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MLATEV – Niko Kuret
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MOLITVENI NAMENI ZA AVGUST
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               BREME DAVKOV
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                Henri Daniel-Rops
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papežev verouk: MARIJINO VNEBOVZETJE – Benedikt XVI.
MARIJA KRALJICA – Anton Strle
KRŠČANSKE ALTERNATIVE
ČLOVEK V SREDIŠČU ALI NA ROBU STVARSTVA? – s. Snežna Večko
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        P. Bernardo Cervellera
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misijoni: REVOLVER JE BIL NAPERJEN VAME – P. Vladimir Kos
MISIJONSKI POMENKI – Marica Lavriša
AFRIŠKI ROG – SUŠA, CENE PA DO NEBA
“za narodov blagor”: SRAMOTA OB DVAJSETLETNICI – P. Bernardin Sušnik
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stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2011
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BEGUNJE pri Cerknici so 4 km oddaljene od Cerknice in leže na planoti Menišija, ki je bila ime po kartuzijanskem
samostanu v Bistri pri Borovnici, katerega podložniki so bili prebivalci. Obdajajo jih hribi Zalake (909m), Špička (955m)
ter Slivnica 1114m). Ime kraja izhaja po vsej verjetnosti iz besedice “gonje”, kar pomeni poti, po katerih so vodili živino
na pašo. Cerkev je na tem mestu omenjena že leta 1320, nova je bila sezidana leta 1618 in podrta leta 1906 ter isto
leto pozidana nova, ki je posvečena sv. Jerneju. Zvonik je iz leta 1832. Ekspozitura z več ali manj stalnim duhovnikom
je bila ustanovljena leta 1847, župnija pa leta 1905. Ima kar pet podružnic: sv. Ane na Kožljeku; sv. Križa na Selščku, ki
ima gotski prezbiterij in letnico 1642; sv. Lenarta v Dobcu, ki nosi letnico 1322 in je bila prezidana 1779; Marijinega
vnebovzetja v Bezuljaku, ki je bila omenjena leta 1519, obnovljena pa 1743 in 1994 in sv. Tomaža v Topolu, ki ima na
zvoniku letnico 1613. Kot prvi bogoslužni prostor v Begunjah pa je omenjena leta 1320 kapela sv. Ožbolta. Župnija
ima okrog 900 prebivalcev, od katerih jih je nekaj več kot 800 katoličanov.
AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Bazilika je v bistvu samo zaščita stare kapelice, ki je zdaj pod njeno kupolo. Za
to kapelico je sv. Frančišek pri papežu izprosil popolni odpustek, ki je bil v začetku omejen samo na ta kraj, zdaj pa
ga je mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah. Naslednji Marijin spomin je
posvetite bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu. Glavni Marijin praznik je seveda veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje (15.). S tem dnem se začenjajo v Sloveniji tradicionalne šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna,
praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Še nekateri
drugi avgustovi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev
(dominikancev) Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu
Edith Stein – s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica reda
klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik in
zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard (20.); papež
Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX.
(25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28.); in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).

UREDNIK VAM
Ko sem bil junija letos v Sloveniji, mi je nekdo rekel:
»Slovencem se v Sloveniji še vedno preveč dobro godi,
da bi spoznali, kam jih je komunistična vlada prive
AVGUST – VELIKI SRPAN
dla. Še vedno je čisto mogoče, da jim bodo prihodnje
1 P Alfonz Ligvorij, šk., c. uč.; Makabejski bratje;
leta ob parlamentarnih volitvah (če ne bo predča
2 T Devica Marija Angelska v Porciunkuli,
snih volitev) znova nasedli in jih volili.« Po vsem,
3 S Lidija, makedonska žena.;
kar sem videl in slišal, se mi sta strah zdi popolnoma
4 Č Janez M. Vianney, arški župnik.;
upravičen. Take brezmejne nesramnosti si človek ne
5 P PRVI PETEK; Posvetitev bazilike Marije
more predstavljati, če je sam ne doživi. Državni dolg
Snežne (Nives) v Rimu; Ožbalt, kralj., muč.;
se vsak dan povečuje za 5,5 milijona evrov, nihče,
6 S PRVA SOBOTA; JEZUSOVA SPREMENITEV
niti Računsko sodišče, pa ne ve, koliko točno znaša
NA GORI; Sikst II., pap., muč.; Just, muč.;
državni dolg Slovenije. Ministrstvo za finance očitno
7 N 19. NAVADNA NEDELJA; Donat, šk., muč.;
zavestno navaja nižje številke, saj je raziskava časnika
8 P Dominik, red. ust.; Altmann Passauski, šk.;
Finance že za letošnji januar ugotovila 22,43 milijarde
9 T Edith Stein, red.; Peter Faber, red.;
evrov. Velika gradbena podjetja, v kolikor niso že šla
10 S Lovrenc, diakon, muč.; Pavla, muč.;
v stečaj, prepuščajo delo podizvajalcem, poberejo
11 Č Klara (Jasna), red. ust.; Tiburcij, muč.;
denar, plačajo jih pa ne, kot tudi ne svojih delavcev,
12 P Ivana Chantalska; Hilarija, muč.;
za katere ne plačujejo niti zdravstvenega niti pokoj
Inocenc XI., pap.; Herkulan, šk.;
ninskega zavarovanja. Ljubljanski župan Janković je
13 S Poncijan, pap., muč. in Hipolit, duh., muč.;
prestolnico zadolžil preko vsake mere in hoče uničiti
tudi Plečnikovo tržnico ob stolnici s podzemeljskimi
14 N 20. NAVADNA NEDELJA; Maksimiljan
Kolbe, red., muč.; Evzebij, muč.; Marcel, duh.; garažami. Problem zase so podzemeljske garaže na
Kongresnem trgu, kjer niso upoštevali podzemeljskih
15 P VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
vodnih tokov in so zato tako spodnja etaža kot tudi
			 (VELIKI ŠMAREN); Tarzicij, muč.;
kleti uršulinskega samostana ob vsakem dežju popla
16 T Rok, spok.; Štefan Ogrski, kralj.;
vljene.
Dolgove zgrešene investicije Športnega centra
17 S Hiacint Poljski, red.; Liberat, op., muč.;
v
Stožicah
je naprtil davkoplačevalcem, nihče pa ne
18 Č Helena, cesarica.; Beatrika iz Silve, red.;
ve,
koliko
denarja
se je pri njegovih malverzacijah
19 P Ludvik Toulouški, šk.; Janez Eudes, red. ust.;
s
spreminjanjem
nezazidljivih
površin v zazidljive
20 S Bernard, op., c. uč.; Samuel, prerok;
steklo v žepe njegovega družinskega klana. In v tej
21 N 21. NAVADNA NEDELJA; Pij X., pap.;
figuri nekateri vidijo bodočega predsednika vlade.
22 P Devica Marija Kraljica.; Siegfried, šk.;
Vlada se sesuva, ministri odstopajo, stranke odhajajo
23 T Roza iz Lime, dev.; Filip Benicij, red.;
iz koalicije, predsednik vlade Pahor pa se tolče po
24 S Jernej (Bartolomej), ap.;
prsih, da je on za te čase najboljši predsednik in da je
25 Č Ludvik IX., kralj; Jožef Kalasancij, red. ust.;
vse v redu. Za lastno reklamo jim pride prav vsaka laž
26 P Rufin, šk.; Ivana Bichier des Ages, red. ust.;
in vsak prodanec, kot na primer tisti fosil od Janeza
27 S Monika, mati sv. Avguština; Poimen, red.;
Stanovnika, ki je na Šarhovem pohodu osramotil vse
komuniste
z neokusnimi in celo ogabnimi izrazi.Da
28 N 22. NAVADNA NEDELJA; Avguštin, šk., c. uč.;
le
ni
vse
igra
za pridobivanje glasov lahkovernežev!
29 P Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč.;
Rešitev?
Samo
čas! Upajmo, da raste rod, ki se bo
30 T Feliks in Adavkt, muč.; Pamahij, spok.;
zavedel,
da
je
treba
etiko in moralo postaviti na prvo
31 S Rajmund (Rajko) Nonat, red.; Pavlin, šk.;
mesto tudi v politiki.
Rojstni dan praznuje avgusta P. Bernard KarmaČe srpana veter zvedri,
nocky (25. avgusta 1946).
vreme še dolgo trpi.
Goduje avgusta P. Bernard Karmanocky (20. av
gusta).
Sonce srpana grozdje meči,
Umrli so v avgustu: P. Krištof Sedlak (10. avg. 1973);
z medom navdana ajda diši.
P. Inocenc Feryan (12. avg. 1985); P. Pelagij Majhenič
(13. avg. 1994); P. Pij Petrič (14. avg. 1965); P. Kerubin
Srpana če veter zvedri,
Begelj (17. avg. 1964 na Kostanjevici v Novi Gorici); P.
vreme še dolgo trpi.
Hieronim Sellak (25. avg. 1987) in P. Hiacint Podgoršek
Veliki srpan kar ne skuha,
(27. avg. 1954). Naj jim sveti večna luč!
tudi kimavec ne prekuha.
P. Bernardin

Nobenemu kristjanu se vnebovzetje Marije z dušo in telesom ne more zdeti neverno,
ako misli, da je v Marijinem najčistejšem telesu počival sam Sin Božji.
Zares, ne bi se spodobilo, da bi strohnelo telo, ki je popolnoma prosto vsega greha
služilo samo Bogu in v katerem je Beseda božja tako dolgo prebivala.
bl. Anton Martin Slomšek
AVGUST – AM – 2011
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MARIJINO ZASPANJE
Primož Krečič

Praznik Marijinega vnebovzetja je tesno povezan z njeno
smrtjo ali zaspanjem, kakor pravi izročilo. Na zahodu se bolj
poudarja Marijino poveličanje in zmagoslavni vstop v nebesa,
na vzhodu pa je bolj v ospredju njena smrt in odhod s sveta.
Oboje je lepo povezal slikar Lojze Čemažar na veliki freski v
prezbiteriju stolnice v Beogradu. Kraj Marijine smrti ni znan.
Nekatera izročila pravijo, da je umrla v Efezu, druga, da v Jeruzalemu in da se je apostol Janez šele po njeni smrti preselil v
Efez. V Jeruzalemu je cerkev Marijinega zaspanja blizu dvorane
zadnje večerje, v vrtu Getsemani naj bi bil kraj njenega groba.
Tudi čas Marijine smrti ni znan, zapisi pa brez razlike poudarjajo,
da je bila kmalu po smrti tudi s telesom vzeta v nebo.
Marija je šla skozi temo smrti in pretrpela usodo vseh
ljudi, s čimer se je še globlje približala velikonočni skrivnosti
njenega Sina. Sveti Janez Damaščan pravi, da je v svoji smrti
Marija hčerka starega Adama, ki ga niti njen Sin, ki je življenje
samo, ni zanikal. Profesor Strle pa je zapisal, da je Marija s svojo
smrtjo posvetila našo smrt in ji odvzela njeno grenkobo. Ruski
teolog Bulgakov poudarja, da je Marija doživela običajno člo-

P. Vladimir Kos – Tokio

S TELESOM IN DUŠO V NEBESIH
Čeprav sem na zemlji, o Njej bom prepeval,
ker vem, da Nebesa domač so Njen kraj;
da krasna obleka telo Ji odeva,
še lepši na Njenem je licu smehljaj.
Saj ve, da ne morem zapeti kot Dante
in vendar se mojih vrstic veselí:
ko pojem o kroni, ki tli v diamante,
pa lomim svetlobo v ljubezni luči.
Tako kot se Angeli dobro imajo,
tako je še dušam ustvaril Tvoj Sin
življenje, da s Tabo nebeško kramljajo,
na tare ljubezni odréšen način.
Naj moje akorde avgustovski veter
odnese k ljudem, ki še nič ne vedo,
da Mama si Božja, ker Božje je Dete,
ki dala Brezmadežna si mu telo.
O Mama Devic, kako čudovito
s telesom in dušo v Nebesih živiš!
To pesem, v avgustovski veter zavito,
zasádil bi rad pod septembrski križ.

Marijino vnebovzetje (Janez Wolf, Vrabče 1869)
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veško smrt, ki jo je premagala v moči Kristusovega
vstajenja. Tako je v svoji smrti izročila svojega duha
v njegovo naročje, telo pa je ostalo nestrohnjeno v
grobu. Tudi njen smrtni počitek ni bil tako dejaven
kot Jezusov, ki se je spustil v kraljestvo mrtvih in
jim posredoval veliko novico odrešenja. Po treh
dneh je bila v moči Jezusovega vstajenja s telesom
obujena od mrtvih.
Izročilo pravi, da jo je Jezus prišel iskat skupaj z
angeli in jo popeljal v slavo poveličanja. Tako je v
Mariji predokus prihodnjega vstajenja, da svet ni
več nasproten Bogu, v njej je zametek novega neba
in nove zemlje. Marija je človek na cilju. Dopolnila je
pot, ki se je začela s stvarjenjem, obenem pa se kot
sopotnica in duhovna Mati sklanja k ljudem, ki potujemo po zemlji. Prav tako bo tudi usmiljena Mati
pri našem smrtnem prehodu, ko se bomo srečali s
Kristusom, ki je sodnik in osebno merilo ljubezni.
2011 – AM – AVGUST

NEDELJSKE MISLI
7. avgust
19. navadna nedelja
BOG POVABI ELIJA NA SVOJO SVETO GORO
1 Kr 19,9a.11-13
Delovanje preroka Elija spada med leta 875 in 853
pred Kristusom, čas, ki ga označuje borba za čistost
izraelskega enoboštva, kar sredi poganskih narodov
in v neposredni bližini močne kanaanske manjšine
ni bila lahka stvar. Elija sam je dosegel zmago ob
“božji sodbi” na Karmelu. Vsebina nedeljskega od
lomka spada v čas njegovega bega pred preganjalci,
ki so imeli dokaj zaslombe na dvoru. Svetopisem
sko besedilo ne glede na trenutno brezupno stanje
poudarja, da bo nazadnje zmagala Božja stvar. To je
smisel Božjega razodetja, ki ga je imel Elija na Ho
rebu. Iz opisa, da se Bog ni razodel niti v viharju, »ki
kruši gore«, niti v potresu in ognju, ki sta prišla za
viharjem, ampak v »glasu rahlega šepeta«, ni težko
izluščiti sporočila odlomka. Najprej to, da Bog ni
programiran: za razliko od kanaanskih božanstev ni
vezan na nek določen kraj, ampak je blizu človeka,
svojega ljudstva Izraela. Vendar je tudi z njim sklenil
pogodbo, ki jo je pa mogoče v določenih okoliščinah
(na primer nezvestobi) preklicati. Bog je svoboden in
lahko dopusti tudi katastrofe nad svojim ljudstvom,
toda gorje tistim, ki ne razumejo znamenja časa in
gredo za drugimi bogovi. Tudi napredek in tehnika še
daleč nista spravila Boga s sveta, kot si nekateri domi
šljajo in katastrofe zadnjega časa to dokazujejo. Bog
pa govori tiho, zato mu je treba pazljivo prisluhniti.
14. avgust
20. navadna nedelja
BOG VODI K SEBI VSA LJUDSTVA
Iz 56,1.6-7
Nedeljski odlomek spada v tretji del Izaijeve
knjige, Tritoizaija, in je zbirka preroških besedil, ki
spadajo v čas neposredno po babilonskem izgnan
stvu, torej skoraj dvesto let po preroku Izaiju samem.
Ozadje je revno stanje povratnikov iz izgnanstva, ki
so se vrnili na ruševine, majhna skupnost, za katero
bi danes rekli, da ni našla svoje narodne in verske
identitete. Zato neznani prerok v svojem besedilu,
ki ga imenujemo tudi “preroška postava” razgrinja
pred tem ostankom Izraela, da je njihovo mesto in
njihov pomen v zvestobi Bogu in v čuvanju misli na
odrešenje ter pripravljanju pogojev za njegovo ure
sničenje. Tu je tudi eden prvih namigov na vesoljnost
odrešenja, saj govori o tujcih, ki bodo enakovredni
Izraelcem, ker je bilo v teh časih nepojmljivo. Po
izkušnjah iz izgnanstva in ugotovitvi, da biti Abra
hamov potomec ne zadošča, da bi bilo odrešenje
zagotovljeno, so jasno postavljeni pogoji za članstvo
v izvoljenem ljudstvu: ljubiti Gospodovo ime in mu
služiti ter se držati njegove zaveze. Te bo pripeljal na
svojo sveto goro, kar je starozavezni izraz za novoza
vezno Božje kraljestvo. Čeprav so ti pogoji zapisani
v Stari zavezi in zanjo, ostajajo veljavni tudi za Novo
AVGUST – AM – 2011

zavezo, za tiste, ki so po krstu vključeni v skupnost,
ki ne pozna več narodnostnih in zemljepisnih meja.

21. avgust
21. navadna nedelja
BOG IZROČA KLJUČE DAVIDOVE HIŠE
Iz 22,19-23
Odstavitev dvornega upravnika Sobna je zanimiva
predvsem zato, ker jo zahteva Bog sam preko pre
roka. V vrsticah, ki jih nedeljski odlomek izpušča, je
omenjena tudi njegova krivda: dal si je postaviti kne
ževski grob in se prevaža z razkošnim vozom in to po
vsej verjetnosti z državnim denarjem (koliko takih
upravnikov je na današnjih “dvorih”, ki se leta in leta
pasejo pri državnih jaslih na račun davkoplačeval
cev!) Njegov naslednik, ki ga prerok močno ceni, je
neki Eliakim, ki je bil v službi še po desetih letih, saj
se je takrat pogajal z asirskim kraljem Senaheribom.
Podelitev oblasti novemu upravniku se pa izvrši tako,
da mu na ramo polože ključ, ki je bil tedaj kos lesa, iz
katerega so gledali železni obročki, ki so se ujemali z
obročki na zapahu. In ključ je bil seveda toliko večji,
kolikor večja so bila vrata. Tako služba upravnika
kot polaganje ključa ima v novi zavezi svojo sim
bolično vrednost. Pri dvornem upravniku je moral
poseči vmes prerok. Pri novozaveznih “upravnikih”
sicer ne posegajo vmes preroki, odgovornost pa je
enaka. Ključ kot simbol oblasti v Cerkvi pa je že od
sv. Petra naprej, saj mu je Kristus dejal: »Dal ti bom
ključe nebeškega kraljestva,« z oblastjo »karkoli boš
zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in karkoli
boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
28. avgust
22. navadna nedelja
BOŽJA BESEDA VZNEMIRJA PREROKA
Jer 20,7-9
Odlomek je iz tistega dela Jeremijeve knjige, ki ga
imenujemo “Jeremijeve izpovedi”. To so samogovori,
včasih tudi pogovori z Bogom, v katerih prerok pred
Bogom odpira svoje bolečine zaradi notranje nape
tosti in zaradi preganjanja, ki ga je bil Jeremija od
nasprotnikov obilno deležen. Iz besedila samega ni
mogoče ugotoviti, kaj se je preroku zgodilo. Vsekakor
ne gre za en sam dogodek, ki je porazno vplival nanj,
ampak za celo vrsto. Po vsej verjetnosti gre za prezir
njegovega preroškega oznanjevanja. Podobno se je
godilo Cerkvi skozi vso zgodovino. Bog pošilja glasni
ke in ker se goreče zavzemajo za vse, kar je Božjega,
so med sodržavljani kaj malo priljubljeni, kot ni bil
priljubljen Jeremija, pa tudi noben drug prerok ne,
da o Jezusu niti ne govorimo. Ne manjka niti zgledov,
da so bili Kristusovi učenci zaradi Božjega nauka
preganjani in mučeni – in ni nam treba hoditi daleč
nazaj v zgodovino h krščanskim mučencem prvi
stoletij. Dovolj je pogledati zgodovino Slovencev
po drugi svetovni vojski in se spomniti nedavno
za blaženega razglašenega Lojzeta Grozdeta, ali pa
spominov nadškofa Vovka pod naslovom “V spomin
in opomin”, ali pa prisluhniti novicam s Kitajske,
Severne Koreje, Indonezije, Indije, Pakistana in še
kakim drugim, pa bomo ugotovili, da so naši časi vsaj
enako slabi, če ne še slabši kot Jeremijevi.
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BRALI SMO...
VATIKAN — Teologi, ki so se 12. marca sestali v Ri
mu, so bili, potem ko so pregledali predloženo do
kumentarno gradivo o krepostih, življenju in delu
škofa Friderika Ireneja Baraga, enotnega mnenja,
da življenje prvega škofa škofije Marquette v ZDA
izkazuje “junaške kreposti”. Po tem pomembnem
koraku se postopek lahko nadaljuje na redni seji
Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu.
WÜRZBURG — Prefekt Kongregacije za zadeve svet
nikov, kardinal Angelo Amato, je v nedeljo, 15. maja
v Würzburgu razglasil za blaženega duhovnika Ge
orga Häfnerja, žrtev nacističnega režima. Nacistom
so ga ovadili zaradi neomajnega zavzemanja za
Cerkev; zaprli so ga v nacistično koncentracijsko
taborišče Dachau, kjer je umrl 20. avgusta 1942.
MENDOZA — Mladi slovenskih korenin v argentin
ski Mendozi so v nedeljo, 22. maja, ko je mendo
ške Slovence obiskal in jim maševal v Slovenskem
domu novi mendoški pomožni škof mons. Sergio
Buenanueva, sklenili, da se bodo ob prvi obletnici
razglasitve mučenca Alojzija Grozdeta za blaženega
posvetili njemu in si ga izbrali za svojega nebeške
ga priprošnjika in zavetnika. Posvetilno molitev so
zmolili v slovenskem jeziku, nato pa z vsemi verniki
v kasteljanščini. Med njimi sta bila tudi dva Grozde
tova sošolca s klasične gimnazije v Ljubljani: Majda
Mlakar, poročena Ocvirk, in inž. Andrej Habjan.
VATIKAN — Upokojeni vodja Papeške akademije
za življenje, škof Elio Sgreccia, je za Radio Vatikan
izjavil, da omenjena ustanova obsoja načrtovane
poskuse z zarodnimi celicami v ZDA. Uporaba člo
veških zarodkov za raziskave je nedopustna. V vsa
kem primeru, tudi če bi prišlo do pozitivnega do
sežka, je to, moralno gledano, zločin.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta Cor Unum,
kardinal Robert Sarah, je obiskal potresnike na
Japonskem. Obisk je bil v znamenju solidarnosti
papeža Benedikta XVI. z žrtvami katastrofalnega
potresa, povezanosti vesoljne Cerkve s potresniki
ter hvaležnosti katoliški Cerkvi na Japonskem ter
sodelavcem in prostovoljcem tamkajšnje Karitas za
velikodušno pomoč žrtvam potresa.
NEAPELJ — Nadškof kardinal Crescenzio Sepe je v
pismu duhovnikom neapeljske nadškofije sporočil,
da pripadnikov mafije ne smejo cerkveno pokopa
vati, lahko jim odrečejo tudi prejem zakramentov.
CANBERRA — Predsednica avstralske vlade Julia
Gillard in predsednik malezijske vlade Najib Razak
sta se dogovorila, da bo Avstralija sprejela 4.000 be
guncev, ki v Maleziji čakajo na dovoljenje za vstop
na peto celino, 800 prosilcev za azil pa bo poslala
v Malezijo, kjer bodo počakali na odločitev avstral
skih in malezijskih oblasti ter Združenih narodov.
DUNAJ — Direktor avstrijske dobrodelne organi
zacije Diakonie Michael Chalupka je Evropsko Zve
zo pozval, naj zagotovi »varne koridorje za ljudi na
begu, da bodo ti lahko prispeli v Evropo in na druga
varna območja«.
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BERLIN — Tukajšnje pravosodne oblasti so po sko
raj 68 letih preklicale smrtno obsodbo proti katoli
škim duhovnikom Johannesu Prasseku, Hermannu
Langeju in Eduardu Müllerju, ki so jih nacisti zaradi
nasprotovanja Hitlerjevemu režimu 10. novembra
1943 usmrtili. “Lübeški mučenci” bodo 25. junija v
Lübecku razglašeni za blažene.
SAN SALVADOR — Nadškof Jose Luis Escobar Alas
je pohvalil predlog salvadorskega predsednika Mau
ricia Funesa, da bi vojaki še eno leto skrbeli za red
in mir na ulicah tega mesta. Tako se bodo ljudje ču
tili bolj varne, je zapisal dnevnik La Prensa Grafica.
ISMAILIA — Koptski katoliški škof Makarios Tew
fik je izjavil, da so za obračunavanje med muslimani
in koptskimi kristjani v Kairu, v katerem je umrlo
trinajst oseb, dvesto pa je bilo ranjenih, odgovorni
egiptovski vojaki, ker so prepozno posredovali.
KRAKOV — Nekdanji tajnik papeža Janeza Pavla
II., sedanji krakovski nadškof kardinal Stanislaw
Dziwisz, je v pogovoru za poljsko katoliško agenci
jo KAI ob 30. obletnici atentata na papeža Janeza
Pavla II. (13. maja 1981) izjavil, da ni prepričan, ali
bo ta atentat kdaj do konca pojasnjen. Domneva
pa, da je bila v njegovem ozadju »gotovo Moskva,
ki je želela odstraniti papeža«, čeprav je nekdanji
sovjetski predsednik Mihail Gorbačov to vztrajno
zanikal. Kot je znano, je bil papež Wojtyla odločen
kritik komunističnih režimov v Vzhodni Evropi.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 23. maja sprejel
visoki državni delegaciji iz Makedonije in Bolgarije.
To je naredil ob godu sv. Cirila in Metoda, ki ga v teh
dveh državah praznujejo 24. maja, ko je tudi njihov
državni praznik. Makedonsko delegacijo je vodil
makedonski predsednik Gjorge Ivanov, bolgarsko
pa predsednica parlamenta Cecka Cačeva.
DUNAJ — Udeleženci posveta v “Domu usmiljeno
sti” so poudarili, da pogovor zdravnika z bolnikom
sodi k njegovemu poklicu, saj bolniku pomaga pri
okrevanju. Raziskave so pokazale, da se zdravnik v
povprečju pogovarja z bolnikom le 22 sekund.
DUNAJ — Dobrodelna ustanova Cerkev v stiski je
na sever Gane poslala 10.000 Svetih pisem za otro
ke. Zanje je prosil škof Vincent Sowah Boi-Nai, prej
pa so jih prevedli v jezik plemena Konkomba, ki ga
govori kakšnega pol milijona ljudi.
BUDIMPEŠTA — Madžarska je začela na svoji splet
ni strani z naslovom “Madžarska se predstavi” pred
stavljati svoje svetnike. Najprej kralja sv. Štefana,
nato sv. Ladislava, sv. Elizabeto in sv. Kunigundo. Pri
tem je poudarila, da so nekateri od 26 madžarskih
svetnikov »tudi danes mednarodno znani«.
VATIKAN — Kongregacija za bogoslužje je začasno
odložila prošnjo škofa škofije Bozen-Brixen (Bol
zano-Bressanone), mons. Karla Golserja, da bi bir
manci v njegovi škofiji šli k birmi z osemnajstim le
tom in ne, kot je v navadi v Italiji, okrog dvanajstega.
MÜNCHEN — Po podatkih bavarske nadškofije
München-Freising, je v njej 1,77 milijona katoliča
nov, t.j. 49 odstotkov prebivalcev. Pred desetimi leti
je bilo katoličanov več kot 1,85 milijona.
KIRKUK — Kaldejsko-katoliški nadškof Louis Sako
je obsodil obglavljenje enega izmed kristjanov. Po
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vsej verjetnosti gre za ugrabljenega 29-letnega mo
škega, za katerega so ugrabitelji, da bi ga izpustili,
zahtevali več kot 70.000 evrov.
BOSE — V tem samostanu v italijanski pokrajini
Piemont so se 17. maja zbrali člani mednarodne an
glikansko-katoliške komisije (ARCIC), da bi se po
govorili o perečih vprašanjih med katoliško Cerkvi
jo in anglikansko versko skupnostjo. Za to srečanje
sta se novembra 2009 dogovorila papež Benedikt
XVI. in anglikanski primas Rowan Williams.
BERLIN — Nemška zvezna kanclerka Angela Mer
kel se je 11. junija na Zveznem zasedanju evange
ličanskega delovnega kroga CDU/CSU zavzela za
spoštovanje verske svobode in človekovih pravic
po vsem svetu. Geslo zasedanja je bilo: Preganjanje
in zapostavljanje kristjanov v 21. stoletju.
KIJEV — Mednarodno združenje sv. Ireneja, v ka
terem je 26 teologov (polovica katoliških, polovica
pravoslavnih), je razpravljalo o prvem vatikanskem
cerkvenem zboru (1869–1870) in papeževi ne
zmotljivosti. V skupni izjavi so poudarili, da je treba
na odloke tega cerkvenega zbora, zlasti na dogma
tično konstitucijo “Pastor Aeternus” (Večni pastir),
gledati v njenem zgodovinskem okolju, kar je tudi
vplivalo na njeno oblikovanje.
SALZBURG — Prof. Josef Aussermair, strokovnjak
za ekumenizem, ki je bil do nedavnega gostujoči
profesor na ugledni estonski univerzi Tartu, je za
Kathpress povedal, da je katoliška Cerkev v Estoni
ji, čeprav zaenkrat še v veliki manjšini (5.000 ver
nikov od 1,3 milijona prebivalcev), v porastu. Prav
posebej se zanjo zanimajo razumniki in umetniki.
MÜNCHEN — Nadškof Reinhard Marx je pokazal
razumevanje za študentske zahteve v Nemčiji, kajti
»reforma študija ne upošteva potreb mladih ljudi«.
Študent se mora »naučiti misliti, ne pa le piflati«.
SALZBURG — Odgovorni za organiziranje treh ve
likih madžarskih romanj so obiskali odgovorne za
romanja v salzburški nadškofiji, da bi z njimi izme
njali izkušnje. Še posebej so bili navdušeni, kako do
bro sodelujejo pri organizaciji romanj v omenjeni
nadškofiji predstavniki Cerkve, politike in turizma.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 16. maja indij
ske škofe, ki so obiskali grobove apostolov, pozval k
nadaljevanju medverskega dialoga, saj je napredek
na tem področju odločilen za zavarovanje temeljne
pravice do svobodnega izpovedovanja vere.
AMAN — V Amanu se je 19. maja končalo dvodnev
no znanstveno srečanje Papeškega sveta za medver
stveni dialog in Inštututa za medverstvene študije
v omenjenem jordanskem mestu. Udeleženci so v
izjavi za javnost, ki jo je 20. maja objavilo tiskovno
središče Svetega sedeža, zapisali: »Kristjani in mu
slimani imamo skupne temeljne vrednote, kot so
svetost človeškega življenja, človekovo dostojan
stvo in neodtujljive pravice, ki iz tega izhajajo.«
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je pri splošni av
dienci 18. aprila katoličane po vsem svetu pred
praznikom Marije Pomočnice kristjanov, ki so ga
obhajali ta torek še posebej slovesno v Marijinem
svetišču Šešan pri Šanghaju, povabil k molitvi za ka
toličane na Kitajskem. Prav posebej, ker je tam svo
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boda izpovedovanja vere omejena in oblasti priti
skajo na nekatere škofe. Katoličane na Kitajskem
je papež še posebej povabil k zvestobi Petrovemu
nasledniku in edinosti z vesoljno Cerkvijo.
ŠEŠAN — Agencija Asianews je poročala, da je ki
tajska policija pred praznikom Marije Pomočnice
kristjanov, ki jo še posebej častijo v omenjenem
Marijinem božjepotnem središču pri Šanghaju, pri
prla precej papežu zvestih duhovnikov in ovirala
romarje na poti v to svetišče. Poznavalci cerkvenih
dogajanj na Kitajskem menijo, da so bili ti ukrepi
povezani s papeževim pozivom 18. maja k molitvi
za katoličane na Kitajskem, saj oblasti omejujejo
svobodo njihovega izpovedovanja vere.
VATIKAN — Madžarski predsednik Pal Schmitt je
ob 200. obletnici rojstva madžarskega pianista in
skladatelja Franza Liszta (1811–1886; rodil se je
v Raidingu na Gradiščanskem, ki je do leta 1921
spadalo pod Madžarsko) in med madžarskim pred
sedovanjem EZ papeža Benedikta XVI. 27. maja
zvečer obdaril s koncertom madžarske Narodne
filharmonije pod vodstvom zborovodje Zoltana
Kocsisa. Madžarski glasbeniki in pevci so v dvora
ni Pavla VI. izvajali Lisztova dela, med njimi Psalm
13, papež pa je v nagovoru Liszta ocenil za »enega
največjih pianistov vseh časov« in genialnega skla
datelja simfonične in duhovne glasbe.
DÜSSELDORF — Porurska univerza v Bochumu je
24. maja objavila izsledke raziskave cerkvenih zgo
dovinarjev Wilhelma Damberga in Traugott Jäh
nichen, kaj se je dogajalo v cerkvenih zavodih za
otroke v Zahodni Nemčiji. Raziskovalca sta ugoto
vila, da so številni fantje in dekleta te zavode do leta
1970 doživljali kot avtoritarne institucije, v katerih
je vladal strog vzgojni sistem z zelo omejenimi pra
vicami stanovalcev in strogimi kaznimi.
GRADEC — Bolnišnica sester elizabetink in geria
trična zdravstvena središča so v Gradcu ustanovili
novo “zdravstveno središče za starejše ljudi”, v kate
rem bodo ti dobivali učinkovitejšo zdravstveno pa
tudi celovito človeško oskrbo.
CARIGRAD — Patriarh Bartomolej I. je vernike
carigrajskega patriarhata pozval k večjemu zavze
manju za mir na svetu. V pismu je med drugim po
udaril: »Od nas je odvisno, ali bomo našemu svetu
prizadejali nove rane ali pa bomo prispevali k zdra
vljenju teh ran.«
GRADEC — Graški škof dr. Egon Kapellari je pri
sprejemu za časnikarje poudaril, da so Cerkev in
mediji zavezniki pri veliki družbenih temah, kadar
njihovo sodelovanje temelji na poštenem in kako
vostnem časnikarskem delu. Njegovim besedam je
pritrdil tudi direktor ÖRF za avstrijsko Štajersko.
RIM — Dnevnik Repubblica je objavil novico, da
v Italiji upada število splavov. Leta 2009 jih je bilo
117.000, kar je 10.000 manj kot 2007. Število spla
vov se je v Italiji od leta 1981 zmanjšalo za 50%.
Leta 2009 jih je bilo na tisoč nosečnosti osem; za
primerjavo v Nemčiji sedem, v Rusiji 40. Nadpov
prečno veliko jih je med priseljenkami (kar tretjina
vseh splavov naredijo tujke v Italiji), zelo malo pa
pri mladih ženah ( najmanj v evropskem merilu).
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
Langusov portret je po Knobleharjevi smrti kupil
od Langusovih dveh nečakinj stolni dekan Jožef
Zupan za 65 goldinarjev in ga dal bogoslovnemu
semenišču. Zdaj visi v semeniški dvorani poleg Ba
ragovega portreta, ki je tudi Langusov.
V nedeljo 24. avgusta je škof Wolf posvetil v
Smledniku novo cerkev. Nakelski župnik Blaznik
omenja v dnevniku, da se je slovesnosti udeležil tudi
dr. Knoblehar.
4. septembra so sporočile Novice: »Zdaj potuje z g.
Metelkom po Dolenjskem. Njegove iz Afrike prinese
ne reči ljudje radovedno ogledujejo v ljubljanskem
bogoslovnem semenišču.«
Peljal se je tudi v Škocjan, obiskat svoje domače.
Spotoma se je 30. avgusta ustavil na Mirni, kjer je bil
za kaplana njegov sošolec in prijatelj Jakob Gruden.
Za spomin mu je Knoblehar dal rožni venec, ki ga
je bil na svojem romanju po Sveti deželi položil v
Jeruzalemu na Jezusov grob. Razkladal mu je težave
svojega misijona. Ob slovesu sta se oba razjokala.
Knoblehar je Grudna tolažil: »Ne jokaj, ljubi Jakob,
ko te spet zapuščam, saj je ljubi Bog povsod, tukaj in
pri zamorcih. Nekoč se bova spet sešla v nebesih.«
Na potu je zvedel o žalostnem dogodku, ki se je bil
dobre tri mesece prej izvršil v Škocjanu in ki so bili
vanj zapleteni tudi njegov oče in bratje. Dne 17. maja
zvečer je šel cerkovnik, 70-leten mož, pozvonit za sv.
obhajilo pri bolniku. V zakristiji je opazil na omari
culo, v kateri so bili trije mašni kelihi, monštranca
in obhajilni kelih. Ko je šel iz zakristije v cerkev, je
videl, da je tabernakelj nasilno odprt in sv. hostije
razmetane po tleh. Pozvonil je. Vaščani, ki so prišli
v cerkev, da spremijo duhovnika, so našli vlomilca,
skritega na prižnici. Vlekli so ga iz cerkve, zvezali
in gnali k županu. Pri najem so dobili pripravo za
taljenje zlata in srebra, ključe za vlamljanje in lúnico
iz monštrance. Priznal je, da se piše Jože Črnolič, da
že 12 let krade po cerkvah in da nakradeno pošilja
nekemu tržaškemu zlatarju. Na poti iz cerkve in
potem pri županu so ga tako tepli, da je drugi dan
v velikih bolečinah umrl, ne da bi bil previden. Tudi
Knobleharjev oče in bratje so ga zelo tepli. Kmalu
potem je mokronoška sodnija klicala Škocjance na
zaslišanje. Knobleharjevega očeta je sodnik najprej
vprašal po družini. Rekel je, da je njegov najstarejši
sin »misijonar v Afriki med egiptovskimi cigani«. Po
tem se je pa naredil lepega in se čudil, kako so mogli
biti Škocjanci tako neusmiljeni in neprevidni, da so
tega tujega človeka do smrti pretepli. On se ga niti
dotaknil ni. Lahko imenuje priče, da mu je, preden je
umrl, prinesel čašo vode, za katero je prosil. – Sodnik
mu je verjel in ga je oprostil.

O Knobleharjeve obisku v rojstni vasi v Škocjanu
so pisale Novice 11. septembra: »V soboto 31. prete
klega meseca na večer je prišel naš željno pričako
vani rojak g. dr. Knoblehar v druščini g. profesorja
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Metelka in g. kaplana Partlja v Škocjan. Njegova prva
pot je bila v župnišče, da pozdravi g. župnika Zalo
karja, ki ga je ljubeznivo sprejel. Kmalu potem gre v
spremstvu g. Metelka, Partlja in Orešnika (kaplana
v Šmartnem pri Litiji, ki je bil iz Škocjana) v župno
cerkev, v kateri je pred 31-imi leti prejel sv. krst. Iz
cerkve grede stopi v hišo svojih staršev in jih kot njih
dragi sin poljubi in objame. Straši, bratje in sestre
so skoraj omedleli od velikega veselja. Mati pade
v veži na kolena, se obrne proti stópniški cerkvi in
vzdihovaje takole moli: Zahvalim te, nebeški Oče, da
si mi dal še enkrat videti mojega sina. Zahvalim tudi
tebe, o Marija, da si me uslišala v mojih molitvah in
si mi izprosila to srečo, da ga še enkrat na tem svetu
vidim, četudi so mi drugi govorili, da ga ne bom ni
koli več videla.«
Župnik Zalokar je zapisal v mrliško knjigo: »Ljud
stvo je spejelo dr. Knobleharja z nepopisno ljubezni
jo. Tudi njegovi starši, bratje in sestre so ga bili veseli.
Njegova ljubeznivost si je osvojila srca vseh. Za svoj
misijon je nabral okoli 300 goldinarjev. Oblečen je
bil, kakor se nosijo na Vzhodu.«
Za v ponedeljek 2. septembra je
bila oznanjena njegova slovesna
maša na Stopnem. Ljudi je bilo
poln hrib. Čakali so, da ga slovesno
sprejmejo; on je pa za to zvedel in
je po stranski poti skozi grmovje
prišel na vrh.
O slovesnosti so poročale No
vice (na navedenem mestu): »2.
dan tega meseca je preč. misijonar
pel na Stopnem slovesno mašo,
pri kateri sta bila za levíta g. Jožef
Orešnik in g. Partelj, oba rojaka iz
škocjanske fare. Ljudje so privreli
iz vseh bližnjih župnij, kmalu jih
je bilo okoli 4.000 skupaj. Nobe
Stopno
den ne pomni, da bi bilo kdaj tam
toliko romarjev. Ganljivo je bilo videti, kako sta oče
in mati zi častitljivih rok svojega sina med mašo
prejela sv. obhajilo. Še bolj pa so bila srca navzočih
ganjena, ki je preč. misijonar stopil na prižnico (na
zunanji strani cerkve) in množico nagovoril, rekoč:
Zahvalim vas, dragi moji, da ste me spremili na ta hrib
k Materi Božji. Daleč po svetu sem hodil, po morju,
hribih, dolinah in puščavah; med pogani in divjaki
sem bil. Tudi tam sem vas imel v spominu in sem vas
priporočal Mariji, prečisti Devici. O molíte tudi vi za
pogane in nevernike (mohamedance), da bi spoznali
pravega Boga in vsi v nebesa prišli! Kako srečni ste,
ker imate dušne pastirje! Radi jih poslušajte, saj vam
kažejo pravo pot proti nebesom!
Vse je jokalo.
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Niko Kuret

MLATEV

Mlatiči pri delu na podu

Vrh prazničnih opravil je bila in je še zmerom
na kmetih mlatev. Če je žetev srečno mimo in se je
žito lepo posušilo, kmet lahko preračuna, koliko bo
nasadov in koliko bo vsak dal zrnja. Otroci se veselé
mlatve, ker vedo, da bodo takrat štruklji in potice na
mizi. Še prav po svoje pa se je mlatve svoje dni veselil
mladi svet, mlatev je bila priložnost za skupno delo,
ki nikoli ni minilo brez veselja in zabave.
Ko so v vasi zaslišali prve mlatiče, so svoje dni re
kli: »Ti lakoto ubijajo!« Mlatev se je začenjala po raz
nih krajih različno. Navadno se je začela o porciun
kuli (2. velikega srpana), v Slovenskih goricah pa
šele z adventom. Po žetvi so tam v prejšnjih časih
snopje samo na sodu stepli in stepeno zrnje očistili,
“sčinili”. Mlatev se je pričela nato o sv. Andražu (30.
listopada); odtod tudi rek:
Svet Andraž
nam mlatce podaš.
Takrat so hodili mlatit k pre
možnim kmetom revni želarji
od drugod.
Na splošno pa se mlatev
opravi kmalu po žetvi. Posebno
tam, kjer se razstave suše kar na
njivi, ne kaže dolgo čakati na
dež ali celó na točo.
Mlatiči zato najprej poma
gajo pri vožnji snopja domov.
Visoko ga nalože na lojtrnike,
trdno ga povežejo z žrdjo, z
razs ohami ga spremljajo in
opirajo, da se na ovinkih voz
ne zvrne. Če se voz zvrne, velja
za sramotno.
Pri vožnji snopja z njiv si v
Slovenskih goricah privošči
jo posebno šalo. Ko peljejo z
njive zadnje snopje, pripove
duje Ignac Koprivec, pazijo
sosednji mlatci na primeren
Cepec
trenutek, ko lahko zasadijo
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zadaj pod žrd zastavo: strgan rdeč jančjak ali stare
spodnje hlače.
Včasih se zgodi, da stoji tak voz dolgo na dvorišču,
preden kdo opazi porednost. Tedaj pa je dolžnost
mlajših mlatcev, da zaneso zastavo na voz katerega
drugega gospodarja. Ampak to je težko, zakaj sosed
nji mlatci so budno na straži.
Pred mlatvijo so snope otepali. Tako so delali tudi
do nedavnega pri rži, če so hoteli ohraniti slamo célo
za pokrivanje streh. Otepeni snopi so ohranili prazne
klase in so se dali zvezati v škope.
Za otepanje so postavili na pod sod ali stol ali le
stev. Po dva in dva sta tolkla s snopom po sodu, stolu
ali lestvi. Ko je kup zrnja segal precej visoko, so ga
sčinili, se pravi, ga očistili slame in ga zgrebli na vršaj
v kot. Potem so delo nadaljevali. Marsikje so otepali
snopje kar po podovi steni.
Pri Zilji ječmena niso ne otepali (“šápali”) in ne
mlatili, ampak so ga kar po žetvi na gumnu “nasájali”

Snope vežejo

in “tancali” (teptali) z dvema paroma konj. Konjska
kopita so zmlatila zrnje iz klasja.
Kadar je bilo vse snopje stepeno, so drugo jutro
začeli z vejanjem. Prvotno so vejali preprosto tako,
da si je vejač postavil nizek stol zraven vršaja in sedel
nanj. Z nečkami ali vevnico je zajemal zrnje in ga
metal v nasprotni kot: pleve so popadale brž na tla,
za njimi “ta zadnje” žito, najbolj v kot je letelo “ta
lepo” žito. Kmalu pa se je udomačil preprosti leseni
vetrnik (pravijo mu tudi “pajkelj”), ki z njim to delo
opravljajo bolje in hitreje.
Zvejano žito so “zravnali” skozi redosejo, da je
šla glot skozi. Posnemke so posneli. Oboje so dali v
mlin za oblojo.
Šele potem, ko je bilo prvo zrnje zvejano, se je za
čela prava mlatev. Skrben gospodar je že prejšnji dan
nasadil nasad, da so lahko mlatiči zjutraj kar udarili.
Nasajali so navdano po dvajset parov snopov,
tako da je klasje bilo skupaj. Vsak nasad je torej štel
štirideset parov snopov.
Svoje čase – tu in tam še dandanes – so mlatili
samo s cepci, “na cepé”.
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➧

Pajkelj

Mlatili so navadno štirje, redko dva ali eden sam.
Po dva mlatiča sta mlatila eno vrsto; druga dva prav
tako pri drugem koncu. Eden je mlatil naprej, ta je
odrival in obračal snopje, kar sta ga zmlatila, a se je
laglje in “bolj na prostoru” mlatilo. Ko so premla
tili vsak svojo stran, je dal gospodar, če je tudi on
mlatil, ali pa kateri drug mlatič znamenje “s trdim
udarcem”. Na to znamenje so vsi prenehali. Zadnja
mlatiča sta snopje obrnila, če tega niso delali že
sproti. Potem sta šla dva po drugi vrsti naokoli, dva
sta pa mlatila kar svojo vrsto. Nazadnje so premlatili
slamo po sredi. Ko je bilo domlateno, je dal eden
izmed mlatičev spet s “trdim” udarcem znamenje,
da so nehali. Omlateno slamo je bilo treba otresti
in jo spraviti ali v otepih ali za škopo. Ko je bilo to
opravljeno, so slamo zmetali v parno. Škopo in otepe
so zložili na peter. Ko sta eden ali dva še tresla slamo,
je vzel eden pôdne grablje, da je naredil kup klasja.
Spet so vzeli cepce v roke in začeli od kraja mlatiti. Na
sredi so prišli vkup in so nato mlatili spet nazaj. Tako
so mlatili sem in tja. Ko je dal eden izmed mlatičev
spet znamenje s “trdim” udarce, so nehali. Nasad
je bil omlačen. Tako so omlatili nasad za nasadom.
Cepci so bili drenovi, jesenovi in gabrovi. Vsak
cepec je imel na koncu “glavo” in je bil z gožnjo,
jermenom in podvezjo navezan na javorov ročnik.
Cepca se je bal še pes in marsikateri mlatič jo je dobil
po nerodnosti s cepcem po glavi.
Če sta mlatila dva, je bilo slišati: »Pika pok, pika
pok, pika pok…« Če so mlatili štirje, je bil ritem že
drugačen: »Pika poka, pika poka, pika poka…« Na
Dolenjskem (okoli Kostanjevice) se pravi, da »trije
mlatijo, eden pa ‘žlake odbija’. Štirikrat udati pa
enkrat eden odrine; osemkrat udari pa enkrat dva
odrineta; so so ‘toplšni’ žlaki…« Kadar se “žlak od
bije”, je treba bolj po klasju udariti, da se bolj sliši.
Nekateri znajo tudi “pretnik” delati. Učijo se ga že
pred mlatvijo na travi. »Delajo tako, kot bi zvonilo.«
Ljudstvo je znalo mlatiče oponašati v šaljivih ver
zih. Tako so na Kozjaku nad Mariborom oponašali
dva mlatiča takole:
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Cak, cak, jok, snop,
cak, cak, jok, snop!
Če so mlatili trije, se je glasilo takole:
Krumpast pes, krumpast pes,
krumpast pes, kumpast pes!
Štirje mlatiči so se oglašali takole:
V vsakem koti snop na poti,
v vsakem koti snop na poti!
Kjer pa je bilo šest mlatičev, je bila pesem tale:
Se kuha, se peče, se kuha se peče,
se kuha, se peče, se kuha, se peče.
V beljaški okolici in v Ziljski dolini ji bila v tem
načino znana štirivrstičnica:
Pikate, pokate
dovta do Rože,
dekleta po krajcarje,
puebe po groše!
V kostanjeviški okolici na Dolenjskem so se včasih
za šalo domenili, da bodo “babo udarili”: takrat so
udarili vsi štirje hkrati.
Mlatiči so začeli z delom zjutraj že ob dveh, treh.
Mlatili so do večera, dokler se je kaj videlo. Ker se je
navadno mlatilo pri več posestnikih hkrati, so se mla
tiči kosali, kateri bodo zjutraj prej začeli. Tistim, ki so
se oglasili zadnji, so nesli na Dolenjskem (Sv. Križ pri
Litiji) najbolj zgodnji mlatiči staro salo, češ naj se z
njim “cajtajo”. Včasih so prišli tistim mlatičem, ki so
jutro zaležali, sosednji mlatiči na skrivaj “knofe po
rezat”, kar je bila velika sramota; osramočeni mlatiči
so se jim seveda oddolžili (okoli Št. Vida pri Stični).
Kdor je pri mlatvi zadnji udaril, so dejali v ko
stanjeviški okolici, je “babo ubil” in je “babo potem
tudi domov odnesel”. Razigranost mlatičev izpričuje
pesem iz moravške okolice na Gorenjskem:
Pod kapom sem muátu,
čez streho sem veu,
u kodújnah sem ráunov,
u rešetah pa puáu.
Mlatiči so zmerom poskrbeli za zabavo. Tako so
že ponoči, vsaj kmalu po polnoči, zanesli na sosedov
pod pod pripravljen nasad kakšno reč: star kos plo
čevine, stare lonce ali kaj drugega, tako da sosedovi
za to niso vedeli. Ko so začeli mlatiči zjutraj z delom,

Slamnata streha
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so jim cepci začeli peti po podtaknjenih rečeh. Celo
V kostanjeviški okolici na Dolenjskem so imeli
klopotce so jim podtaknili pod snopje. To je bilo
pušeljc samo takrat, kadar so mlatili “sparoma” fant
smeha – in jeze, obojega hkrati. Dogajalo se je tudi,
in dekle. Mlatila so pa tudi sama dekleta. Tedaj so
da so mlatiči drug drugemu namazali cepi z mastjo;
jim ponoči postavili slamnatega Kurenta na streho.
taka cep se je snela. Še hujše je bilo, če so sosedovim
Vse troje: mlajček, pušeljc in zastavo, so skrbno
mlatičem ponoči poskrili cepce, da zjutraj niso mogli
stražili noč in dan, najsi so šli v kozolec po snopje
začeti z delom. V žužemberški okolici jim je marsik
ali pa v hišo južinat ali pa zvečer na vas prepevat.
daj kdo skril cepce med južino, tako da so jih morali
Če so zapazili nekoga pri pušeljcu, so planili s cepci
dolgo iskati, ko so se vrnili na pod.
po njem in niso pazili, kam bo priletelo. “Stražar”
Mlatiči so navadno poskrbeli, da je vsakdo lahko
se je ponoči celo privezal na oslanek, na pušeljc, na
videl, kje so. Takšno obvezno znamenje je bil mlatiški
mlajček ali na zastavo, kar je pač bilo treba stražiti.
šopek, “pušeljc”, in mlajPrav radi so za poseb
ček. Ponekod so mlajček
ne šale izrabili čas, ko so
postavili na streho; bil je
šli sosedovi mlatiči k juži
ozaljšan s trakovi in cve
ni. Tedaj so jim kaj radi
tjem; nevarno je bilo, da
obrnili ves nasad snopja,
ga sosedje skrivaj snamejo
da so mlatiči po južini
in ga postavijo pred pod.
brez potrebe mlatili spet
Drugod je visel “pušeljc”
po isti strani. Prav radi so
na “bangarju”; sosedni
jim tudi podtaknili pod
mlatiči so ga skušali ukra
snope staro brezovo me
sti. Na Krškem polju so
tlo. Po južini so jo mlatiči
imeli poleg mlajčka na
nič hudega sluteč zmlatili
strehi tudi ob vhodu na
v drobce. Rekli so, da so
pod privezan “oslanek”
nesli “metlo klepat”. Met
–kravji rog, napolnjen z
la je prišla na dan šele, ko
vodo in v njem šopek rož.
so snope odmetavali. Kle
Slama
Tudi oslanek je bil vedno
panje metle je bila hujša
v nevarnosti. Sosednji mlatiči so se skušali pritiho
žalitev kot pa zbiti pušeljc.
tapiti do podnih vrat in ga sneti ali pa vsaj izmakniti
Pri vsaki mlatvi je namreč na podu potrebna
iz njega šopek ter vtakniti vanj namesto rož koprive.
trdna brezova metla, da z njo sproti pometajo na
Zato so v kostanjeviški okolici dali v “pušelj” tudi –
kup zrnje in pleve. Seveda se metla ob daljši rabi
britev, da bi se porezal, kdor bi ga zagrabil. V Drašičih
obrabi ali razveže. Šala je v tem, da pošljejo mlatiči
v Beli Krajini so zasadili mlatiči čim više na streho
sosedovim mladičem metlo “podstavit” (popravit)
nad podom slovensko zastavo namesto mlajčka. Tudi
ali “poklepat” (potegnit, kakor se ob klepanju rezilo
ona ni bila varna pred sosedovimi mlatiči.
kose potegne).

premisli

VSAKDANJI KRUH
Če rečemo: Naš vsakdanji kruh – imamo v mislih vse, kar potrebujemo za življenje.
Da lahko jemo namesto stradamo –
da lahko pijemo namesto da trpimo žejo –
da imamo toplo namesto da zmrzujemo–
da imamo streho nad glavo
namesto da bi bili brezdomci –
da lahko delamo namesto da bi živeli od miloščine –
vse to spada k vsakdanjemu kruhu.

Naš vsakdanji kruh, od katerega živimo,
je tudi človekova beseda.
Ne moremo živeti, če vedno znova ne slišimo
besede kakega človeka –
poučne in koristne besede,
tolažilne in opogumljajoče besede,
ljubeče in spravljive besede.

MOLITVENI NAMENI ZA AVGUST
Splošni: Da bi Svetovni mladinski dan v Madridu opogumil vse mlade na svetu, da bi zakoreninili in zasid
rali svoje življenje v Kristusu.
Misijonski: Da bi kristjani na Zapadu v poslušnosti delovanju Svetega Duha znova našli svežost in navdu
šenje svoje vere.
AVGUST – AM – 2011
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
IV. poglavje
zahteve družbe
JUDOM NEZNANA OBVEZNOST
Odkar obstojajo organizirane družbe je bil posa
Vojaki in častniki, ki jih je srečati v Novi zavezi
meznik vedno prisiljen podrediti se trem zahte
gotovo niso Judje, ampak ljudje, ki niso pripadali
vam skupinske oblasti, česar pa ni vedno ravno
rimskim legijam, ki so bile nameščene v Siriji,
cenil… Moral je nositi orožje, plačevati v taki ali
kot smo videli, pač pa pomožnim, sicer malo
drugačni obliki davke in na splošno biti pokoren
številnim četam. Stotniki, njihovi poveljniki, ki
zakonom, katerih izpolnjevanje je nadzirala
igrajo v evangelijih in Apostolskih delih tako
sodna oblast. Od teh treh obveznosti je bila
prikupno vlogo, so pogani: na primer tisti
ena Judom prihranjena. V resnici Jožef Flavij
v Kafarnaumu, oficir v službi galilejskega
zatrjuje, da so »dosegli v svoji deželi popol
tetrarha Heroda Antipa; ali tisti Kornelij v
no izvzetost od vojaške službe« (Judovske
Cezareji, »stotnik čete, ki se je imenovala
starožitnosti 14,10). Je bila to poteza pre
itálska« (Apd 10,1), po vsej verjetnosti
vidnosti rimskih zavojevalcev? Verjetno,
rimski oficir, po rodu iz Italije, poslan uka
toda rezultat je bil tukaj in so ga Jahvejevi
zovat samarijanskim ali trakijskim četam;
verniki zelo cenili, saj jim ni prav nič diša
in stotnik Julij »iz Avgustove čete« (Apd
lo, da bi se borili ob boku poganov.
27,1), ki bo moral svetega Pavla odpeljati
Tako je bilo razoroženo ljudstvo, ki je
v Rim, ki je najbrž eden od pretorijancev,
umetnost bojevanja postavilo v svoji sveti
določen za povezavo in policijske posle.
Knjigi tako visoko, od Debóre in njene zna
Da takrat ni bilo judovskih vojakov pa se
ne pesmi (Sod 5,2-31), do junaških zgodb
veda ne pomeni, da Judje ne bi imeli orožja.
Makabejcev, slave junakov, ljudstvo kraljaDanašnji Arabec si niti zamisliti ne more, da
bojevnika Davida. Zadnji vodja Izraela, ki
bi živel brez puške. Tako je morali biti tudi v
si je še domišljal, da je vojak, je bil Edomec
Izraelu pred dva tisoč leti. Ne bi niti govorili
Herod,   ki je posejal deželo s trdnjavami:
o sabljah z izbočenim rezilom, ki so bile
Aleksandrium, Hyrkanium, Masada, Mahe
paradno
orožje velikašev. Orožje v rokah
Rimski vojak
runt, predvsem pa dve znani, Antonija, ki je
povprečnega ljudstva je dokazano med dru
branila – ali nadzorovala – tempelj in Herodium,
gim tudi z znanimi besedili, kjer nam štirje evan
ki je bil določen za njegov grob. Toda njegovo sicer
gelisti povedo, da je na večer, ko so Jezusa prijeli,
odlično vojsko je sestavljala
odlični sveti Peter potegnil
edomska konjenica, trakijski
meč in odsekal uho hlapcu
lokostrelci, germanska, gal
Malhu (Mt 26,51; M4 14,47;
ska ali galačanska pešadija.
Lk 22,50; Jn 18,10). Po ju
Njegovi nasledniki niso ohra
dovskih domovih je moralo
nili drugega kot maloštevilne
biti tudi lovsko orožje, ki je
čete v svojih malih četrtnih
moglo postati bojno orožje,
oblastnijah. Celo sam Herod
loki iz trdega lesa s tetivo,
Agripa, graditelj novega jeru
ki je bila narejena iz gove
zalemskega obzidja, ni mogel
jih črev in prav take prače,
imeti več kot par sto najem
kakor je bila tista, ki se je je
nikov. V Jezusovem času ni
mladi David poslužil, da je
nosil orožja niti en Jud razen
potolkel Goliata, kamne, ki
tempeljske straže, neke vrsta
so jih Benjaminovci »metali
policajev-nadzornikov, in Sa
za las natanko, ne da bi zgre
marijanov, teh lažnih Judov,
šili (Sod 20,16).
teh izmečkov, ki so se radi
Samo posest družinskega
vdinjali rimski vojski samo
orožja razloži, da je bilo mo
da so zoprvali pravim Judom.
goče v trenutkih številnih
Tempeljska straža
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protiherodovskih in pozneje protirimskih uporov
tako lahko zbrati dokaj številne množice borcev.
Toda njihova navzočnost ne bi zadoščala, če ne bi
imeli tudi nekega ideala, če bi bil Izrael razorožen
tudi moralno. Dosti znakov kaže, da borbeni duh
v njem ni zamrl. Judje so bili sicer srečni, da jim ni
treba služiti v poganski rimski vojski, toda številni so
sanjali o osvobodilni vojski. Spet se je pojavil prasta
ri pojem “svete vojske”, pa ne v smislu, kot ga daje
Koran džihadu, saj je bila misel na versko vojsko,
na prisilni prozelitizem (prestop v vero) vedno tuj
judovski tradiciji; pač pa v smislu vojske, ki jo hoče
Jahve, ki jo on vodi, kateri se ljudstvo pridruži z de
janjem vere. Ta pojem, ki je zvodenel v času kraljev,
ko je vojska dobila veliko prevelik značaj osvajalne

politike, se je spet uveljavil v dneh Makabejcev, ko
so Juda in njegovi bratje »bili boj za Izrael« (1 Mkb
3,2) in je Bog sam poslal svojega angela na pot v
Bet Cur (2 Mkb 11,8). Se ta čas ne bo več vrnil? V
mrtvomorskih rokopisih neko izredno besedilo, ki
je verjetno nekoliko starejše od Jezusa, daje pravila
za borbo, ki bo ob koncu časov postavila ene proti
drugim sinove luči in sinove teme. Brez dvoma je za
svoje redaktorje imel bistveno duhoven smisel. To je
klic k sveti vojski, k tisti, ki jo bo “vojni junak” s svoji
mi angeli vodil proti Belialu in njegovemu imperiju,
katerih praprori bodo nosili napise: Božja Desnica,
Trenutek Boga, Božji pokol. Ali ne izraža to globoke
želje zdaj razoroženega »ljudstva, ki mu Gospod po
darja zmago«, če ga razlagamo v časnem pomenu?

BREME DAVKOV
V tistem delu Palestine, ki je postal del Rimskega
Če so bili Judje prosti davka krvi, je bil pa zato
imperija po letu 6, se je vgnezdila rimska davkarija
davek, ki so ga morali plačati v denarju ali v naravi
z enako pogoltnostjo, kot so jo poznali povsod.
toliko težji. To pa predvsem zaradi tega, ker sta se
Celo Tacit, ki je tako sovražno razpoložen do Ju
kopičili dve vrsti davkov, od katerih ni bil nizek no
dov, daje razumeti, da je bila davkarija neposreden
beden: državni davki in verski davki.
vzrok vélike vstaje. Kot v naših modernih državah
Prvi so bili v Izraelu zelo stari. Izhajali so gotovo
so imeli neposredne in posredne davke: sveti Pavel
od Salomona, ki je svoje kraljestvo iznajdljivo razde
jasno namiguje na ene in druge (Rim 13,7). Pod
lil na dvanajst okrajev, ki so morali po vrsti skrbeti
prve, ki so jih izterjavali agentje cesarske davkarije,
za njegove potreba (1 Kr 4,7). To metodo so seveda
je po eni strani spadal zemljiški davek, ki je vezal vse
ohranili in jo izpopolnili. Ob časih krize so se zatekli
proizvajalce, torej zemljiške lastnike in je bil plačan
kar k davku na posameznika, na primer za plačilo
v naravi: cenijo, da je bil 20-25% od pridelanega; po
davka Asircem v času Menahéma (2 Kr 15,20) in pod
drugi strani pa neke vr
Jojakimom, »da je mogel
ste “glavarina” ali osebni
oddati denar na faraono
davek, ki je bil verjetno
vo zahtevo. Od ljudstva je
sorazmeren s premože
izterjal srebro in zlato, od
njem – to je tisti davek, o
vsakega, kolikor so mu do
katerem bodo farizeji ne
ločili, da bi ga dal faraonu
kega dne spraševali Jezusa,
Nehu« (2 Kr 23,35). Bili so
da bi ga ujeli v besedi (Mt
pa tudi davki, ki jih je na
22,15-22; Mr 12,13-17; Lk
lagala vlada Izraela za veli
20,20-26). Posredni davki
čino ali rešitev izvoljenega
pa so bili nekaj takega, kot
ljudstva. Toda po vrnitvi iz
je naša carina in mitnina,
izgnanstva so postali davki
ali še bolje, naši davki na
še hujši, saj jih je bilo treba
potrošnjo. Izterjevali so jih
plačati poganom, Perzij
na določenih mostovih,
cem (Ezr 4,13; Neh 5,4),
brodovih, križiščih velikih
egipt ovskim ali sirskim
Cestninarji
cest, vhodih v mesta, tržni
Grkom in pozneje Rimlja
cah; tako lahko vidimo Mateja, bodočega apostola,
nom ali rimskim vazalom. Posebno Herod Veliki je
»ki je sedel pri mitnici« v Kafarnaumu (Mt 9,9; Mr
postal skrajno nepriljubljen zaradi visokih dajatev, ki
2,14; Lk 5,27).
jih je naložil za plačevanje svojih velikanskih del in
Posredne davke je hudo povečal način pobiranja.
prestižne politike, tako da je moral večkrat pristati
Bili so dani v zakup enako kot nekateri davki v Evro
na zmanjšanje davkov, če se je hotel izogniti izbru
pi v preteklih stoletjih. Pod strogim nadzorstvom
hom jeze. Njegovi nasledniki tetrarhi so skromno
finančnega pooblaščenca, ki je moral biti rimski ple
posnemali njegov zgled: Arhelaj je z neposrednimi
mič, so glavni zakupniki – posamezniki ali skupine
davki iztisnil iz Judeje in Samarije nič manj kot 600
– podpisali ponavadi petletno pogodbo, s katero so
talentov, Galileja pa jih je dala Antipi 200.
se obvezali, da bodo izplačali državi neko določeno
Skoraj nemogoče je preračunati v današnji denar
vsoto, njim pa je prepuščeno, kako bodo to dobili
gornje vrednosti. En talent srebra, kar je bilo v navadi
od davčnih zavezancev. Zaradi tega je nastala cela
kot plačilna enota, bi bil po zelo približni cenitvi vre
uprava davkarjev z njihovimi “šefi” – malega Zaheja
den okrog pol milijona dolarjev. Arhelaj naj bi torej
Lukov evangelij označi kot »višjega cestninarja« (Lk
izmozgal iz Judeje in Samarije 300 milijonov dolarjev,
Antipa pa iz Galileje 100 milijonov.
19,2) – in podrejenimi davkarji in cestninarji. Samo
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po sebi je jasno, da so v takem sistemu možne vse
ali reven, od trinajstega leta starosti dalje. Tradicio
oblike poneverb. Kot daje razumeti Jezus sam, so
nalno je to bilo pol šekla, kot je Jahve sam določil
davkarji zelo pogosto »terjali več kot je ukazano«
Mojzesu (2 Mz 30,13). V Jezusovem času je to bila
(Lk 3,13). Tudi ti izterjevalci posrednih davkov so
didrahma, kar vemo čisto natančno iz Matejevega
bili hudo zasovraženi in prezirani: delno zato, ker
evangelija (17,23), kar bi bilo nekako 70 dolarjev
so kradli, delno zato, ker so bili v službi poganov. To
današnje vrednosti.
so tisti znani cestninarji, o katerih pogosto govori
To je bilo malo spričo desetine. Plačati desetino,
evangelij in katerih naziv je bila soznačnica za jav
torej načelno plačati deseti del vsakega sadu zemlje,
nega grešnika, zaničevanja vrednega človeka, izvržek
je bila prvenstvena verska obveznost. Kaj ni bil Jah
človeštva. Povsod jih je bilo videti, kako s palico v
ve lastnik zemlje in so po njegovi milosti so dobili
roki in medeninasto ploščico na prsih zahtevno in
pridelke? Pravično je torej bilo, darovati mu del, tiste
grabežljivo brskajo po košarah in culah. Bili so prava
“prvine vsega”, ki so jih že v puščavskih časih polagali
kasta, kot pravi Talmud; ko je en član družine postal
v koš in ga nosili Jahveju in se veselili vseh dobrot, ki
cestninar, so mu sledili vsi. Zgled Zaheja dokazuje,
jih j Gospod Bog dal njim in njihovi hiši (prim. 5 Mz
da so bili tudi dobri in velikodušni, dragi mali Zahej,
26,11). V resnici si je to prilastila duhovniška kasta
ki je rekel: »Gospod, glej, polovico svojega premo
– niso več pustili revnim, kot v starih časih – in je to
ženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral,
postala dajatev, ki so jo duhovniki strogo zahtevali
mu povrnem četverno«
ter pošiljali levite, da so jo
(Lk 19,8). Zagotovo so
prevzeli ter zahtevali, da
bile tudi med temi javni
je treba dati desetino od
mi grešniki zgledne duše,
vsake najmanjše stvari. Ti
kakor tisti cestninar, ki je v
rabini so postavili načelo,
templju stal daleč proč in
da je vsak pridelek zemlje,
tako lepo prosil Boga (Lk
od katerega ni bila odda
18,9-14). Na splošno pa
na desetina, nečist, in da
je razumljivo, da te vrste
vsak, ki ga použije, stori
ljudi niso gledali ravno s
skrajno velik greh. Treba
splošno naklonjenostjo.
je bilo dajati desetino tudi
Državni davki pa niso
od drobnice v čredi, od
bili edini: tistim, ki so jih
jajc v kokošnjaku, celo,
zahtevali Rimljani, so se
kot pravi evangelij, od
dodajali še verski davki.
najmanjših rastlin za rabo
Obstojali so že od prasta
v kuhinji: mete, janeža in
rih časov: kaj ni že Abra
kumine (Mt 23,23). De
ham »dal desetino od vse
setine ni bilo treba dajati
Cestninar Levi – apostol Matej
ga« Melkizedeku? (1 Mz
samo v sobotnem letu, saj
14,20). Toda od takrat je bil sistem zelo izpopolnjen:
bi morala tisto leto načelno tako zemlja kot delavec
rabini so utemeljili nič manj kot štiriindvajset obvez
počivati.
nih dajatev iz naslova vere in so spodbujali vernike,
Kakor je bila težka desetina, posebno pridružena
naj to zelo skrbno plačujejo. Ponavljanje govoranc o
drugim davkom, so jo plačevali z lažjim srcem kot
tej stvari daje misliti, da jih Judje niso vedno plačevali
pa tisto, kar so morali dajati okupatorjem. Bil je celo
z velikim navdušenjem. Ti verski davki so imeli ura
neke sorte podeželski praznik, ko so pripravljali vo
den značaj, ki so ga Rimljani priznavali: tempeljski
zove, ki so peljali “prvine” v tempelj. Priprava teh voz
oblastniki so bili deležni velikih olajšav za njihovo
je bil cel dogodek. Na dno je bilo treba dati ječmen
zbiranje in prevoz tega denarja so varovali okupatorji
in pšenico, datlje, potem granatna jabolka, smokve
sami (Jožef Flavij, Judovske starožitnosti 16,6).
in olive, čisto na vrhu pa rozine. Dobro pripravljeni
Na grobo so se ti verski davki delili na dva dela.
in okrašeni z vejami in cvetje so se vozovi zbrali na
Tempeljski davek je bil resničen “tempeljski novčič”,
enem od štiriindvajsetih določenih zbirališč, nato pa
namenjen zagotoviti vzdrževanje svetišča in stro
so jih močna odposlanstva v slikovitih sprevodih ob
škov službujočih duhovnikov. Nabirali so ga povsod
petju psalmov odvedla v Jeruzalem, kjer so jih veselo
– v Palestini in v judovskih skupnostih v diaspori – od
pozdravili duhovniški dostojanstveniki in skromni
15. adarja dalje, torej mesec dni pred praznovanjem
obrtniki. Lepo bi bilo verjeti, da je tako veselje na
Pashe. Dolžan ga je bil plačati vsak odrasel Jud, bogat
redilo breme davkov, pristojbin in dajatev manjše…

“ČLOVEŠKA PRAVIČNOST – UMAZANA CUNJA”
Tretjo obveznost, ki jo je družba nalagala posa
mezniku, podvreči se zakonom in biti kaznovan v
primeru prekrška, je okupatorski režim naredil težjo
in bolj zamotano. Kot priključena dežela je “Judeja”
prišla pod cesarjevo sodstvo: njegova edicta, mandata, decreta in rescripta so se izvajala kot v vseh
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“cesarskih” provincah. Predstavnik gospodarja, to je
upravitelj, je bil torej najvišji sodnik z izjemo pravice
“pritožbe na cesarja”, kar so lahko storili Judje, ki so
bili rimski državljani, kakor bo to storil sveti Pavel
(Apd 25,1-12). Zelo verjetno je, da so rimsko nadzor
stvo izvajali tudi v malih četrtnih oblastnijah Hero
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dovih naslednikov. V resnici so Rimljani v skladu s
stva, in ki ga je uveljavil Ezra: ta zakonik oblikuje
svojim stalnim načelom pustili okupirancem široko
bistvo 3. Mojzesove knjige. Brez dvoma je to tisti
samostojnost v sodstvu kot v upravi. Če je šel kak
Corpus iuris divini in njegovih 613 zapovedih, ki so
proces mimo njih po judovskem pravu, niso v tem
jih od 5. stoletja  dalje pismouki in učenjaki Postave
videli nič neprimernega, ravno nasprotno. Niso se
brez konca in kraja premišljevali in komentirali ter
vmešavali, razen če je bilo treba pomiriti strasti ali pa
množili besedila pravne znanosti, ki bodo zbrana
si pridržati najtežje odločitve, tako kot Poncij Pilat
na kupu v razpravah Talmuda, in ki so iz judovske
v Kristusovem procesu.
ga prava naredila dokaj
Pravo je bilo pri Judih
nenavadno mešanico.
zelo razvito in zelo staro,
Ta izvor razloži bistveni
kar pomeni, da je bilo v
značaj vse Postave v Izra
bistvu versko. Kot je še
elu: niti v kazenskih niti
vedno danes v islamskem
v civilnih zadevah ne gre
svetu, kjer Koran igra vlo
zares za poravnavo škode
go civilnega in kazenske
prizadetega ali za posta
ga zakonika, tako je Sveto
vljanje nekega zgleda
pismo Izraelu dajalo vse
in še manj za reševanje
pravne temelje. Tako je
krivca, ampak samo za
vedno bilo v izvoljenem
dajanje zadoščenja Bogu,
ljudstvu, vsekakor pa go
ki ga zlo razdraži. Čudovi
tovo od Mojzesa dalje, ki
ta zapoved 3. Mojzesove
je naznajal Božje zakone
knjige: »Bodite sveti, kaj
Ezra razglaša Postavo
in postave tistim ki so
ti jaz, Gospod, vaš Bog,
imeli kako sporno zadevo (prim. 2 Mz 18,16). V Sve
sem svet« (3 Mz 19,2) je bila v bistvu edina zapoved
tem pismu so namreč trije zakoniki: najstarejši, ki se
judovskega prava, ideal, za katerega so si človeški
navdihuje pri zelo starem pravi običajev in je bil v
zakoni zadali nalogo, naj prevlada na zemlji. »Božji
veljavi najmanj tisoč let pred Kristusom in je v tako
Duh,« pravi razprava Makkoth, »se mora blesteti nad
imenovani Knjigi zaveze, to je v poglavjih 20-23 2.
bethdin, hišo sodbe.« Toda prerok iz tretjega dela
Mojzesove knjige; drugi, ki je novejši in bolj izpopol
Izaijeve knjige je le predobro vedel, da človekova
njen in je jedro 5. Mojzesove knjige, poglavja 21-26,
grešna narava dela prepad med idealom in njegovim
razglašen okrog 622 pr. Kr. in je navdihnil Jošijevo
uresničevanjem, zato je preskrbel nesmrtno ugo
reformo; in končno tretji, ki ga je dodelala neka šola
tovitev: »Vsa naša pravična dela so kakor umazana
duhovnikov pravnikov v času babilonskega izgnan
obleka« (Iz 64,5).

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL VEDRINE
Za prve menihe je bila hilaritas, vedrina in notra
nja jasnina, veselost in svetlost, znamenje skladne
duhovnosti. Kdor je spoznal lastno resnico, kdor je
doživel svoje vzpone in pad
ce, kdor se čuti popolnoma
sprejetega, izžareva takšno hilaritas. Tak človek ne hodi po
svetu z mračnim obrazom. Nič
človeškega mu ni tuje. In ve, da
je vse na varnem, tudi njegova
lastna slabost in vse človekove
stranpoti. To izžarevanje pri
haja iz njegove notranjosti,
ker je vse v njem prežarjeno
z ozdravljajočo toplo lučjo
Božje ljubezni. Osnovni po
men besede vedrina je: jasen,
svetel, brezoblačen, bleščeč. Iz vedrega človeka sije v
njegovo okolico svetla luč. Tak človek zato prežene
oblake, ki mrakobno obdajajo glave drugih ljudi.
AVGUST – AM – 2011

Vedrina ni preprosto značajska lastnost, s katero
se rodimo. Izvira iz globokega zaupanja, da je človek,
takšen kot je, brezpogojno sprejet, da je navsezad
nje vse dobro. Vedrina izvira
iz poguma, da se soočimo z
lastno resnico. Kristjani so
prepričani, da le tisti, ki pusti
Božji svetlobi prodreti v vsa
brezna svoje duše, lahko iz
žareva vedrino. V njem ni nič
brezdanjega, česar bi se moral
bati. Brezskrbno hodi po svetu.
To ni naiven optimizem, mar
več drža, ki izhaja iz srečanja z
resnico. Ker je pogledal lastni
resnici v oči, si mu ni več treba
razbijati glave z morebitnimi
problemi in nevarnostmi. Ni osredotočen na temač
no plat tega sveta, marveč vidi vse potopljeno v Božjo
svetlobo. Zaupa, da bo ta svetloba, ki je zmagala v
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njegovem srcu, preplavila tudi svet.
Takšna vedrina je nalezljiva. V bližini vedrega člo
veka se ne moreš pogovarjati o koncu sveta. Ne moreš
na dolgo in široko tožiti nad razmerami v svetu. Veder
človek si ne zatiska oči pred dejanskim stanjem tega
sveta. Ne odriva temnih plati. Vendar pa vse gleda z
drugačne perspektive, namreč s prespektive duha, ki
zmore videti tudi skozi temo, dokler ne prodre do ble
ščečega Božjega temelja. Vse namreč vidi iz perspekti
ve svojega angela, ki vidi resničnost táko, kot je, ki pa
se vendarle zmore s svojimi perutmi dvigniti nadnjo
in kljub vsej njeni težavnosti gleda na to resničnost
z notranjo vedrino. Vedremu človeku ne moreš vliti

strahu v kosti. Trden, uravnovešen je v sebi. In zato ga
ne more nič tako zlahka vreči iz tira. Ko se pogovarjaš
z vedrim človekom, se razvedri tudi tvoja notranjost,
tedaj nenadoma vidiš lastno življenje in svojo okolico
z drugačnimi očmi. Bližina vedrega človeka ti dobro
dene. Saj veš, kako moreči so lahko ljudje, ki vse gle
dajo skozi temna očala, ki so osredotočeni le na slabe
strani in povsod odkrivajo le-te. Veder človek te raz
vedri. Nenadoma se čutiš lahkotnega. Zato ti želim,
da bi srečal mnogo angelov vedrine. In želim ti, da te
angel vedrine notranje razvedri, da postaneš veder in
jasen, svetleč in brezoblačen, da bo svet okrog tebe
postal svetlejši in bolj veder.

papežev verouk
Benedikt XVI.

MARIJINO VNEBOVZETJE
Ves avgust je prežet s sporočilom slovesnega
da včasih pridejo tako daleč, da zanikajo, da bi bil
praznika Vnebovzetja Blažene Device Marije. Zato
zanj prostor v našem svetu. Veliki uspehi tehnike in
vas vabim, da še enkrat uprete svoj pogled na našo
znanosti, ki so občutno izboljšali življenjske pogoje
nebeško Mater, ki jo bogoslužje njenega praznika
človeštva, puščajo brez odgovora ta globoka vpra
gleda zmagoslavno s Kristusom v nebe
šanja človekovega duha. Samo odprtje
sih. Ta praznik je krščansko ljudstvo
skrivnosti Boga, ki je Ljubezen, more
vedno globoko občutilo od prvih
potešiti žejo našega srca po resni
stoletij krščanstva. Kot je zna
ci in sreči; samo pričakovanje
no, slavi tudi telesno poveli
večnosti more dati resnično
čanje ustvarjenega bitja,
vrednost zgodovinskim
ki si ga je Bog izbral za
dogodkom, predvsem pa
Mater in ki ga je Jezus
skrivnosti človekove
na križu dal za Ma
šibkosti, trpljenja in
ter vsemu človeštvu.
smrti.
Vnebovzetje kliče v
Ko se naš pogled
spomin skrivnost,
poglablja v Marijo v
ki zadeva vsakogar
nebeški slavi razu
izmed nas, saj kot
memo, da tudi za nas
pravi II. vatikanski
zemlja ni dokonč
koncil, Marija »sveti
na domovina in da
tu na zemlji potujo
bomo nekoč sode
čemu božjemu ljud
ležni njene slave in
stvu kot znamenje
da bo tudi zemlja
trdnega upanja in to
postala lepša, če je
lažbe« (Dogm. konst.
naš pogled   usmer
o Cerkvi, 68). Nas
jen v večne dobrine.
pa vsakdanje zadeve
Zato kljub tisočem
tako zaposlujejo, da
vsakdanjih težav ne
včasih pozabimo na
smemo izgubiti ve
to tolažilno duhov
drine in miru. Svetlo
no resničnost, ki se
znamenje Vnebov
stavlja važno versko
zete v nebesa odseva
resnico.
na nas vseh še bolj,
Kako torej nare
in kadar se zdi, da se
Marijino vnebovzetje – Prihova
diti, da bo to svetlo
na obzorju kopičijo
znamenje upanje današnja družba vedno bolj spreje
trpke sence teme in nevihte, nas pomirja s svojo ma
mala? Tudi danes so taki, ki žive, kakor da ne bo treba
terinsko roko. Oprti na to zavest zaupno nadaljujmo
nikdar umreti, ali kakor da se bo s smrtjo vse končalo.
svojo pot krščanskega prizadevanja tja, kamor nas
Nekateri se obnašajo, kakor da je človek edini obli
vodi Previdnost. Korakajmo naprej v svojem življe
kovalec lastne usode, kakor da bi Boga ne bilo, tako
nju pod Marijinim vodstvom.
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Anton Strle

MARIJA KRALJICA
Odnos do Kristusovega kraljestva

kraljestvo vse naravnano na uveljavljanje milosti v
članih Božjega ljudstva. Med Marijo in Kristusom je
Marijino kraljestvo čisto gotovo ni in ne more biti
bila
od vsega začetka skladnost sodb, misli in čustev;
v tekmi s Kristusovim, marveč je vedno in povsod
težnje obeh so bile in so še vedno
ravno s službi Kristusovemu
posvečene
skupnemu blagru
kraljstvu in tistemu kraljestvu,
Cerkve
in
človeštva.
ki ga bodo deležni ljudje. Vse
Če rečemo, da je Marija “Kra
Marijino veličastvo in vsa njena
ljica
nebes”, hočemo s tem reči,
moč izvira edinole iz Kristusa in
da
ima
Marija v odrešitvenem
njegovega zasluženja. Zato ima
Božjem
načrtu in tudi v zgodo
izvrševanje Marijine kraljevske
vinskem
razvijanju tega načrta
moči za cilj samo zmagoslavje
(skupaj
s
Kristusom in v odvis
Kristusovega kraljestva. Ne mo
nosti
od
njega)
prav posebno
remo pa reči, da je zato brez po
mesto.
In
ko
ji
pripisujemo
v
mena: Kristusovemu kraljestvu
redu
nadnaravnega
življenja
najreč daje značaj prisrčnosti,
“kraljevsko” oblast in moč, je
ljubeznivosti in dobrotljivosti.
to treba razumeti v sicer ne
Kakor je Kristusovo kralje
koliko podobnem, vendar pa
stvo najprej in neposredno le
drugačnem pomenu, kakor je
nadnaravno in duhovno, tako
to pri Kristusovem “kraljestvu”.
je tudi Marijino. Posredno pa
Vsa Marijina veličina in moč je
ima vpliv tudi na naravni časni
namreč
bistveno odvisna od
red. Usmerjeno je na nadnarav
Kristusa
in je le deležnost pri
ni, duhovni namen; kolikor pa
Kristusovem
kraljevstvu. Vse,
so naravne, časne stvarnosti
kar
moremo
velikega
reči v tem
pomembne tudi za nadnaravni,
oziru
o
Mariji,
je
le
odsev
Kristu
duhovni namen, se Marijino go
sa,
Kralja
vesoljstva.
Tisto,
kar ji
spostvo nanaša tudi na naravne,
pripada
kot
resnično
njej
lastno,
časne reči.
je njena moč priprošnje, njene
Vsaka resnično kraljevska
ga
“sredništva”, ki pa se seveda
oblast se nanaša na blagor skup
bistveno
razlikuje od Kristuso
nosti. Pri svetnem kraljestvu gre
vega
sredništva
in je po svojem
za časno blaginjo, pri duhovnem
Marijino
kronanje
bistvu
sredništvo
priprošnje. In
(nadnaravnem) za nadnaravni,
Orazio
Liberale
–
stolnica
v
Kopru
dostaviti
je
treba,
da
je to »Mari
večni blagor. Kralj naj bi bil
jino
kraljestvo
bistveno
materinsko
ter
se
nanaša na
predstavnik in utelešnje skupne blaginje, katero s
podeljevanje
dobrot«,
izprošenih
od
Boga
(Pij XII. v
svojo dejavnostjo uresničuje in je njeno pooseblje
radijski
poslanici
1946).
nje. Seveda ta ideal nikdar in nikjer ni uresničen v
polnosti, razen pri Kristusu. Kristus je res utelešenje
“Proseča vsemogočnost”
skupnega blagra Božjih otrok. Krstus nam je skupna
in pomen praznika Marije Kraljice
dobrina, ponudena v delež vsem, ki zajemajo milost
Po svoji materi Kristus nad vso Cerkvijo uveljavlja
in slavo iz njega, v katerem »prebiva vsa polnost
vladarstvo
svojega dobrotnega usmiljenja. Od efe
božanstva telesno« (Kol 2,) in ki je »poln milosti in
škega
koncila
(431) naprej se pri cerkvenih očetih
resnice« (Jn 1,14.16). Vse je žrtvoval za svoje “pod
pojavlja
za
Marijo
naslov “proseča vsemogočnost”.
ložnike” (poklicane, da bi s Kristusom kraljevali); v
Carigrajski
patriarh
sv. German se v začetku 8. stol.
korist skupnosti je žrtvoval tudi to, kar je imel najbolj
obrača
na
Marijo
z
besedami: »Nihče ne doseže
osebnega – svoje življenje. Vsaka njegova stopinja,
zveličanja
razen
po
tebi,
o najsvetejša! Nihče se ne
vsak dih, vsaka beseda – vse je bilo za to skupnost. In
osvobodi
zla
razen
po
tebi,
neomadeževana! Niko
temu občestvu Kristus neprestano vlada z delitvijo
mur
se
ne
podeli
dar
milosti
razen po tebi«. Veliki
milosti, kar je izvrševanje njegove kraljevske oblasti,
pesnik
Dante
(prev.
A.
Capuder)
je izrazil isto misel
ki podeljuje življenje in ga usmerja k polnosti. Kri
z
besedami:
stus podeljuje milost vedno v korist celotne Cerkve,
Tebi, Gospa, toliko je mogoče,
za njeno graditev (prim 1 Kor 12,6; Ef 4,16) in prek
da želje mu letijo brez peroti,
nje za blagor in zveličanje vsega sveta; nikoli ne zgolj
kdor prosi, a poklicati te noče.
posamezniku kot posamezniku, marveč vedno za
(Božanska komedija, Raj 33,13-15)
skupni blagor, od česar pa ima seveda korist tudi
Ker se Marijino kraljestvo uveljavja na materinski
posameznik. Skupaj s Kristusovim je tudi Marijino
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način, zato je papež Pij XII zaupal Mariji, ki jo imenu
jemo posebej tudi “Kraljico miru”, brez dvoma eno
najvažnejših zadev človeškega rodu: tako krhki sve
tovni mir, ki je bil po drugi svetovni vojski dosežen le
z veliki mukami in dokaj nepopolno. Z okrožnic “Ad
coeli Reginam” (H Kraljici nebes) od dne 11. oktobra
1954 je uvedel novo liturgično slovesnost, ki naj se
praznuje zadnjega dne v maju: praznik Marije Kra
ljice. Na ta dan naj bi vsako leto obnovili posvečenje
človeškega rodu preblaženi evici. »Na njej je namreč
utemeljeno véliko upanje, da bo vzšla srečna doba,
ko bosta vladala krščanski mir in zmagovitost vere.»
Odmev teh besed je obhajilni spev, izbran za sv. mašo
v čast Mariji Kraljici: »Vzvišena Kraljica svetá, Marija,
vedno Devica, posreduj nam mir in zveličanje, ti, ki
si rodila Kristusa Gospoda, vseh Odrešenika«.

“Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal”
Po preureditvi liturgičnega koledarja po koncil
skih smernicah je bil god Marije Kraljice prenesen
z 31. maja na 22. avgust, torej na osmi dan po Mari
jinem vnebovzetju. Gotovo je to primerno. Saj se je
Marijino kraljevanje v polnosti in z vso učinkovito
stjo začelo uresničevati šle od dneva njenega vne
bovzetja, ko je – seveda v podobi povedano – sedla
na desnico Kralja vseh kraljev. Tedaj »jo je Gospod
povišal za Kraljico vesoljstva, da bi bila v polnejši
meri upodobljena po svojem sinu, Gospodu gospo
dov (prim. Raz 19,16) in zmagovalcu nad grehom in
smrtjo« (Konstitucija o Cerkvi 59).
Pri molitvi rožnega venca govorimo tudi o Ma
rijinem “kronanju”. Gre za govorjenje v podobi, ki
pa izraža globoko duhovno, nadnaravno resnico.
“Krona” (ali “venec”) je bila že od nekdaj simbol
zmagoslavja, moči, veličastva in blažene radosti.
Tako tudi v Svetem pismu stare in nove zaveze. Ko
psalmist premišljuje o lepoti stvarstva, katerega vr
hunec in gospodar je človek, mu privre iz srca vzklik
hvaležnosti do Stvarnika: »Gospod, naš Gospod, kako
čudovito je tvoje ime po vsej zemlji… Človeka si slavo
in častjo ovenčal; dal si mu oblast nad deli svojih rok
in vse si podvrgel njegovim nogam« (Ps 8,1.6-7). V
polnem pomenu je bil pri tem mišljen prihodnji Od
rešenik. Zato pravi Pismo Hebrejcem: »Jezusa vidimo
zaradi smrtnega trpljenja s slavo in častjo venčanega
(kronanega)« (2,9). In apostol Pavel govori ob koncu
življenja o samem sebi: »Dober boj sem dobojeval,
tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena
krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod; pa ne

le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo
njegov prihod« (2 Tim 4,7-8).
Zlasti pogosto govori o “vencu” Knjiga Razodetja:
»Bodi zvest do smrti in dal ti bom venec življenja«
(2,10). V zamaknjenju vidi pisec, kako dvanajsteri
starešine, zastopniki stare in nove zaveze, oblečeni
v bela oblačila, ki so simbol poveličanja, in z »zlatimi
venci« na glavah gredo in polože »svoje vence pred
prestol« Vsemogočnega, ki je edini vir in delivec vse
»slave in časti in moči« (4,4-11) in ki je tudi Kristusu
dal »venec in je šel kot zmagovalec in da zmaga« (6,2)
v odrešitvenem boju, v katerem je po Božjih načrtih
imela poleg Kristusa in z njim prav posebno vlogo
ravno Mesijeva mati in ki je vsem ljudem omogočil
»svobodo poveličanih Božjih otrok (Rim 8,21).
V nebesih kronana Kraljica vesoljstva je obenem
Mati Cerkve in duhovna mati slehernega on njenih
udov. V povezanosti s svojim poveličanim Sinom, ki
je Emanuel, “Bog z nami”, nam je tudi Marija neiz
rekljivo blizu – če se le samo ne oddaljimo od nje.
Je tudi Kraljica našega srca, vsakogar od nas, ki pred
pogledom najlepše med ženami občuti to, kar je Paul
Claudel doživljal in izrazil v nepozabni pesmi:
Poldne zvoni...
Poldne zvoni. Cerkev odprta je. Vstopil bom.
Iskreno Ti, Mati povem, da zdaj molil ne bom.
Ne nosim darov, ne prosim daril – oprosti besedam –
prišel le zato sem, da v Te se zagledam,
da gledam Te, gledam, ves srečen,
ker tukaj si Ti,
ker jaz sem Tvoj sin in blizu sva si.
Pred cerkvijo pustil sem svoje skrbi,
da bom s Teboj – za trenutek –
pod soncem Tvojih oči;
naj brez besedi do Tvojih oči
pogled moj se vije,
ko puščam,
naj svoje zapoje srce melodije.
Ker Ti si edina Najlepša –
Ti nedotaknjena,
milosti polna,
od greha neskončno odmaknjena;
ker – iskreno povem –
ker venomer tukaj si,
ker Marija si,
sploh – ker si, ker si!!
O Mati Marija –
tisočkrat hvala Ti, hvala Ti!
Poldne zvoni…

KRŠČANSKE ALTERNATIVE
Zdraviti namesto raniti
Oživljati namesto ubijati
Zidati namesto rušiti
Sejati namesto iztrebljati
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Deliti namesto kasirati zase
Odpreti namesto zapreti
Odpovedati se namesto želeti
Služiti namesto zaslužiti
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S. Snežna Večko

ČLOVEK V SREDIŠČU
ALI NA ROBU STVARSTVA?
ekološka videnja v Stari zavezi
Ekološka problematika, ki nas dandanes kliče k
resnemu soočenju, kot takšna v Svetem pismu ne
obstaja. Narava in človekov odnos do nje pa sta pri
sotna na številnih straneh Svetega pisma. Njihova
razlaga je v zahodni civilizaciji odločilno vplivala
na oblikovanje človekovega odnosa do sveta. Je
odgovorna tudi za sodobno izkoriščanje narave in
ogroženost življenja na njej?
Leta 1967 je izšel članek Lynna Whitea z naslovom
“Zgodovinske korenine naše ekološke krize”. Z njim
je odprl sodoben pogovor o pogledu Svetega pisma
na svet. Številne kritike je izzvala trditev, da je člo
vek dobil dovoljenje za nasilje nad svetom v Božjem
naročilu: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita
zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju
in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po
zemlji!« (1 Mz 1,28). Vendar je Lynn White v resnici
rekel nekaj drugega: ne svetopisemsko besedilo
sámo, temveč njegova razlaga na krščanskem zaho
du je pripeljala do sodobne ekološke krize. Zadel pa
je v bistvo, ko je poudaril, da je človekov odnos do
vprašanja ekologije odvisen od tega, kaj misli o sebi
v odnosu do stvari okrog sebe. »Človeška ekologija
je najmočneje pogojena s pogledom na našo naravo
in usodo, to je – z vero.« Dejansko zgodovina zahod
ne miselnosti in sodobna diskusija o okolju kažeta,
da razumevanje Svetega pisma odločilno vpliva na
verovanje, smernice in ravnanje družbe. Številni bi
blicisti sodelujejo v sodobnem pogovoru o okolju in
raziskave s tega področja se množijo. Predsedniški
nagovor udeležencem letnega srečanja Society of
Biblical Literature v New Orleansu v Louisiani 1996
je bil posvečen pogledom Svetega pisma na naravo
pod naslovom, ki pomenljivo kaže, da se svetopi
semske trditeve o naravi ne skladajo zlahka z našo
logiko: »Dež na deželo, kjer nihče ne živi: Hebrejska
Biblija o okolju.« Predstavila bom nekaj poudarkov,
kjer avtor na novo osvetljuje ali pa postavlja pod
vprašaj marsikatero zakoreninjeno prepričanje o
svetopisemskem pogledu na svet.
Eno od njih je do nedavnega prevladovalo med
bibilicisti samimi, namreč da Sveto pismo z nezau
panjem gleda na naravo. To naj bi izviralo iz njegove
borbe z okoliškimi religijami, ki so v naravnih silah
in pojavih videle božanstva. In dalje naj bi se Sveto
pismo daleč bolj kot za naravo zanimalo za zgodo
vino. Poglobljen pogled v svetopisemsko govorico o
stvarstvu pa vse bolj odkriva, kako globoko so sveto
pisemski pisci čutili s svetom. Vendar bo potrebno še
mnogo dela, da bomo razumeli, kaj Sveto pismo go
vori o človekovem okolju. V sodobni ekološki krizi ni
pomembno le svetopisemsko besedilo, temveč tudi
zgodovina njegove interpretacije v zahodnem svetu.
AVGUST – AM – 2011

Upravljanje ali izkoriščanje?

Že vprašanja, ali se v besedah »podvrzita si [...]
gospodujta« (prim. 1 Mz 1,28) skriva dovoljenje za
izkoriščanje ali za upravljanje s svetom, je za številne
raziskovalce sporno. Predpostavlja namreč prepriča
nje, da človeštvo stoji nad svetom, da je torej svetopi
semsko pojmovanje sveta antropomorfno. Zato nas
najprej zanima vprašanje, kakšno je po pojmovanju
Svetega pisma človekovo mesto v naravi oziroma
kakšen je njegov odnos do ostalega stvarstva.
Z ozirom na dolgo in raznoliko svetopisemsko
izročilo, različno miselno in družbeno okolje piscev
in poslušalcev ter drugih dejavnikov lahko pričaku
jemo, da ne obstaja en sam, temveč paleta pogledov
na vrednost stvarstva in človekovo mesto v njem.
Toda vsi izvirajo iz temeljne svetopisemske trditve,
namreč iz dejstva stvarjenja. Sveto pismo govori o
človeku in njegovem mestu v svetu v jeziku stvarje
nja. Znotraj njega pa se vrstijo različni pogledi.

1. Človek na vrhu
piramide stvarstva (1 Mz 1)
Prvi opis stvarjenja sveta je v 1 Mz 1. Bog ustvari
svet in vse na njem s svojo besedo. To jasno kaže,
da je svet ločen od Boga – ni ne izliv božanstva ne
mitično razumljena manifestacije Božje narave in
njegove moči. Toda če je bil poklican v bivanje po
Božjem hotenju in po njegovi besedi, pomeni, da je
njegova posest in ON njegov gospodar.
Iz tega izhodišča lahko vidimo tudi človekovo
mesto v svetu. Brez dvoma ima človek v besedilu o
stvarjenju sveta v 1 Mz 1 najvišje mesto med vsemi
ustvarjenimi bitji. Po tem besedilu obstaja hierar
hija, po kateri je Bog nad vsem stvarstvom, človek
pa na vrhu piramide ustvarjenega. Pomembno za
človekov odnos do sveta v tem (tako imenovanem
duhovniškem besedilu) pa je, ali Božji govor prvemu
človeškemu paru na šesti dan stvarjenja (1,28-29)
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pomeni zapoved ali blagoslov. Biblični in staro ori
entalski kontekst govorita v prid blagoslovu. Človek
je ustvarjen kot kraljevski upravitelj stvarstva, ustvar
jen je po “Božji podobi” in to vključuje svobodo in
odgovornost, da deluje kot Božji zastopnik v svetu.
Kot tak mora delovati v skladu z Božjo voljo, ki hoče
dobro stvarstvu. Torej je njegovo “gospodovanje” nad
naravo pogojno. Poverjeno mu je, da “gospoduje”
nad živalmi, zemljo pa naj si “podvrže”. Ta izraz pa
vključuje tudi nasilno podreditev, teptanje z nogami
(prim. Jer 34,11-16; Neh 5,5; 2 Krn 28,10). Tako to
besedilo, še posebej zunaj konteksta, lahko da povod
za razlago v pomenu človekove gospodovalnosti nad
stvarstvom.

Slovenija ni nič boljša...

Sprašujemo se, ali je takšno sklepanje upravi
čeno? Imajo torej prav tisti, ki Sveto pismo dolžijo
kot glavnega krivca ali vsaj sokrivca za izkoriščanje
stvarstva? Vendar ožji in širši svetopisemski kon
tekst ne podpirata te razlage. Temeljno izhodišče
svetopisemske govorice o svetu je, da je Božje delo,
odsev njegove lepote, modrosti in dobrote. Pisec
poročila o stvarjenju izraža občudovanje in ljubezen
do stvarstva. Opisuje svet, do koder seže oko in čez
in ves čas ponavlja, da ga je Bog ocenil kot dobrega.
Poleg prostora je vanj modro vključen tudi čas kot
prehajanje iz dneva v noč in iz enega letnega časa v
drugi, kar je potrebno za rodovitnost zemlje. V ča
sovno zaporedje je umetelno vgrajeno bogoslužje s
svojo hierarhijo, ki vključuje takorekoč vse. Sobotni
počitek na primer je potreben ne le človeku, temveč
vsemu stvarstvu, vzame si ga celo Stvarnik – vgrajen
je v samo zgradbo sveta. Tako se človekovo mesto v
svetu ne kaže kot središčno in odločujoče. Človek
je predstavljen kot najvišji v stvarstvu, nikakor pa
ne more izbrisati dejstva, da je ustvarjen in kot tak
podvržen redu, ki ga je postavil Bog.

2. Človek v svetu in za svet (1 Mz 2-3)
Drugačen je opis sveta v drugem izročilu, ime
novanem jahvistično, ki se nahaja v 1 Mz 2-3). Opis
je zaznamovan s čutenjem in prepričanji avtorjevih
sodobnikov glede človekovega odnosa do ostalega
stvarstva, o dejavnostih božanstva in sploh z agrikul
turnimi vzorci in obrednim koledarjem. Ključnega
pomena je 2,5b: »... Gospod Bog še ni pošiljal dežja
na zemljo in ni še bilo človeka, da bi polje obdeloval.«
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Besedilo kaže na medsebojno odvisnost med zemljo,
človeštvom in božanstvom. Življenje rastlin, živali in
človeka izvira iz zemlje, ki je središčni del enotnega
organskega sistema narave. V tej medsebojni odvis
nosti ima človek nalogo, da služi zemlji s tem, da jo
usposoblja za vzdrževanje življenja, Bog pa skrbi za
dež. Kot pravi T. Hiebert, sta to »najbolj temeljna
elementa obstoja, katerih odsotnost označuje stanje
sveta pred stvarjenjem.«
Medsebojno odvisnost med človeštvom in svetom
naglaša tudi 2,7: »Gospod Bog je iz zemeljskega pra
hu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil
življenjski dih...« Človek je torej ustvarjen iz zemlje,
v katero se bo vrnil (prim. 3,19). S tem pa je soroden
ostalim živim bitjem, ki so prav tako ustvarjena iz
zemlje in kot on sposobna živeti iz istega “diha ži
vljenja”. »Človek je torej na svetu in od sveta po svoji
fizični realnosti kakor po svoji vlogi in funkciji« (G.
M. Tucker, Rain on Land, Where No One Lives).
Vendar tudi v jahvističnem poročilu človek ni
preprosto izenačen z ostalim svetom. Na nek način
stoji ob Bogu. Bog in človek namreč delata skupaj,
da preoblikujeta okolje v svet, zmožen za bivanje
(prim. Iz 45,18; Ps 115,16). Toda v 1 Mz 3,17 pride
do resnega preobrata. Zaradi človekovega greha po
stane zemlja prekleta, kar pomeni, da si človeštvo in
svet postaneta odtujena, njun odnos je dvoumen. S
tem pa smo stopili v področje, ki so ga zlasti razvijali
preroki, namreč da obstaja tesna zveza med člove
kovo moralnostjo in usodo ostalega sveta.

...Združene države pa še slabše!

Tudi v odnosu med človekom in živalmi se zgodi
preobrat. V raju vlada med njimi mir. Človek daje
imena vsem živalim, tako divjim kot udomačenim
(te so po gledanju jahvističnega pisca ustvarjene že
na začetku, v raju – prim. 1 Mz 2,18-20). Po zavezi
z Noetom po vesoljnem potopu pa se živali bojijo
človeka (prim. 9,2-3), ker jih zdaj ubija za prehrano.
Čeprav je po svetopisemskem besedilu to dovoljeno,
pa isto besedilo izraža tudi zavest o svetosti življe
nja: človek ne sme uživati krvi, ki je sedež življenja
(prim. 9,3 sl.). S tem je postavljena meja njegovi
krvoločnosti.
Po drugi strani pa se človek boji divjih živali, po
dobno kot se v odnosu z zemljo boji puščave. Med
blagoslovi, ki jih bodo deležni, kateri se držijo Božje
postave, je tudi ta, da bo Bog pregnal hude zveri iz
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prelivanje krvi zadeva ob prelivanje krvi.
dežele (prim. 3 Mz 26,6). Zdaj velja kot posebno
Zato vene dežela
znamenje vojščaka, če ubije leva ali medveda (prim.
in se suši vse, kar prebiva v njej,
1 Sam 17,34-35; 2 Sam 23,20), ki sta skupaj z orlom
živali polja in ptice neba,
simbol moči, poguma in svobode, pa tudi nevarnosti
ginejo tudi ribe v morju.«
in uničenja (prim. Am 3,8; 5,19). V ta svet medseboj
ne napetosti, ogrožanja in borbe odjeknejo vizije o
Predstavljen je torej učinek greha. Na najgloblji
prihodnosti, o eshatologiji. To so ena najveličastnej
ravni je človekova odpoved zvestobe Bogu. Iz tega
ših besedil svetopisemske preroške in apokaliptič
sledijo grehi proti sočloveku, vse do prelivanja krvi.
ne poezije in hkrati najbolj nenavadna besedila o
In kot zadnja posledica je, da zemlja z vsemi svojimi
odnosu med človekom in ostalim stvarstvom. Tako
prebivalci, tako ljudmi kot bitji na polju, v zraku
beremo pri Iz 11,6-8:
in morju, gine in končno usahne. Človek je res v
»Volk bo prebival z jagnjetom
središču sveta, toda ves svet trpi zaradi tega. Ta an
in panter bo ležal s kozličem.
tropocentričen pogled na svet seveda ni absoluten:
Teliček in levič se bosta skupaj redila,
»Človeška bitja imajo moč – toda ne pooblastila – da
majhen deček ju bo poganjal.
kvarijo in celo uničijo ostalo stvarstvo« (Tucker).
Krava in medvedka se bosta skupaj pasli,
Najmočnejši izziv prepričanju, da je človek vrh
njuni mladiči bodo skupaj ležali
stvarstva, predstavlja Gospodov odgovor Jobu v po
in lev bo jedel slamo kakor govedo.
glavjih 38-39. Avtorji opozarjajo na kombinacijo Go
Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo
spodovega ironičnega vpraševanje Joba ter aluzij na
in odstavljeni bo iztezal svojo roko
veselje in smeh ustvarjenih bitij. V tem vpraševanju o
v modrasjo odprtino.«
čudesih narave se razodevaje meje Jobovega, t. j. člo
vekovega védenja
Besedilo sodi k
o stvarstvu in s tem
napovedi o novem
tudi možnosti, da bi
kralju, Davidovem
ga obvladoval. V sre
potomcu (11,1-5).
dišču je Gospodov
Obljublja pa nič
načrt (prim. 36,2), ki
manj kot preobraz
vključuje tako skrb
bo v naravnem koz
za vse stvarstvo in
mičnem redu. Živali,
njegove meje. V po
ki so si naravni so
glavjih 38-39 se Bog
vražniki, bodo ži
sprehodi od svojega
vele v miru in celo
ustvarjanja v pretek
spremenile svojo
losti do sedanjega
prehrano. S tem pa
vzdrževanja sveta.
je povezana tudi na
P ri t em s praš u je
poved pravičnosti,
Joba: »Kje si bil?«
usmiljenja, miru in
in »Ali moreš? Kdo
sloge v naravnem
more?« Ta sprehod
redu (pri. Oz 2,20
Brez človekovega nasilja...
zajame kozmogoni
sl.; Ezk 34,25). Ne
jo, meteorologijo in zoologijo. Seveda je Jobov
koč bo svet varen za domače živali in za otroke. To
odgovor kar najskromnejši. Vizija kozmosa je širša
pomeni, da zdaj ni takšen, da v njem vladajo rop, na
kot duhovnikova v 1 Mz 1), obsežnost in raznolikost
silje in smrt. Avtorji poudarjajo, da od tu lahko vodi
pokrajine pa presega tisto pri jahvistu v 1 Mz 2-3)
pot v apokaliptično odklanjanje sveta. Hkrati pa k
Tam, kjer je za jahvista zastrašujoča puščava onkraj
vprašanju, ali morda stvarstvo potrebuje odrešenje.
njemu domače rodovitne zemlje, Bog v posmeh vsaki
3. Človekove meje
razumni ekonomiji razsipa dragoceni dež:
V tem poglavju G. M. Tucker še radikalneje posta
»Kdo je predrl nalivu odtok
vlja pod vprašaj mišljenje o človekovem prvenstvu v
in pot blisku in gromu,
stvarstvu. Dosedanja besedila so pokazala, da antro
da pada dež na zemljo, kjer ni ljudi,
pocentričen pogled na stvarsvo ni neomejeno sprejet
na puščavo, ki v njej ni človeka...?«
v Svetem pismu. Tako Mojzesovo Peteroknjižje kot
Torej divjina, puščava, ki človeka ogroža, ni od
preroška literatura postavljata človeku meje v njego
Boga pozabljen del stvarstva. In prav tako ne divje,
vi uporabi narave. Z nekaterimi zapovedmi želita va
neudomačene živali, ki po staroorientalski miselno
rovati naravo, kot npr. ptičji podmladek (prim. 5 Mz
sti predstavljajo svet zunaj človeške kulture. Jobova
22,6) ali gozd (prim. 5 Mz 20,29). Nekatera besedila
knjiga zavrača prepričanje, da naj vse stvarstvo služi
po govorijo o ekološki katastrofi zaradi človekovega
človeku. Živali, ki jih predočuje Jobu, so vse divje,
moralnega propada. Tako Oz 4,1-3:
neudomačene (lev, krokar, divje koze, košute, divji
»... ker ni resnice ne dobrote
osel, divji vol itd.). Njih človek ne more nadzirati kot
in ne spoznanja Boga v deželi.
domače živali. In vendar niso predstavljene kot so
vražne sile. Bog skrbi zanje in vabi Joba, naj se preda
Množijo se krivo priseganje in laž,
občudovanju, da tudi one obstajajo na svetu in da jim
uboj, tatvina in prešuštvo,
AVGUST – AM – 2011
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da so vsa besedila, pa naj se v nekaterih pomembnih
Bog skrbi za hrano. Zgodi se lahko, da človek sam
pogledih še tako razlkujejo, enotna v prepričanju, da
postane v tem naravnem redu hrana za živali (trupla
ima človek posebno mesto v stvarstvu. Toda pozor!
na bojišču za ptice roparice– prim. 39,9).
To ne pomeni pravic, temveč izpostavlja odgovor
Job 38-39 torej postavlja pod vprašaj človekov
nost. Tudi občudovanje pred stvarstvom in priznanje
naravni nagon po gospodovanju in udomačevanju.
svoje krhkosti (Ps (8,5). Pred stvarstvom se človek
Človek niti ne pozna vseh stvari niti z njimi ne upra
zave svoje minljivosti in majhnosti. To opazovanje
vlja. To je pridržano Bogu. Zato imajo vsa bitja, tako
nas lahko pripelje celo na rob groze spričo naše ne
roparji kot plen, svoje mesto v svetu. In vsi kraji,
znatnosti, s katero se naravnost izgubimo v svetu,
vključno z divjino, imajo svoje mesto v tem svetu.
»ki nas niti ne opazi in se ne meni za nas« (J. L. Mays,
Tukaj človekovo poslanstvo ni posebej nakazano. To
What is a Human Being? Reflections on Psalm 8).
liko bolj je v Ps 104, ki podobno kot 1 Mz 1 in Job 38Sveto pismo predsta
39 slavi Boga Stvarnika
vi človekovo posebno
in vse njegovo stvarstvo.
mesto v stvarstvu re
V psalmu so nagovorje
alno. Človeški rod ima
ni vsi čuti in vsa čutenja,
moč, da preoblikuje in
zlasti radost v tem, kar
spreminja okolje, to
človek vidi, sluši, čuti in
pa dejansko do neke
okuša. Divje živali niso
mere počne vsako živo
nič demonskega, saj se
bitje. Sveto pismo pri
trudijo za preživljanje
znava človeku avtori
mladičev (v. 21). Vse
teto v stvarstvu, prav
stvari v naravi, voda,
tako pa tudi njegove
hrana, zavetišče, čas so
meje. Najodločilnejše
zato, da vzdržujejo vsa
pri tem je, da biblični
živa bitja. Tudi človek
pogled na svet ni v prvi
kot ena izmed vrst živi
vrsti antropocentričen,
od Božjih darov in jih
temveč teocentričen.
uživa (v. 14-15.26). V
Zato ne govori o naravi,
tem ni prav nič izvzet.
...Upravljati in uživati
temveč o stvarstvu. Svet
Življenje vseh bitij,
ni božanstvo. Dober je, ker je Božja stvaritev, ne ker bi
vključno človega, je omejeno (v. 27-30). Bog jim
bil božanski. Bog deluje v svetu, a je različen od sveta.
odmerja hrano in čas življenja. Ko jim odvzame
dih življenja, preminejo, vendar to ne pomeni ko
In prav tako skrivnosten in nedojemljiv kot Bog, ki
nec stvarstva. Iz prahu, v katerega se povrnejo, Bog
deluje v zgodovini, »kajti isti Bog, ki pošilja dež, ga
ustvarja nova bitja in jih oživlja z dihom življenja.
tudi odtegne ali ga pošlje preveč« (G. M. Tucker).
Tudi ta krogotok obnavljanja življenja je Božji dar. In
Ob sprehodu skozi svetopisemska besedila, ki
tako zopet to besedilo nedvomno pričuje, da je Bog
govorijo o človeku in svetu, postane na novo očitno,
izvor vsega življenja na svetu in njegov vzdrževalec.
kako pomembno je njegovo sporočilo o zadnjem
Vse pričakuje od njega in vse sprejema od njega.
izvoru, pomenu in namenu sveta. Kajti s pravom
lahko rečemo, da za sodobno izkoriščanje narave ni
Sklep
krivo
svetopisemsko vrednotenje človekovega me
Sprehod skozi besedila Svetega pisma, ki se doti
sta
v
svetu,
celo ne razlaga, ki preko mere poudarja
kajo odnosa med človekom in svetom in človekove
njegovo
gospostvo
nad svetom. Po svetopisemskih
vloge v njem, je izzval nekatere zakoreninjene pre
premisah
je
namreč
tudi na vrhu piramide stvarstva
mise o človekovi pomembnosti v svetu. Dolžiti Sveto
odgovoren
Bogu.
Pač
pa, kot pravilno naglaša J. Barr,
pismo za sodobno ekološko krizo se tako izkaže ne
»se je veliko sodobno izkoriščanje narave začelo v
upravičeno. Toda avtorji, ki opozarjajo na skromnost
liberalnem humanizmu, v katerem človek nič več ne
v človekovem vrednotenju svojega mesta v svetu,
gleda nase kot na bitje, ki je odvisno od Stvarnika,
hkrati trdijo, da Sveto pismo priznava človeku go
in v katerem je zato njegov položaj gospodovanja v
spostvo nad svetom in da bi bilo zanikati to njegovo
svetu in pravica do razpolaganja z naravo za njegove
moč in iz nje izvirajočo odgovornost enako nevarno
lastne namene neomejena – drugače kakor v Svetem
kot jo pretiravati. G. M. Tucker priznava, da pregled
pismu.« (Man and Nature: The Ecological Controver
besedil, ki govorijo o človekovem mestu v svetu,
sy and the Old Testament).
pokaže na možnosti in na težave. Najprej je gotovo,

UPRAVITELJI, KATERIH ČAS JE OMEJEN
Ne vemo, kdaj bo prišel Gospodov dan, dan konca in dopolnitve. Toda prišel
bo, in za posameznika bo prišel kmalu. Do tedaj je čas dela, čas zveste službe. Biti
zvest pa ne pomeni konservirati tisto, kar imamo. Pomeni: delati z darovi, ki smo
jih prejeli; ob tem delu rasti in zoreti; pripravljati se, da damo vse, da bi dobili vse.
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naša kultura
Silvester Čuk

ANTON AŽBE
30. maja 1862 – 6. avgusta 1905
Slikar Anton Ažbe je bil v bavarski prestolnici Münchnu znana osebnost, saj je tam vodil zelo cenjeno slikarsko šolo. V njej je poučeval do sto in več študentov iz vse Evrope in tudi iz Amerike. Iz njegove šole so izšli
znameniti slovenski impresionisti: Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Marija Jama in Matej Sternen. Njegov učenec je bil tudi Vasilij Kandinsky (1866-1944), slavni slikar ruskega rodu, ki je postal svetovno znan s svojimi
abstraktnimi umetninami. »Anatomija mi ni šla, zato sem vprašal Ažbeta, ali se je moram res tako brezhibno
naučiti. 'Seveda, dragi moj, anatomijo morate izvrstno obvladati. Gorje vam, če boste pred slikarskim stojalom
pomislil nanjo! Umetni ne misli, ko dela.' Še danes se ravnam po teh nasvetih,« je izjavil Kandinsky leta 1929.

Ne duhovnik niti trgovec,
temveč slikar
Poljanska dolina je dolina omikanih ljudi, ki veli
ko berejo, in so tudi zelo pobožni. Zato je razumljivo,
da je bil Anton Ažbe, rojen 30. maja 1862 v zaselku
Dolenčice, ki spada pod župnijo Javorje nad Škofjo
Loko, določen za duhovniški stan. Že od ranega
otroštva je bil slabot
nega zdravja, zar adi
poškodbe hrbtenice
tudi majhne postave in
slabih nog, zato ni bil
uporaben za kmečka
dela. Po zgodnji oče
tovi smrti je ugodil
varuhovi volji in je šel
v Celovec, da se izuči za
trgovca, toda izkazalo
se je, da je tudi za to
preslaboten, zato so
mu dovolili, da je šel za
“vajenca” k slikarjem,
ker je kazal nadarje
nost za risanje.
Dvajsetleten je prišel v delavnico uglednega lju
bljanskega slikarja Janeza Wolfa (1825-1884), ki je
slikarsko znanje pridobil v Benetkah in drugod po
Italiji ter je veljal za najbolj izobraženega sloven
skega slikarja tedanjega časa. Svoje znanje je znal
posredovati tudi učencem, med katerimi je bil tudi
Anton Ažbe, ki je v njegovi šoli tako hitro napredoval,
da je kmalu postal sodelavec svojega mojstra, ko je
s freskami poslikaval župnijsko cerkev v Zagorju bo
Savi in potem še frančiškansko cerkev Marijinega
oznanjenja v Ljubljani.
Wolf je svojega nadarjenega učenca leta 1882 po
slal študirat na dunajsko akademijo, kjer je ostal dve
leti; leta 1884 pa se je Ažbe vpisal na münchensko
akademijo in se med šestletnim študijem razvil v
odličnega risarja. Do svojega prvega učitelja, slikarja
Janeza Wolfa, je Ažbe ohranil globoko spoštovanje.
Večkrat je omenjal, da je od umirajočega mojstra
dobil “umetniško oporoko” – navodila, kako je treba
vzgajati mladi slikarski rod.
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Odličen učenec
postane izvrsten učitelj
Anton Ažbe je bil med najboljšimi učenci mün
chenske Akademije in nekateri profesorji so navezali
z njim prijateljske vezi. Neki sodobnik je zapisal, da
je bil Ažbe »že med študijem znan kot odličen pozna
valec slikarskega postopka in tovariši so ga pogosto
prosili za korekture. Vsak študent, ki ni bil doma v
anatomiji ali kompoziciji, je odšel k Ažbetu: 'Svetuj
mi – pomagaj mi!' In Ažbe ni samo svetoval, temveč
je tudi zares pomagal in popravljal.« Spomladi 1891
je odprl majhno korektorsko zasebno šolo, ki pa je
kmalu postala znamenita Ažbetova šola, v kateri je
poučeval številne študente iz vse Evrope in tudi iz
Amerike. Umetnostni zgodovinar Tomaž Brejc nje
govo šolo lepo predstavi (Enciklopedija Slovenije):
»Učil je risanje in slikanje po modelu, anatomijo in
perspektivo ter posamezne študije glave, akta in ko
stumiranih modelov. Pri pouku sta bili posebej cenje
ni njegova nezmotljiva korektura in pedagoški žar,
osebna dobrota in toleranca. Znamenita je postala
šola po letu 1896, ko so se ji priključili številni ruski
študentje, med njimi znani aristokrati... Pri pouče
vanju je Ažbe izhajal iz lastnih izkušenj in iz analize
sočasnega slikarstva. . . Izhodišče sta predstavljala
ateljejska tonska svetlo-temna metoda in študij po
modelu, vendar je tudi pri tem poudarjal individu
alno naravo umetniškega šolanja in učencem puščal
popolno svobodo odločitve in izbire... V koloristič
nem pogledu je poudarjal temeljno pravilo, da barv
ne gre mešati med seboj na paleti, temveč jih je treba
polagati drugo poleg druge v intenzivnih potezah
na platno, tako da nastane iz ustrezne oddaljenosti
bleščeč vtis barvne kristalizacije.«

Samo sedem risb in osem slik
Od celotnega opusa Antona Ažbeta danes pozna
mo samo sedem risb in osem slik, ki so nastale od
leta 1886 do 1904. Vseh teh petnajst del hranijo v
Narodni galeriji in v Narodnem muzeju v Ljubljani in
v zasebni lasti. Zakaj je tako malo njegovih umetnin?
Ne drži domneva, da je Ažbeta tako vsega použiva
la šola, da od njenega odprtja naprej ni več slikal.
Dunajski likovni kritik Arthur Roessler je leta 1902
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zapisal, da je obiskal atelje Antona Ažbeta in v njem
videl veliko njegovih slik in skic. Zelo verjetno je, da
je mnoge svoje slike podaril prijateljem in znancem,
nekatere pa so bile uničene med drugo svetovno
vojsko. Ob njegovi smrti so iz njegovega ateljeja več
slik prodali v München in Berlin.
Najstarejša od Ažbetovih ohranjenih slik je Av
toportret s posvetilom bratu iz leta 1886; v levem
zgornjem kotu slike plava majhna paleta s poudarki
živih barv in nekaj čopičev kakor sporočilo: »Tudi jaz
sem slikar.« Iz drugega obdobja Ažbetovega slikanja,
ki je trajalo tako dolgo kakor njegova šola, so se nam

ohranile samo štiri slike: Starec s črno ovratnico, Za
morka, Pevska vaja in V haremu (naslikana okoli leta
1903). Med vsemi Ažbetovimi portreti, ki so se nam
ohranili, je Zamorka iz leta 1895 nesporno mojstrska
študija, delo, ki ga med vsem, kar je Ažbe naslikal,
najpogosteje navajajo, obenem pa tudi delo, ki je že
marsikaj prispevalo k njegovemu umetnostnemu
življenjepisu (K. Ambrozić).
Čeprav je bil Ažbe ves čas v “visoki münchenski
družbi”, je umrl sam in zelo osamljen zaradi raka na
grlu 5. avgusta 1905, star komaj triinštirideset let.

islam
P. Bernardo Cervellera

BIN LADNA JE “UBILA”
JASMINOVA REVOLUCIJA
Zadnje čase je podpora terorističnemu šejku in al Kaidi zdrsnila na zgodovinski minimum
tudi v Pakistanu. Po mnenju muslimanov je Bin Laden “črn madež” v zgodovini islama. Mladi
z Kairu in Tuniziji so bili že dolga časa daleč od “džihada”, svete vojske, in strategije terorja ter
naklonjeni demokraciji za vse, ne pa nekakšnemu islamskemu kalifatu.
Novica, da so ubili Bin Ladna, ustanovitelja in
voditelja al Kaide, je povzročila veselje mnogih mla
dih v Washingtonu in na Ničelni Točki v New Yorku,
danes pa se je strah premaknil v smeri možnih ma
ščevalnih dejanj islamskih teroristov.
Vsi politični voditelji so izjavili, da »borba proti
terorizmu ni končana« ter da so varnostne sile v
Združenih državah in na svetu pripravljene prepre
čiti vsak možen napad na urade in veleposlasništva
v domovini in v tujini.
Ni še čas, da bi zanemarili pozornost varnosti, kar
vedo posebno naši bratje in sestre v Pakistanu in Ira
ku, ki so v teh letih prav al Kaida najbolj krvavo ranila.
Upokojeni nadškof iz Lahoreja mons. Saldanha je
poudaril, da so v tem položaju kristjani »lahek cilj«
za tiste, ki hočejo sprožiti neko vojsko z verskimi
oznakami med (muslimanskim) vzhodom in (tako
imenovanim) krščanskim zahodom.
Isto izjavljajo cerkveni viri v Iraku, ki opominjajo,
da je »Bin Laden ustvaril neko čisto novo šolo, gene
racijo, ki jo je on indoktriniral,« ki hoče uničiti vse,
kar ni “srednjeveški islam”.
Toda kljub vsem varnostnim ukrepom – in stra
hu pred bodočim nasilnim razvojem – je treba reči,
da v islamskem svetu ni bilo veliko očitnih znakov
sovraštva, sežganih zastav, obešenih lutk, kar se je
zgodilo tolikokrat ob priliki spopadov med vzho
dom in zahodom. Razen ene manifestacije v Quetti
in Karačiju (Pakistan), maščevalnih napovedi na
medmrežju in skrb zbujajočo izjava Hamasa, vse kaže
neko utrujenost islamskega fundamentalističnega
sveta. Ali bolj natančno: muslimanski svet se čedalje
bolj distancira od junaških jezdecev, skritih v jamah
afganistanskih gora.
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Raziskava, ki jo je Pew Research Center izvedel ne
kaj tednov pred smrtjo Bin Ladna in je bila objavljena
3. maja 2011, kaže, da se je podpora muslimanov al
Kaidi vsa ta leta neizprosno nižala.
Med muslimanskimi deželami, ki danes podpirajo
Osamo Bin Ladna, so Palestnici s 34% (toda samo
leta 2005 jih je bilo 57%, leta 2003 pa 72%). V Indo
neziji, najštevilnejši muslimanski državi, je podpora
terorističnemu šejku padla od 59% leta 2003 na 26%
leta 2011; v Egiptu je 22% (leta 2006 je bila 27%); v
Jordaniji je padla od 56% leta 2003 na 13% leta 2011.
V bolj “laičnih” deželah, kakor je Turčija, je padla od
19% (2003) na 3% (2011; v Libanonu od 19% (2003)
na 1% danes.
Celo v Pakistanu, deželi, ki je podvržena najbolj
nasilnemu talibanskemu vplivu, so prišli na 18% leta
2010 (za leto 2011 še ni podatkov), pa so bili na 46%
leta 2003.
V vseh teh deželah naklonjenost al Kaide ne gre
preko 20% (z najnižjimi 5 in 2% v Turčiji in Liba
nonu), nasprotovanja teroristični organizaciji pa
dosegajo 60-65%.
To nizko podporo razlaga dejstvo, da so teroristič
na dejanja “Bin Ladna &Co.” povzročila tisoče žrtev
predvsem med muslimani. Poleg tega je imela prav al
Kaida načrt najbolj nasilno kritizirati islam. »Osama
je storil islamu več zla kot kdorkoli drug,« je komen
tiral nek vernik v Kairu. In libanonski premier Saad
Hariri je izjavil: »Škoda, ko jo je Osama Bin Laden
povzročil podobi islama in arabski stvari je enaka
škodi, ki so jo povzročili sovražniki islama v svetu.
[Bin Laden] je bil kar dve desetletji v tej zgodovini
črn madež, ki je uvedel kulturo ubijanja, terorizma,
uničevanja in sabotiranja v glave tisočev mladih.«
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Pa prav v svetu mladih je bila rojena največja spre
memba in oddaljitev od Bin Ladna in njegovih načr
tov. Od decembra 2010 so nenasilne in medverske
demonstracije v Tunisu, Egiptu in drugje brez rabe
orožja nasilja, ampak z orožjem demokracije uspele
odstaviti ali vsaj zriniti v krizo diktatorje na Bližnjem
vzhodu. Ti mladi ne sanjajo več o nekakšnem kalifa
tu od Arabskega zaliva do Atlantika, ampak hočejo
doprinesti k blagostanju svojega naroda; pa ne v
pokorščini verskemu ali vojaškemu voditelju, ampak
predstavnikom, ki jih je izvolilo ljudstvo.
Sicer je res, da salafiti in Muslimanski bratje sku
šajo omejiti škodo z dušenjem njihove navzočnosti,

toda mladi “jasminove revolucije” nadaljujejo z
zahtevami z polno državljanstvo vseh (kristjanov in
muslimanov), za osebno, ne pa masovno prepriča
nje, ki se zna pogovarjati in soočati, kar so vse prvine,
ki jih svet al Kaide ne pozna ali pa zanika.
Na nek način je bil Bin Laden že pred ameriškim
napadom premagan predvsem znotraj svojega last
nega islamskega sveta.
Zato mora po našem skromnem mnenju borba
proti terorizmu vsebovati ne samo vojaška in var
nostna dejanja, ampak tudi prijateljstvo in podporo
tem mladim z ekonomskim in kulturnim sodelova
njem.

preganjanje kristjanov

INDIJA
najdeni pravi krivci umora
Hindujski učitelj Laxamanananda Saraswati je
bil umorjen pozno zvečer 23. avgusta 2008. Ta umor
je bil izgovor za preganjanje kristjanov leta 2008 v
okrožju Kandhamal v zvezni državi Orissa. Najmanj
100 kristjanov je bilo umorjenih, na desettisoče jih
je bilo pregnanih, na stotine cerkva uničenih ali
izropanih. Po dveh letih je policija ugotovila, da so
morilci bili maoisti, kar je pripeljalo do obtožbe 14
pripadnikov skrajne levice. Neposredno je v umoru
Saraswatija in nekaterih njegovih učencev sodelo
valo sedem ljudi.
Kot poročajo viri je raziskava pokazala, da so mao
istični voditelji oblikovali “skupino oborožencev”, za
izvedbo načrta, ki je predvideval umor zgodovinske
ga voditelja Visva Hindu Parishad (Vhp; Hindujski
svetovni svet). »Vseh sedem je uradnih maoistov,« je
potrdil generalni nadzornik kriminalnega odseka
Avhay. Predhodna preiskava je leta 2009 privedla do
obtožbe še drugih sedem ljudi. Vseh štirinajst, ki so
obtoženi, da so naročniki in izvršitelji sramotnega
zločina, so maoistični aktivisti, vključno maoistični
voditelj Sabyasachi Panda.
Maoistična organizacija, ki je z zakonom pre
povedana, je po izjavi enega od visokih uradnikov
kriminalnega odseka prevzela odgovornost za umor
Saraswatija, češ da je hindujski voditelj širilv ljudeh
sovraštvo v imenu vere. V resnici je Saraswati postal
znan v letih 1960-70 zaradi svoje propagande proti
spreobračanju Dalitov in za napade na cerkve, šole,
bolnišnice, zavode za gobavce in krščanske socialne
centre.
Predsednik Vhp v Orissi Durga Prasad Kar je vlo
žil pritožbo zaradi dvoma, da so maoisti vmešani v
umor. Kar, ki je upokojeni odgovorni vodja davčne
ga urada, je v svoji pritožbi navedel osem poskusov
umora Saraswatija med letom 1969 in decembrom

2007. Zapisal je: »Ob navedenih napadih ni niti
sence dvoma glede dejstva, da je bil Laxmanananda
Saraswati tarča spreobrnjenih kristjanov, in da je
bil njihov cilj dosežen 23. avgusta 2008 z njegovim
umorom«. Po njegovih trditvah »so vsi prejšnji napa
di prihajali od kristjanov, ne od maoistov«. Seveda ni
navedel nobenih dokazov.
Predsednik Global Council of Indian Christians
Sajan K. George je zahteval, da mora biti Vhp prepo
vedan. »Vhp bi moral izraziti brezpogojno opravičilo
indijskemu ljudstvu in mednarodni skupnosti, ker je
širil lažnive vesti o kristjanih, ko je potikal sumniče
nja, češ da so Cerkve vmešane v umor hindujskega
voditelja. Obtožba, ki jo je vložila policija, dokazuje,
da je za načrtovanje in izvršitev umora odgovoren
zgodovinski voditelj maoistov Sabyasachi Panda
skupaj z ostalimi šesterimi. Država Orissa in osrednja
vlada bi morali uvesti strogo nadzorstvo nad Vhp in
drugimi hindujskimi radikalnimi organizacijami, da
bi preprečila bodoče napade na krščansko manjšino
v Indiji«.

TUDI ČE GRE LAŽ NA POT ZGODAJ ZJUTRAJ, RESNICA PA ŠELE PROTI VEČERU,
BO RESNICA UJELA LAŽ.
pregovor Afričanov Peul
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misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

REVOLVER JE BIL NAPERJEN VAME
Najprej se moram opravičiti. Medlo se spominjam,
da se o tem dogodku nekomu nekaj izdal. Še bolj
medlo se spominjam, da sem to zgodbo vrgel na
papir za prijatelja, ki je bil v zadregi – hotel je imeti
nekaj novega na radiu… Najbrž zgodba ni prodrla
v javnost, ker je v njej prostor za križ, in tega dosti
ljudi ne mara. V obeh primerih sem dosti izdal, a ne
vsega. Tokrat bom pa izdal vse.
Bilo je v letu tigra, po starokitajskem koledarju
tretji mesec v letu, ki se začne februarja. Bil je is
točasno po starokitajski uri tigrov čas, se pravi ob
štirih zjutraj. Na podeželju ob Tihem oceanu ljudje
še zmeraj razumejo tak stari način govorjenja. Noč
ni oblaki so skoraj vsi odšli čez morje, ki se komaj
slišno prebuja. Stojim na pragu hiše, ki so mi jo dali
na razpolago, da nadomestim misijonarja, ki prav ta
dan čaka na operacijo v glavnem mestu te pokrajine.
Zdi se, da bo lepo vreme, si mislim. Visoko nad obalo
krožijo krokarji; glasno se razgovarjajo, morda o mo
tornem čolnu, ki se je naenkrat ustavil. Ne vidim ga,
a vem, da je pri stopnicah, ki jih obmorsko grmovje
zakriva. Breg se namreč tukaj spušča k morju, kjer so
nekoč stopnice pomagale plavalcem in čolnarjem;
nekaj nesreč je bilo dovolj, da so stopnice zdaj na
razpolago le čolnarjem. A le malo se jih poslužuje
– morski tok in veter prinašata včasih smrdljive
industrijske odpadke…
Ob bregu teče cesta. Od nje se odtrga steza, ki vodi
do praga, kjer stojim. Čutim toploto jutranje zarje,
pred katero bežijo oblaki. Kot misijonar se zahvalim
Gospodu – po domače: ljubemu Jezusu – za zarjo in
morje in ga poprosim za bolnega misijonarja. Dosti
nas ni na otočju 127 milijonov ljudi, se pravi nesmrt
nih duš. In vsak misijonar je dragocen.
Na stezi se pojavi skupina ljudi, ki nad sabo nekaj
nosijo. Ob hiši, kjer začasno prebivam – z mišmi, ki
se zvečer veselo zabavajo –, so še druge hiše. Tista
skupina ljudi… upam, da niso namenjeni k meni. Ni
mam še dovolj izkustva z misijonarjenjem na deželi.
Poleg te “moje” hiše stoji skromna, lična cerkvica;
med njo in mojo spalnico je ozek prehod – samo
mišim znan –, da lahko nemoteno pridem v cerkev
tudi ob slabem vremenu; kristjani pa itak vemo, da
se spodobi od časa do časa obisk pri Gospodu v ta
bernaklju. Njega to veseli in zmeraj lahko odnesemo
od obiska kakšno dragoceno milost.
In prav ko hočem na obisk, nekdo močno potrka
na hišna vrata.
»Prosim,« zakličem, seveda po japonsko.
Štirje moški in ena ženska vstopijo. Vsi se globoko
priklonijo, tudi jaz. Če niso katoličani, so vsaj kristja
ni, si mislim; sicer se ne bi tako globoko priklonili.
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»Dobrodošli,« rečem in ponudim z roko stole, tri
v dobrem stanju, dva sta pručici.
Nihče se ne premakne. Mlad moški sredi skupine
me nagovori:
»Oprostite, gospod duhovnik, tako zgoden obisk.
Ime mi je – in po slabi japonski navadi napol zamr
mra, kar se mi zdi – Káwana. Oče, kristjan nam je
umrl. Z otoka Óšima smo. Oče je bil lastnik dobro
znane zastavljalnice. Njegova zadnja želja je bila, da
ga v krsti prinesemo v to svetišče in šele po duhov
nikovih molitvah v krematorij. Rani smo, oprostite,
a nismo hoteli, da nas sorodniki prehitijo s krema
torijem. Krščanskega pogreba ne marajo. Krsto smo
položili pred vrata.«
»En trenutek, prosim,« odgovorim, »takoj odprem
svetišče.«
Polovica cerkvice ima rogoznice, druga polovica
pa stole. Na rogoznicah sedeč pazljivo spremljajo
molitve. Po japonski navadi na koncu še enkrat sna
memo pokrov s krste, da vanjo položim šopek rož z
oltarja – še danes menim, da se e tudi naš Gospod
Jezus s tem strinjal: rože so bile kupljene z denarjem,
ki ga vsako nedeljo nabiramo. Še enkrat se ozrem na
mrtvi obraz: miren je, a čisto rumen.
»V kateri krematorij ga nesete?« vprašam.
»V tistega na otoku; je cenejši od mestnega,« s ko
maj vidnim smehljajem odgovori mladi mož, najbrž
z imenom Káwana (naglas je na prvem zlogu, vsaj
tako sem ga bil dojel).
»Čestitam, da ste imeli takšnega očeta! Na poti v
večnost je hotel imeti ob sebi mogočno prošnjo za
novo življenje.«
V zahvalo za te besede se mi rahlo priklonijo.
Gospod Káwana mi pred krsto predstavi žensko
v tej skupini:
»Moja žena Híde. Nekaj vam mora izročiti.«
Iz svoje torbice potegne križ s čisto zlatim pod
stavkom. Luč gorečih sveč na oltarju se na podstavku
dobesedno razvname. Gospa pokaže z roko na oltar:
»Oče je vedel, da je vaš oltarni križ le na videz zlat.
Veselilo ga bo, če bo ta križ lahko odslej na oltarju.
Dovolite, da stari križ položimo v krsto, da ogenj vse
spremeni v dar.«
Z globokim poklonom uresničimo to zadnjo željo.
Spremim jih do čolna, ki je pravzaprav neke vrste
motorna jahta. Udobna za krsto, pet ljudi in še koga.
»Ali smem z vami – za zadnjo molitev pred kre
matorijsko pečjo? A morate me pripeljati nazaj,« se
ponudim.
Káwana me pelje nazaj.
»Gospod duhovnik,« mi takorekoč mimogrede
med vožnjo reče, »radi bi se vam primerno zahvalili.
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Če bi med tednom kam odšli – vemo, da vas hočejo
tudi drugje –, bi vam moja žena s kakšno prijateljico
rada očistila to staro hišo, v kateri živite.«
»Krasno,« odgovorim, »a namesto svoje prijate
ljice bo to lahko storila z gospo, ki je itak dodeljena
cerkvici v ta namen. A je že precej v letih; vesela bo
tako izdatne pomoči.«
»Potem je problem le čas,« pravi Káwana.
»Za nekaj dni bi šel na predavanja v Tokio, recimo
do srede.«
In tako sva se zmenila.
Upam, da tega poročila ne bo bral nihče od pre
davateljev. Vsak je govoril in govoril in govoril. Kot
da bi bil njegov glas jamstvo za vrednost vsebine, ki
pa je govorjenje ni moglo spraviti do denarja vredne
višine. Že v torek sem se vrnil. Takoj moram dodati,
da je komaj pet minut od cerkvice do železniške
postaje, ki se še danes imenuje Kózu (z naglasom
na prvem zlogu). Ker je komaj dobrih pet minut do
cerkvice in mojega bivališča, sem izrabil tisti torek
do zadnjega vlaka.
Naj prenesem tisto noč v sedanjost.
Velika postajna ura kaže 11:30. Še pet minut hoje.
Nebo je oblačno, le nad morjem se malce svetlika.
Od postaje teče neke vrste steza do vrta, ki ima tako
urejena žična vrata, da je za vstop potreben le premik
določene žice. Tako se lahko tiho vrnem v svoje bi
vališče od zadaj. Če bi hotel v hišo po normalni poti,
bi stara ključavnica lahko koga zbudila – japonske
hiše, posebno hišice, imajo zelo tanke stene.
Oh, kako so moje bivališče lepo osnažili! In najbolj
mi ugaja kup raztresenih papirjev na mizici – nihče
se jih ni dotaknil! Tisti lahki vonj po miših je izginil.
Preden grem spat zmeraj še enkrat pogledam v
cerkvico. Tudi zato, da se še enkrat poklonim našemu
Gospodu v tabernaklju. Tukaj moram priznati, da
miši nimam rad. Če jih presenetiš, ti lahko skočijo
v obraz. Saj vem, da se hočejo braniti, toda lahko bi
se branile na bolj vljuden način. Kot sem že omenil,
ozek hodnik veže bivališče s cerkvico. Skozi luknjico
v steni se vidi v del cerkvice zaradi rdeče večne luči:
bežeče ali premikajoče se miši mečejo nanjo sence.
Ponavadi skozi luknjo zakašljam, da te nočne plesal
ce opozorim. Še enkrat priznam, da imam raje pse in
mačke: človeka bolj upoštevajo. Torej kot ponavadi
pokukam skozi špranjo. In še enkrat. Na steni na
koncu cerkvice trepeta kanček svetlobe. Začetek
ognja? Hitro stopim v cerkvico in obstanem. Blizu
vrat sedita dva maskiranca. In čeprav sem skoraj

neslišno stopil v cerkvico, sta me morala slišati. Eden
od obeh dvigne roko z revolverjem, ki medlo sveti,
malce v rdečih sencah večne luči, malce od žepne
svetilke med obema na tleh. Ne ganem se. Srce mi
za spoznanje močneje bije, ima pač svoje zakone.
Tisti brez revolverja nekaj jemlje iz križa, ki se tudi
v poltemi čudovito svetlika. Poem nekaj privije v
križ, najbrž njegov podstavek. Križ pustita na tleh in
se ritensko pomikata k vratom. Tisti z revolverjem
ga še vedno drži naperjenega vame. Skoraj neslišno
izgineta, nekaj kakor kluč zadrsne po tišini. Pred hišo
na cesti zapoje motorno kolo.
Čudno, da nista vzela križa! Postavim ga nazaj
na oltar. Le kaj sta jemala – iz križa? Milosti gotovo
ne. Ne moremo je zaviti v papirčke. In prstni odtisi?
Roke sta imela v rokavicah; na križu so bili kvečjemu
moji odtisi…
Zgodaj zjutraj naslednji dan.
Gospod Káwana – upam, da je to njegovo ime
– me obišče. Kar nekaj skodelic čaja izpijeva, da si
ogrejeva telo in predvsem misli. Iz usnjenega suknji
ča potegne kuverto:
»To je skromen dar za očetov pogreb.«
Jaz pa odkimam:
»Narobe – jaz vam dolgujem, ker ste mi tako lepo
pospravili stanovanje in cerkvico.«
Kuverto primakne k moji skodelici čaja:
»Ali greste z menoj za trenutek v cerkvico?«
Spet pokimam in greva. S poklonom križu na ol
tarju ga vzame v roke in mu odvije podstavek:
»Vaša nočna obiskovalce sta vzela iz križeve vdol
bine tulce hašiša.«
»Hašiša?«
»Moj oče, na zunaj priljubljen lastnik zastavljal
nice, je bil skrivaj narkoman hašiša. Imel je odlične
zveze. Mamila so mu prinašali skrita v predmetih
vrednih zastavljanja. Oče in vajina nočna obiskoval
ca so bili dosmrtni prijatelji. Smrtno bolan jima je
oče po zaupniku sporočil, da bosta našla hašiš v kri
ževem podstavku. In da bo križ daroval vaši cerkvici.
Jaz sem bil njegov zaupnik, čeprav ne maram mamil.
Zdaj veste, zakaj sem vas bil vprašal, kdaj boste odso
tni po opravkih. Že prvo noč sta hotela v cerkvico, a
sta zbolela od jedi, h kateri sta bila povabljena. Tisti
mož z revolverjem meni, da ju je sosedstvena mafija
hotela zastrupiti.«
Še danes ne vem, zakaj so me miši naslednji dve
noči pustile pri miru. Iz rešpekta pred križem iz čiste
ga zlata? Ne verjamem – saj se ne morejo spreobrniti.

MISIJONSKI POMENKI

Februarja sem dobila še njeno pismo, kjer pove,
da ji oči pešajo, da zelo težko šiva, a vseeno skuša
še kaj narediti. Moje pismo od 24. aprila je dobila 2.
decembra. Tik pred božičnimi prazniki je še napisala
pismo, ki je prispelo sredi februarja.
Šivalni stroj sedaj počiva in čaka novo roko. S.
Marjeta pa nam skuša pomagati, saj vidi, kako se
trudimo, da bi nabrali pomoč misijonarjem.

Na Madagaskarju je umrla misijonarka usmiljen
ka s. Marjeta Mrhar. Odšla je po svoje plačilo za vsa
leta, ki jih je razdajala na tem svetu in reševala ljudi
pred različnimi boleznimi. Ni se hotela vrniti v Slo
venijo, saj je tudi tu v sestrski hiši imela lep pokoj.
Pred leti je v neki sobi zapazila šivalni stroj in
prosila za blago, da bi lahko kaj šivala. Dobrotnica
iz New Jerseya se je je spomnila s svojim darom za
blago in sestra je krojila in šivala oblekice za male
deklice, največ za otroški vrtec ter srajčke za fantiče.
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Prav iskren misijonski pozdrav od nas vseh so
delujočih.
Marica Lavriša
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AFRIŠKI ROG
suša, cene pa do neba
V krizi so milijoni ljudi v celih območjih Afriškega
roga: 2,6 milijona v Somaliji, 3,2 milijona v Keniji in
3,2 milijona v Etiopiji in 120.000 v Džibutiju. Najhuje
je v Somaliji, kjer ni osrednje vlade zaradi dvajsetlet

ne državljanske vojske. Vsak dan pride okrog 800
mladoletnih Somalijcev v kenijska taborišča zaradi
pomanjkanja hrane in vode. Suša je prisilila mnoge
pastirje v iskanje paše in vode za živino, zato ostajajo
šole prazne, ker gredo otroci s starši. Cene hrane na
jugu Somalije so poskočile za 200%, zato je vedno
več otrok podhranjenih. Agencija Misna.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

SRAMOTA OB DVAJSETLETNICI
Slovenija je 25. junija 2011 praznovala 20-letnico osamosvojitve. Če bi ponazoril politične “uspehe” njene dvajsetletne zgodovine s krivuljo v
grafikonu, bi ugotovil presenetljivo resnico: večino časa je ta krivulja padala. Majhen dvig je doživela 1. maja 2004, ko je postala članica Evropske
unije, nato je od jeseni 2004 do jeseni 2008 registrirala celo precej občuten dvig, saj je leta 2007 dosegla uvedbo evra kot plačilnega sredstva in v prvi
polovici leta 2008 častno in uspešno predsedovala Evropski uniji. Od jesenskih volitev 2008 dalje pa ta krivulja strmo pada, tako da je ob dvajsetletnici
dosegla svojo najnižjo točko.
In zakaj? Že pri prvih volitvah predsednika republike leta 1992 se je na to mesto zrinil bivši sekretar Komunistične partije in ultrakomunist Milan
Kučan, ki se je “proslavil” s tem, da je v času napada jugoslovanske vojske na Slovenijo skušal onemogočiti osamosvojitev tako, da je ukazal slovenski
Teritorialni obrambi predati orožje jugoslovanski vojski. Še danes ni pojasnen umor Ivana Krambergerja (imenovanega tudi “dobrotnik iz Negove”) leta
1992, ki je resno ogrožal Kučanovo izvolitev za predsednika. Ni jih malo, ki so prepričani, da je bila za umorom še vedno močna Komunistična partija,
če ne kar Kučan osebno. O tem zgodovina še ni izrekla zadnje besede. Od takrat naprej se jasno kaže odnos vladajoče “levice” do opozicije: v njej ne
gledajo nujnega nasprotnega pola svoje vlade in svojih tekmecev, pač pa do današnjega dne vidijo v njih politične (in celo ekonomske) kriminalce. Za
onemogočenje opozicije jim ni prenizko in presramotno nobeno sredstvo, kar dokazuje bodisi afera Depala vas leta 1994, bodisi afera Patria leta 2008
– oboje naperjeno proti opoziciji in njenemu vodju Janezu Janši, ki je postal v začetku prikritim, sedaj pa vedno bolj očitnim slovenskim komunistom s
Kučanom na čelu nevaren tekmec. Prav zmaga opozicije na volitvah leta 2004 je povzročila dvig politične krivulje mlade Slovenske države, ko je takratna
Janševa vlada spravila na evropsko raven ne le politiko, ampak tudi gospodarstvo.
Po volitvah 2008, ko so prišli na oblast spet komunisti s pomočjo obrekovanja v aferi Patria (kjer za njihove očitke do danes ni nobenega dokaza),
je krivulja začela strmo padati in je ob dvajsetletnici samostojne Slovenije dosegla najnižjo točko. Vsakomur, ki ima vsaj kanček zdrave pameti je jasno,
da je za to kriva popolnoma neposobna sedanja vlada, čeprav ta išče krivce vsepovsod drugje, le v ogledalo se ne pogleda. Prav ob dvajsetletnici je
vladajoča koalicija praktično razpadla, več kot polovica ministrov je odšla, le predsednik vlade Pahor se drži svoje pozicije kot pijanec plota in zagotavlja,
da je vse v najlepšem redu – seveda mu tega nihče več ne verjame. Kdo ga v tej zmešnjavi sploh še podpira, ni jasno. Kučan vleče svoje niti iz ozadja,
težko pa je določiti pozicijo predsednika republike Danila Türka. Ta falirani diplomat, ki ga je dal na čevelj generalni sekretar Združenih narodov Kofi
Anan, je na mednarodnem pozorišču postal politični mrlič, čeprav zapravlja kupe davkoplačevalskega denarja za potovanja, na katerih lobira zase. V
Sloveniji pa se je izkazal kot zvest učene komunistke Vide Tomšičeve, katere “putzfleck” je bil nekoč. Njegov največji “podvig” je bil odlikovanje bivšega
šefa Udbe Tomaža Ertla, kar dobro pokaže njegovo politično in moralno vrednost. Vsekakor je Slovenija pod “modrim” vodstvom komunista Boruta
Pahorja in njegove SD, naslednice Komunistične partije, zdrsnila tako politično kot ekonomsko na rep Evrope in se približuje gospodarskemu bankrotu.
Sicer pa dajmo besedo tistim, ki so glede stanja v Sloveniji zares na tekočem in – vsaj včasih – dajejo tudi kako upanje za prihodnost. Eden od teh
je pravnik dr. Lovro Šturm, bivši pravosodni minister v Janševi vladi, ki je v Družini 11/26 objavil članek z naslovom “V primežu kleptokracije” in podnaslovom “Slovenija kot pravna država in pravična družba – Vladavina zmikavtov in njihovih omrežij iz vrst tranzicijske levice, ki vlečejo poteze iz ozadja”.
Ob osamosvojitvi smo v Sloveniji v svojih temeljih ustavnih listinah
poudarili, da zapuščamo nekdanjo skupno državo SFRJ, ker ta krši te
meljne ustavne pravice in ne deluje kot pravna država. Zato se dandanes
ob dvajsetletnici osamosvojitve upravičeno sprašujemo, ali živimo v
pravni državi in pravični družbi. Ne smemo izgubiti upanja, vendar mo
ramo povedati resnico in stvari imenovati take, kot so. Slovenija je država
z opotekajočo se pravno državo, ki je potrebna temeljitih popravkov.
Pravna država v pravni doktrini zahteva celo vrsto izpolnjenih po
gojev. Na kratko bi jih lahko povzel kot varovala pred zlorabo oblasti v
vseh postopkih, kadar se posameznik znajde nasproti državi, ne glede
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na to, ali so to postopki pred sodiščem ali pred upravnimi organi ali
pred organi ali organizacijami z javnimi pooblastili. Potem gre tudi
za enako obravnavanje vseh državljanov, pa tudi drugih subjektov, v
njihovih pravicah in dolžnostih in ne nazadnje tudi za, v določenih
primerih, upoštevanje načela sorazmernosti in enakega varstva pravic.
Seveda sem sodi tudi prepoved retroaktivnega delovanja zakonov in
drugih pravnih predpisov in strogo spoštovanje načela, da morajo biti
vsi predpisi objavljeni, preden začnejo veljati.
Razvoj pravne države v Sloveniji od osamosvojitve do današnjega
časa v ustavnem pogledu ni sporen. Zakoni in izvedbeni predpisi iz
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tranzicijskega obdobja pa so zgodba zase. Že od samega začetka je
prihajalo do premišljenih potez nekdanje partijske oblasti, ki je skušala
zagotoviti privilegirane gospodarske položaje v gospodarski sferi za
svoje pripadnike. To se je začelo že pred osamosvojitvijo. Že takratna
republiška skupščina pod predsedstvom Mirana Potrča je, ko je postalo
jasno, da se bo ta sistem zlomil, to pa je bilo takrat, ko so v Romuniji
zrušili komunistični režim in ustrelili Ceaucesca, začela sprejemati vrsto
predpisov, ki so spremenili tedanje gospodarske okoliščine. Direktor
je nenadoma postal edini, ki je v takratnih temeljnih organizacijah
združenega dela, kot smo jim dejali, odločal tako rekoč o vsem.
V zamahu so bili tako pred prvimi demokratičnimi volitvami leta
1990 odpravljeni vsi takratni nadzorni mehanizmi, to so bili zbori
delavcev, delavski sveti, zlasti pa takratna delavska kontrola, ki je
imela pomembno vlogo. Vendar teh organov, potem ko smo izvolili
prvo demokratično vlado, že ni bilo več. Medtem ko si je Demos z
vsemi svojimi silami prizadeval za osamosvojitev in za lastno slovensko
državo, je vzporedno tekel gospodarski proces, ko so že takrat direktorji
sebi določili izjemno visoke plače, ki jih niso izplačali, so jih pa skrbno
zabeležili in jih kasneje ob lastninskem preoblikovanju predložili kot
neizplačan dohodek in s tem odločilno povečevali svoje deleže v procesu
lastninskega preoblikovanja, ki se je zgodil tri leta pozneje. To so bili
prvi zametki stranpoti, ki so dale odločujoč privilegiran položaj pripad
nikom nekdanjega totalitarnega sistema na področju gospodarstva in ta
razvoj je potem tekel vseskozi naprej. Krona vsega tega pa je bila velika
vreča denarja brez dna, to je bila Nova Ljubljanska banka in tudi druge
banke, ki so dajale posojila, ki jih normalne banke ne bi, vendar se je
vse to dogajalo z odobritvijo takratnega guvernerja Banke Slovenije
Mitja Gasparija. Glavnega nadzornika v državi, ki je takrat odpovedal.
Zato je tudi pretirano zavračati vse pomisleke proti prehodu iz
socialističnega gospodarskega sistema v sistem tržnega gospodarstva,
češ da tržno gospodarstvo ne deluje. Tržno gospodarstvo deluje, toda
odpovedali so poglavitni nadzorni organi.
Temelj svobodnega tržnega gospodarstva in v njegovem okviru tudi
svobodnega podjetništva, ki je edino jamstvo za razvoj in tudi edina
stvarna možnost, da se Slovenija izkoplje iz sedanje velike gospodarske
krize, je, da pravna država zagotavlja vsem gospodarskim subjektom
enakovredno nastopanje na trgu in seveda tudi izpolnjevanje njihovih
pravic ter dolžnosti. Če pa se ob tem pojavijo utemeljeni očitki, da velja
drugačen pravni vatel za nekatere privilegirane subjekte v družbi, za
veliko večino navadnih državljanov pa ne, potem se lahko takoj pojavi
očitek, da imamo dve pravni državi. Eno, ki naj bi bila za vse, pa ne velja,
in drugo, ki velja samo za privilegirane.
Tu je še vloga sodne oblasti. Veliko se govori o njeni neodvisnosti.
Posebnih pomislekov glede neodvisnosti delovanja sodne veje oblasti
ni, se pa pojavljajo vedno hujši dvomi, ali res deluje nepristransko,
kajti sodišča morajo, kot veleva slovenska ustava, soditi pošteno in

nepristransko. Tukaj pa je mogoče ugotoviti številne primere, ki kažejo,
da to načelo ni tako upoštevano, kot bi v pravni državi moralo biti v
vsakem primeru.
Ta razvoj nas je pripeljal v družbo, v kateri ima vedno večjo moč klep
tokracija. Kaj je kleptokracija? To je vladavina predrznih, brezobzirnih
zmikavtov in njihovih omrežij iz vrst tranzicijske levice, ki vlečejo poteze
iz ozadja. Njihovo delovanje ni pregledno, parazitirajo v državnih bankah
in s prikrito podporo oblastne elite. Združeni v posamezne interesne
skupine samo gledajo, kje bi lahko uplenili zdaj ta, drugič pa drug del
nekdanjega skupnega premoženja in se z njim okoristili, velikokrat pod
lažnim plaščem t. i. nacionalnega interesa. Kriza, v kateri se je znašel
ves svet, jim je v veliki meri prekrižala račune in vsem nam pokazala,
kako se je odvijal proces tega grabežljivega, plenilskega kapitalizma.
To seveda ni bil tržni kapitalizem, to je bil plenilski kapitalizem, ki je
deformacija tržnega gospodarstva.
To je v tem času resnični obraz Slovenije in njen največji problem.
Namesto da bi bila demokratična in pravna država, še vedno niha med
provincialnim podalpskim glavarstvom in vedno hujšimi oblikami
kompleksne kleptokracije.
Prav te dni prihaja med slovenske bralce predolgo prezrta klasična
razprava Zakon, ki jo je francoski ekonomist in politik Frédéric Bastiat
napisal že leta 1850. Knjiga se bere, kot da bi bila napisana za današnji
čas in za slovenske razmere. Bastiat jo začne z naslednjo mislijo: Zakon!
Sprevržen zakon! Zakon – in za njim vse kolektivne sile naroda! Zakon,
pravim, ne samo usmerjen proč od svojega cilja, ampak uporabljen za
zasledovanje prav nasprotnega cilja! Zakon, ki je postal orodje vseh
poželenj, namesto da bi jih brzdal! Zakon, ki sam povzroča krivico, katero
bi v skladu s svojim poslanstvom moral kaznovati!
Bastiat upravičeno opozarja, da v družbo ni mogoče vpeljati večje
nesreče, kakor je zakon, sprevržen v orodje plenjenja. Sprašuje se, kak
šne so posledice takšne sprevrženosti. Cele knjige bi bilo treba napisati,
da bi jih vse opisali, zato se moramo zadovoljiti s tem, da označimo
le najhujšo: sprevržen zakon v zavesti ljudi izbriše razlikovanje med
pravičnostjo in krivičnostjo. Če zatrdimo, da je cilj zakona omogočiti,
da zavlada pravičnost, s tem uporabimo izraz, ki ni najbolj natančen.
Reči bi bilo treba: cilj zakona je preprečiti, da bi zavladala krivičnost.
Dejansko ni pravičnost tista, ki ima svoj lastni obstoj, temveč krivičnost.
Pravičnost je mogoče doseči samo, ko je krivičnost odsotna.
Končajmo z naslednjo Bastiatovo mislijo: Ko zavedeno javno mnenje
časti, kar je vredno prezira, in prezira, kar je častno, kaznuje vrlino in
nagrajuje pregreho, spodbuja, kar je škodljivo, in odvrača od koristnega,
ploska zlaganosti, resnico pa duši z brezbrižnostjo ali žalitvijo, pokaže
narod hrbet napredku in prenovijo ga lahko samo strahoviti nauki, ki
jih prinese kakšna katastrofa.
Upajmo, da se bomo Slovenci znali izogniti katastrofi in da bomo
znali najti pot v obetavno prihodnost.

Kakšna je vlada ob dvajsetletnici in koliko pomeni, se je pokazalo v nedeljo, 5. junija. Za to nedeljo so bili napovedani kar trije referendumi: o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na černo, o zakonu o arhivih in o pokojninski reformi. Vsi trije zakoni, ki jih je skušala uveljaviti vlada, so na
referendumu propadli (tudi sam sem z zadovoljstvom glasoval proti). Že pred tem datumom so politični analitiki napovedovali propad, saj je podpora
vladi padla tako nizko, da ne more dobiti nobenega referenduma. Vsem je jasno, da pokojninska reforma mora biti, toda taka, kot jo je predložila vlaAVGUST – AM – 2011
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da, podpira slovensko gospodarstvo približno tako kot vrv obešenca, zato je prav, da je propadla. Vladajoči komunisti skušajo tudi z zakonom doseči
omejitev dostopa do dokumentov v arhivih, saj bi na podlagi teh dokumentov prišla na dan mnoga ne le zanimiva, ampak tudi sramotna dejstva o
sedaj še živečih in celo vladajočih komunistih. Zato je prav, da je tudi ta zakon propadel. Zakon o delu in zaposlovanju na črno je pač sledil prejšnjima
dvema in tudi propadel. Najbolj zanimivo pa je, da skuša sedanja vlada v skrajni gospodarski krizi prepovedati tudi sosedsko pomoč. Tako ne bi smel
pomagati sosedu pri gradnji njegove hiše (niso pa povedali, če bi bilo prepovedano tudi pomagati gasiti ob požaru). Vsekakor pa je zanimiv pogled na
sedanje stanje v tej luči podal teolog dr. Ivan Štuhec v Družini 11/24 pod naslovom “Hipokrizija ali prenarejanje”.
Dan po velikem referendumskem dnevu so si bolj ali manj vsi
analitiki edini, da je Pahorjeva vlada dobila krepko zaušnico in da je
pridelala to, kar je sejala.
Nobenega dvoma ni, da demografske razmere v Evropi in Sloveniji
zahtevajo strukturne reforme, ki so nujna posledica tudi spremenjenih
pogojev dela, visoko razvitih tehnologij, globalnega trga kapitala in
vse bolj tudi dela, posledica starajoče se družbe in tako rekoč izenačene
krivulje med nataliteto in mortaliteto. Če bi se levosredinska vlada od
začetka svojega mandata zavedala vseh naštetih problemov in bi upo
števala gospodarsko krizo, bi morala zastaviti svoj mandat z reformami,
ki bi postopoma ljudem pokazale in dokazale, da se razumejo na svoj
posel in da vedo, v katero smer je potrebno državo krmiliti. A od vsega
tega ni bilo nič ali bore malo. Še tisto, kar je bilo pametno in dobro, so
sproti podirali, ali znotraj lastnih koalicijskih vrst ali s škandali in aferami,
ki so se vrstile iz meseca v mesec. Vlada, v kateri jih je vedno nekaj na
pol zunaj in napol noter, v kateri se sile združijo samo v trenutku, ko je
treba ohraniti položaj oblasti, in v kateri se kapetan narcisoidno tolče po
prsih, da je najboljši za krizne trenutke, takšna vlada ne more pričakovati
čudeža, kot ga je za pokojninski referendum, ampak brodolom. A problem
ni v brodolomu koalicijskega trojčka, iz katerega je na začetku potapljanja
pobegnil Desus, problem je, da gremo z njo proti družbenemu dnu vsi
državljani z državo vred. Res krasna obletnica naše samostojnosti!
Pri vsem tem pa je potrebno opozoriti na javnomnenjsko hipokrizijo.
Leta dolgo je slovenski medijski prostor složno gradil všečno podobo
mladega, simpatičnega politika Boruta Pahorja. Nikoli nobene kritično
sti in distance do njegove osebe, nikoli nobenega načrtnega odkrivanja
njegovih osebnostnih slabosti. Na javnomnenjskih lestvicah vedno pri
vrhu ali na samem vrhu, vse do zanj zmagovalnih volitev, ki jih je dobil
v aferaškem kontekstu s pičlo večino. Isti, ki so ga kovali v nebo, ga zdaj
potiskajo v pekel. Nad njegovim drugačnim načinom vladanja, ki ga je
ponujal vizaví Janeza Janše, so naenkrat vsi razočarani in obupani. Na
drugi strani pa opozicijskemu voditelju ne pozabijo vsak dan trikrat
povedati, da si ga ne želijo in da ni primeren, ker je revanšist in avtokrat.

In komentatorji, ki te dni udrihajo vsepočez, še vedno iščejo odrešenika,
ki ne bo ne Pahor, ne Janša, pač pa nekakšen novi nadstrankarsko
medstrankarski oefarski socialist, ki bo rešil levo-liberalno opcijo pred
morebitno, vsaj štiriletno opozicijo. Za te vrste namene in cilje pride
prav vse, tudi vedno nergaški starčki in naftalinske politične primadone.
V takšni situaciji, v kakršni se je znašla Slovenija, so edino predčasne
volitve demokratični odgovor na nastalo krizo. Vse drugo je politični
hazard, v katerem bo levica zaigrala vse, kar je od te države še ostalo.
Kajti tokrat bo zares šlo za sestop z oblasti. Do sedaj je to tudi bila zgolj
in samo hipokrizija (prenarejanje!).
Hipokrizija Pahorjeve pokojninske reforme se bo v naslednjih dneh
pokazala ob sprejemanju družinskega zakonika. Levo-liberalna koalicija
vlaga izjemno veliko energije v ta zakon, s katerim bi radi razrahljali
nesporno naravno dejstvo, da sta za novega človeka nujno potrebna
moški in ženska oziroma njune celice in da je prav zato mogoče govoriti o
heteroseksualni družini kot temelju sleherne družbene organiziranosti.
Vsako drugo mavričarsko propagiranje samo poglablja demografsko
krizo, s tem pa krizo solidarnostnih družbenih sistemov. In če tako
imenovani urbanistični ideologi menijo, da so katoliško ruralni zarukani
Slovenčki za časom, potem naj postrežejo z družbenimi reformami, ki
bodo temeljile na t. i. modernih družinskih oblikah bivanja. Francozi, ki
so v liberalizmu malo bolj izurjeni kot slovenski epigoni, so že zdavnaj
spoznali, da je za narod potrebno spremeniti družinsko politiko. Rezultat
je jasen. Francija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima tozadev
no pozitivne kazalce. Za pokojninsko reformo niso potrebna samo
nova delovna mesta, ampak tudi tisti, ki jih lahko zasedejo. Računica
biologije je v tem primeru zelo preprosta in razvidna. Verjamem, da bi
na referendumu o družinskem zakoniku vnovič vsaj 70 % slovenskih
naturščikov glasovalo tako, da bi morebitni družinski referendum, ki ga
očitno vlada namerava izsiliti, še enkrat pokazal, da je levo-liberalna
opcija že dolgo časa daleč od vsake realnosti in zdravega občutka za
ljudi ter temeljnih človeških vrednot.
Kogar je hipokrizija spočela in rodila, ga bo tudi ugonobila.

Spet z drugega vidika, posebno s kratkim zgodovinskim pregledom in posebnim ozirom na prestolnico Ljubljano je godljo ob dvajsetletnici opisal
dr. Bernard Nežmah v Mladini 11/25 pod naslovom “Gluha dvorana” in podnaslovom “Od manjšinske vlade do okoljskih kazni”.
Po izstopu Zaresa iz vlade je premier Borut Pahor sklenil, da nadaljuje
z manjšinsko vlado. Vsekakor nov prispevek k zgodovini parlamentarizma
na Slovenskem. Nacionalni hendikep je namreč odsotnost spomina.
45 let partijske zgodovine je amorfna oblika diktature ene stranke,
čas kraljevine kaj šele doba Avstro-Ogrske pa sta pozabljena. Ko torej
merimo sodobnost, so nam na voljo le vzporednice vladajočih koalicij
zadnjih dvajsetih let. Toda oddaja Rosvite Pesek o 20-letnici Demosove
252

vlade je razkrila, kako je celo nedavna zgodovina izpuhtela. Pod Lojze
tom Peterletom so v vlado postavili kar 7 ministrov, ki niso bili iz vrst
Demosove koalicije. Princip sobivanja, ki se potem nikoli več ni ponovil.
Skratka, tokrat se nam obeta vlada, ki ne bo imela več večine v
parlamentu. Tako vsaj na formalni ravni.
Toda dejstva kažejo drugače. Potem ko je Zares nezadovoljen s
politiko Pahorjevih socialnih demokratov zapustil vlado, se je zdelo, da
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so razlike med včerajšnjimi tovariši nepremostljive. Gregor Golobič je
postal medijski hit prav zavoljo svojega antagonizma do Boruta Pahorja.
A glej čudo: ko so poslanci SDS in SNS zahtevali odstavitev predsednika
parlamenta Pavleta Gantarja, je še trenutek nazaj razdeljena koalicija
nastopila kot monolitni blok. V en glas so politiki, ki drug z drugim ne
morejo več sodelovati v vladi, spet najtrdnejši zavezniki. Zakaj so se
potem sploh razšli?
Kot razlog se nakazuje premišljena strategija razbitja klasične opo
zicije vladajoča koalicija versus opozicija. Dobivamo namreč dvojno opo
zicijo, ki jo tvorijo vladi naklonjene (Zares, Desus) in vladi nenaklonjene
(SDS, SLS, SNS) stranke. A čemu ta transformacija vladajoče koalicije?
Po zmagi leta 2004 je SDS dolgo vodila na listah priljubljenosti,
medtem ko je dotlej najmočnejša LDS izgubljala iz meseca v mesec, iz
leta v leto. Vse dokler ni LDS razpadla na tri stranke: del je prestopil v
SD, del v Zares, zadnji del je ostal v LDS. In rezultat? Namesto LDS, ki je
bila zaradi klientelizma očitno nikakršna alternativa SDS, se je kot nova
alternativa pojavila SD, ki je leta 2008 dosegla parlamentarno zmago.
Torej prestop tesnega partnerja Zaresa v opozicijo, se kaže kot
poskus, kako razbiti popularnost opozicijske SDS. Ta bo odslej videti
dvojno konfliktna, saj bodo njeni poslanci v konfrontaciji tako z vlado
kot z novo opozicijo. Torej večni trouble-maker.
Vprašanje pa je, če bo ta igra razpada vladajočih zares prinesla
želeni padec SDS.
Osnovni princip parlamentarizma je izmenjavanje dveh političnih
grupacij na vladi, medtem ko je bil partijski sistem iskanje popravkov
z novimi kadri znotraj iste stranke. Zgodovina slovenskih vlad med leti
1945-90 je pač tekla kot permanentne zamenjave premierov (pred
sednikov izvršnega sveta), na koncu Dušan Šinigoj, pred njim Janez
Zemljarič, na začetku Boris Kidrič, vmes nekje Stane Kavčič. Ta stari duh
danes najbolj uteleša mlada političarka Katarina Kresal, ki pravi: kate
rakoli liberalna vlada, samo da ne bodo zmagali konservativci. Nekoč
se je reklo: na oblasti mora biti partija, če ne bodo prišle meščanskeklerikalne stranke, ki bodo prinesle spet pogubo.
Pa vendar, kaj lahko prinese verjetna zmaga SDS? Oziroma drugače:
kaj je najšibkejša stran SDS?
Besede o diktaturi in vojaški disciplini imajo status ideološkega
strašila, vladavina 2004-2008 pač ni ustvarila avtoritarizma. Točka, v
kateri Janševa koalicija ni prinesla praktično nič, je bilo področje okolja.
Evropska komisija spet preti slovenski vladi, da jo bo oglobila, ker ta ne
podvzame ukrepov proti uničevanju okolja, še zlasti zraka. V čem so bili
popolnoma enotni Pahor, Kresalova in Golobič? Nihče od njih ni zahteval
ne izvajal nobenih omembe vrednih strategij in dejanj, ki bi ustavila
uničevanje okolja. Minister Roko je karikatura, edini, ki nekaj poskuša,
je kmetijski minister Dejan Židan, ki pa ima status nepomembne figure
v vladi. Še najglasnejši institucionalni kritik je zadnje dni ombudsmanka
Zdenka Čebašek-Travnik, ki je vlado obtožila, da je med drugim razpo
lovila sredstva za ekološko sanacijo Mežiške doline.

Opozicijska SDS je resda izjemno močen oponent vlade, toda na
okoljskem področju je neprepoznavna. Okoljski minister v Janševi vladi
Janez Podobnik je skrb za zniževanje nevarnih količin trdih delcev v
zraku zvedel na napoved, »da bomo nekaj naredili«.
No, popularnost opozicije je naravna posledica kolapsa Pahorjeve
vlade. Te dni je Gospodarska zbornica Slovenije problematizirala, da
so gradbeni podizvajalci ostali brez 33 milijonov evrov plačila. Na
javnih razpisih so gradbeni mastodonti dobili 33 milijonov od državnih
institucij in podjetij, delo predali podizvajalcem, sami pobrali zaslužek,
podizvajalci pa so ostali brez plačila. Vladna stran si pilatovsko pere roke:
mi smo ja plačali, mi smo nedolžni.
Res, Pahorjeva garnitura je ta, ki generira brezpravje. Namesto, da
bi sprejela ukrepe, ki bi onemogočili to čisto krajo, pravi, da s tem nima
nič. Če je tako, je potem takšna vlada odveč, saj v oči bijočih anomalij
in prevar ne le, da ni sposobna rešiti, ampak jih celo sama spodbuja.
V Ljubljani je mestni glavar leta pobiral parkirnino, ne da bi od tega
plačal davek v državno blagajno. In kaj storijo Pahorjevi? Sramežljivo mu
sporočijo, da tega ne sme več, da naj odslej tudi mestni aparat plačuje
davek od parkirnin.
Si predstavljate, kaj bi davčni inšpektorji storili s podjetnikom, ki bi
od svojih poslov ne plačeval davščin? Bi mu pisali ljubezensko pismo
moledovanja?????
Konec koncev, kako da so po drugih občinah znali plačevati v državno
blagajno zaslužek od parkirnih listkov?
Eklatantni princip neenakosti med mesti oziroma davčno privile
giran položaj Ljubljane. Ljubljanski meščani so morda zasebno celo
egoistično veseli, češ, saj je to v njihovem interesu.
Dejansko, v Stožicah je zrasel športni park. Župan Zoran Janković
je gradbena dela s podjetjem Grep kompenziral s predajo ogromnih
mestnih površin, potem pa je blagohotno sprejel, da jim bo vse skupaj
poplačal še z 38 milijoni. Kje je tu računski sodnik Igor Šoltes?
A zgodba gre naprej, po seriji koncertov v športni dvorani se je
izkazalo, da je dvorana zvočno zanič. Direktor Cankarjevega doma Mitja
Rotovnik je glasbene izvedbe v takšni stavbi označil za katastrofalne.
In reakcija župana? Gospod Zoran Janković je nejevoljno zasikal, da bo
Grep pomanjkljivosti odpravil.
Tako kolosalno drag projekt, a izpeljan šalabajzersko!!! Akustika v
dvorani je namreč mala znanost, usodnih napak na zgrajeni stavbi ne
popraviš več.
Toda mestni svet že pripravlja odlok, po katerem bodo začeli pod
Tržnico graditi garaže. Župan Janković se ukvarja s tretjerazrednimi
temami. Pred leti je sklenil dogovor o graditvi avtobusne in železniške
postaje, ki sta vitalnega pomena še zlasti zaradi vpeljave javnega
prometa, ki zmanjšuje onesnaženost zraka. Toda področje je že leta
zaplankano, ne da bi se dela začela. A to se ne tiče župana, a tudi okoljski
minister in vlada od župana ne zahtevata, da mestne investicije usmeri
v okolju blagodejne projekte.

Po izjavah predsednika vlade Pahorja in nekaterih poslancev njegove stranke, je z vlado vse v redu. Poslanec SD Dušan Kumer je za vse okrivil kar
ministre, ki so odstopili, stranki Desus in Zares, ki sta izstopili iz koalicije kot podgane, ki zapuščajo potapljajočo se ladjo, in opozicijo. In če so ljudje še kljub
temu taki, da predrzno glasujejo ob referendumih proti vladnim predlogom, pač ni druge rešitve, kot enostavno zamenjati ljudstvo. Malo drugače pa je
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to predstavil komunikolog p. Peter Lah v Financah pod naslovomo “Začetek konca slovenske politike” in podnaslovom “Kakšni smo in kakšni želimo biti”.
Kolumnist Financ Stanislav Kovač je v nedavni kolumni citiral dva
vidna člana stranke Zares, ki utemeljeno opozarjata na pomembnost
zaupanja v voditelje in institucije. Franco Juri v tem kontekstu namiguje
na zamenjavo (neimenovanih) ključnih ljudi v vladi s “strokovno” ekipo,
kar naj bi povrnilo zaupanje ljudi in omogočilo sprejetje nujnih reform.
Stroka je v Sloveniji magična beseda, s katero politiki in preostali pri
padniki “jezičnega razreda” hipnotizirajo 90 odstotkov poslušalcev. (Ne
morem se odločiti, ali je dobro ali slabo, da čedalje manj ljudi posluša.) To
je nadvse tragično, namreč da je teh 90 odstotkov poslušajočih razvojno
gledano ostalo v 19. stoletju, ko je še bilo modno verjeti, da ima vsako
vprašanje samo en znanstveni in strokovni odgovor. To so bili časi, ko
so ljudje verjeli, da bo Znanost rešila vse težave človeštva. Če jih že Bog
ne posluša, so si verjetno mislili, bodo pač sami vzeli stvari v svoje roke.
Konec
Politike je konec, ko jo prepustimo izbranim strokovnjakom, tako kot
je konec z vzgojo, če jo prepustimo izključno vzgojiteljem. Ko to storim,
se izvzamem iz političnega procesa, ki ga prepustim “strokovnjakom” –
profesionalnim politikom, uradnikom in nosilcem akademskih diplom.
Tak odnos prej ali slej pokoplje celo zrele pluralistične družbe. Kjer pa
vsi ti strokovnjaki prihajajo iz enega gnezda, so posledice še hujše,
saj imajo seveda vsi bolj ali manj enake odgovore na vprašanja, ki jih
postavlja življenje.
Vendar vprašanja, ki zadevajo človeka in družbo, niso strokovna
vprašanja na enak način kot vprašanja iz fizike ali biologije. Predvsem
pa na ta vprašanja obstaja več različnih pravilnih odgovorov. Ali bolje:
najboljši odgovor najdemo skozi proces izmenjave različnih pogledov.
Kaj je politika po slovensko?
O “strokovni vladi” govorijo samo nevedneži in manipulanti.
Politika je v prvi vrsti moralno vprašanje: kdo smo in kakšni želimo
biti? Je stvar vrednot, značaja in interesov. Dilema, ali izkoristiti svoj
položaj v parlamentu za čisto zasebne interese, je moralna dilema, ne
strokovna. Enako je z vprašanjem, kam naj usmerim svoje poznavanje
prava: v iskanje solidarne pravičnosti ali v zaščito svojega privilegiranega
položaja. Lopov te bo mojstrsko prevaral, medtem ko ti bo poštenjak z
vso potrebno strokovnostjo omogočil boljše življenje.
Zanimivo, da o reformi politike govorijo v stranki, ki se je ob usta
novitvi pred nekaj leti predstavljala kot utelešenje nove politike. To je
stranka, ki je segla po zvezdah in končala v blatu. Zgodovina te stranke
se bere kot povzetek scenarija minulih 20 let slovenske zgodovine: nova
politika s starimi politiki. Zamenjamo slogan, logotip in obleko, pa vese

lo naprej v udobno preteklost! Kdo zna prešteti, koliko imen in sloganov
so v zadnjih desetletjih zamenjali naši najstarejši in najvplivnejši politiki
Kučan, Potrč, Kocijančič in podobni? Če smo to že pozabili, potem nas
vsaj sedanjost opominja, kam pripeljejo stare metode in ljudje. Jezus je
sicer že pred dva tisoč leti rekel, da novo vino in stari mehovi ne gredo
skupaj – a kaj, ko ljudje vedno več vemo kot naši predniki.
Priden učenec
Slovenci ne verjamemo v globinske spremembe. Upokojeni ameriški
veleposlanik Johhny Young je med nedavnim obiskom v Ljubljani opazil
bleščeče fasade, udobne avtomobile in seveda najnovejšo modo. Le pri
podjetniški klimi ni opazil nobene spremembe (to ni bil kompliment).
Nekaj dni pozneje je Putin rekel bolj ali manj isto: treba bo spremeniti
našo poslovno kulturo, predvsem pa državo. Če bi bila Young in Putin
predstavnika Evropske unije, bi naši uradniki že vestno prepisovali v
zakon katero od direktiv, da bi nazaj v Bruselj lahko poročali, kako so
vestno izpolnili svojo nalogo. Škoda, ker nista.
S takim prepisovanjem je zadeva za tipičnega Slovenca končana:
naredil sem domačo nalogo, pred učiteljem želim izpasti kot priden
učenec. Ali sem se res kaj naučil (to je, spremenil), niti ni važno. Tega
naši izpiti ne merijo, tega naše diplome ne trdijo. Pomembno je, da znam
ponoviti vse tisto, kar sem slišal od avtoritete. Inovacija, ki je drugo ime
za spremembo, ni pomembna, celo moteča je, zato se nam napoveduje,
da se bodo domača inovativna podjetja izselila. Evropa ne bo prišla v
Slovenijo, prej se bodo slovenski Evropejci izselili.
Vrnimo se k politiki. Pričakujemo drugačno politiko z istimi ljudmi.
Slovenci smo kot gospodar, ki vedno kliče isto podjetje (medtem se je
sicer že nekajkrat preimenovalo, ampak on ve, da so pravi, njegovi),
da mu prepleska stanovanje. Vedno znova ga razočarajo, vedno znova
se jezi nanje, vendar jih ne zamenja. Vsakič, ko pridejo, mu napolnijo
ušesa s tem, kako slaba je konkurenca.
Ker se ne druži s strankami konkurenčnega podjetja, seveda ne
more presoditi, kakšna je kakovost njihovega dela. Njegovi znanci in
družina imajo iste pleskarje in tudi ti ne marajo konkurence. Čedalje več
govorijo o tem, kako so vsi pleskarji in obrtniki sploh slabi in pokvarjeni.
Saj ne, da bi gospodar imel izkušnjo z drugimi izvajalci. Ampak če vsi
tako pravijo, bo že nekaj na tem.
Od takih gospodarjev živijo premeteni psihiatri. Z veseljem poslušajo
njihovo tarnanje, saj so v svoji neumnosti podobni hemoroidom. Slepi
za razum in dejstva se oklepajo poznanih resnic in predsodkov. Kot zlata
žila so, ki nikoli ne presahne.

Sicer se vladajoča Komunistična partija otepa predčasnih volitev na vse pretege, ker ta hip nima prav nobene možnosti, da bi zmagala. Je pa eden
možnih scenarijev naslednji: Pahorja, ki jim je tako že odveč in so ga odpisali, bi žrtvovali nekako jeseni. Nato bo njihov komunistični Türk kot novega
mandatarja imenoval kakega neznanca, ki seveda ne bo dobil podpore. Morebiti se bo to ponovilo še enkrat, nato bo pa imenova za mandatarja
ljubljanskega župana Jankovića, ki sicer svoje politične ambicije zanika, tisti, ki ga poznajo, pa pravijo, da je resnica ravno nasprotno od tistega, kar
govori. In tako bo pustil ljubljansko župansko službo potem, ko je mesto zapufal do dna in se bo polastil državnega gospodarstva, kjer se bo dalo še kaj
pokrasti, v čemer so komunisti mojstri. In tako bo Slovenija na najlepši poti v Jankovićevo domovino – v balkansko greznico.
Naš profesor dr. Anton Trstenjak je nekoč izjavil: »Če že moram utoniti, potem raje v tevtonskem morju kot v balkanski kloaki.« To njegovo izjavo
bi parafraziral takole: »Če že mora Slovenija utoniti, potem je bolje v evropskem morju, kot v balkanski kloaki.«
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
Nova vlada
Ko sem hodil v šesto, so se izvršile na gimnaziji
velike spremembe. Dobili smo novo vlado. Nadzor
nik Smolej je bil upokojen in na njegovo mesto je
prišel Šuman.
Profesorski zbor je sklenil, da priredi gimnazija
obema baklado s podoknico, Mi bi bili ta sklep spre
jeli z navdušenjem, če bi se bila vsa zadeva vršile med
šolskim časom; tako se pa nismo posebno ogrevali
zanjo. Našo brezbrižnost je najbolj občutil dr. Ragazzi,
ki nas je teden pred slovesnostjo skoraj vsako popold
ne po šoli – kakšna nesramnost – vadil v obračanju in
korakanju. Nalašč smo vsako povelje napak izvršili,
revež je pa s palico, ki jo je rabil kot sabljo, dirjal ob
dolgih vrstah, kakor bi imel konja pod seboj. Bil je
namreč rezervni častnik pri topničarjih.
Baklada ali pravzaprav “lampijonada” – nosili
smo mesto bakel lampijončke – se je izvršila v le
pem redu, imela pa je to slabo posledico, da se je vsa
gimnazija prehladila.
Tiste dni je bilo namreč vreme zelo spremenljivo,
dež in sneg sta se kar menjavala in tako je nastala na
ulicah velikanska brozga, katere seveda niso odkida
li. Župan Graselli se je pač že takrat ravnal po geslu,
ki ga je bil dal njegov naslednik Tavčar glede snega:
»Bog ga je dal, Bog ga bo vzel.«
Ker dijaki še nismo nosili galoš ali snežk, smo
odnesli precej brozge v čevljih domov in drugi dan
so že vsi razredi tako kašljali, da so se Levčeve gosi,
ki so promenirale po šolskem drevoredu, plašile
(Levec je imel tam trgovino in gosi, kjer je pozneje
Zankl delal barve. Levčeve gosi so “gospodinjile” na
Ljubljanici od Mesarskega – danes Zmajskega – do
Frančiškanskega mosta – danes Tromostovja).
Šuman je prišel še isto leto nadzorovat. Pri nas je
bil pri matematiki, pa se nismo posebno odrezali;
kajti nadzornik nam je nasvetoval, naj gospoda
profesorja prosimo, da nam še enkrat razloži, kadar
kake stvari ne razumemo. Mi smo se mu na tihem
smejali. Pač bi bili radi videli predrzneža, ki bi si bil
upal po razlagi reči Westru, naj mu še enkrat razloži,
ker ni razumel.
Nadzorniki imajo včasih kaj čudne pojme o prak
tični pedagogiki.
Namesto Šumana so nam dali za ravnatelja Sene
koviča, ki je bil prej “poglavar” novomeške gimnazi
je. Ime smo mu takoj skrajšali v “Seneko”, pa smo se
zmotili. Po svojem ostrem pogledu ni imel prav nikake
podobnosti z rimskim filozofom Seneko, pač pa s
kraljem džungle; zato se ga je kmalu prijeli ime “Tiger”.
Vpeljal je več neprijetnih in celo poniževalnih
novotarij, kakor na primer cenzurne listke. Ako je bil
kdo imenovan v dveh ali več predmetih, je razrednik
poslal staršem že s prvo pošto primerno “pohvalo”.
Vsa višja gimnazija je bila ogorčena nad to žaljivo
naredbo.
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»Ali nas ima še za otroke? MI že sami lahko povemo
staršem izid konference, če se nam zdi potrebno. To je
čisto navadno denuncijantstvo. In kako pridejo oče
tje do tega, da morajo plačevati poštnino za pisma,
ki jih nič ne brigajo, ampak jih samo vznemirjajo?«
Tako smo se potegovali za svoje pravice in za pra
vice staršev ter zabavljali čez Tigra.
Novo mesto nam je dalo tudi novega razrednika,
Repušnika, silno nervoznega človeka. Če je kdo le
malo glasneje list obrnil, je že zakričal; ako je pa kdo
kak papir pretrgal, ga je kar vrglo s stola. Bil je tudi
edini profesor, ki ni sklenil rok pri molitvi. Drugi so
nas navadno pozvali k molitvi z “oremus” in se po
križali. Repušnik se je pa naslonil z rokami na mizo
in rekel rezko: »Betet! (Molite!)«
Ko sem to doma povedal, se je oče silno razjezil.
»Zato pa, pravim, versko šolo sem, da bodo profesorji
z dijaki molili, ne pa dajali slabega zgleda!« In spustil
je tako filipiko zoper »brezverske šole in brezverske
profesorje«, da bi jo bil kanonik Jeran lahko sprejel
za uvodni članek v “Zgodnjo Danico”.
Jaz mu to pot nisem ugovarjal. Sicer sem soglašal
z njim glede profesorjev, ki v šoli ne molijo, glede
verske šole pa še ne, kajti Wappler je bil tudi v šesti
pust, zelo pust (Wappler je bil pisec veroučnega uč
benika; op. ur.).
Repušnik ni bil v šoli nikdar dobre volje, znal pa je
biti jako zbadljiv. To smo zapazili takoj prvo uro, ko
nas je bral. Imeni “Kaiser” (Cesar) in “König” (Kralj)
je še prenesel, ko je pa poklical “Baron Lazarini”, se
je ironično nasmehnil in vzkliknil: »Herrgott, ist das
eine noble Classe« (Moj Bog, to je pa ‘nobel’ razred).
Pa to ni bilo nič posebnega. Jaz sem imel kot
katehet v nekem razredu zbrano vso “duhovsko in
deželsko gosposko”: Papeža, Škofa, Cesarja in Kralja.
Najbolj čudno je bilo, da sta Cesar in Kralj prav dobro
znala verouk, Škof malo, Papež pa nič.
Repušnik je poučeval latinščino. Iznenadil nas
je takoj pri prvi nalogi. Dal nam je prevesti berilo
“Der Nutzen der Bienen” (Korist čebel). Že diktat je
bil tako dolg, da smo ga pisali skoraj pol ure. In še o
koristi čebel! Saj vendar ni latinščina živalstvo. Jaz
sem se pripravil za nalogo iz Sallusta, ki smo ga brali,
pa nas gre profesor s čebelami mučit!
Naloge ni skoraj nihče dokončal, tako da smo taki,
ki smo pisali nezadostno, imeli večino.
Sploh je bila pri Repušniku glede nalog pravcata
loterija. Pri prvih zvezkih je bil zelo prizanesljiv; ko
se je pa naveličal popravljati in je postal nervozen,
je pisal nezadostne rede ne glede na število napak.
Dobro se spominjam, da sem nalogo, ki je bila vsa
rdeča, pisal “povoljno”, tako naslednji, v kateri sem
imel polovico manj napak, pa “nezadostno”.
Čeprav sem hodil h kaligrafiji, ki je bila nekak
“prisilen” predmet za “lepopisce”, cela tri leta, sem
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še vedno tako grdo pisal, da so mi profesorji včasih
napisali k redu kako opazko glede pisave. Tako mi je
nekoč profesor Matija pod “hvalno” nekaj pripomnil,
česar pa nihče ni znal brati. Grem torej h katedru in
ga prosim, naj mi raztolmači svoje hieroglife.
»Vidite, zapisal sem: ‘Težko se bere’. Drugič tako
pišite, da se ne bom mučil z vašimi hieroglifi.«
Seveda, profesorju je dovoljeno pisati hieroglife,
dijaku pa ne.
Ko sem hodil v višjo gimnazijo, so vpeljali v neka
terih šolah strmo pisavo. Jaz sem se je takoj oprijel,
zlasti zaradi latinskih nalog. Zdelo se mi je namreč
imenitno, če sem napisal diktat na eno stran, prevod
pa na drugo. To se je pa dalo pri Repušniku doseči
edinole s strmo pisavo.
Ko sem pri neki nalogi zapazil, da diktata ne
spravim niti na ta način na eno stran, sem ga pisal
s črkami, visečimi na levo. Na nesrečo je takrat Re
pušnik hodil proti svoji navadi po sobi. Proti koncu
ure se ustavi ob moji klopi in mi pogleda v zvezek.
»Herrgott! Dem Kerl is sogar die Steilschrift nicht
genug steil, er schreibt noch zurück!« (Moj Bog! ‘Kerl
cu’ celo strma pisava ni zadosti strma, ampak piše
še nazaj!). Zakričal je pa tako, da mi je skoraj držalo
zletelo iz roke. Spisal sem potem nalogo do konca in
jo nesel na kateder, ne da bi jo bil še enkrat prebral.
Vedel sem namreč že naprej, da bo “nichtgenügend”.
In nisem se zmotil. S tako jezo napisanega reda še
nisem nikdar našel v svojem zvezku.
Navzlic mojim “pijanim” črkam sva se z Repuš
nikom še precej dobro razumela. Imel sem pri njem
vedno “povoljno” ne glede na pismene rede, to pa
menda zato, ker je vedel, da sem vedno vsaj za silo
pripravljen.
Profesorji so nam navadno naložili kak penzum”,
Repušnik pa ne. Morali smo kar sami preračunati,
koliko je treba za eno uro preparirati. In tako se je
včasih zgodilo, ko smo hitreje prevajali, da smo več
vzeli, kakor smo pričakovali. V takem primeru je
Repušnik mene poklical, ker je vedel, da imam ved
no več prepariranega, kakor je bilo treba. Temu pa
ni bila vzrok pridnost, marveč družinske razmere.
Starši so namreč zahtevali, da smo ob nedeljah in
praznikih popoldne šli vsi skupaj na sprehod, najprej
h krščanskemu nauku in litanijam, potem pa v Tivoli
ali kam drugam v bližnjo okolico.
V tistih časih Ljubljančani še niso tako poplavljali
Gorenjske kakor dandanes, ko je ob lepem vremenu
kolodvor v nevarnosti, da ga ne podero. Kar je bil
bogatih, so se vozili na Posavje, drugi so bili pa za
dovoljni, da so le prestopili mestno užitninsko mejo.
Jaz nisem preveč ljubil družinskih sprehodov;
zato se se jim zlasti v višji gimnaziji, po možnosti
izogibal. Ostal sem rajši doma in prepariral na za
logo. To mi je pri Repušniku zelo prav hodilo; kajti
vprašan sem bil večinoma le takrat, ko smo že preveč
prevedli.

Za grščino in slovenščino smo dobili profesorja
Pleteršnika.
So ljudje, ki jih imamo sicer radi, pa jih prav poseb
no ne spoštujemo. So pa tudi taki, ki jih spoštujemo,
dasi jih ne ljubimo. Edino o Pleteršniku se spomin
jam, da smo ga imeli radi in ga tudi spoštovali. Bil je
pa tudi mož za to; vedno resen, a nikdar osoren, poleg
tega pa dober in prizanesljiv do skrajnosti.
Pleteršnik je bil osebnost, ki nam je naravnost
vlila spoštovanje in ljubezen. Pri njegovi uri smo bili
mirni kakor pri Kermavnerju, pa ne iz strahu, ampak
iz spoštovanja. Niti na misel ni nikomur prišlo, da bi
motil pouk. Vsa tri leta, kar smo ga imeli, ni nikogar
opominjal, pa tudi povoda ni imel za to. Samo enkrat
se je nekoliko vznejevoljil.
Spraševal je Görerja pri tabli slovnico. Fant je bil
popolnoma nepripravljen. Pleteršnik bi bil pa, kakor
je navadno delal, rad iz njega vsaj toliko izvlekel, da
bi mu ne bilo treba dati “nezadostno”.
»Povejte, česa ne razumete!«
Namesto da bi bil Görer na dobrohotno vprašanje
s primerno vljudnostjo odgovoril, je položil kredo
na mizo in šel v klop.
Wester bi bil v takem primeru fanta zapisal v
razrednico, kakor je svoje dni Kunšiča; Pleteršnik pa
je samo rekel: »Görer, to si bom zapomnil!«
Na obrazu se mu je brala bolj žalost kakor jeza.
Navadno potegnejo dijaki vedno s sošolcem
proti profesorju, mi pa z Görerjem nismo. Bili smo
tako ogorčeni nad njegovim nesramnim vedenjem
nasproti ljubljenemu profesorju, da bi ga bili dali na
“ponk”, pa nam je ušel (“ponk” je klop, pomeni, da
bi ga nabili; op. ur.).
Veliko prizanesljivost Pleteršnikovo kaže tudi
neki drug primer, ki sem si ga prav dobro zapomnil.
Takrat je bil vprašan, če se ne motim, Sreiner. Fant
je izvrstno prevajal s pomočjo “Freunda” (nemška
prestava klasikov), ki ga je bil predrzno položil kar
na Iliado. Pleteršnik pride počasi do njegove klopi,
mu vzame “goljufijo” in mu jo vtakne pod klop.
»To lahko doma rabite. Prevajajte dalje!«
Mi smo kar strmeli.
V peti je pozabil Ross na hodniku na drveh Kse
nofonta, v katerem je tičal “Freund”. Drugo jutro mu
izroči Kermavner knjigo, prevod pa je konfisciral.
Poleg tega je dobil fant še “primerno”, češ da je rabil
“prepovedane” učne pripomočke.
Navadno dijaki kaj radi zlorabljajo profesorjevo
prizanesljivost; mi Pleteršnikove nismo.
V šesti mi je potekalo šolsko življenje mirno in
brez razburjenja. Zdi se mi pa, da so še nekoliko
“pometali”: padla je tretjina razreda, in sicer štirje
popolnoma.
Pometali so pa temeljito Wester in drugi. Na kratki
poti iz pete v sedmo je opešala polovica popotnikov.
Od petdesetih petošolcev nas je prijadralo v sedmo
petindvajset.

Gospod Tomaž
V svojem romanu “Rošlin in Verjanko” popisuje
Kersnik v “gospodu Tomažu” tip družabnega in go
stoljubnega duhovnika. Za model je služil pisatelji
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Tomaž Potočnik, ki je tiste čase kaplanoval v Dobu,
ko je Kersnik pisateljeval na Brdu.
Z gospodom Tomažem smo bili v duhovnem so
2011 – AM – AVGUST

spod Tomaž pipo ali portoriko, jaz pa cigareto, pa le
rodstvu. Dokler je bil na Vrhniki za kaplana in sem
njemu na ljubo. Dejal je namreč, da je kratkočasneje,
jaz vodil domov “micke”, se ni dosti brigal zame,
če skupaj puhava.
česar mu pa nisem štel v zlo. Kajti v tistih časih se
Ko sem prišel v višjo gimnazijo, mi je konec
mi je tem bolje godilo, čim manj so se odrasli
počitnic ponudil portoriko, češ da sem že zado
zame brigali.
sti velik za cigare. Poskusil sem, pa mi ni dobro
Ko sem dovršil tretjo, je bil gospod Tomaž
storilo. Gospod Tomaž se mi je smejal.
prestavljen v Dob, in takrat je bilo, da me
»Vidiš, Janko,« me je bodril, »vsak začetek
je prvikrat vzel k sebi na počitnice. To je bil
je težak.«
zame velik doživljaj.
Leto pozneje je gospod zbolel na pljučnici
Kolikokrat sem zavidal one mestne tovariše,
in zdravnik mu je prepovedal kajenje. Tedaj se
ki so se lahko ponašali, da so bili na počitnicah
veda tudi meni ni ponujal cigar in še danes sem
na Gorenjskem, na primer v Zgornji Šiški ali celo
mu za to hvaležen. Koliko sveta sem si pač
pod Šmarno goro. Zdaj sem šel pa tudi jaz
že ogledal za tiste denarje, katere bi bil
na “kmete”, in to daleč, cele tri ure od
spustil v obliki dima v zrak, ako bi se
Ljubljane.
bil navadil kaditi!
Z majhnim zavitkom perila v roki
Cigare sem se lotil pozneje samo še
sem hitel po Dunajski cesti, kakor bi
enkrat. Da bi se je le ne bil!
bil imel peruti. Oziral sem se na lepe
Bilo je na Finžgarjevi novi maši.
Kamniške planine, štel kilometre in
Bogoslovci in gimnazijci smo šli na
prebiral napisne table vasi, skozi kate
sprehod proti Selu. Vsi razen mene
re me je peljala pot. Niti treh ur nisem pora
Gospod Tomaž
so ponosno kadili z rdečimi pasovi
bil, pa sem bil že v lični dobski kaplaniji, kjer
ovite regalitas.
sta me gospod Tomaž in njegova stara, zvesta
»Na, tu imaš; še ti eno zapali, da ne boš delal ža
postrežnica Marijana prav prisrčno sprejela.
lostne izjeme,« mi je rekel Petrovčev sedmošolec.
Tiste tri tedne, ki sem jih potem preživel v Dobu,
Ker nisem hotel biti “žalostna izjema”, sem se
se mi je tako dobro godilo, kakor še nikdar poprej.
dal pregovoriti. Toda prav s tem sem postal nad vse
Bil sem ves božji dan na prostem in pridno poma
klavrna izjema.
gal župnikovi služinčadi pri poljskem delu. V nekaj
Cigare nisem niti do pasu pokadil in že sem moral
dneh sem že vozil s konji kakor izkušen konjski
sesti na bližnji obcestni kamen. Vse hiše so plesale
hlapec. Tudi jezditi sem se naučil; nekolikokrat sem
pred menoj, tako da sem željno čakal, kdaj pripleše
padel s konja, pa sem znal. Kako je bilo prijetno dir
mimo tudi župnišče, da bi v njem skril svojo sramoto.
jati po pokošenih travnikih ali pa ležati na visoko
Pa je nisem...
naloženem senenem vozu, kadar smo se vračali ob
Od tedaj ne kadim več, hvala Bogu in tisti – rega
večernem zvonjenju s polja?
litas; kajti gotovo je koristneje, če zapravljam denar
Zvečer sva navadno sedela z gospodom Tomažem
po planinskih kočah, kakor da bi ga nosil v trafike. –
na klopi pred kaplanijo in lepo složno kadila, go
Zvone Štrubelj

PRAZNIK VERE V MESTU BREZ BOGA
Objavljeno v Družini 11/25

33. evangeličanski
shod v Dresdnu od 1. do
5. junija je bil v mestu, ki
ga ateizem zaznamuje
bolj kot druge kraje v
Nemčiji.
Nekdanje vzhodno
nemško mesto Dresden,
prestolnica Saške, ima
danes okrog pol milijona
prebivalcev. Nekdaj je
bilo trdnjava protestan
tizma, pod štiridesetlet
no komunistično vla
davino (1949–1990) je
postalo prestolnica ate
izma. Danes živi v njem

le šestnajst odstotkov
evangeličanov in komaj
štiri odstotke katoliča
nov. Po združitvi Nem
čije je Dresden postal
pomembno kulturno in
znanstveno središče.
Čudovito mesto ob
Elbi, ki se ponaša z mo
gočno katoliško kate
dralo in s prelepo obno
vljeno evangeličansko
cerkvijo “Frauenkirche”
(silovito bombardiranje
zaveznikov od 13. do 15.
februarja 1945 jo je do
tal porušilo, obnavljali

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2011
SOBOTA, 13. IN NEDELJA, 14. AVGUSTA – upamo na 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 po
božnosti; čas si izberejo same.
NEDELJA. 14. 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, 28. AVGUSTA – samostanski,“Medeni piknik” Romarska maša ob 11:00 dopoldne, po maši
pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Kosilo in prodaja hrane bo samo na hribu.
Žrebanje dobitkov bo ob 4:00 popoldne.
ROŽNI VENEC – v oktobru vsako nedeljo ob 10:30 dopoldne.
NEDELJA, 6. 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,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.
so jo od leta 1993 do 2005, pod ruševinami mesta je
umrlo 25.000 ljudi), je od 1. do 5. junija gostilo ne
navaden praznik vere, 33. evangeličanski shod, ki se
ga je udeležilo 120.000 udeležencev, kar dve tretjini
od njih je bilo mlajših od petdeset let. Katoličanov
je bilo okrog deset odstotkov.

Iskanje duhovnih ponudb
Geslo shoda je bilo: »Tam, kjer je tvoj zaklad, tam
bo tudi tvoje srce« (Mt 6,21). Narekovalo je smer šte
vilnih bibličnih razmišljanj in katehez, ki so odpirala
dneve verskega shoda. Eno od njih je bilo vsak dan
na visokem zvoniku Frauenkirche, druga so bila po
cerkvah in dvoranah. Med 7.000 udeleženci iz kar 85
držav je bil tudi slovenski evangeličanski škof Geza
Erniša, ki je v soboto, 4. junija, vodil biblično katehe
zo v cerkvi Sv. Trojice. Med 2.350 prireditvami je bilo
veliko bogoslužij, meditacij, predavanj in pričevanj.
Veliko je bilo tudi kulturnih in glasbenih prireditev,
tudi zanimivih razstav.
Izstopalo je iskanje duhovnih ponudb, veliko
pozornosti je bilo namenjeno vprašanju, kaj pome
ni biti srečen, zvrstila pa so se tudi pereča družbena
vprašanja: skrb za ohranitev stvarstva, opustitev
atomske energije in zahteva po popolnoma obnovlji
vih virih energije, pravičnejša porazdelitev gmotnih
in duhovnih dobrin, na tehtnici se je znašlo sode
lovanje pri vojaških intervencijah v Afganistanu, v

Libiji in drugod po svetu. Na stojnicah, veliko je bilo
bibličnih, so se predstavljale posamezne cerkvene
ustanove, redovi in številne karitativne ustanove, ki
jih imata obe, evangeličanska in katoliška Cerkev v
Nemčiji, na stotine.

Žarki Božjega kraljestva nad
Dresdnom
Pet dni so v Dresdnu plapolale zastave vere, upa
nja in krščanske ljubezni. Čutiti je bilo, da so ude
leženci verskega shoda mestu prinesli mladostni
nasmeh, sproščenost in novo upanje. Sproščena
odprtost in dialog z neverujočimi, svež ekumenski
zagon, ki ga je bilo čutiti po ekumenskem srečanju
v Münchnu (2010), srečevanja v judovskem in is
lamskem duhovnem središču so »mestu brez Boga«
podarili nov obraz, obraz božjega kraljestva. Pridi k
nam, tvoje kraljestvo! Takšen je bil naslov sklepnega
nedeljskega bogoslužja na obeh slikovitih bregovih
reke Elbe, udeležilo se ga je več kot 120.000 vernikov.
Na zgodovinskem mostu Augustusbrücke, ki
povezuje staro in novo mesto, so bili razobešeni
transparenti s prošnjami iz očenaša. Vseh pet dni
srečanja je sijalo sonce, zato ni bilo težko začutiti
to, kar je rekel eden od udeležencev srečanja: Nebo
v meni se je srečalo z nebom, ki je nad menoj! Žarki
božjega kraljesta nad nebom Dresdna, ki ni in ne bo
več brez Boga!

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $270: A. Stempihar; $100: dr. M. Pavlovcic; $40: I. Antolin; $30: I. Matic, L. Martincic; $20: A. Stanisa, F. Piletic.
ZA CERKEV: $20: A Stempihar; $10: M. Grahor. — ZA SAMOSTAN: $25: dr. V. Mersol. — ZA LUČKE: $5: I. Matic.
ZA BARAGOVO ZVEZO: dr. V. Mersol. — DAR LISTU AM: $170: dr. J. Bernik; $100: J. Tegel; $20: dr. V. Mersol; $10: I. Buh, A. Medved.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

