskok	je	povzročil	izvir	vodnega	curka,	zaradi	
česar	temu	kraju	vse	do	danes	rečejo	“Tre	Fontane”	
(Pseudo	 Marcello,	 Dejanja	 Petra	 in	 Pavla,	 4.	 stol.).	
Drugo	izročilo,	ki	je	v	soglasju	z	že	omenjenim	starim	
pričevanjem	duhovnika	Gaja,	govori,	da	se	mučeni
štvo	ni	zgodilo	samo	»zunaj	mesta	. . .	pri	drugi	milji	
na	Via	Ostiense«,	ampak	bolj	natančno	»na	posestvu	
Lucine«,	ki	je	bila	ugledna	krščanska	žena	(Pseudo	
Abdia,	Pavlovo	trpljenje,	4.	stol.).	Tukaj	je	v	4.	stoletju	
cesar	Konstantin	zgradil	prvo	cerkev,	ki	so	jo	nato	
med	4.	in	5.	stoletjem	zelo	povečali	cesarji	Valenti
nijan	II.,	Teodozij	in	Arkadij.	Po	požaru	leta	1800	je	
bila	na	tem	kraju	zgrajena	sedanja	bazilika	svetega	
Pavla	zunaj	obzidja.

Vsekakor	se	veličina	svetega	Pavla	kaže	veliko	več
ja	onstran	njegovega	zemeljskega	življenja	in	smrti;	
Zapustil	je	namreč	izredno	duhovno	dediščino.	Tudi	
on	 je,	 kot	 pravi	 Jezusov	 učenec,	 postal	 znamenje	
nasprotovanja.	 Medtem	 ko	 so	 ga	 tako	 imenovani	
“ebioniti”	–	neka	judovskokrščanska	sekta	–	imeli	za	
odpadnika	od	Mojzesove	postave,	se	že	v	Apostolskih	
delih	pokaže	veliko	spoštovanje	apostola	Pavla.	Ob	
strani	nameravam	pustiti	apokrifno	literaturo,	kot	so	
Dejanja	Pavla	in	Tekle	in	apokrifna	pisemska	izme
njava	med	apostolom	Pavlom	in	filozofom	Seneco.	
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Važno	je	predvsem	ugotoviti,	da	so	Pisma	svetega	Pav
la	zelo	hitro	postala	del	bogoslužja,	kjer	je	preroško
apostolskoevangeljsko	izgradnja	odločilna	za	obliko	
bogoslužja	besede.	Tako	po	zaslugi	te	“navzočnosti”	
v	bogoslužju	Cerkve	apostolova	misel	postaja	že	od	
začetka	duhovna	hrana	vernikov	vseh	časov.

Naravno	je,	da	so	se	cerkveni	očetje	in	potem	vsi	
teologi	hranili	s	Pismi	svetega	Pavla	in	njegovo	du
hovnostjo.	Tako	je	ostal	skozi	stoletja	do	danes	pravi	
učitelj	in	apostol	narodov.	Prvi	patristični	dokument,	
ki	nam	je		prišel	v	roke,	je	spis	o	Novi	zavezi	vélike
ga	aleksandrijskega	teologa	Origena,	ki	komentira	
Pismo	Rimljanom.	Škoda,	da	je	komentar	le	delno	
ohranjen.	 Sveti	 Janez	 Krizostom	 je	 poleg	 komen
tiranja	 njegovih	 Pisem	 napisal	 še	 sedem	 omembe	
vrednih	 Panegirikov.	 Sveti	 Avguštin	 mu	 dolguje	
odločilni	korak	svojega	spreobrnjenja	in	se	k	Pavlu	
vrača	 vse	 življenje.	 Iz	 tega	 neprestanega	 dialoga	 z	
Apostolom	 prihaja	 njegova	 vélika	 katoliška	 teolo
gija,	pa	tudi	protestantska	vseh	časov.	Sveti	Tomaž	
Akvinski	 nam	 je	 zapustil	 lep	 komentar	 Pavlinskih	
pisem,	ki	predstavlja	najbolj	dozorel	sad	srednjeve
ške	razlage	Svetega	pisma.	Velik	obrat	se	je	uresničil	
v	 16.	 stoletju	 s	 protestantsko	 reformo.	 Odločilni	
trenutek	v	Lutrovem	življenju	je	bil	tako	imenovani	
“Turmerlebnis”	(1517),	v	katerem	je	v	trenutku	našel	
novo	razlago	pavlinskega	nauka	o	opravičenju.	To	je	
razlaga,	ki	ga	je	osvobodila	dvomov	in	tesnobe	njego
vega	prejšnjega	življenja	in	mu	dala	novo,	temeljito	
zaupanje	 v	 Boga,	 ki	 odpušča	 vse	 brez	 pogojev.	 Od	
tega	trenutka	dalje	je	Luter	imel	red	življenja	kato
liške	Cerkve	za	judovskokrščanski	legalizem,	ki	ga	
je	Apostol	obsojal.	Cerkev	se	mu	je	zdela	kot	izraz	
suženjstva	 predpisom,	 čemur	 je	 postavil	 nasproti	
svobodo	evangelija.	Tridentinski	koncil	v	letih	1545
1563	je	globinsko	razložil	vprašanje	opravičenja	in	
našel	v	vsej	katoliški	tradiciji	sintezo	med	zakonom	
in	evangelijem	v	skladu	z	oznanilom	Svetega	pisma	
v	njegovi	celoti.

Devetnajsto	 stoletje,	 ki	 je	 zbralo	 najboljšo	 de
diščino	 razsvetljenstva,	 je	 vnovič	 oživilo	 Pavlovo	
sporočilo	 zlasti	 na	 ravni	 znanstvenega	 dela,	 ki	 se	
je	 razvilo	 iz	 zgodovinskokritične	 razlage	 Svetega	
pisma.	Tu	zanemarimo	dejstvo,	da	je	v	tem	stoletju,	
kakor	nato	v	dvajsetem	stoletju,	prišlo	na	dan	hudo	
blatenje	svetega	Pavla.	Mislim	zlasti	na	Nietzscheja,	
ki	 se	 je	 posmehoval	 teologiji	 ponižnosti	 svetega	
Pavla	ter	nasproti	njej	postavil	svojo	teologijo	moč
nega	in	mogočnega	človeka.	A	zanemarimo	vse	to	
in	poglejmo	bistveni	tok	nove	znanstvene	razlage	
Svetega	 pisma	 in	 novega	 pavlinstva	 tega	 stoletja.	
Poudarjali	so	predvsem	pojem	svobode	kot	osred	nje	
točke	 v	 pavlinski	misli:	 v	 pojmu	 svobode	so	 videli	
srce	pavlinske	misli,	kakor	je	sicer	uvidel	že	Luter.	
Zdaj	pa	so	pojem	svobode	na	novo	razlagali	v	po
vezavi	 z	 modernim	 liberalizmom.	 Nato	 so	 močno	
poudarjali	razlikovanje	med	Pavlovim	in	Jezusovim	
oznanilom.	Pavel	se	zdi	kakor	skoraj	nov	ustanovitelj	
krščanstva.	Res	pa	je,	da	se	pri	svetem	Pavlu	središč
nost	božjega	kraljestva,	ki	je	določujoča	za	Jezusovo	
oznanilo,	preoblikuje	v	središčnost	kristologije,	ka
tere	določujoča	točka	 je	velikonočna	skrivnost.	 Iz	
velikonočne	 skrivnosti	 izhajata	 zakramenta	 krsta	
in	evharistije	kot	trajna	navzočnost	te	skrivnosti,	iz	
katere	raste	Kristusovo	telo,	se	gradi	Cerkev.	Ne	da	bi	
zdaj	načenjal	podrobnosti,	bi	rekel,	da	se	prav	v	novi	
središčnosti	 kristologije	 in	 velikonočne	 skrivnosti	
uresničuje	božje	kraljestvo.	Tako	se	stvarno	udejanja,	
ponavzočuje	in	učinkovito	deluje	pristno	Jezusovo	
oznanilo.	V	prejšnjih	katehezah	smo	videli,	da	je	prav	
ta	pavlinska	novost	izraz	najgloblje	zvestobe	Jezu
sovemu	oznanilu.	Z	napredovanjem	eksegeze,	zlasti	
v	zadnjih	dvesto	letih,	se	čedalje	bolj	zbližujeta	tudi	
katoliška	 in	 protestantska	 eksegeza.	 Tako	 vidimo	
precejšno	soglasje	prav	v	točki,	ki	je	bila	na	začetku	
vzrok	za	največja	zgodovinska	razhajanja.	To	je	torej	
je	veliko	upanje	za	ekumensko	prizadevanje,	ki	je	v	
središču	drugega	vatikanskega	koncila.

Slovenija	 je	 tako	 majhna,	 bi	 rekel	 kozmopolit,	
ko	gleda	na	globusu	to	deželo	ali	pa	jo	hoče	celo	s	
prstom	pritisniti	na	zemljevidno	kroglo.	Pa	vendar	
ima	toliko	pestrosti	in	spomenikov,	da	ji	resnično	ni	
primere	na	svetu.	Eden	izmed	teh	posebnih	drago
cenih	spomenikov	je	naša	slovenska	sakralna	dedi
ščina:	cerkve,	cerkvice,	kapele,	da	sploh	ne	govorimo	
o	 kapelicah	 in	 znamenjih.	 Skoraj	 2.800	 cerkva	 in	
kapel,	3	stavbe	na	10	kvadratnih	kilometrov,	kar	je	
izjemno,	saj	vemo,	da	je	več	kot	pol	naše	republike	
nenaseljene.	Kjer	pa	so	razsejane	naše	vasi	in	mesta,	
je	cerkva	resnično	izredno	veliko,	tudi	po	pet	na	en	
sam	kvadratni	kilometer,	pa	ne	samo	v	mestih.

Še	najbolj	pa	se	nam	vtisnejo	v	spomin	mnoge,	
največkrat	osamljene,	majhne	in	prijazne	cerkvice	
po	gričih	in	vrhovih	hribov,	včasih	na	pobočjih,	na	

majhnih	in	večjih	policah.	Največkrat	jih	razlagamo,	
da	so	jih	morali	zgraditi	zaradi	obrambnih	razmer	in	
hudih	časov.	Stoletja	so	morali	ljudje	bežati	v	utrjena	
svetišča,	 ne	 samo	 zaradi	 lastnega	 življenja	 ampak	
tudi	zaradi	tistega,	kar	je	bilo	največ	vredno:	oltarja,	
relikvij	in	Najsvetejšega:	stoletja	so	Slovenci	verjeli	v	
to	in	jim	ni	bilo	težko	tudi	umreti	za	krščansko	vero.

Pa	vendar	naši	predniki	niso	gradili	cerkva	v	vi
sokih	hribih	slučajno,	tudi	ne	v	nenaseljenih	krajih.	
Večinoma	so	svetišča	postavljali	le	bliže	naselij,	če
prav	na	gričih	in	na	vrhovih	hribov,	redkokdaj	više	
kot	 1.000	 metrov	 nad	 morjem.	 Od	 množice	 2.800	
cerkva	in	kapel	jih	je	samo	40	više	v	hribih	in	med	
gorami.	Kje	so	jih	postavljali?	Tam,	kjer	so	še	naselja	
in	teh	je	malo,	ali	pa	na	kakšnih	romarskih	točkah,	
najbolj	znane	so	Svete	Višarje	s	1.750	metri,	žal	izven	
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republike	Slovenije,	nato	pa	že	Uršlja	gora	s	1.675	
m	 in	 Kum	 z	 nekdaj	 dvema	 cerkvama,	 sv.	 Neže	 in	
sv.	Jošta.	Žal	so	po	letu	1960	podrli	sv.	Jošta;	“umni	
načrtovalci”	niso	hoteli	predvidenega	pretvornika	
premakniti	vsaj	za	10	metrov!

Potem	 gre	 za	 vrsto	 kapel,	 ki	 so	 jih	 gradili	 med	
planšarskimi	naselji,	za	planšarje	in	planince	ali	pa	
celo	 samo	 za	 slednje.	 Tako	 poznamo	 seveda	 našo	
kapelo	Marije	Snežne	na	Kredarici.	Najvišja	kapela	
za	nas	Slovence	stoji	na	2.515	metrih.	Verjetno	bi	bilo	
na	naših	planinah	in	gorah	več	krščanskih	svetišč	in	
znamenj,	če	ne	bi	bilo	tistih	polpreteklih	časov,	ko	je	

to	bilo	“grdo	in	prepovedano”,	še	križa	se	ni	smelo	
obesiti	na	steno	v	planinski	koči. . .	kaj	šele	izven	nje.	
V	drugih	sosednjih	deželah	po	Alpah	na	samotnih	
vrhovih	stojijo	vsaj	kovinski	križi.	Slovenski	“never
niki”	pa	so	velik	kovinski	križ	treščili	z	vrha	Škrlatice	
že	kmalu	po	drugi	svetovni	vojski.

Pa	 preletimo	 nekaj	 naših	 najvišjih	 slovenskih	
svetišč:

Čokati	Kum	je	stara	romarska	pot.	Prav	na	vrhu,	
na	višini	1.216	m,	stoji	cerkvica	sv.	Neže	in	na	1.220	
je	nekoč	stala	cerkvica	sv.	Jošta.	Zgrajeni	sta	bili	v	
16.	stoletju	v	gotskem	slogu.	Zanimivost	je	to,	da	je	
največje	 romarsko	 žegnanje	 na	 nedeljo	 po	 sv.	 Jer
neju,	24.	avgusta.	Svetega	Jošta	so	torej	sesuli	zaradi	
pretvornika,	 svete	 Neže	 pa	 so	 se	 usmilili:	 ima	 dva	

zvonika,	eden	je	prizidan	ob	cerkvi	s	15	m	višine,	5	m	
stran	stoji	še	drugi,	visok	12	metrov.	Stavba	je	dolga	
15,	široka	pa	6	metrov.

Že	cerkev	pri	Ambrožu	pod	Krvavcem	ima	1.085	
m	 nadmorske	 višine,	 torej	 je	 nad	 tistih	 magičnih	
1.000	metrov	višine,	je	pa	baročna	stavba	iz	konca	
17.	stoletja.	Nad	svetim	Ambrožem	stoji	na	Krvavcu	
kapela	 svete	 Marije	 Snežne	 na	 višini	 1.690	 m.	 Je	
skromna	stavba,	saj	je	postavljena	bolj	za	planince	
kot	pa	za	planšarje,	zgrajena	leta	1929,	postavil	pa	jo	
je	Aljažev	klub	po	načrtih	arhitekta	Jožeta	Plečnika,	
kar	je	seveda	velika	dragocenost	in	posebnost.

Zgornja	Savinjska	dolina	in	Savinjske	Alpe	so	ne
kaj	posebnega	s	presenetljivimi	razgledi.	Posebnost	
so	tudi	poseljeni	raztreseni	kraji	in	posamezne	hri
bovske	kmetije.	Taka	je	Podolševa	s	cerkvico	Svetega	
Duha	na	višini	1.250	m.	Je	baročna,	vendar	v	jedru	
precej	starejša	stavba,	dolga	10	in	široka	6	metrov;	
žegnanje	imajo	na	zadnjo	nedeljo	v	juliju.	Oprema	
treh	oltarjev	je	iz	začetka	stoletja,	vendar	ima	nekaj	
starin,	kar	kaže	na	veliko	starost	cerkvice:	na	slavo
loku	 je	 relief	 Svete	 Trojice	 iz	 tisovega	 lesa,	 menda	
iz	 15.	 stoletja;	 eden	 izmed	 dveh	 zvonov,	 posvečen	
svetemu	Vidu,	je	približno	iz	leta	1300.

Koroška	Peca	nad	Mežico	je	nenavadno	mogoč
na	in	obsežna.	Ob	vzhodnem	pobočju	so	postavili	

Marija Snežna na Kredarici

Sv. Neža na Kumu

Marija Snežna na Krvavcu

Sv. Duh na Podolševi
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planinsko	kapelo	svetega	Cirila	in	Metoda	na	višini	
1.220	m.	Stavbo	so	zgradili	leta	1936,	v	dolžini	6	in	
širini	4	m.	Žegnanje	je	na	dan	5.	julija.

V	Savinjske	Alpe,	tja	pod	Ojstrico,	so	že	pred	prvo	
svetovno	vojsko	romali	planinci	na	Kocbekov	dom	
in	na	bližnji	vršiček	Moličko	planino	nad	Robanovim	
kotom	k	skromni	kapeli	sv.	Cirila	in	Metoda	na	višini	
1.780	m,	zgrajeni	že	1898	leta.	Kapela	je	propadla	in	
bila	uničena	po	drugi	svetovni	vojski,	obnovljena	pa	
leta	1970.

Pod	Košuto	so	zgradili	Planinski	dom	na	Kofcah	
v	času	po	prvi	svetovni	vojski,	leta	1926.	Postavili	so	
tudi	lično	kapelo,	napravil	pa	jo	je	Franjo	Stritih.	17.	
februarja	1945	so	partizani	požgali	planinski	dom,	
hkrati	tudi	kapelo.	Postojanko	so	zgradili	na	novo	
po	svetovni	vojski,	vendar	sto	metrov	više.	Kapelo	
so	obnovili	leta	1966;	spet	lična	stavba	z	zvonico	in	
novim	zvonom.

Tudi	Pohorje	ima	veliko	cerkva,	vendar	niže	v	po
bočjih.	Drugače	pa	je	z	Arehom,	pravzaprav	svetim	
Henrikom,	na	markantnem	razglednem	mestu	nad	
Mariborom	v	višini	1.247	m.	To	je	stara	cerkev,	ome
njena	že	v	letu	1146,	sedanja	stavba	pa	je	baročna	iz	
druge	polovice	17.	stoletja.	Dolžina	je	36,	širina	pa	
14	m,	zvonik	je	visok	20,4	m.	V	njej	so	trije	baročni	

oltarji	sv.	Henrika,	Matere	božje,	sv.	Ane	in	sv.	Antona	
Padovanskega.

Planinski	dom	na	Kredarici	pod	našim	Triglavom	
je	osrednja	planinska	romarska	točka	v	naši	deželi	z	
2.525	metri.	Župnik	Jakob	Aljaž	je	kmalu	po	gradnji	
koče	zgradil	skromno	kapelo	že	 leta	1897	in	tako	
je	bilo	do	leta	1952,	ko	so	jo	“neznanci”	porušili	in	
uničili.	Ponovno	so	lahko	zgradili	triglavsko	kapelo	
leta	1991.	Malce	je	povečana	in	premaknjena	glede	
na	staro	mesto,	dolga	9,7	in	široka	6,5	m,	zgrajena	v	
obliki	šotora.	Arhitekt	je	Jože	Marinko.

V	amfiteatru	Krvavca,	Velikega	Zvoha	in	Košutne	
je	stara	planšarija,	tu	stoji	zasebna	kapela	na	nad
morski	 višini	 1.800	 metrov,	 verjetno	 kar	 najvišja	
zasebna	kapela	pri	nas.

Uršlja	gora	je	najvišje	ležeča	cerkev	v	Sloveniji,	sta
ra,	mogočna	romarska	pot	na	slovenskem	Koroškem	
z	višino	1.696	m.	Kaže,	da	je	bila	to	gotska	stavba	z	
nizkim	prizidanim	zvonikom	ob	ladji	nad	glavnim	
vhodom,	 dolžine	 30	 in	 širine	 17	 m.	 Notranjost	 je	

nekaj	posebnega	s	tremi	ladjami	z	dvema	vrstama	
zidanih	slopov,	strop	je	raven,	prezbiterij	pa	je	gotski	
z	rebri	in	sklepniki.	Oprema	je	baročna.	Glavni	oltar	
sv.	Uršule	je	iz	konca	18.	stoletja,	nato	so	pa	še	trije	
kamniti	stranski	oltarji,	ki	so	iz	17.	stoletja.

Koroška	vas	Koprivna	so	pravzaprav	raztresene,	
visoke,	samotne	kmetije,	tja	do	1.400	metrom	nad
morske	 višine.	 Tudi	 njihova	 župnijska	 cerkev	 sv.	
Jakoba	je	nekaj	nad	1.000	m	visoko,	podružnica	sv.	
Ane	pa	je	celo	na	višini	1.218	m,	v	gotskem	slogu	z	
značilnimi	gotskimi	oporniki	ob	zunanjih	stenah.	V	
prezbiteriju	ima	mrežast	rebrast	obok,	v	ladji	pa	je	
baročna	oprema;	glavni	oltar	je	sv.	Joahima	in	Ane,	
stranska	pa	sv.	Katarine	in	sv.	Božtjana.	Pod	zvoni
kom	je	zanimiv	kip	“črne”	Marije.	Žegnanje	je	ob	sv.	
Ani	26.	julija.

Kozji	vrh.	Slemenast	vrh	na	Kobanskem,	vzhodno	
od	Košenjaka,	visok	1,552	m.	Nedaleč,	prav	na	držav
ni	meji,	je	cerkev	sv.	Urbana	s	1.329	m	nadmorske	
višine	izjemna	razgledna	točka.	Župnijska	cerkev	je	v	
Pernicah,	sv.	Simona	in	Tadeja,	na	višini	1062	m	in	je	
poznobaročna	stavba.	Žal	je	zaradi	bitk	druge	svetov
ne	vojske	bila	stavba	požgana	in	dolga	leta	ruševina,	
tja	 do	 leta	 1992.	 Sedaj	 je	 popolnoma	 obnovljena,	
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dolžine	 19,5	 in	 širine	 7,5	 m.	 Leseni	 zvonik	 je	 nad	
vhodom.	Nekdanji	trije	oltarji	so	bili	uničeni,	rešena	

sta	samo	dva	kipa,	sv.	Marije	in	sv.	Cirila.	(Članek je 
bil objavljene v Mohorjevem koledarju, Celje 1994.)

Železničarjev sin –
doktor tehničnih znanosti
V	 njegovih	 žilah	 sta	 se	 pomešali	 dolenjska	 in	

kraška	kri.	Njegov	oče	Anton	je	bil	doma	iz	Žužem
berka	na	Dolenjskem	in	je	šel	po	svetu	»s	trebuhom	
za	 kruhom«,	 katerega	 je	 našel	 kot	 železničar	 na	
Opčinah	pri	Trstu.	Tam	se	je	poročil	z	mlado	vdovo	
Lucijo	Živic	Škerlavaj.	Sin	Anton	se	jima	je	rodil	11.	
novembra	1902.

Osnovno	šolo	je	bistri	deček	dokončal	na	Opči
nah,	gimnazijo	pa	je	obiskoval	v	Trstu	in	v	Kranju,	
kjer	je	leta	1922	maturiral.	Vpisal	se	je	na	oddelek	za	
elektrotehniko	tehniške	fakultete	mlade	univerze	v	
Ljubljani,	kjer	je	leta	1927	diplomiral.

Po	odsluženi	vojaščini	je	leta	1928	postal	suplent	
na	Tehniški	srednji	šoli	v	Ljubljani,	štiri	leta	zatem	
pa	profesor	mehanike	in	elektrotehnike.	Leta	1933	
je	bil	izbran	za	docenta	teoretične	mehanike	na	teh
niški	fakulteti	univerze	v	Ljubljani.	Ob	pedagoškem	
delu	je	pridno	študiral	in	leta	1936	si	je	z	disertacijo	
O elastični stabilnosti krivih plošč	 pridobil	 naslov	
doktorja	tehniških	znanosti.	Na	tem	področju	je	bil	
med	kolegi	svetovno	znan.

Leta	1938	je	postal	izredni	profesor	na	tehniški	
fakulteti,	leta	1946	pa	redni	in	na	tem	mestu	je	ostal	
vse	do	upokojitve	leta	1976.	Po	razcepitvi	tehniške	
fakultete	 (1960)	 je	 prešel	 najprej	 na	 fakulteto	 za	
rudarstvo,	metalurgijo	in	kemijsko	tehnologijo,	nato	
pa	na	fakulteto	za	naravoslovje	in	tehnologijo.

Kot	gost	je	predaval	na	drugih	univerzah	tedanje	
Jugoslavije	in	izven	nje.	Bil	je	dekan	tehniške	fakul
tete	in	rektor	ljubljanske	univerze	(19541965).	Leta	
1949	je	postal	redni	član	Slovenske	akademije	zna
nosti	in	umetnosti.	Njegovo	delovno	jesen	življenja	
je	31.	julija	1980	pretrgala	prometna	nesreča.

Tehnika v vsakdanjem življenju
Anton	Kuhelj	je	že	kot	študent	vzbujal	pozornost	z	

nadarjenostjo	za	mehaniko,	ki	naj	bi	jo	takoj	po	kon
cu	študija	začel	predavati	na	univerzi.	Na	univerzo	je	
prišel	šele	leta	1933.	Stari	Latinci	so	rekli,	da	»dobro	
uči,	kdor	dobro	razloči	stvari«	(Qui	bene	distinguit,	
bene	docet).	Z	drugimi	besedami:	zapletene	stvari	
res	pozna	tisti,	ki	jih	zna	obrazložiti	na	preprost	na
čin.	To	je	profesor	Kuhelj	dokazal	s	svojima	dvema	
knjigama	Tehnika v vsakdanjem življenju,	ki	sta	izšli	
v	redni	knjižni	zbirki	celjske	Mohorjeve	družbe	keta	
1960	in	1962.

V	kratkem	predgovoru	v	prvi	knjigi	je	zapisal,	da	
nas	tehnika	spremlja	na	vseh	področjih	vsakdanjega	
življenja.	»Zato	nam	je	potreben	pregled	strojev	in	
drugih	 tehničnih	 priprav,	 ki	 jih	 tako	 pogosto	 sre
čamo	 v	 vsakdanjem	 življenju,	 da	 bi	 mogli	 njihovo	
bistvo	bolj	doumeti	in	jih	potem	tudi	bolj	uspešno	
uporabljati.«	V	tej	prvi	knjigi	je	mohorjanom	na	po
ljuden	način	predstavil	kolo	(takrat	še	imenitno	pre
vozno	sredstvo),	dvigala,	črpalke,	vire	energije,	zlasti	
elektriko,	dotaknil	se	je	tudi	elektronike,	takrat	pri	
nas	še	v	povojih.	V	drugi	knjigi	pa	je	širokemu	krogu	
bralcev	predstavil	glavna	prometna	sredstva:	letalo	
in	druga	zračna	vozila,	med	temi	celo	vesoljske	ladje,	
pa	tiste	ladje,	ki	plovejo	po	morjih,	in	avtomobile,	
železnico	ter	prometne	poti.	Na	koncu	druge	knjige	
je	zapisal,	da	zaradi	omejenega	prostora	marsičesa	
ni	mogel	obrazložiti.	»Če	bo	šlo	vse	po	sreči,	bomo	
delo	in	dosežke	na	drugih	področjih	skušali	pokazati	
v	tretjem	delu	teh	črtic.«

Do	tega	ni	prišlo.

Od letala igračke do pravega letala
»Za	letalstvo	se	je	Kuhelj	navduševal	od	otroških	

let,	 med	 prvo	 svetovno	 vojsko	 je	 izdeloval	 leteče	
modele.	Šele	po	diplomi	leta	1927	se	je	lahko	inten
zivneje	posvečal	temu	področju,«	piše	Sandi	Sitar,	ki	
v	svojih	knjigi	Sto slovenskih znanstvenikov	predsta
vlja	Kuhlja	predvsem	kot	letalskega	konstruktorja.	

naša kultura
Silvester Čuk

ANTON KUHELJ
11. novembra 1902 – 31. julija 1980

»Vera v napredek znanosti in tehnike, ki je še pred kratkim 
vzbujala upanje, da bo človeštvo premagalo na svoji poti vse te-
žave in doseglo blaginjo in srečo, se počasi vpričo številnih težav 
krha in prehaja v bojazen, da le ne bo šlo vse tako gladko, kakor 
smo pričakovali,« je davnega leta 1970 zapisal dr. Anton Kuhelj, 
elektrotehnik in strokovnjak za mehaniko mednarodnega slovesa. 
Če bi še živel, bi se sto let po rojstvu na lastne oči lahko prepričal, da 
je bilo njegovo nezaupanje v neustavljivi razvoj znanosti in tehnike 

upravičeno.
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Po	zamislih	in	teoretičnih	študijah	je	bil	Kuhelj	med	
začetniki	 slovenskega	 letalstva.	 Bil	 je	 pionirkon
struktor	naših	prvih	šolskih,	športnih	in	turističnih	
letal.	 Leta	 1929	 je	 napravil	 trdnostne	 račune	 za	
že	 skoraj	 izdelano	 letalo	 “Lojze”	 inženirja	 Stanka	
Bloud	ka,	graditelja	planiške	skakalnice.	Leta	1933	
se	 je	 lotil	 načrtovanja	 svojega	 prvega	 motornega	
le	tala	–	dvokrilnega	enoseda	z	imenom	“Janez”,	ki	
je	prvič	poletelo	leta	1945.	Leto	zatem	se	je	začelo	
po	rajati	drugo	Kuhljevo	letalo	–	enosedežni	nizko
krilec	 “Tonček”,	 ki	 je	 leta	 1937	 poletelo.	 Kuhelj	 je	
snoval	tudi	za	vojno	letalstvo	stare	Jugoslavije,	v	novi	

Jugoslaviji	pa	je	bil	nekaj	časa	znanstveni	svetovalec	
v	letalskem	inštitutu	v	Zemunu.	Po	njegovih	načrtih	
je	nastalo	prvo	jugoslovansko	štirisedežno	letalo,	ki	
je	prvič	poletelo	v	začetku	leta	1955.

Na	koncu	dajmo	še	enkrat	besedo	Sandiju	Sitar
ju:	»Kuhelj	je	uvedel	v	konstruiranje	letal	dosleden	
znanstvenoinženirski	 pristop	 in	 je	 tako	 končal	
prejšnjo	pionirsko	fazo,	ki	se	je	zvečina	opirala	na	
občutke	in	izkušnje.	Pri	tem	delu	je	moral	izhajati	iz	
skromnih	gmotnih	razmer,	kljub	temu	pa	je	skušal	
dosegati	mednarodno	raven,	kar	je	lahko	zmogel	le	
strokovnjak	vrhunskih	sposobnosti	in	znanja.«

Znamenja upanja v islamu
Edino	upanje,	ki	ga	vidim	v	svojem	bližnjevzhod

nem	svetu,	je	usmeritev,	ki	pravi	»Dovolj	je!«	Ljudje	
ne	marajo,	da	se	jih	“okrog	prinaša”,	da	so	izrabljani	
kot	 orodje.	 To	 se	 jasno	 kaže	 v	 Iranu	 z	 “zelenimi”	
manifestacijami,	pa	tudi	v	Egiptu,	kjer	se	celo	neka	
stranka	imenuje	”Kefaya”,	to	je	Dovolj	je!	Ta	stranka	
je	nastala	kot	kritika	“dinastije”	Mubaraka,	ki	hoče	
po	28	letih	vlade	na	svoje	mesto	postaviti	sina	Ga
mala.	Isto	lahko	rečemo	o	Alžiriji,	Senegalu…

Reakcijo	 je	 videti	 tudi	 na	 številčnosti	 spletnih	
strani	na	internetu	ali	v	tiskanih	časopisih.	Seveda	
nekatere	 muslimanske	 spletne	 strani	 terjajo	 nove	
poti:	 so	 muslimani	 ateisti,	 reformisti	 in	 podobno,	
toda	nihče	jih	ne	podpira.	Vsak	od	njih	vrže	sporo
čilo,	krik	enkrat,	desetkrat,	potem	se	pa	utrudi	in	se	
vrne	v	molk.

Nedavno	 je	 bil	 v	 Berlinu	 shod	 ”naprednih	 mu
slimanov”,	liberalnih	muslimanov.	Tam	so	bile	mu
slimanske	 feministke,	 skupina	 razlagalcev	 Korana	
(med	njimi	Nasr	Hamid	Abu	Zaid),	pa	drugi	politiki.	
Shod	je	bil	zelo	jasen	in	živahen.	Toda	potem,	ko	se	
vsi	vrnejo	domov,	ne	naredijo	nič	več,	ker	so	kaplja	
v	oceanu.	Med	milijardo	in	200	milijoni	muslimanov	
na	svetu,	je	teh	liberalnih	umov,	ki	mislijo	in	pišejo,	
morda	10.000	ali	20.000:	manj	kot	en	promile.

Imami in fatva
Odpor	gotovo	raste	in	mogoče	bo	prišlo	do	eks

plozije,	kot	se	je	zgodilo	v	Sovjetski	zvezi,	toda	za	to	
bo	treba	veliko	časa.	Razlika	med	vzhodno	Evropo	
in	nami	je,	da	tukaj	ni	nobenega	berlinskega	zidu,	
ampak	je	zid	nevednosti.	Žalostno	je	namreč,	da	od
govorni	v	islamu	niso	sposobni	reševati	problemov,	
nasprotno,	množe	jih.	Večina	njih	je	bila	vzgojena	
na	 najstarejši	 islamski	 univerzi	 na	 svetu,	 Al	 Azhar,	
kamor	vsako	leto	vstopi	do	150.000	imamov.	Toda	
kako	jih	vzgajajo?	Ponavljati	staro,	ne	pa	se	soočiti	z	
modernostjo.	Edina	stvar,	ki	jo	predlagajo,	je,	vrniti	

se	nazaj	v	7.	stoletje.	Ob	divjem	ponavljanju	jim	to	
celo	uspe,	tako	da	verjetno	niti	enemu	odstotku	ne	
uspe	razpravljati	z	modernostjo	in	ocenjevati	razloga	
za	in	proti,	vrednote	in	njihova	nasprotja.

Stvar,	ki	se	širi,	je	slog	fatve,	metode,	ki	dovolju
je	 ne	 misliti.	 Če	 naletim	 na	 problem,	 po	 telefonu	
vprašam	imama,	plačam	1	evro	ali	2,	in	jutri	imam	
odgovor.

Imami	vklepajo	vernike	v	tisto,	kar	je	islam	rekel	
v	 prvih	 stoletjih;	 manjka	 moralna	 avtoriteta,	 ki	 bi	
mi	pomagala	soočiti	se	danes	z	mojim	položajem.

Muslimanski	poslovnež,	ki	živi	v	Nemčiji,	sprašuje,	
če	gre	lahko	na	poslovno	kosilo	s	krščanskimi	pri
jatelji.	Odgovori	njegovih	imamov	so	bili	različni	in	
nasprotni.	Eden	mu	je	rekel,	da	je	po	Koranu	jesti	s	
kristjani	“halal”,	dovoljeno.	Drugi	–	glasoviti	imam	
Yusuf	Qaradawi	iz	Qatarja	–	mu	je	prepovedal,	češ	
da	Nemci	danes	“niso	pravi	kristjani”.	Kdor	daje	take	
izjave,	ni	človek,	ki	bi	živel	skupaj	z	zapadnjaki	tako,	
da	bi	jih	razumel	in	ocenjeval:	sodbo	je	naredil	na	
temelju	besedila	in	predsodkov.

Sama	po	sebi	je	fatva	dobro	orodje	za	razvoj	is
lama	 in	 za	 podanašnjenje	 religije.	 Je	 pa	 tu	 dvojno	
tveganje:	po	eni	strani	blokira	razvoj,	ker	se	pogosto	
vrača	 na	 stare	 vzorce;	 po	 drugi	 strani	 pa	 ustvarja	
otročjost	med	verniki,	ki	ne	mislijo	več	sami,	ampak	
hočejo	pripravljene	odgovore	od	muftijev.

Znamenja upanja na zapadu
Tudi	na	Zapadu	so	znamenja	upanja,	ki	kritizirajo	

negibnost.	So	taki,	ki	se	bore	za	bolj	svobodno	etiko	
(ki	pa	včasih	butne	čez	meje	v	permisivizem	–	do
voljeno	je	vse),	 toda	na	vseh	ravneh	so	razprave	o	
vrednotah,	o	vprašanjih	z	različnimi	stališči.

Pomislimo	na	primer	na	priseljence	v	Evropi.	Ne
kateri	se	bore,	da	bi	jim	priznali	pravico	do	bivanja,	
do	glasovanja	in	podobno,	drugi	to	skušajo	ovirati.	
V	 Franciji	 so	 vsi	 priseljenci	 za	 en	 dan	 organizirali	
splošno	stavko,	da	bodo	pokazali,	koliko	pomenijo	

islam
P. Samir Khalil Samir
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v	gospodarstvu,	in	s	tem	zahtevali	zase	več	pravic.
V	 našem	 bližnjevzhodnem	 svetu	 pa	 priseljence	

obravnavajo	kot	živino	brez	vseh	pravic,	in	nikogar	
ni,	 ki	 bi	 jih	 branil.	 Lahko	 rečemo	 o	 vsaki	 točki,	 o	
kateri	se	na	zapadu	razpravlja,	da	gre	za	filozofsko
duhovne	 temelje.	 Med	 nami	 na	 Bližnjem	 vzhodu	
pa	so	samo	razprave	političnega	tipa,	o	ostalem	pa	
molk.	Januarja	2009	sem,	povabljen	na	sestanek	neke	
šiitske	islamske	skupine,	omenil	izraelskopalestin
ski	problem	in	poudaril,	da	je	dialog	nujen.	Takoj	so	
me	zaustavili	s	trditvijo,	da	se	tega	predmeta	ne	sme	
dotikati.

Islam in Zapad
potrebujeta drug drugega
Dialoga	me	islamskim	svetom	in	zapadom	skoraj	

ni.	 In	vendar	je	vedno	bolj	 jasno,	da	drug	drugega	
potrebujeta	s	kulturnega	in	gospodarskega	vidika.

Kriza	obojih	je	torej	priložnost	za	temeljni	pre
mislek.	 Pogoj	 pa	 je	 jasna	 zavest	 o	 samem	 sebi	 in	
razumevanje	tega,	kar	je	treba	storiti,	in	kar	je	treba	

storiti	skupaj.
Muslimanski	svet	sam	ne	more	obstati,	ker	tvega,	

da	bo	ostal	zunaj	modernosti	in	ga	bo	požrlo	nasilje.	
Tudi	Zapad	ne	more	obstati	sam:	čeprav	je	razumsko	
bolj	izobražen,	nima	delovnih	rok	zaradi	demograf
skega	 upadanja.	 Tukaj	 prihaja	 na	 dan	 podoba	 sv.	
Pavla:	»Oko	ne	more	reči:	boljše	sem	od	tebe«	(prim.	
1	Kor	2123).

Globalizacija	 sveta,	 kriza	 posojil	 v	 Ameriki,	 je	
ustvarila	svetovni	val.	Kar	se	dogaja	v	gospodarstvu,	
se	dogaja	tudi	v	kulturi,	ideologiji	in	veri:	vsi	smo	v	
isti	barki,	in	če	se	barka	potopi,	vsi	poginejo.

Modrost	je	reči:	poslušajmo,	kaj	pravijo	muslima
ni,	kakšne	so	njihove	pritožbe,	kaj	je	dobrega	v	njiho
vih	predlogih	in	kaj	je	nesprejemljivega.	In	obratno.

Dialog	je	temeljne	važnosti	povsod,	kjer	je	vedno	
več	muslimanskih	skupnosti.	Je	pa	tudi	priložnost	za	
muslimane	za	ponoven	razmislek,	kaj	pomeni	živeti	
na	Zapadu,	v	položaju,	ko	si	sicer	sprejet,	pa	še	vedno	
manjšina.	In	ker	so	manjšina,	se	ne	morejo	obnašati	v	
vsem,	kakor	so	se	v	islamskih	deželah,	kjer	so	večina.

Korejska	komisija	za	človekove	pravice	poroča,	
da	je	v	Severni	Koreji	okrog	200.000	političnih	jetni
kov	v	šestih	različnih	koncentracijskih	taboriščih.	
Pravijo,	 da	 so	 prišli	 do	 teh	 rezultatov	 po	 dolgem	
preiskovalnem	delu.	V	šestih	taboriščih	–	z	izjemo	
nekaterih	 delov	 taborišča	 v	 Yodoku	 –	 so	 politični	
zaporniki	zvezani	z	verigami.

Kar	 zadeva	 položaj	 človekovih	 pravic	 v	 eni	 za
dnjih	 stalinističnih	 držav	 na	 svetu,	 komisija	 ne	
dvomi:	»Tam	se	dogaja	praktično	vsaka	vrsta	zlorab,	
med	 njimi	 pa	 je	 najhujša	 tajna	 smrtna	 obsodba	
oporečnikov	brez	procesa.	 Južnokorejska	vlada	bi	
morala	prepričati	Sever,	da	bi	reševal	 te	probleme	
s	sodelovanjem	domačih	in	tujih	organizacij,	ki	se	
ukvarjajo	s	človekovimi	pravicami.«

Položaj	je	že	hujši,	če	pomislimo,	da	ni	uradnih	ali	
vsaj	poluradnih	podatkov	o	teh	zapornikih.	Režim	

preganjanje kristjanov

SEVERNA KOREJA
preko 200.000 političnih in verskih zapornikov

Kim	 Jongila	 se	 drži	 načela,	 da	 če	 si	 razbojnik,	 bo	
razbojnik	tudi	tvoj	sin	in	tvoj	vnuk.	S	to	noro	teorijo,	
ki	 je	zapisana	v	kazenskem	zakoniku,	se	zapori	 in	
koncentracijska	taborišča	napolnijo	zelo	hitro.

Treba	je	tudi	upoštevati,	da	je	po	načelih	vlade	v	
Pjongjangu	»vsaka	verska	dejavnost	z	izjemo	čašče
nja	voditelja	dejanje	podvrženja	tujemu	imperializ
mu.«	Zato	država	najbolj	preganja	vernike	katere	koli	
vere.	Tudi	strahotna	gospodarska	kriza	ne	pomaga:	
ljudje,	ki	več	dni	nimajo	jesti,	so	pripravljeni	storiti	
tudi	zločin.

Komisija	je	poročilo	dala	kot	prva	južnokorejska	
državna	organizacija.	Uslužbencu	v	Seulu	so	izprašali	
17	ubežnikov	s	severa,	ki	so	bili	zaprti	v	taboriščih,	
in	drugih	322,	ki	so	v	teku	leta	šli	skozi	Južno	Korejo.	
Ni	pa	nobenega	zagotovila,	da	je	v	teh	poročilih	vse,	
kar	se	v	resnici	dogaja.	Agencija AsiaNews.

Iz	Taškenta	so	poročali,	da	je	policija	tudi	o	božiču	
preganjala	verska	srečanja	in	da	kazni	pogosto	dose
žejo	višino	večletnega	zaslužka	ali	celo	zapor.	Tako	
je	policija	3.	 januarja	vdrla	v	srečanje	40	vernikov	
Protestantske	Cerkve	v	zasebnem	stanovanju	v	vasi	
Umid.	Cerkev	 je	od	vlade	priznana	in	 ima	pravico	
opravljati	versko	dejavnost,	toda	policijski	oficir	se	
je	 postavil	 na	 stališče,	 češ	 da	 ni	 registrirana	 v	 vasi	
Umid.	 Zakon,	 ki	 je	 bil	 poostren	 zadnja	 leta,	 sicer	
pravi,	da	mora	biti	verska	dejavnost	registrirana	“na	

UZBEKISTAN
visoke kazni za kristjane

območju”,	 kar	 seveda	 daje	 možnost	 policiji,	 da	 ga	
razlaga	restriktivno	in	zahteva	registracijo	za	vsako	
mestece,	vas	ali	celo	zaselek.	Cerkveni	voditelji	zgoraj	
omenjene	Cerkve	bodo	verjetno	obsojeni	na	visoko	
denarno	kazen,	poleg	tega	pa	sta	bila	dva	od	njih	lani	
že	5	dni	v	zaporu.	Zdaj	ju	imajo	za	“povratnika”,	kar	
pomeni	hujšo	kazen.

Konec	 decembra	 2009	 je	 kazensko	 sodišče	 v	
Termezu	obsodilo	pastorja	Bakhroma	Nazarova	na	
kazen	 2.805.000	 somov	 (približno	 1.270	 evrov	 =	
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$1.750),	češ	da	je	vodil	molitveno	srečanje	brez	do
voljenja.	Mesečna	plača	v	Uzbekistanu	je	okrog	15	
evrov,	torej	kazen	pomeni	81	mesečnih	zaslužkov.	
Pastor	je	bil	že	večkrat	zaprt,	leta	2004	so	mu	zaple
nili	celo	Sveto	pismo.	Tudi	več	kristjanov	je	bilo	že	
v	zaporu,	ker	so	se	udeleževali	molitvenih	srečanj.	
Ko	so	se	nekateri	pritožili,	 sodnik	ni	samo	potrdil	
sodbe,	ampak	je	naložil	še	denarno	kazen	1.962.000	
somov	(890	evrov	=	$1.227	kljub	temu,	da	so	nekateri	
obtoženci	brezposelni.

Baptistični	pastor	Tohar	Haydarov	je	bil	obsojen	
9.	marca	2010	na	10	let	zapora	»zaradi	prodaje	ve
like	količine	narkotične	snovi«.	Kristjani	so	prijavili	
agenciji	Forum,	da	je	bila	obtožba	popolnoma	izmi
šljena,	ampak	so	ga	hoteli	kaznovati	zaradi	njegove	
krščanske	vere.	Poklicali	so	ga	namreč	18.	januarja	
na	Komisariat	v	Gulistonu	in	ga	ure	in	ure	zasliševali	
ter	ga	skušali	prepričati,	da	bi	odpadel	od	vere.	Polici
ja	trdi,	da	je	pri	njem	našla	škatlico	od	vžigalic,	polno	
droge	–	iz	tega	so	potem	napravili	»veliko	količino«	

droge.	V	resnici	droge	sploh	ni	bilo.
Taškent	 je	 že	 obsojal	 na	 zapor	 več	 ljudi	 zaradi	

verskih	vzrokov.	Binkoštni	pastor	Shestakov	 je	bil	
obsojen	 in	 prestaja	 4letno	 zaporno	 kazen	 zaradi	
ilegalne	verske	dejavnosti.	Dve	Jehovini	priči	sta	bili	
obsojeni	eden	na	4	 leta	zapora,	drugi	pa	na	3	 leta	
in	pol.	Pogoste	so	tudi	obsodbe	na	visoke	denarne	
kazni.	11.	februarja	2010	so	člane	Baptistične	unije	
v	 Taškentu	 na	 televiziji	 obsodili,	 da	 »ljudi	 spremi
njajo	v	zombije«	in	jih	spodbujajo,	naj	vse	prodajo	
in	darujejo	cerkvi.

Posebni	 predstavniki	 Združenih	 narodov	 so	 9.	
septembra	2009	obtožili	Taškent,	da	s	tam	mučili	z	
udarci,	grožnjami,	omejitvami	in	samico	dva	brata,	
ki	 sta	 v	 zaporu,	 ker	 sta	 prakticirala	 vero.	 Eden	 od	
bratov	je	v	delovnem	taborišču	Zarafshan	in	je	začel	
gladovno	stavko,	ker	so	mu	branili	moliti.V	poročilu	
ZN	je	zapisano,	da	so	ga	po	6	dnevih	začeli	umetno	
hraniti	in	da	je	bilo	na	njem	videti	sledove	pretepa
nja.	Kajpak	Uzbekistan	zanika	kakršno	koli	mučenje.

Ne,	nisem,	sem	odgovoril	možakarju.	Na	njegovo	
vprašanje,	 odkod	 sem,	 sem	 mu	 rekel:	 »Iz	 Sloveni
je«,	on	pa	je	slišal	to,	kar	je	mojemo	odgovoru	bilo	
najbolj	 podobno	 njegovemu	 znanju.	 Začuden	 me	
pogleda:	»Ali	niste	rekli,	da	ste	iz	Slovakije?«	–	»Ne,	
gospod,	sem	iz	Slovenije.«	Zazre	se	vame,	se	pravi	v	
moje	oči,	ko	da	je	v	njih	skrita	razlika	med	pametjo	
in	bolestno	domišljijo.	»Iz	Slo–«	me	skuša	ponoviti.	
Pomagam	mu:	»–venije,	iz	Slovenije.«	–	»Kje	pa	je	ta	
dežela?«	–	»Ali	poznate	Jugoslavijo,	nekdanjo	Jugo
slavijo?«	–	»Poznam	jo.	Tudi	njenega	slavnega	pred
sednika	Tital«	–	»Mi,	ki	ga	poznamo,	ga	imenujemo	
diktatorja	–	morilca.	Torej	v	nekdanji	Jugoslaviji	je	
na	 severu	 države	 dežela,	 ki	 se	 že	 stoletja	 imenuje	
Slovenija.	Šele	zdaj,	po	razpadu	komunizma,	je	lahko	
postala	svobodna,	samostojna	država.«	Ker	govoriva	
japonsko,	komentira	moje	besede	z	dolgim,	začude
nja	polnim	»e«.	Potem	se	mi	opraviči:	»Oprostite	
mojo	 grdo	 nevednost!«	 –	 »Veste,	 da	 niste	 zanjo	 v	
polni	meri	odgovorni?«	Gleda	me,	ker	meni,	da	ga	
hočem	z	vljudno	japonščino	potolažiti.	»Vlada	nek
danje	jugoslavije	se	je	na	vso	moč	trudila,	da	Japonci	
spoznajo	Jugoslavijo	kot	eno	samo,	veliko	deželo,	ki	
ima	prestolnico	Beograd	in	ki	govori	srbohrvaško.	
Seveda	jo	sestavljajo	različne	pokrajine	z	različnimi	
dialekti,	ki	že	prehajajo	v	jezik	večinskega	srbskega	
naroda.«	 Pozorno	 me	 posluša	 in	 kar	 naenkrat	 me	
povabi	na	skupno	kosilo:	»Še	več	bi	rad	zvedel	o	tej	
vaši	deželi.	Poznam	v	bližini	odlično	restavracijo,«	in	
mi	pomežikne,	»jaz	plačam,	se	razume.«

Ni	pretiraval,	ko	je	rekel,	da	pozna	prav	v	bližini	
odlično	restavracijo.	Živel	je	v	tem	kraju	–	kaki	dve	

uri	z	brzcem	iz	Tokia.	Jaz	sem	bil	le	gost	v	tem	mestu.	
Prosili	so	me	za	nedeljsko	sveto	mašo.	V	tem	delu	
vzhodne	Japonske	duhovnikov	primanjkuje.	Ta	go
spod	ni	edini	s	svojim	vprašanjem,	odkod	prihajam.	
Večkrat	me	po	maši	kdo	ustavi	in	radovedno	vpraša,	
odkod	sem.	Problem	je	v	tem:	kot	človek	z	obrazom	
Nejaponca	bi	“moral”	japonščino	izgovarjati	z	nagla
som	dežele,	ki	jo	Japonci	poznajo	prav	po	značilni	
izgovarjavi	japonščine.	Razložim	jim,	da	jezik	Slove
nije	–	njena	slovenščina	–	takšnih	naglasov	nima;	in	
tudi	če	bi	kaj	takega	imela,	je	jezik	tako	prožen,	da	
se	–	razmeroma	zlahka	–	priliči	tujemu	jeziku.	In	ko	
ponavadi	 končam	 svojo	 razlagao	 s	 stavkom,	 da	 je	
tako	lep	jezik	kot	je	japonščina,	vreden	lepe,	pravilne	
izgovarjave,	se	Japoncu	oziroma	Japonki	zasvetijo	
oči.	 In	 včasih	 me	 potem	 povabijo	 na	 kosilo…	 a	 to	
se	ne	dogaja	redno	in	zato	imam	v	žepu	pripravljen		
denar	za	“dobro”,	a	ceneno	restavracijo.	Včasih	me	
dobri	verniki	povabijo	brez	ozira	na	to,	ali	sem	bil	
evangelij	razlagal	z	naglasom	ali	brez	njega.	V	tem	
primeru	gre	za	“zelo	dobro	 in	razmeroma	ceneno	
restavracijo”.

Po	petnajstih	letih	neodvisne	Slovenije	lahko	ugo
tavljam,	da	nas	zdaj	Japonci	poznajo	in	cenijo	–	po	
olimpijskih	dosežkih.	Večkrat	mi	čestitajo,	da	pripa
dam	narodu,	ki	šteje	le	dva	milijona	državljanov,	a	je	
sposoben	junaško	nastopati	na	olimpijadah!	In	zdaj	
se	spominjam	dogodka	–	še	danes	ne	vem,	ali	je	do	
potankosti	resničen	–	na	tokijski	postaji.	Japonski	
železničar	z	zlatim	našivom	na	rokavu,	in	vesel,	da	
lahko	prakticira	angleščino,	vpraša	slovenskega	pot
nika	tik	pred	vstopom	v	vlak:	»Koliko	ljudi	šteje	Vaša	

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega večkrat zakrpanega misijonskega cekarja

O, VI STE IZ SLOVAKIJE?!
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dežela?«	–	»Dva	milijona.«	–	»V	kako	velikem	hotelu	
živite?«	Odgovora	ni	bilo,	ker	so	se	vrata	zaprla	 in	
se	vlak	premakne	ob	tem	elektronskem	signalu.	Po	
številu	Japoncev	se	Japonska	bliža	128	milijonom.	
Po	 najnovejši	 statistiki	 nas	 je	 zdaj	 katoličanov	 na	
Japonskem	 več	 kot	 pol	 milijona	 –	 menda	 več	 kot	
protestantov,	ki	so	dolga	leta	prednjačili	s	pol	mi
lijona	 vernikov.	 A	 njihovo	 število	 upada;	 njihove	
družine	 imajo	 zmeraj	 manj	 otrok;	 ne	 čutijo	 prave	
zahteve	po	verskih	dolžnostih.	Hvala	Bogu,	nekateri	
postanejo	katoličani!

Ima	dva	japonska	prijatelja,	moža	in	ženo,	prote
stanta,	ki	cenita	našo	katoliško	Cerkev.	Oni	dan	me	
pokličeta	po	telefonu:	ali	bi	lahko	opravil	pogrebno	
mašo	za	njuno	sorodnico,	katoličanko?	Že	nekaj	me
secev	je,	ker	je	umrla,	a	šele	zdaj,	ko	je	naslednji	dan	
državni	praznik,	je	bilo	mogoče	povabiti	sorodnike	
in	prijatelje,	da	se	s	to	mašo	dokončno	poslovijo	od	
umrle	Terezije.	Sicer	je	malce	pozno,	a	čez	uro	in	pol	
se	lahko	srečamo	na	postaji	Higáši	Tócka	(po	naše	pi
sano	in	izgovorjeno);	njun	avto	da	ni	nič	posebnega,	
da	da	se	bomo	varno	odpeljali	v	gorovje	Hakóne,	kjer	
imata	gorsko	kočo;	naslednji	dan	se	bomo	spustili	v	
ravnino,	kjer	bo	pogrebna	maša;	brez	prenočitve	v	
gorah	da	je	za	oba	–	že	malce	v	letih	–	prenaporna	
pot,	posebno	v	megli,	ki	ob	tem	letnem	času	že	ob	
zgodnjem	mraku	pokriva	gorovje	Hakóne.

Po	 približno	 treh	 urah	 se	 začenjamo	 vzpenjati	
v	gore.	V	določenih	presledkih	stojijo	ob	cesti	kan
delabri,	 a	 megla	 je	 tako	 gosta,	 da	 požre	 svetlobo	
teh	 svetilk	 na	 pol	 poti.	 Zmeraj	 više	 se	 vzpenjamo;	
gorovje	je	visoko	vsaj	dva	tisoč	metrov.	Kadar	ga	ne	
obdaja	megla	–	menda	tudi	pod	vplivom	morja,	ki	
pravzaprav	ni	daleč,	se	pravi	s	perspektive	krokarjev	
–,	tu	in	tam	vstajajo	iz	goščav	vile,	ki	so	si	jih	bogati	
Japonci	zgradili	za	prijetno	letovanje	daleč	proč	od	
strahotno	 vročih	 mest.	 Moja	 prijatelja	 sicer	 nista	
prava	bogataša,	a	s	pridnim	delom	in	varčevanjem	
sta	 si	 tudi	 onadva	 zgradila	 (kot	 pravita)	 skromno	
hišo	na	enem	izmed	pobočij.

»Tukaj	smo,«	naenkrat	naznanita,	čeprav	je	tako	
črno	okoli,	da	šele	v	luči	avtomobilskega	žarometa	
razločim	neke	vrste	stopnice,	ki	vodijo	v	višino,	vsaj	
zdi	se	tako.	Preden	izstopimo,	reče	gospod:	»Medve
dov	tukaj	ni,	vsaj	doslej	jih	ni	bilo.	Lisice	so,	a	ponava
di	ne	napadajo	ljudi.	Merjasci	prihajajo	iz	bližnjega	

polotoka	Ízu	in	so	menda	nevarni	le,	če	prihajajo	z	
mladiči	iskat	hrano.«	Avto	spravita	v	preprosto	gara
žo,	prijazno	zgrabita	tudi	mojo	enostavno	prtljago	
in	me	povabita,	naj	jima	sledim	navzgor.	Zanju	lah
ko	 rečem,	 da	 sta	 se	 vzpenjala	 z	 nekakšno	 lahkoto	
v	nevidni	navzgor,	zase	pa	tega	ne	morem	zapisati.	
To,	kar	se	je	zdelo	kot	stopnice,	je	bilo	zaraščeno	z	
mahom	in	mah	je	bil	moker	in	spolzek.	Moral	sem	
vsako	stopnico	najprej	otipati.	Ko	sem	si	hotel	če
stitati,	da	me	pogum	usposablja	za	vzpon	v	temi,	mi	
spodrsne	in	kar	sune	me	na	desno	v	grmičevje	in	ob	
neke	vrste	trdo	deblo,	ki	se	ga	 lahko	oprimem,	da	
me	ne	bo	vleklo	v	neznano	globel.	Na	hrbtu	začutim	
nočni	hlad.	Hočem	ga	pozabiti,	a	je	preveč	prepričljiv.	
Tak	mraz	je	mogoč	le,	če	–	se	ti	hlače	raztrgajo.	Od	
nekod	iz	teme	nad	mano	me	pokličeta,	ali	je	vse	v	
redu…	»Ni	problema,«	jima	zagotovim,	čeprav	se	mi	
je	zdelo,	da	se	mi	raztrgane	hlače	smejijo…	Še	nekaj	
svojih	tkanin	sem	moral	pustiti	v	grmovju,	ko	sem	
po	vseh	štirih	končno	prikobacal	do	vhoda.	Dobro,	
da	me	je	najprej	zagledal	mož.	Ne	da	bi	mu	dal	časa	
za	vprašanja,	ga	prosim	za	kimóno,	da	se	preoblečem	
do	jutra;	da	sem	bil	odšel	od	doma	v	poceni	hlačah	
in	nisem	računal	s	potjo	v	zameglenem	gorovju;	in	
da	prosim	za	iglo	in	sukanec	ali	kaj	podobnega,	da	
zašijem	hlače.	Za	vse	sta	imela	razumevanje.	Gospa	
je	vztrajala,	da	ona	zašije	hlače,	češ	njen	mož	tudi	ni	
v	tej	stroki	mojster,	čeprav	je	sicer	mojster	v	mngih	
drugih	podvigih.

Drugi	dan	sicer	ni	bil	sončen,	a	vsaj	megla	je	ne
kam	izginila	in	dežja	ni	bilo	na	obisk.	Kar	nekaj	ur	
smo	se	spuščali	v	ravnino.	Potem	je	vse	drugo	pote
kalo	kar	se	ob	teh	zadevah	spodobi.	Na	koncu	–	na	
pravem	koncu,	ko	smo	bili	spet	vsi	trije	v	avtomobilu,	
mi	oba	razodeneta,	kako	prijeten	in	izrazito	japonski	
vtis	so	napravile	na	prisotne	moje	kretnje.	Počasne,	
premišljene,	dostojne,	spoštljive.	Po	dobri	japonski	
navadi	se	 jima	za	to	izjavo	zahvalim.	In	vsi	trije	se	
zazremo	v	cesto,	na	katero	začno	padati	debele	de
ževne	kaplje.	Jaz	pa	še	enkrat	občutim	trenutke,	ko	
sem	se	obnašal	počasi,	premišljeno,	dostojno,	spo
štljivo:	eden	izmed	treh	pramenov	mojih	naramnic	
je	–	odpovedal.	Ali	bosta	ostala	dva	vzdržala	zašite	
hlače?	Samo	s	počasnimi	gibi	sem	upal	ohraniti	na	
dostojni	višini	vse,	kar	je	na	teh	dveh	pramenih	na
ramnic	viselo.

GVINEJA
nova katoliška univerza

V	Conakryju	so	odprli	novo	Katoliško	univerzo	
zapadne	Afrike	z	uvodno	mašo	krajevnega	nadško
fa.	Odprtja	se	je	udeležil	tudi	prvi	minister	narodne	
prehodne	 unije	 Jean	 Féléou,	 ki	 je	 sebe	 imenoval	
»produkt	katoliške	šole«,	daj	je	študiral	na	kolegiju	
Bouaké	na	Slonokoščeni	obali.	Ob	obredu	blagoslova	
je	prvi	minister	obljubil	univerzi	tudi	državno	pod
poro.	Agencija Misna.

AFRIKA
samo štiri podpisnice o Nilu

Dogovor	 o	 izkoriščanju	 Nilove	 vode	 bi	 morale	
podpisati	 Etiopija,	 Eritreja,	 Kenija,	 DR	 Kongo,	 Ru
anda,	Tanzanija	in	Uganda.	vendar	so	ga	podpisale	
samo	 štiri:	 Etiopija,	 Uganda,	 Ruanda	 in	 Tanzanija.	
Načrtu	najbolj	nasprotujeta	Egipt	in	Sudan,	saj	sta	ti	
dve	državi	največji	porabniki	vode	in	sile	velike	reke	
in	sta	do	danes	bojkotirali	dogovor	iz	leta	1959.	Deset	
let	že	države	Nilovega	bazena	razpravljajo	o	pravicah	
posameznikov	glede	rečne	vode,	sedanji	podpis	če
tverice	pa	pomeni	pravi	razkol.	Egiptovski	minister	
za	parlamentarne	in	pravne	zadeve	je	izjavil,	da	brez	

podpisa	 Kaira	 in	 Kartuma	 dokument	 četverice	 ne	
bo	imel	nobenega	dejavnega	vpliva.	Agencija Misna.
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Zgodilo se je, kar je bilo pričakovati: parlamentarna interpelacije proti notranji ministrici Katarini Kresal ni uspela. Ne zato, ker ne bi imela dovolj 
masla na glavi, ampak iz preprostega razloga, ker se se vladajoči ustrašili za svojo oblast in združili svoje sile. Kako jim je šlo za nohte, je jasno iz rezul-
tatov interpelacije, ki se ji je inkriminirana ministrica izognila za las. Prav zanimivo je bilo na televizijskih posnetkih opazovati njeno skrajno užaljenost, 
kako da si kdo sploh drzne njej kaj očitati. Vse kaže, da v svojih manipulacijah ne pozna meja. Kljub temu da je njena stranka komaj nad pragom, ki je 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KO PREDSEDNIK VLADE POČEPNE

MISIJONSKI POMENKI
Misijonar p. Hudo Delčnjak, ki deluje v Francoski 

Gvajani, se je oglasil in piše:

»Spoštovana!
Vaše	 pismo	 sem	 prejel	 tik	 pred	 velikonočnimi	

prazniki,	tako	da	sem	z	odgovorom	malo	pozen.	Res	
velik	 Bog	 povrni	 vsem	 dobrotnikom	 za	 tako	 velik	
dar.	To	niso	darovi,	dani	iz	obilja,	ampak	darovi	velike	
darežljivosti	in	pravega	žrtvovanja	ter	odpovedi	za	
bližnjega.

Velikonočna	slavja	so	zahtevna,	a	duhovno	bogata	
v	življenju	vse	ki	jim	je	Kristus	središče	upanja	in	za
upanja	v	Njegovo	obljubo	večnega	življenja	z	Njim.

Vse	praznovanje	je	potekalo	v	lepem	sodelovanju	
številnih	vernikov,	ki	so	se	udeleževali	velikonočnih	
obredov.	Tudi	vreme	nam	je	bilo	naklonjeno	–	smo	
namreč	v	deževni	dobi	–	tako	da	so	bile	procesije	v	
lepem	vremenu	brez	motečih	nalivov.

Sedaj	se	pričenjajo	priprave	na	prvo	sveto	obhajilo	
in	 birmo,	 sestanki	 s	 starši,	 klubove	 vaje	 za	 mlade,	
tako	 da	 dela	 ne	 zmanjka.	 Moramo	 biti	 tudi	 Bogu	
hvaležni,	saj	je	to	znak,	da	ljudje	danes	iščejo	Božje	
obličje,	ki	se	nam	razodeva	in	kaže	v	osebi	Božjega	
Sina	Kristusa.

Še	enkrat	moja	iskrena	zahvala	Vam	in	vsem	do
brotnikom	z	zagotovilom,	da	bodo	moje	molitve	in	
prošnje	za	Vaše	zdravje,	telesno	in	duhovno	dobro.

P.	Hugo.«
Iz Zambije se je oglasil Br. Jože Rovtar in piše:
»Draga	gospa!
Pravkar	 sem	 prejel	 Vaše	 pismo.	 Hvala	 za	 veliko	

presenečenje	ob	Vaši	velikodušnosti.	Vse	to	bo	za	naj
revnejše,	ki	jih	ni	malo.	Od	zunaj	agleda	Zambija	že	
lepo	urejena	država,	pa	je	še	toliko	revščine.	V	dnev
nem	časopisju	je	škof	Lungu,	predsednik	škofovske	
konference,	objavil	članek,	kakšno	je	resnično	stanje	
v	Zambiji,	saj	je	mladina	brez	upanja	v	prihodnost.	
Mnogo,	 mnogo	 otrok	 nima	 možnosti	 za	 osnovno	
izobrazbo,	ker	ni	dovolj	šol,	in	mnogi	starši	nimajo	
možnosti	plačati	najosnovnejše	stroške,	ker	nimajo	
službe.	Tudi	na	podeželju,	kjer	je	mnogo	neobdelane	
zemlje,	 je	 težko	 ker	 ni	 trga	 za	 pridelke,	 ni	 cest,	 ni	
primernih	skladišč.	Če	pa	pride	bolezen	v	hišo,	je	še	
toliko	huje,	kker	so	zdravniki	in	zdravila	silno	dragi.

Vsem	 dobrotnikom	 in	 darovalcem	 se	 iskreno	
zahvaljujem,	 vsem	 skupaj	 želim	 veliko	 Božjega	
blagoslova	tudi	v	imenu	tistih,	ki	bodo	deležni	Vaše	
podpore.	Bog	Vas	vse	blagoslovi	in	lep	pozdrav!

Br.	Jože	Rovtar
Od nas vseh prav iskren misijonski pozdrav!

Marica Lavriša

KITAJSKA
klanje otrok in verska svoboda
Zadnje	mesece	je	prišlo	do	novih	pet	nesmisel

nih	napadov	na	otroke	v	sirotišnicah	ali	osnovnih	
šolah	v	revnih	in	bogatih	področjih	provinc	Jiangsu,	
Guangdong	in	Fujian.	Pogosto	uporabljajo	nože	za	
klanje	prašičev.	Policijsko	ministrstvo	je	poslalo	na	
18	področil	skupine	izvedencev	za	nove	varnostne	
ukrepe:	telekamere	znotraj	zgradb,	straže	zunaj	za	
pregled	tistih,	ki	vstopajo	in	izstopajo.	Rezultatov	pa	
ni,	delno	tudi	zaradi	revnih	šolskih	sredstev.	Eden	od	
varnostnih	ukrepov	je	tudi	kontrola	tistih,	ki	imajo	
osebno	zgodovino	duševnega	neravnovesja.	Uradna	
trditev	je	namreč,	da	so	vsi	morlici	zmešani	in	do	so	
to	osamljeni	slučaji.	V	resnici	pa	sta	bila	samo	eden	
ali	dva	taka	morilca.	Ostali	so	bili	frustriranci	zaradi	
brezposelnosti	 ali	 žrtve	 skorumpiranih	 krajevnih	
oblastnikov,	skratka,	na	robu	obupa.	V	resnici	pa	je	
nasilni	pritisk	na	ljudi	dosegel	strahotne	razsežnosti:	
neplačani	delavci,	družine,	ki	so	jim	vzeli	domove,	
polja,	ki	so	jih	zaplenili	lastnikom,	cela	mesta	one
snažena,	 preiskave,	 zapori	 in	 policijske	 ugrabitve.	
Poleg	tega	še	pritisk	na	družine	za	kontrolo	spočetja,	
nasilni	splavi,	kazni	za	drugega	otroka…	Vlada	pa	vse	
te	probleme	prikriva,	prepoveduje	novinarjem	o	tem	
pisati,	blokira	spletne	strani,	ki	o	tem	govorijo,	zapira	
tiste,	ki	širijo	te	novice	in	prepoveduje	celo	pritožbe	
na	višje	oblasti.	 Istočasno	pa	orkester	medijev	širi	
po	svetu	uspehe,	bogastvo	in	sijaj	kitajske	moči,	kot	
se	je	to	dogajalo	na	olimpijadi	v	Beijingu	in	je	zdaj	
na	razstavi	v	Šanghaju.	In	ljudje,	ki	se	znajdejo	sami	
s	svojimi	problemi	kot	predmet	nasilja	oblasti,	pač	
najdejo	edino	zadoščenje	v	nasilju	proti	otrokom,	
ki	so	brez	moči.	Že	leta	Akademija	za	družbene	zna
nosti	v	Beijingu	opozarja	vlado,	da	to	vodi	v	spopad,	
ki	bo	tisočkrat	bolj	krvav,	kot	je	bil	na	Tiananmenu,	
ko	 je	 bilo	 mrtvih	 nekaj	 tisoč	 študentov.	 In	 vedno	
več	glasov	izobražencev	poudarja,	da	je	verska	svo
boda	edina	rešitev.	Verske	skupnosti	imajo	možnost	
pomagati	 žrtvam	 socialnih	 krivic	 in	 vzpostaviti	 v	
človeku	občutek	dostojanstva.	Toda	kitajska	vlada	
gleda	demokracijo	in	versko	svobodo	kot	sovražnike.	
In	s	tem	sama	sebi	koplje	jamo.	Agencija AsiaNews.
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Torej ni sporno, če generalna državna tožilka pokliče po-
licista in mu naroči, koga, kaj in na kakšen način naj preišče?

Če Barbara Brezigar pokliče policista, ki dela na vrhovnem državnem 
tožilstvu in ji je torej podrejen, ter ga opozori na določene okoliščine, ki 
bi jih bilo treba preiskati, da se zadevi po kazenskopravni plati pride do 
dna, s tem ne le da ni nič narobe, temveč je to treba pozdraviti.

Tudi če pri tem obide pristojnega državnega tožilca?
Seveda je najbolje, da šef komunicira s tistimi, ki so njegovi nepo-

sredni sodelavci. Vendar je Barbara Brezigar pojasnila okoliščine, ki so 
bile vzrok, da je v konkretnem primeru nekajkrat stopila neposredno 
v stik s policistom. Prepričan sem, da je imela razloge za to. Glavno pri 
zadevi pa je, da se ji očitajo dejanja, ki so bila v korist preiskave. Zelo 
narobe bi bilo, če bi v katerikoli zadevi skušala na policiste ali na tožilce 
vplivati tako, da bi preprečevala preiskavo. Spomnim se, da je bilo v 
javnosti veliko namigov, da naj bi Barbara Brezigar v tem smislu vplivala 
na zadevo Patria. V magnetogramu znamenitega sestanka pri premierju 
lahko preberemo zelo pomembno izjavo tožilke Branke Zobec Hrastar, 
ki je izrecno poudarila, da Brezigarjeva nikoli ni vplivala na preiskavo v 
zadevi Patria, ki jo vodi ta tožilka.

Toda del magnetograma omenjenega sestanka je še vedno 
zaupen, iz njega pa naj bi bilo jasno, da je Brezigarjeva policistu 
tudi naročila, naj preiskuje v smeri storitve kaznivega dejanja 
zlorabe uradnega položaja generalnega direktorja policije. Bi 
bilo takšno naročilo lahko sporno?

Dokler so njena posvetovanja s sodelavci in navodila usmerjena v to, 
da se v skladu z zakonom nekaj preišče in pride stvarem do dna, s tem 
po mojem ni nič narobe. Narobe bi bilo, če bi odvračala od preiskave. 
Narobe bi bilo tudi, če bi dajala nezakonite usmeritve in navodila, češ, 
obesite nekomu neko kaznivo dejanje ne glede na strokovne argumente.

Pohvalili ste Pahorjeve navedbe v zadevi Brezigar na novi-
narskih konferencah. Ko je predsednik vlade pred kratkim prišel 
na Pučnikove dneve, pa je prvak SDS dejal, da je vesel, ker je z 
njimi predsednik vlade, ni pa med njimi tistih, ki vladajo. Kdo 
torej vlada v Sloveniji?

Eden od pokazateljev odgovora na to vprašanje je prav zgodba 
okrog razrešitve Barbare Brezigar oziroma izsiljevanj LDS in pritiskov 
na predsednika vlade.

Ampak tokrat je Pahor vztrajal, torej je tokrat vladal?
Se vam zdi, da je vztrajal? Pred zahtevo Katarine Kresal je pokleknil, 

saj je izrecno rekel, da je vsem zahtevam LDS ugodil. To pa eksplicitno 
pomeni, da je javno podprl tudi Zalarjevo poročilo o delu vrhovnega 

državnega tožilstva, v katerem jasno piše, da je Barbara Brezigar ravnala 
hudo nezakonito in protiustavno.

Je pa nadaljeval, da še vedno vztraja, da je Barbara Brezigar…
… ravnala v skladu z ustavo in zakonom. Se vam ne zdi, da je v teh 

diametralno nasprotnih izjavah nekaj shizofrenega? Ima predsednik 
vlade mnenje, s katerim se sam ne strinja? Zame bi odločen predsednik 
vlade, ki zagovarja svoje stališče, rekel približno takole: Moje mnenje 
je, da Barbara Brezigar ni ravnala protiustavno in nezakonito, niste me 
prepričali, za tem mnenjem stojim, vi pa storite, kar vas je volja. Tako 
bi naredil pokojni Janez Drnovšek, tako bi naredil Janez Janša. Pa naj 
gre LDS iz koalicije. To bi mnogo bolj škodovalo sami LDS kot Borutu 
Pahorju. Pahor bi lažje vladal brez LDS.

Bi lahko vladal, če bi LDS odšla? Koalicija bi imela le še 45 glasov.
Ne z lahkoto, vendar pa lažje kot zdaj. LDS je zanj prej mlinski kamen 

okoli vratu kot pa kakšna pomoč pri vladanju.
Samo LDS ali morda tudi Zares, pa DeSUS? Med strankami 

koalicije je namreč pogosto občutiti napetosti, obračunavanja.
Se strinjam. Tudi pri veliki večini državljanov prevladuje občutek, 

da se ta koalicija in ta vlada bolj ali manj ukvarjata s svojimi lastnimi 
problemi in travmami. Bistvo vladanja te vlade je – vsaj tak je vtis – da 
najprej ustvarjajo probleme in jih nato pred našimi očmi rešujejo. Na 
koncu so vsi srečni in zadovoljni, ko rešijo problem, ki so ga sami za-
kuhali. Take vlade ne potrebujemo. Kdor ima rad takšno dramaturgijo, 
lahko prižge televizijo in si ogleda kakšno mehiško telenovelo.

In kaj je po vašem mnenju rešitev: velika koalicija, tehnična 
vlada, predčasne volitve?

Tehnična vlada ni nič. Sam ta pojem razumem kot nekakšno tehno-
kratsko, birokratsko vlado, ki nima jasne politične vizije in ne ve, kaj hoče.

In nima resnične podpore političnih akterjev.
Tako je. Slovenija potrebuje vlado, ki ve, kaj hoče. Velika koalicija 

bi bila dolgoročno mogoča, če bi obrusili radikalnejše elemente v obeh 
največjih sredinskih strankah, torej v SD in SDS. V sedanjih okoliščinah si 
zelo težko predstavljam, kako bi koalicijo sestavljali tako različni ljudje, 
kot sta na primer na eni strani Majda Potrata in na drugi Branko Grims. 
Tudi če bi bila mogoča, velika koalicija ni čarobna paličica. Slovenija 
potrebuje vlado, ki ve, kaj hoče, in ki je pri uresničevanju tega učinkovita.

Koliko SD in SDS pa bi, če bi obrusili robove, sploh ostalo? 
Ali ni nekje blizu tega roba tudi Janez Janša?

Ni blizu roba. Politična stališča predsednika SDS so izrazito sredin-
ska, zmerna. Janša je demokrat, občutljiv za probleme državljanov in 
gospodarstva. Res pa je, da je odločen in retorično oster. Včasih žal tudi 

potreban za vstop v parlament, si je prigrabila kar dve bistveni področji; sodstvo in policijo. Očitno ji to še ni dovolj. Zdaj hoče še tožilstvo; potem si 
lahko predstavljamo, kakšno bo njeno maščevanje nad tistimi, ki so bili tako predrzni, da so dvomili v njeno pravico, da počne kar hoče. V bistvu gre 
za vzorec, ki je znan že iz časa komunizma: vsa oblast v rokah ene stranke, pa čeprav je to najmanjša. Saj je bila tudi komunistična partija v bistvu 
maloštevilna, pa je kljub temu držala v svojih krempljih vse in vsakogar. Končno je LDS ena izmed njenih naslednic.

In predsednik vlade?
No, počepnil je pred zahtevami te nasilne stranke in njene predsednice in s tem izgubil še tisto malo kredita, kar mu ga je ostalo. Sicer je pa zmaga 

Kresalove nad interpelacija Pirova zmaga – politično je namreč mrtva, saj se je razgalila do kraja in samo slepec tega ne vidi. Pa tudi tega ne vidi, da 
je prevelik politični apetit pokopal komunistično partijo in bo tudi LDS. Kot kaže pa na to ne bo treba čakati pol stoletja.

Sicer pa je v pogovoru za Dnevnik tekoče zadeve dobro ocenil predsednik Zbora za republiko Gregor Virant, minister v prejšnji Janševi vladi:
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Vladajoča koalicija je nastala po volitvah 2008, na katerih je najtežji 
poraz doživela LDS, ki se je komajda uvrstila v parlament. Namesto 
23 poslancev so jih našteli samo še 5. Toda, potem so se začele vrstiti 
medijske interpretacije, češ da Pahorjeva zmaga z 29 poslanci ni realna, 
saj da je v njegovih odstotkih skrito v resnici veliko število eldeesovcev, 
ki so se žrtvovali in namesto za LDS glasovali za SD, da bi pripomogli v 
zmagi nad Janšino SDS.

Do tal poražena stranka se je odtlej začela obnašati kot tiha zmago-
valka. Medtem ko je močnejši Desus s 7 poslanci komajda spravil svojega 
predsednika Karla Erjavca v vlado, je LDS dobila kar dve ministrski 
mesti in to v represivnih resorjih policije in pravosodja. Najmočnejši 
kadrovik pa je naenkrat postala odvetniška pisarna Senica, ki je uspela 
v ministrski zbor lansirati kar dva pravnika s svoje plačilne liste: Katarino 
Kresal in Aleša Zalarja.

Na volilno noč četrta stranka zmagovite koalicije je že po nekaj 
dnevih postala tretja po moči. 5 je naenkrat postalo več kot 7, z manj 
parlamentarne moči je postala član elitne vladne trojice, Desus pa le 
pridruženi član vlade.

Predsednica LDS Katarina Kresal je kot policijska ministrica že na 
začetku izvršila tiho revolucijo. Odločila se je, da ne bo upoštevala dote-
danjih pravil javnih razpisov za generalnega direktorja policije, in se je 
odločila, da bo spremenila pravila tako, da bo odslej sama po osebnem 
izboru postavljala prvega moža policije. Premier Pahor in koalicija sta 
ustregla njeni želji in uzakonila njen lex cresalis.

Naslednji korak je bilo ad hoc imenovanje LDS Draška Veselinoviča 

za šefa NLB. Svet Banke Slovenije je namreč ocenil, da je bil postopek 
izbire direktorja NLB izpeljan neustrezno. In čez čas se je dogodila afera 
Golobič, v kateri je predsednik Zaresa obtožil Veselinoviča, da je medijem 
predal prirejene dokumente o kreditih Ultre. Politični rezultat je bil 
moralni fiasco vodje Zares, kar je katapultiralo LDS na drugo mesto po 
simbolni moči v vladi. Njenih 5 je štelo več kot Zaresovih 9.

Ko so nekateri mediji konec 2009 razglasili ministrico Kresalovo za 
žensko leta, se je začela kazati motnja: vlado sicer vodi Borut Pahor, 
toda prva zvezda vlade je vendar Katarina Kresal. 5 je preseglo celo 29.

Veljala je kot heroina, prikazovala se je kot rešiteljica, saj je nastopala 
v medijih, kot da ona sama razrešuje bridko usodo izbrisanih, preostale 
vladne stranke kot da ji samo statirajo.

Krdelo mastifov, ki je pokončalo svojega lastnika, je resda ustavilo 
njeno glorifikacijo, toda praktično je LDS delovala kot država v državi. 
Policijski aparat je sredi belega dne aretiral ministra Milana Pogačnika, 
nato pa prisluškoval ministrici Ljubici Jelušič. Pod vodstvom Kresalove je 
slovenska policija spominjala na metode Rankovićevega prisluškovanja 
Titu in Kardelju v šestdesetih. Razlogi za tako drastične metode zoper 
ministra so neverjetni. Po tej logiki bi namreč po zgledu Pogačnika in 
Jelinčiča morali aretirati tudi Zorana Jankovića in množico županov, ki so 
hodili h kmetijskemu ministru na pogajanja o prekvalifikaciji občinskih 
kmetijskih zemljišč v zazidalna.

Eliminacija ministra Pogačnika je bila sicer pravi masterpiece. 
Nezaslišana zloraba policije v njegovi aretaciji je bila praktično neopa-
zna, saj jo je zakrilo vsesplošno zadovoljstvo, da je takratni ministrski 

Dilemo, pred katero je bila ob interpelaciji postavljena stranka LDS je zelo prodorno ocenil v Mladini št. 14 Bernard Nežmah pod naslovom “Mož-
ganski vsadek” in podnaslovom: “stranka LDS od največjega poraženca volitev do najbolj turbulentne vladne stranke, ki se sooča z dilemo: postati spet 
najšibkejša koalicijska stranka ali zavzeti mesto najšibkejše opozicijske stranke”:

ciničen. V slovenski realnosti in ob njegovih izkušnjah je včasih cinizem 
celo razumljiv, čeprav ga sam ne odobravam in se mu skušam izogibati.

Tudi Pahor je precej zmeren, sredinski politik. Je pa med njim in 
Janšo nekaj velikih razlik. Pahor se izogiba cinizmu, kar je dobro. Janša 
pa bistveno manj govori, toda tisto, kar reče, potem tudi stori. Pri Pahorju 
je zelo veliko večinoma všečnega govorjenja - 90 odstotkov tistega, kar 
pove, takoj podpišem -, med tistim, kar reče, in tem, kar se nato dela, 
pa je ogromen prepad. Želite primere?

Seveda.
Tak anekdotičen primer je izjava o tem, da je v birokraciji 50 odstot-

kov zaposlenih preveč. S to izjavo bi se verjetno marsikdo strinjal, vsi se 
celo strinjamo s tem, da je v birokraciji preveč zaposlenih. Razlika je v 
tem, da je Janša na začetku mandata napovedal, da bo postopoma, z 
mehkimi ukrepi zmanjševal število zaposlenih v državni upravi, in smo 
to tudi realizirali. Pahor pa je v nekem trenutku v vlogi vrhovnega šefa 
birokracije izjavil, da je v tej birokraciji 50 odstotkov ljudi preveč, temu 
pa niso sledila nobena praktična dejanja. Predstavljajte si, da bi direktor 
Mercatorja ali pa Krke ali Leka izjavil, da je v podjetju 50 odstotkov ljudi 
preveč. Naslednji dan bi ga delničarji vprašali po zdravi pameti, češ, kaj 
pa si delal doslej, kje pa imaš program odpuščanja. To je simptomatičen 
primer, v resnici gre za način funkcioniranja, za popolno neodgovornost 

za izrečeno. Pahorjeva beseda ne pomeni nič, ima le zunanji blišč.
Torej je za slabo delo te vlade predvsem kriv Borut Pahor?
Za slabo delo vsake vlade je v prvi vrsti odgovoren predsednik vlade, 

tako kot je za slabo delo podjetja predvsem odgovoren prvi človek v 
podjetju. Ja, za delo te vlade je najprej odgovoren Borut Pahor, čeprav - in 
to je paradoksalno - je meni osebno prav predsednik vlade med najbolj 
simpatičnimi figurami te vlade in med figurami z na retorični ravni najbolj 
sprejemljivo politiko. Ponavljam: ključni problem je, da je med to simpa-
tično retoriko in simpatično figuro ter pozitivno energijo, ki jo izžareva, 
ter tistim, kar se v praksi dogaja, neskončen prepad. Ali je to zato, ker so 
besede le igra, blef, ali pa zaradi nesposobnosti, niti ni pomembno.

Torej Pahor ni ustrezna izbira za funkcijo, ki jo opravlja?
Gotovo ne. Prepričan sem, da je slab predsednik vlade, da pa bi bil 

dober predsednik republike.
Verjetno pa ni mogoče kar posplošeno reči, da je slaba celot-

na vlada? Ali so po vašem mnenju v njej ministri, ki so dobri?
Vsekakor. Cenim delo ministra Ivana Svetlika. Čeprav gre za področ-

je, ki je problematično in konfliktno ter ima velike težave s sindikati, ve, 
kaj hoče, in to tudi dela. Upanje imam tudi v novega ministra za zdravje 
Dorjana Marušiča. Je dober poznavalec zdravstvenega sistema in želim, 
da mu bo omogočeno tisto, kar misli, da je treba narediti.
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Padec berlinskega zidu, žametna revolucija na Češkoslovaškem, 
strmoglavljenje Ceausescujevega režima v Romuniji – to so zunanji 
okviri, ki so dodatno pospeševali slovenske demokratizacijske korake ob 
koncu leta 1989. Ti koraki so otipljivo podobo dobili predvsem s prvimi 
povojnimi večstrankarskimi volitvami na cvetno nedeljo, 8. aprila 1990.

Različne prireditve so v minulih dneh oživljale spomin na volilno 
vrvenje izpred dvajsetih let, ki sta mu vrata odprla zakon o političnem 
združevanju in nova volilna zakonodaja, sprejeta decembra 1989. 
Marsikdo tako obuja tudi pričakovanja, s katerimi so posamezniki in 
ustanove vstopali v prelomen politični proces, ki je z volitvami “dele-
gatov” republiške in občinskih skupščin ter republiškega predsedstva 
prinesel številne korenite spremembe, kot so vzpostavljanje demokra-
tičnih ustanov in pravne države, osamosvojitev, vstop v evroatlantske 
povezave … Tako spominjanje je vsekakor smiselno, saj uvid v nekdanja 
pričakovanja kliče k presoji, katera od njih so obstala na situ dveh 
desetletij demokratizacije.

»Sedaj bo drugače«
Cerkvena pričakovanja so v veliki meri povzemale nekatere izjave, 

med katerimi velja na prvem mestu omeniti izjavo slovenskih škofov 
o volitvah. Zanje so bile te »najpomembnejši politični trenutek naše 

povojne zgodovine«. Velika večina Slovencev je namreč vsa povojna 
leta čutila, da se za takratno oblast ni izrekla na pravih volitvah. »Sedaj 
bo drugače,« so bili marca 1990 prepričani škofje: »Odslej bomo imeli 
vlado in oblast, kot si jo bomo sami izbrali. Prihodnost naše domovine 
je torej v veliki meri položena v naše roke. Iz tega sledi, da so te volitve 
naša državljanska in moralna dolžnost.«

Škofje so volilne upravičence iz katoliške skupnosti opozorili tudi na 
nekatera merila, ki naj bi usmerjala njihovo odločanje. Upoštevali naj bi 
programe strank in izbirali take, ki so združljivi s krščanskim pogledom 
na življenje človeka, družine, naroda in družbe; zaradi podobnosti pro-
gramov je zelo pomembno presoditi tudi, kakšni so ljudje, ki kandidirajo 
za prihodnje slovensko vodstvo. »Prav je, da zaupamo oblast tistim, 
ki jim ne gre za osebno uveljavitev ali kariero, temveč za pravičnost, 
svobodo in vsestransko blaginjo,« so zapisali škofje, ki so poleg moralne 
izpostavili tudi strokovno usposobljenost kandidatov.

V izjavi pa so posebej opozorili še na eno dejstvo, povezano s ta-
kratnimi volitvami: z njimi se nismo odločali le o prihodnosti, temveč 
izrazili tudi odnos do preteklosti. »Če bomo volili dosedanjo oblast, 
bodo to mnogi razlagali, kakor da se strinjamo z ureditvijo, kakršno 
smo imeli do sedaj. Če pa s preteklostjo ne moremo biti zadovoljni, če 

negativec no. 1 naposled le odletel. Z njim pa podrobna parlamentarna 
interpelacija za LDS neugodne zadeve Baričevič.

A LDS je kot stroj nadaljevala svojo strategijo. Minister Zalar je 
vsiljeval odstavitev tožilke Brezigarjeve zoper voljo premiera Pahorja. 
LDS je z njim stavila najvišji vložek: jaz ali ona?

Ko je v nekem trenutku predsednik vlade spregledal, da ga partnerska 
stranka postavlja pred izvršena dejstva, je izrekel svoj zgodovinski – ne.

In zdaj nastopi znameniti shod veljakov stranke, ki ni potekal v 
prostorih stranke, ampak znotraj zidov gradu Brdo. Od koder sta potem 
prišli v medije dve šokantni izjavi novoreka liberalcev. Evroposlanec 
Jelko Kacin je predsednika vlade imenoval za Sončnega kralja, kar je 
sicer povsem simpatična metafora, ko bi jo seveda zapisal kak publicist. 
Toda tako zaničujoče ocene o Borutu Pahorju ne izrekajo niti njegovi 
največji tekmeci iz SDS.

Še radikalnejši pa je bil podpredsednik LDS in psihiater Slavko Ziherl, 
ki je o generalni tožilki izrekel dobesedno: Janša je možganski vsadek 
v glavi Brezigarjeve!

Doslej je za dno političnega primitivizma veljal ex-poslanec SDS 
Pavle Rupar, ki je v parlamentu dvema poslankama negiral njuno žen-
stvenost rekoč, da bi jima morali pregledati mednožje. Tokrat vrhovnik 
LDS izniči osebo generalne tožilke, saj jo je opredelil kot človeka, ki 
sploh nima svojih možganov!!!!!!!!!???????????????????? ?????????????
???????????????????

LDS, ki je nekoč veljala kot korektna stranka, ki se izogiba sovražni 

govorici, je postala nosilec najbolj agresivnega govora. Pri čemer je 
policijska ministrica Kresalova izgubila še poslednjo kredibilnost. Pred 
časom se je v več teve izjavah naslavljala na državljane, da prehitra 
vožnja povzroča nesreče, zdaj pa so jo ujele kamere, kako je njeno vozilo 
drvelo po avtocesti daleč prek dovoljene hitrosti.

Čas je, da se povprašamo: kaj so ideje, ki jih uteleša in se zanje bori 
moderna LDS? O sebi pravijo, da bi lahko še veliko dobrega napravili za 
Slovenijo. Torej, če uspejo odstraniti tožilko brez možganov, bo država 
zacvetela?

Kaj pa dramatično zadeva bivanje prebivalcev Slovenije? Časnik 
“Dnevnik” je presenetil z drzno in razumno potezo, ko je pred dnevi 
namesto političnih peripetij postavil kot osrednjo temo naslovnice trdne 
delce v zraku. A ne kot floskulo, temveč skozi pogovor z zdravniki, ki so 
našteli stotine umrlih na leto. Trdni delci niso samo številka, ampak 
realna grožnja, veliko večja kot prašičja gripa, ki je histerizirala celo 
državo. Doktor Peter Otorepec prinaša podatke, da zaradi življenja v 
takšnem okolju vsako leto umre približno 200 ljudi več, kot bi jih, če bi 
bil zrak bistveno boljši!!!

A tej novi smrti, ki kosi po prebivalstvu, se ni zoperstavil odstopljeni 
minister za zdravje, ne prva dama zdravniške zbornice in še toliko manj 
ministrica LDS za policijo, ki ni dala aretirati županov mest, ki brezbrižno 
opazujejo, kako jim meščani ginevajo zaradi poškodb pljuč in alergij, 
ne da bi sprejeli ukrepe, s katerimi bi dosegli znižanje koncentracije 
smrtonosnih delcev pod dovoljeno koncentracijo.

Za ledene gore je znano, da je tisto, kar je videti nad vodo, samo ena desetina, 9 desetin pa je pod vodo skritih. Prav tako je bila interpelacija samo 
majhen del problemov, ki se pred javnostjo bolj ali manj uspešno skrivajo. Naj gre za Zdravstvno blagajno, ki je s 112 milijoni evrov izgub finančno “v 
zadnjih zdihljajih”, ali pa za kartelne dogovore gradbenih podjetij pri gradnji avtocest, s katerimi so si namesto 5 milijard evrov zaračunali 7 milijard in 
2 milijardi pospravili v žep – seveda na račun davkoplačevalcev – ali pa za kup drugih: vsekakor je to položaj, v katerega smo slavno prikolovratili pod 
vodstvom komunistične klike – razen v času 2004-2008 – po volitvah leta 1990, ki jih je Bogomir Štefanič v Družini 16 označil kot “svobodne, a nepoštene”.
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Ko človek vse to opazuje in presoja, zraven pa doda še vse, za kar ni niti prostora, da bi objavili (recimo kartelsko dogovarjanje gradbincev ob gradnji 
avtocest, kjer so slovenske davkoplačevalce, kot kaže, oškodovali za dve milijardi evrov, ki so ju pospravili v žep; ali pa zlorabe posameznih politikov, kot 
je npr. ljubljanski župan, in podobno), potem se mora človek res strinjati z Virantom, da bi bile predčasne volitve trenutno slaba rešitev. Kljub vsemu je 
namreč lep del slovenskih volilcev tako zaslepljen, da še vedno naseda tistemu, ki najglasneje vpije, zraven pa ne opaža, da poskušajo Slovenijo spraviti 
nazaj v komunistične vode prav tisti, ki so bili zadnjih dvajset let (z izjemo SDS 2004-2008) na vladi in so v bistvu samo preoblečeni nadaljevali, kar so 
oni in njihovi predniki počeli že prej več kot pol stoletja – ropali, kjer se je dalo kaj izropati, kradli, kjer se je dalo kaj ukrasti, in polnili svoje tatinske žepe. 
Zato je čisto prav, da ta vladna koalicija (boljši izraz bi bil “kregalicija”, saj se v času, ki jim ostane od ropanja in laganja ljudem, samo še prepirajo 
med sabo) spravi Slovenijo tako gospodarsko kot politično popolnoma na dno. Tako je vsaj nekaj upanja, da bo večina volilcev spoznala, kam spadajo 
in jim pot tja tudi pokazala. Škodo, ki so jo že naredili in jo še bodo, bo pa slovenskih davkoplačevalec čutil še dolga desetletja.

hočemo temeljite spremembe in drugačno razvojno pot naše domovine, 
bomo volili stranke in ljudi, ki so si za te spremembe že do sedaj najbolj 
prizadevali,« se glasi tisti del predvolilne izjave slovenskih škofov, ki je 
najbolj jasno »sugeriral«, koga voliti.

Katoličani jeziček na tehtnici
Ali so katoličani tem usmeritvam, presejanim skozi lastno vest, 

sledili? »Znano je, da je leta 1990 Demos zmagal z zelo pičlo večino. 
Ko ne bi bilo katoličanov, ki so zaradi svojega specifičnega položaja v 
totalitarizmu bistveno pripomogli k zmagi Demosa, te zmage ne bi 
bilo,« v odgovor na to vprašanje ponujamo besede publicista prof. 
Justina Stanovnika. Demos – Združena opozicija je v zakonodajni 
republiški skupščini, ki je imela v treh zborih (družbenopolitični zbor, 
zbor občin in zbor združenega dela) 240 delegatov, dobil 127 mest, 
torej dejansko »pičlo večino«, ki so jo v veliki meri res zagotovili prav 
katoličani. Ne nazadnje je bila znotraj Demosovih strank (Slovenska 
demokratična zveza, Socialdemokratska stranka Slovenije, Slovenska 
kmečka zveza – Ljudska stranka, Zeleni Slovenije in Slovenski krščanski 
demokrati) najuspešnejša prav krščansko-demokratska opcija, ki je tako 
po poprejšnjem dogovoru dobila mandatarja nove vlade.

A spomniti velja, da bi bila Demosova večina vendarle lahko večja, 
če ne bi bila že sicer skrajno zapletena volilna zakonodaja (v vsakega 
od treh skupščinskih zborov smo volili po drugačnem volilnem sistemu, 
tako rekoč hkrati so potekale volitve v republiško predsedstvo, republiško 
skupščino in lokalne skupnosti, kandidacijski postopki so bili izredno 
zapleteni in umeščeni v skrajno napete časovne roke ...) tudi sistemsko 
neupravičeno “nagnjena” v prid kontinuitetnim strankam.

Prednost nekdanjih oblastnikov
O teh anomalijah, zaradi katerih lahko volitvam leta 1990 poleg 

pridevnikov “svobodne, demokratične in legitimne” dodamo tudi 
“nepoštene”, je v Študijskem centru za narodno spravo ob 20. obletnici 
volitev med drugim govoril pravnik dr. Lovro Šturm, ob prvih volitvah 
opozicijski predstavnik v republiški volilni komisiji in član Demosovega 
volilnega štaba.

Ena bistvenih nepoštenosti takratnih volitev je povezana z izbira-
njem delegatov v republiškem in občinskih zborih združenega dela. 
Zakonodaja je namreč novim strankam onemogočala, da bi delovale v 
podjetjih, ustanovah in državni upravi, nekdanjim družbenopolitičnim 
organizacijam – nekatere med njimi so se preoblikovale v stranke – pa 
je bilo tako delovanje ob ohranitvi njihovih dotedanjih organizacijskih 
struktur dovoljeno, kar je v primerjavi z opozicijo bistveno povečalo 
izvoljivost njihovih kandidatov na 7.000 voliščih, kjer so izbirali člane 

zborov združenega dela. Privilegij strank, naslednic družbeno političnih 
organizacij, je bil v razmerju do novih političnih strank tako izrazit, da 
je bilo po prepričanju dr. Šturma s tem kršeno načelo enakih možnosti 
za nastop na volitvah, tako pa tudi pod vprašaj postavljena poštenost 
volitev. Prav zbor združenega dela je bil tisti, v katerem Demos ni imel 
večine, temveč le 29 delegatov, tako da je lahko ta “tretji dom” prvega 
povojnega večstrankarskega parlamenta blokiral marsikateri Demosov 
zakonski predlog. Spomnimo se samo zgodbe o lastninjenju nekdanjega 
družbenega premoženja.

V razpravi po Šturmovem predavanju je med drugim prišlo na 
površje vprašanje, ali so oziroma bodo kontinuitetne stranke kdaj 
priznale, da so svoj volilni izplen leta 1990 povečale na nepošten način. 
Odgovor je bil: nikdar.

Glajenje totalitarnih robov
Zakaj opozarjamo na ta sporni vidik dogodka, ki je sicer v kolektivni 

spomin vpisan kot ena njegovih najsvetlejših točk? K temu nas navajajo 
nenehne poteze “restavriranja” preteklosti, s katero so želele volitve leta 
1990 dokončno prelomiti; poteze, ki želijo za nazaj “zgladiti” vse ostre 
totalitarne robove in jih prikazati kot neškodljive obline.

Na to je ob robu Šturmovega predavanja opozorila tudi direktorica 
Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič. Če se je leta 
1990 zdelo, da se na stežaj odpirajo vrata v lepšo prihodnost, se dvaj-
set let pozneje na slovenska tla z neko nenavadno vztrajnostjo vrača 
»zatohel duh preteklosti in poškodovanosti mentalitet«. O tem – tako 
Valičeva – pričajo dogajanja ob odkritju Hude Jame, (ne)sprejemanje 
vse totalitarizme obsojajočih resolucij Evropskega parlamenta in OVSE, 
Titova cesta v Ljubljani, visoko državno odlikovanje šefu tajne politične 
policije, spominske slovesnosti ob stoti obletnici rojstva ideologa 
totalitarnega komunizma Edvarda Kardelja, praznovanje ponarejene 
zgodovine v obliki t. i. dražgoške bitke, ideološko prirejen Kviz zmage, 
ki ga zveza borcev brez sramu posreduje v šole …

Ali nas sedanji upravljavci države in najglasnejši mnenjski voditelji 
res hočejo prisiliti, da se bomo spominjali napačnih stvari in pozabljali 
prave? Privoliti v tako logiko nujno pomeni postaviti pod vprašaj trdnost 
in tako prihodnost slovenske demokracije.

»Sedaj bo drugače,« so leta 1990 zapisali slovenski škofje. Marsikaj 
je res drugače, marsikaj pa se pod sedanjimi oblastniki zdi kot morasto 
vračanje že videnega, kar sproža vedno glasnejše pozive k predčasnemu 
»prazniku demokracije«, kot pravimo volitvam. Spomin na leto 1990 
ima v takih okoliščinah dodatno sporočilnost.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

Med	šolskim	letom	sem	prebil	ves	prosti	čas	Za	
vodó.	 Ta	 zemljepisna	 označka	 se	 ne	 da	 sklanjati,	
je	 verbum	 indeclinabile.	 Če	 smo	 jo	 pa	 le	 hoteli	
slovnično	 obdelovati,	 smo	 jo	 rabili	 kot	 sestavljeni	
samostalnik.

»Jaz	ti	že	pokažem	tisto	tvojo	Zavódo,«	mi	je	oblju
bila	nekoč	mati,	ko	sem	prišel	domov	moker	ko	miš.	
Skopal	sem	se	namreč	v	Ljubljanici,	pa	kar	oblečen.	
Pa	 ni	 držala	 besede.	 Namesto	 da	 bi	 mi	 “pokazala	
Zavódo”,	mi	je	segla	s	sovražnim	namenom	v	lase.

Ob	Ljubljanici	 je	bilo	takrat	več	Zavód,	pa	tako	
pripravne,	moderno	bi	rekel	intimne,	ni	bilo	nobene,	
kot	je	bila	naša.	Segala	je	na	današnjem	Cankarjevem	
nabrežju	 od	 Kollmana	 do	 Krojaške	 ulice.	 Škarpe	
ni	 bilo.	 Kdor	 je	 padel	 Za	 vodó	 v	 Ljubljanico,	 se	 je	
najprej	potočil	po	strmem,	zelenem	bregu	in	nato	
šele	 čofnil	 čez	 nizke	 lesene	 pilote	 v	 vodo.	 Tako	 se	
zgodilo	Mlakarjevemu	najmajšemu,	ki	je	pa	zaslužil	
to	neprostovoljno	kopel.	Zakaj	se	je	pa	skazoval	na	
ozki	 leseni	ograji,	namesto	da	bi	bil	hodil	 lepo	po	
varnih	tleh.

Tudi	 prehoda	 na	 most	 še	 ni	 bilo,	 Ljubljanica	 je	
tekla	že	pri	zmerno	veliki	vodi	prav	pod	Kollmanovo	
hišo.	Zato	smo	bili	večinoma	sami	med	seboj.

Na	to	vzorno	igrišče	so	hodili	otroci	iz	obrežnih	
hiš	in	z	Mestnega	trga,	pa	samo	otroci	“gmen”	ljudi.	
Le	Wagnerjev	Nestel	(imeli	so	svojo	hišo)	nas	je	prišel	
včasih	dražit.

Nekoč	je	sedel	na	ograji	in	jedel	mandeljne.	Jaz	bi	
jih	tudi	rad,	pa	jih	nisem	imel.

»Češ?«
»Daj!«
»Odpri	usta!
Jaz	jih	željno	odprem,	on	mi	pa	vanje	–	pljune.	

Imel	je	pač	“gosposke”	manire.
Za	vodó	se	nas	je	zbralo	včasih	do	pol	stotnije	ot

rok	različne	starosti	in	velikosti.	Zastopani	so	bili	vsi	
trije	spoli.	Ženski	in	srednji	(otroci,	ki	še	niso	hodili	
v	šolo)	sta	se	igrala	zase,	moški	pa	zase.	Z	“babami”	
se	igrati	je	bilo	za	fante	sramotno.

Deklice	so	se	igrale	skoraj	same	nemške	igre.	Da	
se	ohrani	spomin	nanje,	hočem	tu	eno	navesti.	Igrale	
so	jo	tako,	kakor	so	še	v	zadnjem	času	igrali	otroci	
tisto:	“Majka	pride	s	kolodvora”.	Samo	napev	je	bil	
drugačen.

Mimogrede	povedano,	bo	tudi	“majka”	kmalu	po
zabljena;	kajti	povojni	otroci	se	zanimajo	večinoma	
le	za	lepotne	tekme,	maškeradne	plese	in	podobno.

Besedilo	tiste	nemške	igre	se	glasi:
Es	 kommt	 ein	 Mann	 von	 Ninive,	 Ninive,	 Kaiser	

von	Pilatus	–	Pride	mož	iz	Ninive,	Ninive,	cesar	od	
Pilata.	(Kakšen	je	“pilatski	cesar”	ali	“cesar	od	Pilata”	
in	kaj	ima	zraven	opraviti,	ne	vem,	toda	dekleta	so	
ponavljala	ta	odpev	po	vsaki	vrstci).

Was	will	der	Mann	von	Ninive,	Ninive,	itd.	–Kaj	

hoče	mož	iz	Ninive,	Ninive,	itd.
Er	will	die	schönste	Tochter	haben,	Tohter	haben,	

itd.	–	Najlepšo	hčerko	hoče	imeti,	hoče	imeti,	itd.
Wie	soll	die	schönste	Tochter	heißen,	itd.	–	Kako	

naj	se	najlepša	hčerka	imenuje,	itd.
Sie	soll	–	tu	je	prišlo	ime	na	primer	–	Marija	hei

ßen,	itd.	–	Imenuje	naj	se	Marija,	itd.
Pri	 nekaterih	 igrah	 je	 bilo	 treba	 šteti,	 kakor	 na	

primer	pri	“pofoškanju”,	da	smo	določili	tistega,	ki	
je	prvi	mižal.	Jezika,	v	katerem	smo	šteli,	ne	poznam.	
Gotovo	je,	da	ni	slovenski,	čeprav	so	vmes	nekatere	
slovenske	besede.

Vzemimo	na	primer	tale	način	štetja:	Anča	po
maranča	štrukelj	bukelj	dimene	damene	drsk.

Ali	pa:	Andoj	tertanoj	šivi	kompanisrbara
ka	tikataka	vijavajja	ven.	Za	deklice	 je	bilo	tu	
“ven”,	za	nas	fante	pa	še	ne.	Mi	smo	navadno	šteli	še	
naprej,	in	sicer	s	prav	pristnimi	domačimi	besedami,	
ki	pa	niso	za	tisk.	Zato	so	nas	deklice	oštevale,	zlasti	
tiste,	ki	so	znale	nekoliko	nemški:

»Garstige	Buben!	–	Grdi	pobje!«
Priznati	moram,	da	smo	včasih	rabili	nesalonske	

izraze,	preklinjali	pa	le	nismo,	kakor	današnja	mla
dina,	ko	lete	celo	iz	nežnih,	rdeče	pobarvanih	ustec	
hudiči	kakor	orehi	iz	koša.

Fantje	smo	že	takrat	gojili	šport,	čeprav	smo	to	
besedo	samo	zato	poznali,	ker	se	je	neka	vrsta	cigaret	
tako	imenovala.

Bili	smo	“kozo”,	“tancali”	z	eno	nogo	po	“ristan
cu”,	 metali	 žogo,	 ki	 so	 jo	 lovili	 “kužki”,	 šli	 smo	 se	
ko	nje,	 vojake,	 roparje,	 mance,	 štolcali	 smo	 se	 in	
frni	ku	lali,	tepli	se	in	pofoškavali.

Včasih	je	bilo	kakor	v	Babilonu.	Iz	šuma	in	vpitja	
so	se	slišli	različni	klici:	Pri	novem	cesarju	gor	in	dol	–	
eins,	zwei,	drei	pofoškan	–	jaz	sem	zapik	–	odpik.	Od	
Krisperjevega	skladišča	(danes	Cankarjevo	nabrežje	
19)	sem,	kjer	so	se	navadno	igrale	deklice,	je	pa	od
mevalo:	»Es	kommt	ein	Mann	von	Ninive,	Ninive. . .«

Ker	smo	bili	pri	igrah	ali	pogovorih	večkrat	raz
ličnega	“naziranja”,	 je	samo	ob	sebi	prišlo	tudi	do	
rokoborb.

Tako	smo	gojili	šport	vseh	vrst.	Od	današnjega	se	
je	razločeval	samo	v	tem,	da	smo	bili	športniki	 let	
otroci,	 večinoma	 ljudskošolski,	 da	 nismo	 pobirali	
pri	“tekmah”	vstopnine	in	se	nismo	hodili	po	svetu	
skazovat.	To	bi	bil	pogled	za	bogove,	in	ljudje	bi	bili	
kar	vkup	vreli,	če	bi	bili	takrat	odrasli	metali	žogo,	
ali	če	bi	se	celo	dame	žogale.

Ko	 je	 postalo	 toplo,	 smo	 se	 vrgli	 tudi	 na	 vodni	
šport.

Ob	Kollmanovi	hiši	so	vodile	k	Ljubljanici	lesene	
stopnice.	Tu	je	bil	navadno	privezan	dolg	čoln,	kakor	
so	bili	tisti,	v	katerih	so	pred	leti	Barjani	vozili	šoto	
in	zeljnate	glave	v	mesto.	Za	nas	 je	bil	 skoraj	brez	
pomena,	 ker	 so	 nas	 vselej	 nagnale	 ženske,	 ki	 so	 v	

Za vodó
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njem	prale.	Zato	smo	hodili	tja	le	po	črve,	ki	smo	jih	
kopali	izpod	stopnic.	Potrebovali	smo	jih	za	ribolov.

Na	drugem	koncu	naše	Zavóde	je	bil	v	vodi	še	drug	
čoln.	Ta	je	bil	vedno	poln	otrok.	Ker	je	bil	priklenjen	
na	precej	dolgo	verigo,	smo	ga	včasih	pognali,	da	je	
dosegel	sredino	reke,	potem	smo	ga	pa	gugali.	Ako	
se	 nam	 je	 “posrečilo”,	 da	 se	 je	 prevrnil,	 smo	 hitro	
poskakali	v	vodo,	ki	je	bila	ob	suhem	vremenu	tako	
plitva,	da	smo	jo	lahko	prebredli.

Pogled	 z	 mostu	 na	 Ljubljanico	 je	 bil	 takrat	 pač	
drugačen,	kakor	je	danes.	Bilo	nas	je	na	vodi	ko	žab.	
Stikali	smo	za	različnimi	stvarmi,	ki	so	jih	ljudje	kot	
staro	šaro	pometali	v	Ljubljanico,	a	so	imele	v	na
ših	očeh	še	veliko	vrednost.	Lovili	smo	tudi	rake	in	
kapeljne,	katerih	je	bilo	vse	polno	pod	črepinjami.	
Jaz	sem	jih	nekoč	prinesel	polne	žepe	domov,	pa	jih	
mati	ni	hotela	speči.	Toliko,	da	jih	nisem	še	dobil,	ker	
sem	zmočil	suknjič.	Zato	sem	potem	vselej	svoj	plen	
odstopil	drugim,	ki	so	imeli	postrežljivejše	matere.

Zelo	radi	smo	se	igrali	ognjegasce	ali,	kakor	smo	
pravili,	 “fajerlešerje”.	 Potrebno	 gasilno	 orodje	 so	
nam	“posojevale”	mlekarice	 in	branjevke,	ki	so	ti
ste	čase	prodajale	na	Mestnem	trgu	in	shranjevale	
svoje	vozičke	deloma	na	Ribjem	trgu,	deloma	pa	Za	
vodó.	V	te	vozičke	smo	se	vpregli	kot	konji,	majhne	
deklice	 smo	 z	 njihovimi	 lesenimi	 punčkami	 vred	
pometali	na	vozove	kot	ognjegasce,	potem	smo	pa	
med	krikom	»Šiška	gori«	drli	proti	Frančiškanskemu	
mostu.	Zaradi	tega	človekoljubnega	dela	smo	si	med	
posestnicami	 “špricenc”	 nakopali	 več	 sovražnic,	
čeprav	jim	ni	bilo	treba	nikoli	dolgo	čakati,	da	smo	
pogasili.	Med	njimi	smo	si	posebno	dobro	zapomnili	

neko	zadirčno	trnovsko	branjevko.
Imela	je	prav	neroden	voz,	katerega	smo	se	poslu

ževali	samo	v	skrajni	sili.	Nekega	dne	se	ga	lotita	dva	
šibka	fantka;	pa	sta	ga	komaj	premaknila,	ko	se	že	
vrže	ženska	nanju	kakor	besna	in	premikasti	uboga	
revčka,	da	je	bilo	joj.

Maščevanje	pa	ni	izostalo.
Ko	 smo	 naslednji	 dan	 videli	 prihajati	 hudo	 Tr

novčanko,	se	vprežejo	trije	najhitrejši	“konji”	v	njen	
voz	in	oddrdrajo	z	njim	proti	“Šiški”,	branjevka	pa	za	
njimi,	vsa	penasta	od	jeze	in	zmerjanja.	Ko	pridivjajo	
do	Frančiškanskega	mostu,	spuste	voz	in	zginejo	v	
Špitalsko	(sedaj	Stritarjevo)	ulico.	Ker	se	 je	ta	 igra	
naslednje	dni	še	večkrat	ponovila,	je	krivična	ženska	
skusila,	kaj	se	pravi	nedolžne	otroke	mikastiti.

Ker	smo	torej	včasih	eno	ali	drugo	stvar,	ki	je	bila	
trenutno	 brez	 gospodarja,	 nekoliko	 “premaknili”,	
smo	si	nakopali	na	glavo	razne	sovražnike.	Najhujši	
izmed	hudih	je	bil	Hinterlechnerjev	poslovodja.

V	tistih	časih	so	duhovniki	nosili	svetle	škornje,	
tako	imenovane	“kanone”.	Izdeloval	jih	je	večinoma	
čevljar	Hinterlechner	v	svoji	delavnici	poleg	Šantlove	
vozarne	(sedaj	Cankarjevo	nabrežje	21).	Njegov	de
lovodja,	hud	bradat	mož,	je	delal	vedno	pri	oknu	in	
pazil	na	škornje,	ki	so	se	ob	zidu	sončili.	Ker	smo	se	
večkrat	tod	motovilili,	se	je	tu	in	tam	pripetilo,	da	je	
kdo	kak	kanon,	ki	je	preslabo	slonel	ob	steni,	sunil	v	
prah,	seveda	čisto	ponevedoma.	Tega	pa	srditi	varuh	
škornjev	 ni	 upošteval,	 marveč	 je	 pošteno	 nabrisal	
tistega,	ki	ga	je	ujel.

Nekoč	sem	jih	dobil	tudi	jaz,	da	sem	bil	ves	maro
gast,	pa	kakor	navadno,	po	nedolžnem.

Pedofilija	je	velik	škandal.	Če	so	vmešani	katoliški	
duhovniki,	 je	 škandal	 še	 hujši.	 Posebno	 za	 verne
ga	 katoličana	 je	 to	 bolečina,	 ki	 zlepa	 ni	 podobna	
drugim.	Je	tudi	dobro,	da	škandali	pridejo	na	dan.	
Bilo	bi	še	slabše,	če	bi	ta	rak	na	tihem	razjedal	ne	le	
duše,	ampak	bi	počasi	onesnažil	in	uničil	od	znotraj	
vso	zgradbo	odnosov	v	Cerkvi.	Kdor	bi	hotel	iskati	
sredstvo	 za	 napad	 na	 katoliško	 Cerkev,	 pač	 ne	 bi	
mogel	najti	česa	boljšega.	To	se	je	videlo	te	dni	pri	
zares	neosnovanih	napadih	na	papeža,	ki	so	dosegli	
višek	25.	marca	z	jasnim	ekstremizmom	v	članku	s	
podpisom	Laurie	Goodstein	v	New York Timesu.	Tako	
je	 čisto	 nesmiselno	 ravno	 papež	 Benedikt	 XVI.,	 ki	
je	zadnje	čase	večkrat	zahteval,	da	v	takih	primerih	
ne	sme	biti	nobenega	popuščanja,	postal	glavni	cilj.

Kampanja,	v	katero	sta	se	zagnala	tisk	in	televizija,	

Maurizio d’Orlando

KAJ SE SKRIVA ZA NAPADI NA PAPEŽA

Ostra kampanja proti Benediktu XVI., ki jo vodi New York Times, hoče udariti moralno 
avtoriteto papeža in katoliške Cerkve. Možna je nova vojska proti Iranu in propad ameriških 
financ ter tržišča zlata.

Avtor članka je znani rimski novinar, ki dobro pozna tudi razmere v Vatikanu. Njegov članek 
je objavil vatikanski poluradni dnevnik L'Osservatore Romano 14. aprila 2010

pa	je	zapustila	znake.	Zdi	se	namreč,	kakor	da	je	pe
dofilija	pojav,	ki	zadeva	zgolj	ali	v	glavnem	katoliške	
duhovnike.	 Ker	 so	 po	 tradiciji	 in	 cerkveni	 zako
nodajo	neporočeni,	jih	je	lahko	obtožiti.	V	Združenih	
državah	 so	 obtožbe	 zadele	 skoraj	 4%	 katoliških	
duhovnikov,	vendar	jih	je	od	vseh	obtoženih	bil	samo	
1%	spoznan	za	krive.	Zdi	se,	kakor	da	je	edina	skrb	
škofov	prikrivati	pedofilske	duhovnike,	kakor	da	o	
tem	ne	bi	bilo	točno	določenih	verskih	zapovedi	in	
kanoničnih	 pravil,	 kakor	 da	 v	 Združenih	 državah	
in	 drugje	 na	 svetu	 vlada	 pomanjkanje	 sodnikov	 in	
sodišč,	ki	bi	se	bili	pripravljeni	soočiti	s	katoliško	hi
erarhijo.	Resnica	je	ravno	nasprotna:	mnoga	sredstva	
obveščanja	in	mnogi	sodni	organi	so	dokazali,	da	jih	
vodijo	 zlobni	 predsodki	 v	 odnosu	 do	 katolištva	 in	
njegovega	vodstva.

O	 natančnejši	 oznaki	 problemov	 in	 obtožbah	
papeža	so	že	pisali	razni	vatikanski	organi.	Pa	tudi	



Wall Street Journal	je	6.	aprila	objavil	uvodnik,	ki	je	
točko	za	točko	pobijal	obrekovanja	papeža	v	članku	
v	New York Timesu.

Kljub	temu	pa	so	razen	obrekovanja	tudi	druge	
sočasnosti,	ki	motijo.	Prva	sočasnost	je,	da	so	mnoge	
obtožbe	(nekatere	za	obdobje	pred	štiridesetimi	leti)	
prišle	na	dan	vse	hkrati,	nepričakovano,	kot	gobe,	po	
malem	v	raznih	državah	sveta.	Že	to	je	nekam	nena
vadna	sočasnost,	toda	druge,	morda	bolj	zapletene,	
pa	tvorijo	vznemirljivo	sliko.

Protikatolištvo New York Timesa
Pri	 napadih	 na	 papeža	 se	 odlikuje	 prav	 Laurie	

Goodstein,	 glavna	 urednica	 za	 verska	 vprašanja	
pri	NYT,	znana	po	svojem	posebnem	in	izjemnem	
protikatoliškem	 sovraštvu,	 kakor	 je	 to	 lani	 dobro	
povzel	newyorški	nadškof	mons.	Timothy	M.	Dolan	
v	članku	z	značilnim	naslovom	“Protikatolištvo”	v	
uradnem	glasilu	škofije,	ker	ga	NYT	ni	hotel	objaviti.

Tovrstna	 “ljubezen”	 za	 škandale	 v	 katoliškem	
svetu	 je	 vidna	 tudi	 nekje	 drugje:	 NYT	 (enako	 kot	
drugi	ameriški	dnevniki)	nočejo	enako	obširno	po
ročati	od	drugih	pedofilskih	škandalih,	ki	zadevajo	
na	primer	Yehuda	Kolko,	docenta	na	Yeshiva	Torah	
Temimah	v	Brooklynu.	Enako	NYT	ni	čutil	potrebe,	
da	bi	poročal,	kako	je	Dov	Hikind,	skrajni	desni	sio
nistični	fanatik	odklonil	pričati	na	sodišču	glede	tiso
čev	pričevanj,	ki	so	bila	zbrana	na	nekem	radijskem	
programu	o	najnovejših	pedofilskih	in	krvoskrun
skih	škandalih	znotraj	 judovskih	skupnosti	v	New	
Yorku	(posebno	tistih,	ki	zadevajo	haredim	–	ultra	
pravoverne	Jude).	In	vendar	se	je	zgodilo:	pričevanje	
je	od	njega	zahteval	odvetnik	Dowd,	znan	po	vseh	
Združenih	državah	zaradi	svojih	znanih	množičnih	
obtožb,	 ki	 so	 spravile	 v	 javnost	 nemalo	 ameriških	
verskih	skupnosti	in	katoliških	škofij.

Medtem	 ko	 v	 pomanjkanju	 drugih	 vlečejo	 na	
dan	štirideset	let	stare	stvari,	ki	zadevajo	katoliške	
duhovnike,	pa	gredo	molče	preko	mnogo	bolj	sve
žih	in	težkih	primerov	pedofilije	(posebno	značilna	
je	zadeva	–	za	katero	je	Tony	Blair	naložil	molk	za	
prihodnjih	sto	let	–	škotskega	dekleta	Hollie	Greig,	
v	katero	so	bili	leta	2003	vmešani	med	drugimi	ge
neralni	 tajnik	 Združenih	 narodov,	 lord	 Robertson	
in	 Gordon	 Brown,	 takrat	 finančni	 minister,	 danes	
ministrski	predsednik).

Pripravljati napad na Iran
Pravzaprav	niti	ni	vznemirljivo,	da	NYT	uporablja	

dvojno	 mero	 in	 dvojno	 vago,	 saj	 mu	 zdaj	 le	 redki	
priznavajo	avtoriteto.	Niti	ni	značilna	britanska	hi
navščina	glede	umazanih	zadev	v	lastni	hiši:	je	pač	
njihova	 navada.	 Mnogo	 bolj	 vznemirljiva	 je	 neka	
druga	sočasnost.	Prav	na	dan	članka	Goodsteinove	
je	agencija	Reuters	ujela	v	Jeruzalemu	novico,	ki	jo	je	
objavila	naslednji	dan,	26.	marca	2010	in	jo	je	povzel	
Washington Post.	pa	je	hitro	izginila	iz	“neodvisnega”	
angleškoameriškega	tiska	in	skoraj	iz	vsega	drugega	
sveta:	možnost,	da	bi	Izrael	uporabil	taktične	jedrske	
bombe	v	preprečevalnem	napadu	proti	Iranu.

Ta	novica	je	ozko	povezana	z	neko	drugo,	ki	se	je	
na	kratko	pojavila	nekaj	tednov	prej,	pa	je	tudi	prav	

hitro	 izginila	 iz	 “neodvisnega”	 časopisja:	 na	 ukaz	
Baracka	 Obame	 je	 bila	 pošiljka	 posebnih	 močnih	
bomb	(ki	naj	bi	jih	uporabili	ob	napadu	na	Iran,	da	
bi	razdejale	podzemeljska	zaklonišča)	preusmerjena	
od	Izraela,	kamor	 je	bila	v	začetku	namenjena,	na	
ameriško	 vojaško	 bazo	 Diego	 Garcia	 v	 Indijskem	
oceanu.	Ta	baza,	1.000	milj	južno	od	Indije,	med	oto
kom	Mauritius	in	Perzijskim	zalivom,	je	idealna	za	
zračni	napad	na	Iran.	Kot	pravi	neki	izvedenec	so	zdaj	
ameriški	bombniki	pripravljeni	udariti	10.000	ciljev	
v	Iranu	v	par	urah,	kar	bi	deželo	popolnoma	uničilo.	

Obamov	 ukaz	 je	 ustavil	 tudi	 izročitev	 Izraelu	
nekaj	 napadalnih	 sredstev	 (helikopterjev,	 avionov	
cistern	 za	 oskrbovanje	 z	 gorivom	 na	 dolge	 proge),	
potrebnih	 za	 napad	 na	 Iran,	 ki	 jih	 je	 že	 v	 pretek
losti	odklonil	tudi	Bush.	Busheva	odklonitev	je	bila	
objavljena	konec	avgusta	nekaj	tednov	pred	propa
dom	Lehmana	med	ameriško	predsedniško	volilno	
kampanjo.	Posledica	je	bila,	da	se	je	naklonjenost	in	
financiranje	ameriškega	judovskega	lobbyja	od	Mc
Caina	premaknilo	k	Obami.

Neposredno	po	tem,	9.	aprila	sta	Rusija	in	Združe
ne	države	podpisali	dogovor,	s	katerim	se	obvezujeta,	
da	ne	bosta	uporabljali	jedrskega	orožja	proti	drža
vam,	ki	so	podpisale	dogovore,	da	ne	bodo	razvijale	
jedrske	oborožitve	(to	pa	pušča	zunaj	dogovora	Iran	
in	Severno	Korejo,	pa	seveda,	strogo	vzeto	tudi	Izrael,	
vendar	o	njem	ni	besede).	Iz	istih	dni	je	novica,	da	se	
Obama	in	Sarkozy	trudita	doseči	mednarodni	spo
razum	za	nove	sankcije	proti	Iranu	v	nekaj	tednih,	
morebiti	že	v	nekaj	dneh.	Jasno	je,	da	bi	od	sankcij	
bilo	mogoče	prav	hitro	preiti	na	katastrofalen	napad	
na	Iran.	In	vendar	Iran	ni	edina	dežela,	ki	bi	lahko	
prelomila	dogovore	glede	jedrskega	oboroževanja.	
Na	primer	Izrael,	ki	v	posmeh	vsem	dogovorom	raz
polaga	z	200	do	400	atomskimi	konicami.	Saj	celo	
grozi	z	njihovo	uporabo	(čeprav	omenja	taktično	je
drsko	orožjo,	kakor	da	bi	to	bilo	manj	vznemirljivo).	
Kot	je	znano,	je	poudarek	na	dejstvu,	da	si	bi	skušal	
Iran	(morda)	ustvariti	nekaj	maloštevilnih	jedrskih	
orožij.	“Morda”	je	v	tem	primeru	obvezen,	saj	ni	no
benih	jasnih	dokazov.	Tudi	pogojnik	je	obvezen,	saj	
je	svet	lahko	ugotovil,	koliko	so	vredne	informacije	
raznih	tajnih	služb.	Govorili	so,	da	je	Irak	Sadama	Hu
seina	razpolagal	z	orožjem	za	množično	uničevanje.	
Irak	so	napadli,	okrog	1,3	milijona	Iračanov	je	umrlo,	
orožja	za	množično	uničevanje	pa	niso	našli.	Spričo	
nekaterih	trditev	je	neka	neodločnost	razumljiva,	ne	
da	bi	s	tem	hoteli	oprati	vsake	krivde	tako	Sadama	
Huseina	kot	iransko	vlado.	Taka	neodločnost	pa	je	
pogosto	utišana,	češ	da	podpira	islamski	terorizem	
ali	antisemitizem	v	širšem	pomenu	(posebno	tam,	
kjer	 je	 antisemitizma	 obsojen	 vsakdo,	 ki	 kritizira	
politiko	izraelske	vlade).

Dejstvo	 je,	 da	 če	 so	 sankcije	 predigra	 k	 napadu	
na	 Iran,	 morda	 ni	 vsem	 jasno,	 da	 uničenje	 Irana	
–	 čeprav	 le	 z	 uporabo	 taktičnega	 jedrskega	 orož
ja	–	lahko	povzroči	Tretjo	svetovno	vojsko.	Okrog	
10.000	 ruskih	 državljanov	 dela	 v	 bližini	 iranskih	
jedrskih	central	za	pridobivanje	elektrike	in	znano	
je,	da	je	Kitajska	v	dobrih	odnosih	z	Iranom.	Seveda	
je	iranska	vlada,	milo	rečeno,	vznemirljiva,	toda	malo	 t



NEDELJA, 18. JULIJA –	K	Mariji	Pomagaj	poromajo	članice Slovenske Ženske Zveze.	Romarska	maša	
bo	ob	11:00	dopoldne,	po	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 25. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170.	Romarska	maša	bo	ob	11:00	dopoldne.	
Po	maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Nato	piknik	na	hribu.

SOBOTA, 7. IN NEDELJA, 8. AVGUSTA – Romanje članic Oltarnih društev in Slomškovega krožka 
iz Clevelanda.	Program:	v	soboto	ob	5:00	popoldne	križev	pot,	ob	7:30	zvečer	sv.	maša	v	cerkvi	in	pete	
litanije	Matere	Božje.	V	nedeljo	ob	7:00	jutranja	sv.	maša	romarjev	(angleška),	ob	11:00	romarska	maša	in	
pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom	pri	lurški	votlini.	Po	kosilu	v	romarskem	domu	v	cerkvi	»Slovo	od	
Marije	Pomagaj«.	Poleg	tega	imajo	romarice	še	svoje	pobožnosti;	čas	si	izberejo	same.

NEDELJA. 8. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra v 
Lemontu	s	sv.	mašo	ob	11:00	dopoldne.	Po	maši	in	petih	litanijah	bo	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 29. AVGUSTA – samostanski,“Medeni piknik” Romarska	maša	ob	11:00	dopoldne,	po	maši	
pete	litanije	Matere	Božje,	oboje	pri	lurški	votlini.	Kosilo	v	kulturnem	domu,	prodaja	hrane	tudi	na	hribu.	
Žrebanje	dobitkov	bo	ob	4:00	popoldne.

NEDELJA, 7. NOVEMBRA – Spomin naših rajnih, Verne duše.	Ob	2:30	sv.	maša	za	vse,	ki	počivajo	na	
našem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.

Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spomi-
njamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010

NAŠI RAJNI: IGNAC HOZJAN,	Euclid,	OH

DAROVI
ZA SVETE MAŠE:	$120:	F.	Krnicar,	R.	Hozjan;	$60:	M.	Stefancic;	
$50:	M.	Koren,	M.Ravnik,	L.	Martincic,	M.		Erdani;	$40:	V.	Pfeifer;	
$30:	E.	Sirok;	$20:	F.	Plut,	R.	Kozuk,	H.	Klesin,	M.	Virant;	$15:	F.	
Sneler;	$10:	P.	Dolinar.
ZA SAMOSTAN:	$10:	M.	Virant,	E.	Sirok;

ZA LUČKE:	$6:	M.	Stefancic;	$5:	H.	Klesin;	$3:	R.	Kozuk.
ZA MISIJONE:	$1,000:	F.	Krnicar;	$10.	M.	Virant.
ZA BARAGOVO ZVEZO:	$20:	M.	Ravnik;	10:	M.	Virant.
DAR LISTU AM:	$60:	V.	Pfeifer;	$20:	V.	Mersol;	$10:	M.	Virant,	F.	
Krnicar;	$7:	R.	Kozuk.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

verjetno	je,	da	bi	za	preprečenje	nekaj	jedrskih	orožij,	
ki	bi	se	pridružila	goram	tistih,	ki	so	že	v	skladiščih	
po	 vsem	 svetu,	 tvegali	 povzročiti	 svetovni	 spopad	
nepredstavljivih	razsežnosti.

Véliki gospodarski polom
Problem	je	morebiti	nekje	drugje:	vojska	bi	slu

žila	 prikrivanju	 vélikega	 gospodarskega	 poloma.	
Čakajo	nas	namreč	novi	valovi	nevračljivih	posojil	
in	“zastrupljenih”	delnic.	Na	dan	bo	prišla	“fizična”	
nevračljivost	trga	zlata	in	drugih	osnovnih	materi
alov,	gigantska	goljufija	v	središču	katere	bo	HSBC,	
Goldman	Sachs	in	JPMorganChase.	V	primerjavi	s	
tem	bo	polom	Madoffa	tatvina	osnovnošolčkove	ma
lice.	Zares	“slučaj”,	da	je	v	istem	času,	ko	so	prisilili	v	
molk	škandal	v	visokih	britanskih	krogih,	isti	Gordon	
Brown	prodajal	(ali	razprodal?)	britanske	zlate	rezer
ve.	Predvsem	pa	je	javni	dolg	mnogih	držav	dosegel	
ne	samo	razmerja,	ki	 jih	ni	več	mogoče	obvladati,	
ampak	 jih	tudi	ni	več	mogoče	skrivati	ali	odlagati	
na	 daljnjo	 prihodnost,	 saj	 je	 prihodnost	 že	 prišla,	

je	tukaj.	Ne	samo	po	cenitvah	agencije	AsiaNews	ali	
kakega	 skrajnega	 in	 malo	 prismojenega	 blogerja,	
ampak	po	cenitvah	Banke	za	mednarodna	pravila	
bo	ameriški	zunanji	dolg	dosegel	400%	kosmatega	
narodnega	dohodka.	Treba	je	utišati	orjaške	goljufije	
ob	nepokritih	prodajah	na	newyorških	in	londonskih	
tržiščih	dragocenih	kovin,	ki	jih	zdaj	nihče	ni	v	stanju	
pokriti.	Sistem	prisile,	ki	nadzoruje	velika	sredstva	
obveščanja,	 mora	 opravičiti	 bližnjo	 nezmožnost	
plačila	Federalne	rezerve	in	Financ	Združenih	držav,	
ki	je	sedaj	gotova	in	se	ji	ni	mogoče	izogniti.

Zgodovina	 uči,	 da	 voditelji	 uporabljajo	 vojsko
vanje,	da	prikrijejo	superinflacijo,	kot	bankrotirana	
argentinska	 hunta	 z	 vojsko	 za	 Falklandske	 otoke	
(v	nekaterih	primerih	pa	državljansko	vojsko,	kot	
Jugoslavija).	To	je	preprosta	in	genialna	rešitev,	ki	je	
preizkušena	že	v	tisočletjih.

Kdo	bi	v	takem	stanju	lahko	kaj	očital?	Katoliška	
Cerkev	in	papež.	Zato	je	treba	za	vsako	ceno	udariti	
po	tej	moralni	avtoriteti.	Morda	je	pa	to	tudi	samo	
slučajna	sočasnost.

t


