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KOLEDAR
UREDNIK VAM – P. Bernardin Sušnik
OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV – Ezekiel 39,16-22
RECIMO ZADNJI NOČI CHEERIO! – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
BRALI SMO... – razni viri
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
NOVOLETNE POSEBNOSTI – Niko Kuret
sveta zgodovina: MERE IN UTEŽI
DENAR V PALESTINI – Henri Daniel-Rops
MOLITVENI NAMENI ZA JANUAR
angeli za danes: ANGEL UMIKA – P. Anzelm Grün
SVET ZAVRŽE TRETJINO PRIDELANE HRANE
papežev verouk: SV. JAKOB STAREJŠI –Benedikt XVI.
ALI VERJAMEM V MOČ SVETEGA KRSTA – Emil Radetič
ekumenizem: VELIKI VZHODNI RAZKOL – Stanko Janežič
MALOMARNO RAVNANJE Z VODO JE GREH
ZVEZDE KLIČEJO – Wilhelm Hünermann
BISER VSEGA EVANGELIJA
naša kultura: OTON ŽUPANČIČ – Silvester Čuk
OBLETNICE 2012
islam: TURKMENISTAN
preganjanje kristjanov: PAKISTAN
misijoni: TISTIM, KI PRAVIJO, DA HUDIČA NI – P. Vladimir Kos
MEDNARODNO
SINGAPUR, NAMIBIJA, ZIMBABVE, JUŽNA AFRIKA –
     agenciji Fides in Misna
“za narodov blagor”: Z DEŽJA POD KAP – P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: DVAJSET LET POZNEJE
stran platnic: PRISILJENI SPLAVI NA KITAJSKEM

stran platnic: DAROVI, RAJNI

DIVAČA je v zračni liniji oddaljena od morja pri Trstu komaj 15 km, vendar leži kar 435 metrov nad morjem in je
najpomembnejše prometno središče na Krasu ter sedež občine in župnije. V Divači se od glavne železniške proge
Ljubljana – Trst odcepi proga proti Kopru in Pulju, prav tako se avtocesta iz Ljubljane pri Divači razcepi na krak, ki
vodi v Fernetiče in Trst ter krak, ki vodi v Koper. Divača in okolica ima popolnoma kraški značaj s številnimi kraškimi
jamami in udornicami, ki nakazujejo podzemeljski tok Reke, potem ko zapusti Škocjanske jame in se izliva v morje
kot Timava pri Štivanu blizu Tržiča (Monfalcone). Od jam sta najbolj znani Kačna in Divaška jama, udornica Risnik
pa je naravovarstveno zavarovana. Župnijska cerkev sv. Antona Puščavnika stoji v severovzhodnem delu kraja in
je iz leta 1603. Župnija je bila ustanovljena leta 1892 in jo trenutno oskrbujejo iz Lokve. Ima podružnica Sv. Trojice v
Dolnjih Ležečah. Kot zanimivost je treba omeniti Škrateljnovo hišo v Divači, ki je primer stare kraške arhitekture in
so jo dozidavali skozi stoletja. Najstarejši del je iz 17. stoletja. Svoj čas je bila v njej znana “furmanska” gostilna, danes
pa je preurejena v Muzej slovenskih filmskih igralcev. V Divači je bila rojena tudi prva slovenska filmska igralka Ida
Kravanja – Ita Rina (1909-1979) in matematik Alojzij Vadnal (1910-1979). V bližini Divače so že omenjene Škocjanske
jame, sistem vodnih jam, skozi katere teče reka Reka. Njen podzemni kanjon je dolg 2,6 km, Martelova dvorana je 300
m dolga, 120 m široka in 146 m visoka, v njej so naravni mostovi in okna ter trideset do 10 m visokih slapov in brzic.
L. 1986 jo je UNESCO vključil v seznam svetovne dediščine.
Omenimo še nekaj godov v januarju: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.); Ime Jezusovo
(3.), ki ga praznujemo v frančiškanskih cerkvah in je njegovo čaščenje zavzeto širil sv. Bernardin Sienski (1380-1444);
ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v Philadelphii, po rodu Čeh Janez
Nepomuk Neumann (5.); poljska duhovnika in nacistična mučenca Jožef Pawlowski in Kazimir Grelewski (9.); papež
Gregor X. (10.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij iz Poitiersa (13.); frančiškan Odorik Pordenonski (14.); redovni ustanovitelj Arnold Janssen (15.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.);
egiptovski puščavnik Anton (17.); papež Fabijan in mučenec Sebastijan (20.); mučenka Neža (21.); diakon Vincenc (22.);
škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljca uršulink Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj
salezijancev Janez Bosco (31.). Nedelja Jezusovega krsta odpade in ga praznujemo 9. januarja.

JANUAR – PROSINEC

UREDNIK VAM

Verjetno bodo nekateri razočarani, ker se jim bo
zdela rubrika “za narodov blagor” z naslovom Z DEŽ  1 N NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA,
JA POD KAP zastarela, saj se je med tem že zgodilo
			 Svetovni dan miru; Fulgencij iz Ruspe, šk.; marsikaj, kar tam ni omenjeno. Treba je pač upošte  2 P Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk., c. uč.;
vati, da je AM mesečnik, torej ni mogoče pričakovati
  3 T Jezusovo ime; Genovefa Pariška, red.;
zadnjih novic, kakor jih to prinašajo dnevniki ali celo
  4 S Angela iz Foligna, tretjerednica;
radio in televizija. Poleg tega bo prva seja novega
Elizabeta Ana Bayley Seton, red. ust.;
državnega zbora šele tik pred božičem, torej tudi ime  5 Č Janez Nepomuk Neumann, šk.;
novanja mandatarja (ki bo verjetno tudi predsednik
  6 P GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
vlade) ne bo prej. Če naj bo številka dovolj zgodaj
			 SV. TRIJE KRALJI (v Sloveniji);
(vsaj do 1. v mesecu) pri naročnikih, mora iti pravoPRVI PETEK;.;
časno v tiskarno. Ni pa samo vprašanje tiska, ampak
  7 S PRVA SOBOTA; Rajmund Penafortski, red.;
tudi pošte. Podatke imam za Združene države, kjer je
večina naših naročnikov. AM potuje iz Ljubljane do
  8 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
			 SV. TRIJE KRALJI (v Ameriki) Gudula, spok.; New Yorka dva dni, včasih samo dan in pol. Iz New
Yorka do naročnikov pa dostikrat cel teden ni zadosti.
  9 P Jezusov krst; Peter iz Sebaste, šk.;
Vem pa, da naročniki v Argentini ali Avstraliji dobe
10 T Gregor X., pap.; Viljem iz Bourgesa, šk.;
AM prej kot naročniki v Združenih državah, čeprav so
11 S Pavlin Oglejski, patriarh; Filotej, muč.;
bistveno bolj oddaljeni. Morebiti so kanadske pošte
12 Č Anton Pucci, red.; Janez Merlini, red. ust.;
kaj boljše – ne vem, ker nimam podatkov.
13 P Hilarij iz Poitiersa, šk., c. uč.;
V novem letu zaenkrat ne načrtujemo nobenih
14 S Odorik Pordenonski, red.; Malahija, prerok;
podražitev, saj je splošna kriza marsikoga prizade15 N 2. NAVADNA NEDELJA; Arnold Janssen,
la. Ker pa sedanja naročnina pri sedanjem številu
red. ust.; Frančišek de Capillas, red., muč.;
naročnikov stroškov še daleč ne pokriva, se toplo
16 P Berard, Oton, Peter, Adjut in Akurzij,
priporočamo za prostovljne darove tistih, ki zmofranč. muč.; Honorat iz Arlesa, šk.;
rejo. Prav tako zaenkrat ostane enak mašni dar: $10.
17 T Anton Puščavnik, pušč.; Rozelina, red.;
Kot vse kaže zaključujemo v Lemontu koledarsko
18 S Začetek osmine za zedinjenje kristjanov; leto 2011 brez kakih posebnih sprememb (če odšte19 Č Bernard Corleonski, red.;
jemo, da se leta kopičijo). No, pa dokler bo tako, kot
21 S Neža, muč.; Neža iz Aislingena, spok.;
je zdaj, bomo še kar vlekli naprej.
Na prvo adventno nedeljo smo začeli pri angleških
22 N 3. NAVADNA NEDELJA, Vincenc, diakon;
23 P Ildefonz, šk.; Barnard, šk.; Henrik Suzo, red.; mašah uporabljati novi prevod angleškega misala.
Tisti, ki greste občasno k angleški maši, že veste, kako
24 T Frančišek Saleški, šk., c. uč.; Vera, spok.;
to gre. Kar zadeva pa sam prevod mašnih besedil (ki
25 S Sklep osmine za zedinjenje kristjanov;
jih seveda bere samo duhovnik), se bom pa držal
			 Spreobrnitev apostola Pavla;
preizkušene varnostne izjave: ne bom nič rekel, da
26 Č Timotej in Tit, šk.;Pavla Rimska, spok.;
ne bi kaj rekel! Kdor razume, prav, kdor ne, pa tudi
27 P Angela Merici, red. ust.; Devota, muč.;
prav. K sreči nismo nič slišali, da bi se tudi v sloven28 S Tomaž Akvinski, red., c. uč.; Peter Nolasco,
ščini pripravljalo kaj podobnega. Menda bodo samo
red. ust.; Jožef Freinademetz, duh.;
uskladili berila in evangelije z najnovejšim prevodom
29 N 4. NAVADNA NEDELJA; Valerij Trierski, šk.;
Svetega pisma, kar pa ni nič narobe in tudi ne bo
30 P Hiacinta Mariscotti, red.; Marija Ward, dev.;
nikogar prizadelo.
31 T Janez Bosco, red. ust.; Evzebij, red.
Umrli so v januarju: P. Marko Hočevar (4. jan.
1977); P. Lovrenc Grom (12. jan. 1992); Br. Akurzij
Somrak (14. jan. 1960); Br. Izidor Stergar (16. jan.
Če v januarju drevje od mraza poka,
1929); P. Gracijan Heric (16. jan. 1957); P. Bonavenjeseni s sadjem preobloženo stoka.
tura Borgola (19. jan. 1996) in P. Kazimir Zakrajšek
(27. jan. 1958). Gospod naj jim da večni mir!
Kadar prosinec odpira dežnike,

žetve poletne ne bodo velike.

Prosinec mili,
Bog se usmili.
Če je na Pavla (25.) jasno nebo,
dobra bo letina – stari pojo.

VELIKO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA
VAM V NOVEM LETU ŽELE SLOVENSKI FRANČIŠKANI
Temu voščilu pridružujem svoje osebne dobre želje
vsem našim naročnikom in bralcem.
P. Bernardin

Prizadevajmo si vsa, še tako majhna dela, zvesto opravljati,
tudi majhnih dobrih del veliko storiti.
bl. Anton Martin Slomšek
2012 – AM – JANUAR
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OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
18. – 25. januarja

Ti, sin človekov, si vzemi kos lesa in zapiši nanj:
»Judu in Izraelovim sinovom, ki so njegovi zavezniki.
P. Vladimir Kos – Tokio
Vzemi še drug kos lesa in zapiši nanj: »Jožefu – Efrá
jimov les – in vseh Izraelovi hiši, ki je njegova za
RECIMO ZADNJI NOČI CHEERIO!
veznica.« Potem ju stakni, da ti bosta en kos lesa in
O vsi, ki s praga zadnjega se dneva
bosta združena v tvoji roki. Ko ti bodo sinovi tvojega
ljudstva rekli: »Nam ne boš razložil, kaj hočeš s tem?«
trpinčite s skrbjo: kaj bo? kaj bo?
jim reci: Tako govori Gospod Bog: Glejte, vzel bom
Ste pozabili Nanj, ki tir ogreva
Jožefov kos lesa, ki je v Efrájimovi roki, in Izraelove
Zemljé, od Sonca najbolj daleč proč?
rodove, ki so njegovi zavezniki, in jih pridel njemu,
Ste pozabili Nanj, ki v Novem letu
Judovemu kosu, ter naredil iz njiju en les, tako da
bosta eno v moji roki. Kosa lesa, na katera si pisal,
odpušča – kot doslej – skesanemu?
naj bosta v tvoji roki pred njihovimi očmi; reci jim:
Je kje še takšna sreča v smrtnem svetu,
Tako govori Gospod Bog: glejte, vzel bom Izraelove
kjer so poti usmerjene k Peklú?
sinove izmed narodov, kamor so odšli, jih zbral z vseh
strani in jih pripeljal na njihovo zemljo. Združil jih
O vsi, ki z mano boste zor čakáli:
bom v en narod v deželi, na Izraelovih gorah. En kralj
recimo zadnji noči: Cheerio!
bo kraljeval nad vsemi. Ne bosta več dva naroda in
Spet Angeli nam bodo pot kazali
ne bodo se več delili v dve kraljestvi. (Ezk 37,16-22)
kot v Betlehemu tisto prvo noč.
Kristjani smo poklicani, da bomo orodje Božje
redne in odpuščajoče ljubezni v svetu, ki je zaznamo
van z raznimi vrstami ločitev in odtujitev. Ko smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in izpovedujemo vero v križanega in vstalega Kristusa, smo ljudstvo, ki pripada Kristusu, ljudstvo, ki je določeno, da bo
Kristusovo telo v svetu in za svet. Kristus je molil za svoje učence, da bi bili eno, da bi svet veroval.
Razdeljenost kristjanov v temeljnih zadevah vere in hoje za Kristusom resno ovira naše sposobnosti
pričevanja v svetu. Ljudje v tem le preradi vidijo naravno dediščino naše krščanske zgodovine, namesto
sporočila, s katerim je Bog pomiril svet v Kristusu.
Ezekielovo videnje dveh kosov lesa z imeni razdeljenih kraljestev starega Izraela, ki v Božji roki postaneta
eno, je podoba Božje moči za spravo ljudstva, ki je zapleteno v razdeljenost, pa je ne more razmotati samo. Je
podoba razdeljenega krščanstva, ki kaže, da je vir sprave v samem srcu krščanskega oznanila. Na dveh kosih
lesa, ki oblikujeta Kristusov križ, jemlje Gospod zgodovine nase rane in razdeljenost človeštva. V Kristusove
darovanju samega sebe na križu se najdeta človekov greh in Božja odrešilna ljubezen. Biti kristjan pomeni
biti krščen v smrt, s katero je Gospod v svojem
neskončnem usmiljenju zapisal imena ranjenega
človeštva na les križa in nas pritegnil k sebi ter
obnovil naš odnos z Bogom in med seboj.
Krščanska edinost temelji na naši pripadnosti
Kristus, Bogu. Bolj ko se obračamo h Kristusu,
bolj dosegamo spravo v moči Svetega Duha. Molitev za krščansko edinost je priznavanje našega
zaupanja v Boga, je odpiranje samega sebe
temu Duhu. Povezano z drugimi prizadevanji za
edinost kristjanov – dialog, skupno pričevanje in
poslanstvo – je molitev za edinost prednostno
sredstvo, po katerem daje Sveti Duh spravo v
Kristusu vidno svetu, ki ga je Kristus prišel odrešit.
2
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NEDELJSKE MISLI
1. januar
sveta Božja Mati Marija
BLAGOSLOV V BOŽJEM IMENU
4 Mz 6,22-27
Starozavezni odlomek na praznik Božje Matere
Marije iz 4. Mojzesove knjige imenujemo Aronov
blagoslov. Nemogoče je ugotoviti, kdaj je besedilo
nastalo. Je pa zanimiva njegova ritmična zgradba,
seveda v hebrejskem originalu, ki je sestavljen iz treh
vrstic, od katerih je vsaka daljša od prejšnje (3-5-7
besed), vsaka ima pa dva stavka, od katerih je prvi
daljši, drugi pa krajši (v hebrejščini je mogoče prvi
del prve vrstice »Gospod naj te blagoslovi« izraziti z
dvema besedama, drugi del prve vrstice »in te varuje«
pa z eno samo besedo). Besedilo jasno pove, da je
blagoslov v prvi vrsti namenjen skupnosti, zbrani v
shodnici (»Tako blagoslavljajte Izraelove sinove«), ni
pa vezan na nobeno posebno priložnost. Predvsem
pa je pomemben zadnji del blagoslova: »naj ti podeli
mir.« Mir (šalóm) namreč v Svetem pismu pomeni
veliko več kot samo odsotnost vojske. Pomeni v prvi
vrsti človekov notranji mir, ki izhaja iz povezanosti
z Bogom, ta notranji mir pa se širi tudi na človekovo
okolico. In to je smisel našega novoletnega voščila.
8. januar
Gospodovo razglašenje
VZŠLO JE GOSPODOVO VELIČASTVO
Iz 60,1-6
Starozavezni odlomek na dan Gospodovega raz
glašenja je iz tretjega dela Izaijeve knjige, ki je v glav
nem nastal že po vrnitvi iz babilonskega izgnanstva
in odseva težave povratnikov. To je razmišljanje
preroka o usodi Jeruzalema. Gleda mesto ob sončnem vzhodu, ko so doline okrog njega še potopljene
v nočno temo, na templju pa že odseva svetloba
vzhajajočega sonca. Preroško videnje narodov, ki se
vzpenjajo k Sionu, je podoba Cerkve, kamor narodi
prihajajo: nekateri bolj zgodaj, drugi bolj pozno.
Kot je bil v stari zavezi Jeruzalem kraj, ki ga je Božja
slava izbrala, da je po njem stopila na svet in se mu
razodela, tako je to v novi zavezi Cerkev. Cerkev je
nosilka luči, ki se bo razširila po vsem svetu. Naloga
kristjanov je, da narodom, ki se vzpenjajo na novozavezni Sion, to vzpenjanje omogočimo. Za to ne
manjka načinov: prav pride vsaka materialna pomoč,
predvsem pa je potrebna pomoč v molitvi, saj je
mnogo takih, ki brez lastne krivde ne znajo moliti.
15. januar
2. navadna nedelja
GOVORI, GOSPOD, TVOJ HLAPEC POSLUŠA
1 Sam 3,3-10.19
Z viškom Samuelove zgodbe, s klicem k preroški
službi, se v Samuelovih knjigah začenja napredujoče
oblikovanje Izraela v državo, sprva naporno in počasno, potem pa vedno bolj metodično. Samuelov
poklic spada tja v 11. stoletje pred Kristusom in
2012 – AM – JANUAR

Samuel je bil človek prehoda, ki je med ljudstvom
opravljal poslanstvo preroškega posredništva.
Njegova zasluga je bila, da je rešil Izrael iz težkega
narodnega in verskega položaja, v katerega je zašel
v času sodnikov: pomanjkanje edinosti med rodovi,
pritisk Filistejcev, mešanje na Sinaju razodete vere
s kanaanskimi verstvi in hud moralni propad. Znamenje tega propada je bila izguba skrinje zaveze, ki
je bila narodno svetišče. Čeprav je Samuel postavil
Savla za prvega kralja, je prelomil z njim in podprl
Davida, ki je zedinil rodove. Način, kako je bil Samuel
poklican je značilen za vse njegovo življenje. Njegov
odgovor je bil: »Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša.«
To naj bo tudi naš stalni odgovor Bogu.

22. januar
3. navadna nedelja
NINIVLJANI SE SPREOBRNEJO
Jon 3,1-5.10
Jona (kar pomeni “golob”) je čisto izmišljeno ime
– o preroku, ki je odgovoren za knjigo s tem imenom,
nimamo prav nobenega podatka. Vsekakor knjižica
izhaja iz časa po izgnanstvu, nekako okrog leta 450
pr. Kr. V bistvu je slikovita pripovedna razlaga neke
svetopisemske resnice. Jonova knjiga ljudem do
poveduje, da je Božja ljubezen usmiljena in odpušča
vsem, tudi najslabšim poganom, če se le spreobrnejo.
Prvi dve poglavji obravnavata Jonov poskus pobegniti Božji zapovedi in dogodke na morju, naš odlomek
pa govori o Jonovem oznanjevanju pokore v Ninivah,
kjer so sprejeli oznanilo, se pokorili in dosegli Božje
odpuščanje. Vprašanje, ali se je vse res tako zgodilo, je
čisto odveč. Važen je nauk odlomka: Božja odrešilna
volja se udejanja v širokosrčnosti in usmiljenju. Ta
Božja volja je prisotna tudi danes, ni pa nujno, da
zadeva samo člane Cerkve, pač pa od nas zahteva, da
nikomur ne želimo hudega po Kristusovih besedah:
»Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli.«
29. januar
4. navadna nedelja
BOG GOVORI PO PREROKU
5 Mz 18,15-20
Mojzesov poslovilni govor, iz katerega je vzeto
nedeljsko berilo, nas vodi tja nekam okrog leta
1250 pr. Kr. v moabsko stepo, kjer se veliki voditelj
poslavlja od svojega ljudstva, saj sam ne sme vstopiti v obljubljeno deželo. Seveda je besedilo nastalo
veliko pozneje, nekje v 7. stoletju pr. Kr., ko je bilo
mogoče iz zgodovinske razdalje presoditi, kako se je
Izrael obnašal kot izvoljeno ljudstvo, opozorila pa so
izražena v obliki Mojzesovega govora, da bi jim dali
večjo veljavo. Božja obljuba, da bo obujal preroke,
jasno kaže na skrivnost skritega Boga, ki je človeku
nedosegljiv in svojih namenov večinoma ne razkriva,
ampak zahteva zaupanje. Ta skrivnost je sicer izziv za
človeka, je pa tudi varstvo in korak naproti predvsem
zaradi tistega globoko zakoreninjenega hrepenenja
po tem, kar presega vidno. Skrivnost ni nekaj sramotnega, ampak nekaj nujnega. Taka skrivnost je
tudi v besedi oznanjevanja. Tako razumemo, zakaj
se dogaja, kakor je pozneje rekel Jezus: »Oči imajo,
pa ne vidijo, ušesa imajo, pa ne slišijo.«
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BRALI SMO...
WÜRZBURG — Nemški kardinal Walter Kasper je
za wurzburški katoliški list Die Tagespost povedal,
da se mora Cerkev v Nemčiji po papeževem obisku
v domovini vprašati tudi, kako ravna z denarjem.
Kar zadeva papežev govor v Freiburgu in v njem
omenjen odmik od posvetnega, je to naročilo Cerkvi, naj temeljito premisli o svojem poslanstvu. To
pomeni, da se ji ni treba »povsem in popolnoma
umakniti iz sveta,« marveč da ostaja v njem in pri
izpolnjevanju svojih nalog uporablja tudi sredstva
tega sveta vendar s pravim namenom.
RIM — Dnevnik La Repubblica je objavil novico, da
v Italiji upada število splavov. Leta 2009 ga je opravilo 117.000 žensk, kar je 10.000 manj kot dve leti
prej. Število splavov se je v Italiji od leta 1981 zmanjšalo za 50 odstotkov. Leta 2009 jih je bilo na 1000
nosečnosti 8; za primerjavo v Nemčiji 7, v Rusiji 40.
Nadpovprečno veliko jih je med priseljenkami (kar
tretjino vseh splavov naredijo tujke v Italiji), zelo
malo pa pri mladih ženah ( najmanj v Evropi).
RIM — Italijanski škofje se ne strinjajo s tem, da bi
voda leta 2012 postala zasebna lastnina, o čemer
so odločali volivci na referendumu 12. in 13. junija.
Generalni tajnik Italijanske škofovske konference,
škof Mariano Crociata, je dejal, da mora voda tudi
v prihodnje ostati splošna dobrina, kalabrijski škof
Giuseppe Fiorini Mosorinis pa je poudaril, da bo
voda v prihodnje dragocenejša od nafte.
LONDON — Odgovorni za katedralo sv. Pavla, sedež
anglikanske škofije London, so jo začasno zaradi
protikapitalističnih protestnikov, ki so okrog nje
postavili 180 šotorov, zaprli za bogoslužje in obiskovalce. Njihovi darovi za cerkev so se, čeprav je
vstop sicer prost, v času protestov prepolovili.
KUALA LUMPUR — Malezijske oblasti so odobrile
množične muslimanske demonstracije 22. oktobra,
v Šah Alamu zoper dozdevno množično krščansko
“misijonsko kampanjo”, s katero naj bi kristjani hoteli zadušiti islam. Doseči hočejo ravno nasprotno
— “okrepiti islam in malezijsko raso”.
NAIROBI — Kenijski nadškof Boniface Lele (Mombasa) je podprl vojaško posredovanje Kenijcev zoper upornike Al-Šababa v sosednji Somaliji. Ti so
ugrabili dva španska sodelavca dobrodelne organizacije “Zdravniki brez meja” iz kenijskega begunskega taborišča Dadaab, 1. oktobra pa v kenijskem
mestu Lamu umorili francosko invalidko.
CARACAS — Podpredsednik Venezuelske škofov
ske konference, nadškof Baltazar Porras, je narod
ni volilni svet pozval, naj na bližnje pokrajinske in
predsedniške volitve v prihodnjem letu povabi neodvisne mednarodne opazovalce. Tako bo pomagal
zagotoviti politično ozračje zaupanja.
ZAGREB — Hrvaška škofovska konferenca se je v
sporu zaradi lastništva nekdanjega benediktinskega samostana v Dajli v Istri in pripadajočih nepremičnin postavila na stran cerkvene poravnalne komisije, katere člane so določili pri Svetem sedežu,
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hkrati pa je zavrnila očitke hrvaških javnih občil,
da hoče Sveti sedež s svojim posredovanjem glede
samostana “poitalijančiti” Hrvaško. V resnici hoče
»umiriti nastale napetosti«.
BERLIN — Nemški okoljevarstveniki so ugotovili,
da skoraj vsa vozila nemških katoliških in evangeličanskih škofov spuščajo v zrak več oglikovega
dioksida, kot določajo predpisi EZ (140 gramov na
kilometer). “Prvaka” sta essenski škof Franz JosefOverbeck in hannovrski evangeličanski škof Ralf
Meister z 224 grami. Nemški škofje s tem ne dajejo
lepega zgleda drugim voznikom.
BRATISLAVA — Predsednik Slovaške škofovske
konference, nadškof Stanislav Zvolensky, je maševal v stolnici sv. Martina ob 100. obletnici poroke
avstrijskega cesarja Karla in njegove žene Cite (Karla je za blaženega 3. oktobra 2004 razglasil papež
Janez Pavel II., umrl pa je leta 1922 v izgnanstvu na
Portugalskem). Stolnica je ob tej obletnici dobila
tudi cesarjeve relikvije, darilo Habsburžanov.
TRIPOLIS — Škof Giovanni Martinelli je po umoru libijskega voditelja polkovnika Gadafija izjavil,
da njegova usmrtitev »nasprotuje normalnemu
kodeksu vedenja, vendar so bili mladi borci besni«.
Ob vseh krutostih, ki jih je povzročila vojska v Libiji
(obsodil je tudi ravnanje sil Nata), jih noče opravičevati niti soditi, ker »razumemo njihovo občutljivost«.
NEW YORK — Človekoljubna organizacija “Human
Rights Watch” se boji, da bodo egiptovske oblasti
skušale zakriti umore Koptov pri njihovih demonstracijah 9. oktobra v Kairu (vojaška vozila so povozila najmanj deset neoboroženih protestnikov),
namesto da bi jih raziskale in kaznovale odgovorne.
MÜNCHEN — Nemški strokovnjak za etiko v gospodarstvu Johannes Wallacher, je pohvalil dokument Papeškega sveta za pravičnost in mir o reformi finančnega sistema, ki je resnično potrebna.
MILANO — Ambrozijanska knjižnica je ob 100.
obletnici mašniškega posvečenja češkega kardinala Josefa Berana (1888–1969), žrtve nacističnega
in komunističnega preganjanja, o njem pripravila
razstavo. Odprl jo je praški nadškof Dominik Duka.
QUITO — Ekvadorski škofje se bojijo, da bi načrtovana sprememba zakonov lahko ogrozila versko
svobodo v Ekvadorju, posebej, da bi oblasti kaznovale duhovnike, če bi v pridigah obsojali oblast.
KAMPALA — Podnebne spremembe bodo do konca stoletja vse pogosteje vodile v ekstremne vremenske pogoje, pri čemer bodo zimski dnevi vse
hladnejši, poletni pa vse toplejši. Vse več bo primerov suše in poplav, najhuje pa bodo prizadete
revne države, kjer lahko namreč spričo zaostrenih
vremenskih pogojev pričakujejo nestabilno letno
proizvodnjo hrane in zmanjšanje donosa od ribolova. Vreme bi lahko prizadelo tudi turizem, ki v državah v razvoju predstavlja pomemben del prihodka.  Znanstveniki med drugim napovedujejo tudi,
da majhnim otoškim državam grozi vse višja raven
morske gladine, povečala se bo hitrost vetra ob
tropskih ciklonih, topli dnevi pa bodo vse pogostejši in vse bolj vroči.  V Evropi bo po pričakovanjih do
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re za od dve do pet stopinj Celzija, k čemur bodo
prispevali tudi vse pogostejši vročinski valovi.
VATIKAN — Benedikt XVI. je 12. novembra zasebno sprejel predsednika Evropskega sveta Hermana
Van Rompuyja in ga pozdravil v francoščini z besedami: »Živimo v obdobju krize, Evropa je v velikih
težavah.« Kako reševati te in druge mednarodne težave ter kaj lahko katoliška Cerkev naredi za EZ, sta
se sogovornika pogovarjala dvajset minut. Zlasti sta
poudarila, da je potrebno spoštovati in zagovarjati
človekove pravice, med njimi do verske svobode.
BERLIN — Družba za ogrožena ljudstva (GfbV) poroča o vedno več ugrabitvah koptskih kristjanov v
Egiptu. Od začetka oktobra so jih samo v pokrajini
El Minya južno od Kaira dvanajst odvedli neznano
kam. Za izpustitev zahtevajo tudi do 25.000 evrov.
ATENE — Grški cerkveni voditelji in podjetniki so
pritisnili na stranke, naj se zedinijo za prehodno
vlado. Metropolit Anthimos (Tesaloniki) je posvaril
pred izstopom Grčije iz EZ, saj bi bil ta po njegovem
»politična smrt«. Politike je pozval k enotnosti.
PARIZ — Po podatkih francoske Karitas je gospodarska in finančna kriza v Franciji najbolj prizadela
mlade od 18 do 25 let. 30% jih nima nobenih prejemkov, 36% jih živi v neprimernih stanovanjih, več
kot 40% jih nima dela. Ker številni živijo pri starših,
dodatno obremenjujejo tudi njih.
DUNAJ — Predsednik avstrijskega apostolata za
slepe Peter Beiser je pred volitvami v župnijske svete prihodnje leto avstrijske katoličane povabil, naj v
te svete izvolijo več invalidnih oseb, med njimi tudi
slepe, ker imajo ti »pogosto drugačen pogled in lahko dajejo dragocene spodbude«.
NEW DELHI — Po podatkih vseindijskega krščanskega sveta (AICC) je bilo v Indiji v letu 2010 več
kot tisoč primerov nasilja, groženj in zapostavljanja kristjanov. Zaradi njih je AICC pozvala indijsko
vlado, naj bolj odločno pravno ukrepa proti storilcem iz vrst skrajnih hindujcev Sangh Parivar.
RIM — Škof Javier Echevarria je 5. novembra v baziliki sv. Evgenija posvetil v diakone 35 bogoslovcev iz Opus Dei. Prihajajo iz 12 držav, med njimi iz
Kenije, Španije, Švice in s Filipinov. V mašnike bodo
posvečeni v šestih mesecih.
MADRID — V španskem glavnem mestu so v decembru razglasili za blažene 22 oblatov Marije
Brezmadežne. Vsi so bili žrtve španske državljanske
vojske. Pomagali so župnikom na župnijah kot kaplani in poučevali verouk, duhovno oblikovali mlade. Vsi so umrli mučeniške smrti v letu 1936.
PARIZ — Francoski škofje, zbrani na zasedanju v
Lurdu, so kristjane na severu Afrike in na Bližnjem
vzhodu povabili, naj se pogumno zavzemajo za
versko svobodo in sožitje ver ter s tem dajejo zgled
drugim, tudi kristjanom v Franciji.
ABUJA — Nigerijski škof Oliver Dashe Doeme je
domačim politikom očital, da podpirajo islamiste.
Te uporabljajo kot pripomoček za destabilizacijo
severa države in v boju zoper politične nasprotnike. Člani islamistične sekte Boko Haram so od 4.
novembra pri napadih na severu države ubili več
kot 150 ljudi. V ozadju je seveda nigerijska nafta.
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BASEL — Cerkev v Švici se je že začela pripravljati
na čas, ko v tej državi, če bo šlo tako naprej, skorajda ne bo več domačih duhovnikov. Večina duhovnikov, ki so delovali na župnijah, je že upokojenih.
Čez nekaj let bo še huje. Škofovska konferenca je
prosila za mnenje dva sociologa, ki sta ugotovila
sta, da so danes duhovniki v Švici v povprečju stari
65 let. Močno jih primanjkuje v vseh škofijah, nekoliko bolje je le v škofiji Lugano v italijanskem delu
Švice, kjer je povprečna starost duhovnikov 61 let,
44% duhovnikov pa se približuje 55. letu.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 21. novembra
imenoval nekdanjega apostolskega nuncija v Sloveniji, nadškofa dr. Santosa Abrila y Castelloja, vice
kamerlenga svete rimske Cerkve, za nadduhovnika
papeške bazilike sv. Marije Velike v Rimu.
BUENOS AIRES — Novoizvoljeni predsednik Argentinske škofovske konference, nadškof Jose Maria Arancedo (Santa Fe de la Vera Cruz) se je 10. novembra srečal z argentinsko predsednico Christino
Kirchner. Opazovalci družbenopolitičnih dogajanj
v Argentini menijo, da tudi zato, da bi se pomirile
napetosti med cerkvenim vodstvom in vlado.
VATIKAN — Benedikt XVI. je novega avstrijskega blaženega, duhovnika Carla Lamperta (1894–
1944), ki ga je prefekt Kongregacije za zadeve
svetnikov, kardinal Angelo Amato, v nedeljo, 13.
novembra, v Dornbirnu na Predarlskem povzdignil
na oltar, postavil za vzor vernikom in Cerkvi. Poudaril je, da je v “temnem času nacizma” oznanjal
vero ter ostal zvest Cerkvi in duhovništvu.
SENDAI — Japonski škofje so na tiskovni konferenci v tem mestu predstavili dokument z naslovom:
Konec z atomsko energijo, posledice tragične nesreče v Fukušimi Daiiči. Z njim so pozvali k takojšnji odpovedi uporabe atomske energije, čeprav se
zavedajo, da bo to povzročilo težave pri preskrbi z
energijo in v okolju, vendar se »nesreča, do kakršne
je prišlo v Fukušimi, ne sme več ponoviti«.
MOSKVA — Pravoslavni patriarhat je obsodil napovedano ustanovitev treh metropolij grkokatoliške
Cerkve v zahodni Ukrajini. Nadduhovnik Dmitrij
Sizonenko, tajnik urada za dialog s katoličani, je
izjavil, da bo to »povzročilo neizogibne napetosti v
pravoslavno-katoliških odnosih v Ukrajini«.
DUNAJ — Avstrijski škofje so ob koncu jesenskega
zasedanja svoje konference poudarili, da si mora
Cerkev v Avstriji tudi v prihodnje prizadevati za
prenovo v duhu II. vatikanskega cerkvenega zbora.
ALEPPO — Sirsko-pravoslavni metropolit Yohanna
Ibrahim Gregorios je v pogovoru za Kathpress izrazil veliko zaskrbljenost nad dogodki v Siriji. V tej
državi je res potrebne več demokracije, pravnega
reda in tudi svobodne volitve, vendar je te mogoče
doseči tudi na drug način, ne le s krvavimi protesti.
BONN — Nemški škofje so »kot korak v pravo smer«
pozdravili namen nemške vlade, da denarno podpre otroke v Nemčiji, izrazili pa skrb, da predvidena
vsota v marsikateri družini ne bo zadoščala. Škofje
so poudarili, da je treba otrokom v prvih letih življenja zagotoviti vso potrebno oskrbo, saj zamujenega pozneje ni mogoče nadoknaditi.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
Knoblehar je s ponosom in veseljem poslušal
in bral, da hoče njegovo država Avstrija ustanoviti
v Vzhodnem Sudanu trge za izvoz in uvoz. Potem
njegove bodoče misijonske postaje ne bodo tako
samevale sredi zamorskih dežel, kakor se je bal. Po
belem Nilu bodo plule tudi avstrijske ladje, ki bodo
njihovi kapitani šli misijonarjem kar najbolj na roke.
Avstrijski trgovci bodo zahajali v misijonske kapele k
službi božji in jih podpirali z darovi. Črni domačini
bodo imeli vse več spoštovanja do misijonarjev, češ:
veliki in starodavni državi pripadajo. Tako si je mislil.
Snoval je načrte, kako bo on državi vračal usluge s
kar najbolj vzornim misijonskim delom, ki bo lahko
ponosna nanj. Vedel je, da se tako vzajemno podpirajo tudi druge evropske države in njihovi misijonarji
po kolonijah. – Ni pa storil niti najmanjšega dejanja,
ki bi bilo samó politično. Njegov cilj je bil vedno:
krščanstvo, Cerkev. Iz Avstrije in od Avstrije je užival
podporo, ni ji pa vračal nikakršnih političnih uslug,
razen da ji je doli skušal dobiti ugled.
Letno poročilo Marijinega društva za leto 1854/55
ima na strani 33 zelo važno opozorilo: »Res da je Božja previdnost postavila na čelo osrednjeafriškega
misijona duhovnika iz avstrijske monarhije in so
njegovi sedanji misijonski tovariši doma večinoma
iz tega cesarstva. Res da prihaja denar za ohranitev
misijona večinoma od tam. Tudi je res, da ima odbor, ki skrbi za zvezo med misijonom in zahodnimi
deželami (Evrope), svoj sedež na Dunaju in je afriški
misijon pod mogočno zaščito avstrijskega cesarja.
Vendar pa ni izključno avstrijski, saj ga je ustanovila
Cerkev; njegovi člani delajo za Cerkev, Cerkev pa je
svobodno in vesoljna.«
Zgodovina je kmalu ovrgla ta obojestranski načrt. Avstrija ni dobila v Vzhodnem Sudanu nobenih
trgovskih zvez in oporišč in nobenega političnega
vpliva. Pač pa je po Knobleharjevem prizadevanju
skoro vsa podpora z njegov misijon prihajala iz
Avstrije.
Ko se je Knoblehar mudil na Dunaju, je slikar
Kriehuber napravil v kamnotisku njegovo doprsno
podobo, kakor je tri leta pozneje napravil Baragovo.
Po tem kamnotisku je tiskarne Höfelichove vdove
izdelala Knobleharjeve slike na polovico pole, spodaj
je pa ponatisnila na njegovem rokopisu slovenske besede: »Svojim rojakom v spomin«
in njegov podpis. Novice so 29. januarja leta
1851 pripomnile, da je slika »prav izvrstno
izdelana in slavnemu možu vsa podobna.
Drugi dan je Ljubljanski list objavil, da se
ta njegova »dobro posrečena slika« dobi pri
ljubljanskem knjigotržcu Juriju Lercherju.
Na kitajskem papirju stane 1 gld. 20 krajcarjev, na belem papirju pa 1 gld. Čisti dobiček
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gre za osrednjeafriški misijon. Slik so mnogo prodali.
Na njih ima Knoblehar glavo ovito z večbarvnim
blagom, drugačnim kakor pa na Langusovi sliki.
Pri tej priliki omenímo, kakšne zunanjosti in kak
šne duševnosti je bil Knoblehar.
V Sloveniji so ga imeli v spominu kot srednje velikega in srednje močnega moža. Amerikanec Taylor,
ki ga je prvič videl v Kartumu 12. januarja 1852 in
ki je imel drugačne pojme o tem, kdo je majhen in
kdo ne, ga je pa takole opisal: »Bil je majhne, vitke in
precej nežne postave. Barva njegovega obraza je bila
bela, oči sivomodre; brada, ki mu je segala do prsi, je
bila prav odločno kostanjevo rjava. Njegov obraz ga
je uvrščal med tiste, ki vzbujajo pri vseh ljudeh ne
samo ljubezen, ampak tudi zaupanje. Na glavi je imel
bel tarbuš, nosil je ohlapno obleko iz temnoškrlatnega sukna.« Na Langusovi sliki prehaja njegova brada
iz kostanjeve barve v rdečkasto. Njegov sošolec Jakob
Gruden pravi v svojih Spominih, da je bil »rdečelas«.
Tudi sivomodre oči jamčijo, da barva las in brade
ni bila čisto kostanjeva. – Iz resnega, moško lepega
obličja so mu odsevale bistrost, odločnost in dobrota.
Bil je močna toda blaga in obzirna osebnost, saj se je
v njegovih žilah pretakala slovenska in nemška kri.
Govoril je malo in bil večkrat globoko zamišljen, kakor ga poznamo že iz dijaških let. Včasih se je razvnel,
zlasti kadar je šlo za njegov misijon; takrat so se mu
zaiskrile duhovite, skoraj sanjave oči. Bil je človek
močnih, a v globočini skritih čustev. Kadar je videl
zelo plemenito dejanje ali je nepričakovano prejel
veliko dobroto, se je zasolzil ali pa tudi razjokal od
ganjenosti. Njegova velika dobrota se je kazala zlasti
v dejanjih. V svoji nesebičnosti in plemeniti požrtvovalnosti bi bil rad vsakomur pomagal. Zato si je takoj
pridobil vsakogar, ki je prišel z njim v dotiko. V Let
nem poročilu Marijinega društva za leto 1851/1852
je (na str. 6) nekdo zapisal, da je bil »preprost, v vsem
zelo jasen in pri vsej polnosti znanja vendar zelo
skromen.« Do svojih misijonarjev je bil silno dober
in skrben, prijazen in uslužen. Prav domač pa ni bil
z njimi. Izkazovali so mu spoštovanje tudi na zunaj;
tako, na primer, so vstali, kadar je stopil mednje.
Tudi on je njuhal tobak. Njegov bivši novomeški
profesor p. Benvenut Chrobat je obhajal leta 1878 v
frančiškanski cerkvi v Ljubljani zlato mašo. Po cerkveni slovesnosti so mu dali palico v obliki križa; na
vrhu je bil pritrjen majhen kip sv. Frančiška. V
palico so dali od Knobleharja lastnoročno napisano nemško pesem “Večerna otožnost”, ki jo
je bil zložil doma v Škocjanu o počitnicah po 1.
letniku bogoslovja. Zlatomašniku, ki je mnogo
njuhal, so izročili tudi Knobleharjevo tobačnico,
polno tobaka. Pesem in tobačnica bi ga naj spominjali na tistega izmed njegovih učencev, ki je
dosegel največjo slavo – na Knobleharja.
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Niko Kuret

NOVOLETNE POSEBNOSTI
Za slovensko ozemlje je nekaj posebnega, če se
šega tepežkanja prenese z dneva nedolžnih otrok
(28. grudna) na novoletni dan. To se dogaja v slovenskem Porabju. Svojčas so se odrasli fantje na večer
starega leta (npr. v Gornjem Seniku in v Sakalovcih)
do polnoči zabavali v krčmi, nato pa so šli še “za
kmice” (pri temi) s korobači, spletenimi iz 8 šib, po
hišah “friškivat”. Vdirali so v kamre k dekletom in jih
namlatili s “korobačem”, jih celo vlekli izpod odeje
in jih “friškivali” govoreč: »Zdravi bojte, zdravi bojte
v eton novon leti, krüja, vina, vsega za volé, düšnega
zveličanja pa največ!« Nekateri so dekleta še polivali
z vodo iz veder in sploh »dosta čemérov delali« (jeze
povzročali). Tudi drugim domačim niso prizanašali.
Skelelo je, vendar nazadnje zamere ni bilo. Postregli
so fantom s “pálinko” (žganjem) in sladkarijami.
Danes hodijo “pozdravlat” (voščit) fantiči. Vsak nosi
kanglico vode in smrekovo vejico s seboj. V hiši vsakogar “špricka”, “pofriška” in mu vošči srečno novo
leto. V Števanovcih hodijo fantiči samo s korobačem.
Tepejo in govorijo: »Dosta sreče, dosta penez pa vsega
za volé!« Domači se jim oddolžijo z denarjem.

podobnosti), “similia similibus” – podobno (rodi)
podobno – se moraš torej na novo leto izogniti vsemu neugodnemu in neprijetnemu in početi samo
tisto, kar je ugodno in prijetno, da bo tudi čez leto
ostalo tako... Ali s pregovorom po domače: »Kakor
na novo leto, tako vse leto.«
Gorenjec, pravi Manica Komanova, zelo uvažuje
dan novega leta. Ako se mu ta dan pripeti kaka nezgoda, postane takoj slabe volje, ker je mnenja, da ga
bodo vse leto zasledovale neprilike. Nasprotno pa, če
mu poteče dan srečno, je vesel in dobre volje, ker se
zaveda, da mu bo poteklo v sreči in zadovoljnosti vse
leto. Prav tako je z vremenom. Če na novega leta dan
zelo sneži ali dežuje, se ozre naš očanec proti nebu
in vzdihne: »Nič dobrega ne pomeni to, vreme nam
bo nagajalo vse leto.«

Tečejo od maše

Takle korobač kar dobro pade

Čarodejne moči, ki jih sproži podobnost (analogija), so ob novem letu posebno žive. Če se jim prepustiš, odločajo tako ali drugače o tvoji usodi; če jih
vprežeš v svoje namene, ti lahko koristijo. Za magijo
te vrste je primerov nič koliko.
Poznal jih je dosti in jih nekaj naštel že I. Navratil:
Kdor zgodaj vstane na novega leta dan, bo zgodaj
vstajal vse leto; kdor pa vstane pozno, bo pozno vstajal vse leto... Ako imaš na novo leto dolg, ne iznebiš
se ga vse leto... Če na novo leto dobivaš pri igri, boš
dobival vse leto... In dalje: Vse leto boš delal to, kar
si delal na novo leto... Kdor je na novega leta dan
lačen, je potem lačen vse tisto leto... Tudi mi bi lahko
naštevali še in še – saj govorimo  (bolj za šalo kakor
iz prepričanja) še dandanes, ne da bi se zavedali, kaj
govorimo!
Po zakonitosti “magične analogije” (čarodejne
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To vero prenašajo celo na nabožno področje: na
novo leto ne smeš maše zamuditi – kdor jo zamudi,
bo vse leto pozen.
Z “magijo podobnosti” si razlagamo tudi takele
vere: Če vidiš po novem letu najprej veliko žival, boš
čez leto pri delu močen in ne bo te mučila vročina;
če pa zagledaš najprej majhno žival, boš len in slab.
– Ali: Kdor hoče biti vse leto zdrav v nogah, stopi v
Prekmurju na novo leto na železo, ko vstane. – Dalje:
Na novega leta dan moraš iti bos k studencu po vodo,
da čez leto ne boš len – v mrazu namreč vsak poskoči.
Razširjena je tudi vera, da umre v novem letu, kdor
na novega leta dan pade (Rož, Gorenjsko, Štajersko).
Z “magijo podobnosti” poskrbe tudi za prvenstvo.
Zlasti so se kosali pri vračanju od službe božje. Dekle, ki pride v Prekmurju prva od maše domov, bo
prva pri žetvi, zato se prekmurska dekleta “páščijo”,
kosajo, katera bo prva doma. V Halozah se ljudje na
splošno podvizajo od maše domov, ker so nato vse
leto “nagli”. V ljutomerski okolici bo tisti, ki na novo
leto pride prvi od službe božje, najbolj priden in
uren pri vsakem delu. Tej veri sledimo na Dolenjsko
(Žužemberk) in v Kostel.
V Halozah se pa kosajo, ko zjutraj bosi tečejo k
7
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po vratih in klicati, naj jih odpro; nazadnje vrata s
silo odrinejo.
Pokristjanjena je obramba, če – kakor v Laškem
– navsezgodaj pribijejo križ na hlevska vrata.
S pometanjem sprožiš neznane moči. Dekle mora
na novo leto pomesti sobo trikrat in odnseti smeti
na vrt ter jih tam raztrositi, da bo v novem letu sadje
bolje rodilo. Pometati pa je treba od praga proti mizi
in ne narobe, sicer bi utegnila vreči srečo čez prag...
Na novoletni dan srečujemo tudi ostanke vedeževanja. Darovanje vodi izkoristijo v Prekmurju za
vedeževanje. V Štrigovi vrže dekle, ki se hoče omožiti,
na novoletno jutro rdeče jabolko v studenec. Če plava jabolko s pecljem navzgor, bo dobila dobrega in
pridnega moža; če pa plava tako, da je muha zgoraj,
bo dedec hudoben in siten...
Katera še zna takole pometati?

studencu: kdor priteče prvi, bo vse leto prvi pri delu.
Še vrsta drugih verovanj magičnega izvira živi v
zvezi z novoletnim dnevom.
Staro prepričanje, da ženska, ki prva stopi v hišo,
prinese nesrečo, je posebno živo na novo leto. V
Prlekiji bi vse leto pokali obroči na čebrih in sodih,
ko bi prišla na novo leto najprej ženska v hišo; zato
naroče in tudi dobro plačajo moškega, ki se oglasi
že navsezgodaj. Podobno menijo v Beli Krajini, da se
vse leto suši posoda, da se škafi razsujejo, da obroči
ne drže, če pride na novo leto ženska prva k hiši. V
celjski okolici (Dobrna) imajo glavna hišna vrata na
novo leto sploh ves dopoldan zaprta, da bi ženska, ki
bi prišla k hramu, ne mogla precej v hišo. V Poljanski
dolini na Gorenjskem se sploh boje, da bi na novo
leto prvo srečali žensko.

Tale bo dobila hudobnega in tečnega dedca

Strah pred neznanimi zlobnimi silami botruje
prekmurski in koroški šegi, da najdejo domači, ko
se na novo leto vračajo od prve maše, hišna vrata
zaklenjena. Ko jim vrata odpro, planejo vsi hkrati v
hišo (Prekmurje). V Ziljski dolini tišči varuh hišna
vrata od znotraj, da morajo došleci s pestmi tolči

Kje otroci še vedo, kako se kuri z drvmi?

Že na starega leta znano vedeževanaje s poleni je
v Halozah (Cirkulane) v navadi na novega leta dan:
dekle prinese zjutraj naročje drv v sobo, jih vrže pod
mizo, potem pa prešteje. Če jih je parno število, se bo
med letom omožila.
Tudi na novega leta dan obljublja padec smrt. In
če na novega leta dan koga pokopljejo, bo tisto leto
veliko mrličev (Koroško).
Vrsta vedeževanj se ukvarja z vremenom in letino,
kar ni prav nič čudnega.
V raznih krajih pozvedujejo z dvanajstimi prerezanimi in osoljenimi čebulami po vremenu v posameznih mesecih.
Če sveče na novo leto v cerkvi mirno goré, bo leto
mirno, dobro in rodovitno; če pa slabo goré, bo leto
slabo in viharno.
Če na novega leta dan sneži, bo slaba žetev (Prek
murje).
Na tedenski dan, na katerem pade po novem letu
prvič sneg, sej repno seme, kadar bo čas za to.
V Prekmurju po novem letu pazijo, katerega dne
v tednu je ivje na drevju; na tisti dan sej proso, kadar
je njegov čas.
In spet kanec ljudske astronomije: Po novem letu,
pravijo v Poljanski dolini, je že kmalu konec zime.

Mnoge tradicionalne navade izvirajo iz praznoverja. Praznoverje pa odseva upanja, želje in strahove
človeškega rodu. Upanje in želje, ki jih niso znali ali mogli uresničiti,
in strahove, ki se jim niso znali upreti z zaupanjem v Boga.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
II. poglavje
NEBESNA POTA IN ČLOVEŠKE MERE
MERE IN UTEŽI
Če se je zdelo, da merjene časa v Izraelu ni bilo
preprosto, to vse skupaj ni nič v primerjavi s sistemom mer in uteži. To velja seveda za nas, kajti
Judje izpred dvatisoč let, so se mu vsekakor prilagodili  in so ga brez dvoma imela za normalnega in
praktičnega, kakor imajo Angleži za normalnega in
praktičnega svojega, ki ga imajo pa Evropejci s kontinenta za nekoliko kompliciranega. Stara Palestina
ni poznala lepega metrskega sistema, ki so ga veliki
mezopotamski imperiji osvojili že 3.000 let pred Kristusom. Salomon, ki se je brez dvoma zgledoval po
Babiloncih, je uvedel enega: naložil je celo levitom,
naj skrbijo za vse prostorninske in dolžinske mere
(prim. 1 Krn 23,29). Se pa razume samo po sebi, da
se je ta sistem skozi devet stoletij razvijal in da iste
besede niso pomenile istih mer kot za časa vélikega
kralja. Dolžina in prostornina sta se spreminjali
od ene province do druge, izgnanci pa so prinesli
v Judejo način merjenja, ki so se ga naučili v Babilonu. Razen tega sta grška in rimska zasedba vsilili
čisto drugačne sisteme, s katerimi so skušali bolj ali
manj uspešno nadomestiti judovski sistem. Vidi se,
da imajo arheologi in zgodovinarji, ki se ubadajo s
tem problemom, kaj početi. Sicer pa zlepa ni kaj bolj
negotovo kot prevajati kak izraz za mero iz enega jezika v drugega. Kot primer: tópah in zéret, torej dlan
in pedenj Vulgata oba prevaja kot palmus (pedenj),
čeprav en zéret meri tri tópah. Povrhu pa arheološka
izkopavanja žal še do zdaj niso našla nobene mere
za dolžino ali prostornino, ki bi bila nedotaknjena.
Slovenska Standardna izdaja Svetega pisma (Ljubljana 1996) prinaša na straneh 1926-1928 preglednico judovskih mer, kolikor je bilo to mogoče do zdaj
ugotoviti.

Ob upoštevanju povedanega in v zavesti, da so
vse ocene starih mer v današnjih merah dvomljive,
lahko takole orišemo judovski sistem. Za merjenje
razmeroma kratkih dolžin so se sklicevali na dele
človeškega telesa: komolec (laket) se je bil od komolca do konca sredinca; delil se je na dva pednja,
dve “odprti roki” od konca palca do konca mezinca;
pedenj je imel tri dlani, za dlan pa so bili potrebni
štirje palci. To je dokaj preprosto, toda imeli so dva
komolca, šibkega in močnega, in ta je imel sedem
dlani namesto šest. Zdi se, da so tega uporabljali
arhitekti. Skrbna preračunavanja so ugotovila, da je
bil šibki komolec dolg okrog 45 cm, močni pa 54 cm.
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Preračunavanje temelji na dolžini Ezekijevega
vodovoda, ki je označena z 1.200 komolci; vprašanje
pa je, če ni število 1.200 nekoliko zaokroženo na
vzgor. Rops poleg tega sklepa, da so bili Judje majhne
postave in se sklicuje na Mt 6,27 in Lk 12,25, ki se v
Vulgatinem latinskem prevodu glasita: »Kdo izmed
vas pa more s svojo skrbjo svoji postavi dodati en
sam komolec.« Novejši prevodi pa grški izraz helikía
pravilno prevajajo kot življenje ali bivanje (slovenski
Standardni prevod, francoski Traduction intégrale
de la Bible in celo American Standard Version iz leta
1901). Pravilno se torej ta stavek glasi: »Kdo izmed vas
pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en
sam komolec?« Iz tega pa seveda ni mogoče sklepati
karkoli na višino postave povprečnega Juda.

Za merjenje večjih razdalj, na primer na cesti, so se
Izraelci dolgo posluževali – in brez dvoma se poslužujejo še vedno – oznak, ki jih je vtisnilo vsakdanje
življenje: »za streljaj puščice daleč« (1 Mz 21, 16),
»sedem dni hoda« (1 Mz 31,23). Govorilo se je tudi
o “sobotni poti”, razdalji, ki jo je bilo dovoljeno prehoditi ne da bi prekršili sobotni počitek. Apostolska
dela tako ocenjujejo tudi razdaljo od Oljske gore do
Jeruzalema: »Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska in
je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem« (Apd 1,12). Podeželani in preprosti ljudje so
brez dvoma šteli korake ali tisoč korakov. Toda ko so
jih zavzeli Grki so prišle rabo druge mere: po grškem
načinu so šteli stadije (prim. Lk 24,13; Jn 6,19; 11,18).
Rabini so učili, da “sobotna pot” odgovarja šestim
stadijem, stadij pa je bil 185 metrov ali 800 sežnjev.
Ta zadnja mera je služila predvsem za ocenjevanje
globine: tako so z grezilom, ki so ga vrgli mornarji
ladje, na kateri je bil vkrcan Pavel, namerili dvajset
sežnjev, pozneje pa petnajst (Apd 27,28). Rimljani
so pa brez dvoma uvedli v Palestino svojo običajno
mero, miljo (1,478 metrov); najti jo je na miljnikih v
Sveti deželi in v vseh bližnjih pokrajinah.
Površino so določali na enak način kot delamo to
danes, ko govorimo o kvadratnih metrih in kvadratnik kilometrih (kvadratnih čevljih in kvadratnih
miljah). Zemljemerci so majhne površine uporabljali
qanéh, “merilni trst”, tisto “merilno palico”, katero
se je prerok Ezekiel videl posluževati »moža, ki je bil
videti kakor iz brona«, da je določil mere bodočega
templja (Ez 40). Morala je biti dolga kake tri metre,
tako da je “površina palice” znašala grobo vzeto
deset kvadratnih metrov. Za večje površine so se po9
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Stara tehtnica na vzvod

služevali “merilnih vrvi” in bilo je v navadi računati
v “vrveh”, to je v “kvadratnih vrveh”. Če so hoteli
reči “zemljišče”, so ga označili kot “vrvi”. Smola pa
je, da ne vemo točno, koliko je bila vrv dolga… Toda
običajna ploščinska mera, ki so se je posluževali
judovski kmetje, je bil sémed, oral, površina, ki jo je
par volov preoral v enem dnevu, jugerum Latincev
velik petindvajset arov (2.500 m2), kar je zelo blizu
stari površinski meri jutro.
Če so zamisel obračunavati površino s kvadratom
dolžine Judje imeli že oddavna, pa niso nič vedeli
o tem, da bi prostornino merili s kubom dolžine.
Sicer je pa bilo tako pri vseh antičnih ljudstvih. Vsi
so mešali razliko med prostornino in količino robe,
ki jo lahko sprejela, ocenjeno po teži, ki je bila lahko
zelo različna. Povrhu Judje niso imeli istih mer za
označevanje količine trdih stvari in tekočin. Za prve
so uporabljali log, kab, séah, epáh, ómer, za druge
pa log, kab, hin, bat, kor. Prav čudno sta se mešala
desetinski in dvanajstinski sistem: tako je en bat vode
bil šest hinov ali osemnajst kabov. Toda potrebnih
je bilo deset batov za en kor in štirje logi za en kab.

Stara tehtnica na jeziček
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Na splošno velja, da je en log držal dobrega pol litra.
Najbolj običajna mera – tako nam vsaj daje vedeti
evangelij – pa je bil tradicionalno imenovani séah,
mernik. Ta je držal 8,65 litra, toda v Jezusovem času
so uporabljali težki séah, ki je držal petnajst litrov.
V vsakem izraelskem gospodinjstvu so gotovo imeli
kovinski ali lončeni predmet, ki je služil za merjenje
mernika ječmena ali pšenice, potrebne za kruh družini: revnim je služil za nizko mizo. Zato je Kristus
rekel: »Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod
mernik« (Mt 5,15). So pa bile tudi večje mere tako za
žito kot za tekočine; ko Janez govori o vrčih, ki so na
svatbi v Kani bili napolnjeni s čudežno vodo, pravi da
je vsak držal dve ali tri mere (Jn 2,6), kar so bile brez
dvome grške metréte po okrog štirideset litrov, kar je
približno tri rimske urne po trinajst litrov.
Zdi se, da je bila mešanica judovskih in poganskih
mer del običajev v Palestini v Jezusovem času. Še bolj
presenetljivo pa je bilo vse, kar zadeva težo. Razume
se, da je bilo tehtanje robe osnova vse trgovine. Kot
so še do nedavnega v večini sredozemskih pristanišč
tehtali ladijski premog v angleških funtih, mazut pa
prodajali v ameriških galonah, so se morali izraelski
trgovci pri izvozu in uvozu posluževati tujih utežnih

Uteži iz področja antičnega Sredozemlja

mer. Izkopavanja v Šeféli so pokazala, da je bil v rabi
aleksandrijski sistem. Predvsem so pa Rimljani uvedli
svojo 327,5 gramsko libro (funt), ki je bila temelj
preračunavanja v vsem imperiju. Tako v Svetem
pismu Janez označuje težo »pristne narde«, s katero
je Marija iz Betanije mazilila Jezusa (Jn 12,3), ali pa
težo »zmesi mire in aloje«, ki jo je prinesel Nikodem
za balzamiranje Križanega (Jn 19,39).
Vendar pa rimski funt zagotovo ni odpravil sočasne rabe tradicionalnih utežnih mer, ki jih Nova
zaveza pogosto omenja: talent, mino in šékel. To so
bile stare babilonske mere. Talent je bil vreden šestdeset min in mina šestdeset šeklov. V Kristusovem
času talent kot utežna mera ni bile več v rabi – če je
sploh kdaj bil –, saj je tehtal med 35 in 60 kilogrami
in ni bil kaj prida priročen. Služil je pa za preračunavanje vsot srebra ali zlata in je zaradi tega imel skoraj
simbolično vrednost: reči za kakega človeka, da ima
tisoč talentov je pomenilo razglasiti ga za milijarderja! Isto je veljalo za mine. Resnična izraelska utežna
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enota je bil šékel, ki se je delil na pol, četrt in dvajsetinko. Pogosto je omenjen v Stari zavezi, vendar le v
starejših knjigah in nikdar v novejših, v Novi zavezi
pa niti enkrat. To nam daje misliti, da funt zamenjal
stari utežni šekel tako, da je šekel tehtal štiri ali pet
funtov. Šekel kot denar se je pa obdržal.
In kako so tehtali? S tehtnicami, pa naj so bile
to tehtnice z jezičkom, od katerih so našli prastar
primerek v Megiddu ali pa tehtnice na vzvod. In seveda z utežmi, bodisi kamnitimi, pogosto iz zelo trde

kamenine, bazalta ali porfirja, bodisi s kovinskimi,
bronastimi ali svinčenimi. Našli so uteži v živalskih
oblikah kot leva, race, žabe, skarabeja; ni pa gotovo,
če so bile res judovske zaradi prepisa postave, ki je
prepovedoval upodabljati živa bitja. Uteži so nadzorniki žigosali, kakor so danes podpisani bankovci, ki
jih izda banka. V muzeju v Jeruzalemu jih je videti več
in nosijo napise kot “Timinios Krečan” ali “Agatokel,
nadzornik uteži in mer”. Imena so grška, toda raba
je bila brez dvoma razširjena vsepovsod.

DENAR V PALESTINI
Natančna teža ni bila važna samo takrat, kadar je
šlo za žito in drugo robo: jamčila je tudi za trdnost
denarja. Ko Knjiga Pregovorov pravi: »Pravična teht
nica in skodelici so Gospodova last, njegovo delo so
vse uteži v skrinjici,« namiguje na eno in na drugo.
Že dolgo preden so v Izraelu uporabljali denar v
pravem pomenu besede, ki mu je bil vtisnjen simbol
ali podoba, so za poravnavo dolgov natehtali določeno količino dragocene kovine. Tako je nekoč že
Abraham odtehtal Efrónu štiristo šeklov srebra po
veljavni trgovski teži, da je kupil polje in votlino, kjer
je pokopal svojo ženo Saro (1 Mz 23,16-19). Beseda
šekel tako v asirščini kot v hebrejščini včasih vzbuja
misel na štetje ali tehtanje. Navada tehtati novce
namesto da bi jih šteli je bila v Jezusovem času še
živa tako v Palestini kot sicer v vsem sredozemskem
svetu. Tehtnica je tudi zagotovila, da so novci imeli
veljavno trgovsko težo in niso bili obrezani po robovih. To je bila tudi ena od glavnih nalog bankirjev in
menjalcev, in sicer zelo težavna naloga, če se nam vsaj
sanja, kako različni novci so bili v obtoku v Palestini.

Tiberijev denarij

Grška tetradrahma

Izraelci so v Babiloniji odkrili, da je veliko bolj
enostavno posluževati se denarja, ki ga je skovala
priznana oblast in je tudi jamčila zanj, kot pa tehtati kovino pri manjših nakupih. Ker pa po vrnitvi iz
izgnanstva njihova dežela ni bila tako rekoč nikoli
brez tujega nadzora, so se po njej razširile vse vrste
denarja. Sicer niso poznali novcev njihovega iznajditelja pravljično bogatega kralj Kreza iz Lidije, zato so
bili pa prvi, ki so jih videli v Palestini znani darejki,
kraljevi zlatniki kralja Dareja, o katerih govori Ezrova knjiga (8,27). Pa koliko drugih jim je sledilo! Na
helenističnih novcih prelepega kova je bilo videti
podobo Antioha iz Selevkije, pa tudi Ptolemejevo,
pa egipčanskih Lagidov in Kleopatre. Ko so Rimljani
zasedli deželo se kajpak niso obotavljali vsiliti svoj
denarni sistem in so celo zahtevali, da je moral biti
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neposredni davek, glavarina, plačan v rimski valuti:
zares so »dajali cesarju, kar je cesarjevega,« ko so plačevali svoj davek z novci, na katerih je bila vtisnjena
njegova podoba. Toda rimski denar je imel tekmeca,
ki je iz trgovskih razlogov pritekal v Palestino. To
je bil zuz, srebrnik enake vrednosti, ki so ga kovali
feničanski bankirji v Tiru in je bil tako cenjen, da so
učitelji Postave ne le dovolili, ampak celo želeli, da
bi tempeljski davek bil plačan z zuzim (v aramejščini
množina od zuz), kakor da bi to bil judovski novec.

Rimski bronasti as (vreden »dva vrabca«)

Različnost denarja, ki je bil v rabi v Palestini se
jasno pokaže vsakemu bralcu Nove zaveze. Gre za
drahmo – v priliki o izgubljeni drahmi (Lk 15,) –,
za denarij – na primer v Jezusovem pogovoru z nasprotniki o cesarjevem davku (Mt 22,19; Mr 12,15;
Lk 20,24) – as, majhen novčič, za katerega je bilo
mogoče kupiti komaj dva vrabca; pa tudi za šékel,
mino, talent in še druge. Drahma je bila grška, denarij
rimski, mina pa, ki se je v svojih sumerskih virih imenovala mna, je bila valuta feničnaskih obračunov,
ki je bila sprejeta v vsem sredozemskem Orientu…
To pa še ni vse: bili so tudi še judovski novci! Ti so
bili v Izraelu dokaj pozni. Simon Makabejec je okrog
leta 150 pr. Kr. dobil od Antioha VII. pravico kovati
bronaste ali bakrene novce, kar je seveda prijalo
judovskemu narodnemu ponosu. Zanje je izbral značilna judovska simbola, cedrat (vrsta debele limone)
in palmovo vejo – etrog in lulab, ki so ju rabili pri nekaterih tempeljskih obredih – in je v kovino zapisal
besede kot “osvobojeni Sion” ali “veliki duhovnik in
skupnost”. Rimljani so obdržali pooblastilo v istih
mejah, to je, da so v judovskih delavnicah dovolili
kovati samo majhne bronaste novce, ki so jih ženske
uporabljale na tržnicah, Rimu pa so pridržali pravico
kovati na kraji samem srebrnike. Judovski kovanci
so se še vedno razlikovali od poganskega denarja,
ker so bile na njih vtisnjene samo rastline in simboli, saj je Sveto pismo prepovedovalo vse človeške in
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➧

Herodov novec z judovskimi simboli

celo živalske upodobitve: »Ne delaj si rezane podobe
in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na
nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo!« (2 Mz
20,4). Te prepovedi se nihče ni upal prelomiti. Celo
Herod Veliki, ošaben kot je bil, ni nikdar dajal svojih
podob na svoje kovance, ampak samo napis “Kralj
Herod”, na zadnjo stran pa rog obilja, cvetje, sadje
ali pa čelado in ščit. Njegovi nasledniki so počeli
enako razen enega, Filipa, ki je vladal na sirski meji
in ni imel pomislekov dati na svoje novce podobe
cesarjev Avgusta in Tiberija ali svoje lastne. Herod
Agripa je ostal zvest sveti rabi kot kralj v Judeji in če
na svojih novcih uporabil pinijo, kraljevski znak, in
ni nanje dal svoje podobe, niti podobe Kaligule ali
Klavdija; toda v Cezareji, glavnem kozmopolitskem
pristanišču, kjer je najraje prebival, mu ni bilo nerodno izdajati svetoskrunske novce. Svetoskrunske,
zaradi česar je njegova nenadna smrt zgledala pobožnim Judom kot zaslužena kazen. Celo Rimljani
so upoštevali skrajno judovsko občutljivost v tej
zadevi: mali kovanci, ki so jih kovali v Judeji, nosijo
samo ime vladajočega cesarja z lovorjevim vencem
in judovskimi znaki ali simboli blagostanja. Srebrniki
s cesarjevo podobo so bili pri navadnem ljudstvu
tako redki, da zaradi njih ni prišlo do kakih večjih
škandalov. Jezus je za odgovor farizejem zahteval,
naj mu pokažejo enega – sam ga ni imel… Edini
zakoniti denar, ki so ga priznavali učitelji Postave
za plačevanje tempeljskega davka, je bil judovski
denar. Če je romar iz diaspore ali iz province prišel
s poganskim denarjem, ni mogel plačati davka niti
kupiti daritvene živali, ne da bi se prej ustavil pri
blagajnah menjalcev, ki so postavili svoje mizice v
tempeljskem preddverju – na veliko jezo Jezusa, ki
jih je nekega vrgel ven…
Treba je priznati, da je ta denarna mešanica delala
poklic menjalcev zelo donosen in da je omogočala
vse vrste sleparij! Ali je denarij veljal točno enako kot
drahma? Ali je bil šekel enak staterju, tetradrahmi?

Kakšna so bila razmerja med rimskim asom, kvadrantom in leptom? Lahko si je predstavljati, da pridni galilejski kmet, ki je prišel v Jeruzalem za veliko
noč in je hotel kupiti jagnje, ni razumel kaj dosti o
teh preračunavanjih. Grobo vzeto, kar pomeni priznati enakovrednost, ki je bila pa v resnici daleč od
dejanskega stanja, lahko vzamemo, da se je osnovna
enota, srebrni šekel delil na štiri srebrne denarije
ali drahme (ali dve didrahmi), in da se je denarij ali
drahma delila na 16 asov ali 64 kvadrantov ali 128
leptov. Kar zadeva talente in tudi mine, so to bile le
vrednote za preračunavanje: mina za 100 denarijev
in talent za 6.000. Samo po sebi je razumljivo, da je
preračunavanje v današnjo vrednost povsem negotovo, saj se je tečaj zlata in srebra skozi stoletja
strašansko menjal in kupna moč denarja v kmečki
družbi, kot je bila izraelska, nima nobenega odnosa
s kupno močjo, ki bi jo imel v superindustrializiranem sistemu, kot je naš. Pri današnjih cenah zlata
in srebra (avgusta 2011) bi bil šekel vreden $10,30,
drahma $2,58 as pa 16 centov, kar pa seveda ne daje
nobene točne ideje o njihovi kupni moči. In nič bolje
ni z dejstvom, da je bil denarij ali drahma običajni
enodnevni zaslužek kmečkega delavca, kakor kaže
prilika o delavcih enajste ure, saj smo že pri opisu
razlike med bogatimi in revnimi (glej AM, junij 2011)
videli, da so bili zaslužki v Palestini nizki in je bil
vsakdanji kruh trdo zaslužen.

Srebrni šékel

MOLITVENI NAMENI ZA JANUAR
SPLOŠNI: Da bi bile žrtve naravnih nesreč bile deležne duhovne in materialne podpore za obnovo
svojega življenje.
MISIJONSKI: Da bi bilo delo kristjanov za mir prilika za pričevanje Kristusovega imena vsem ljudem dobre volje.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL UMIKA
V 4. stoletju je v Cerkvi nastalo močno gibanje
umika. Njegovi pobudniki so bili menihi, ki so bili
siti hrupa sveta in so bili razočarani nad pomeščanjenjem Cerkve. Umaknili so se v egiptovsko puščavo,
da bi živeli sami zase in se ločeni od sveta soočili z
lastno resnico ter sledili svojemu najglobljemu hrepenjenju, da bi v molitvi
doživeli Boga in se zedinili z njim.
Presentljivo pa je bilo, da so ravno
oni, ki so se umaknili v samoto, imeli
neverjetno močan vpliv na svet. Množice romarjev in ljudi, ki so potrebovali
pomoč, so se iz Rima in Aten podajale
na pot v egiptovsko puščavo po nasvet
k svetim očetom. Očitno so slutili, da
so ti ljudje, ki so imeli pogum umakniti
se v samoto in se soočiti s svojo resnico
pred Bogom, vedeli več o človeškosti
kakor filozofi in zdravniki, ki so bili
sredi vrveža sveta.
Od časa do časa pač vsakdo izmed
nas čuti, da se mora umakniti iz trušča in vročične naglice vsakdanjika,
sicer nas ta trušč pogoltne. Tedaj le še
funkcioniramo, vendar ne živimo več,
nismo več mi sami. Če se umakneš na
miren kraj, se lahko zgodi, da vzameš
hrup svojega sveta s seboj, saj se sploh
ni prijetno soočiti s tem, kar nastaja v
tebi. In potrebuješ kar nekaj časa, da
se osvobodiš svojih vsakdanjih problemov. Tedaj se šele prične notranji umik. Potegneš se
vase, odmakneš se od tega, kar počneš, kar te zapos
luje. Prideš v stik s samim seboj. Odkriješ, kaj te zaposluje v globini tvojega srca. Spoznaš svojo globljo
resnico. Ta je včasih boleča. Če pa si jo ogledaš in jo
podaš Bogu, ki te sprejema takega, kot si, boš hkrati

doživel notranjo svobodo in veselje. Začutiš svojo
enkratnost in edinstvenost. Čutiš, da si dragocen
in pomemben, ker lahko v ta svet vtisneš sled, ki jo
moreš pustiti za seboj le ti sam. In morda tedaj v sebi
odkriješ notranji studenec, ki žubori v tebi in nikoli
ne presahne, ker je to božji studenec,
studenec Svetega Duha.
Angel umika bi te rad tudi opogumil, da se včasih umakneš tudi od
svojega zakonskega tovariša ali od
svoje prijateljice. Če si nenehno skupaj
z nekom, se kmalu čutiš utesnjenega.
Tedaj visita drug na drugem. To pa za
nobenega od vaju ni dobro. Potrebuješ
širino in svobodo v vajinem odnosu,
da lahko vsak od vaju diha in vnese v
skupnost svojo posebnost. Morda ti
žena/mož kdaj očita, da se umikaš vase
v samoto. Poznam mnoge ljudi, ki so to
poskusili. Ugotovili so, da je to koristilo
tudi njunemu sožitju. Tedaj postaneš
zopet zares ti sam. To je podobno terapiji, ko spet najdeš stik z lastnimi viri.
Tedaj se poživi tudi skupno življenje.
Znova si poln idej in veselja, da bi s
svojo ženo, s svojim možem, s svojim
prijateljem ali prijateljico poskusil kaj
novega, da bi imel drugačno razumevanje zanj/zanjo. Če se umakneš vase,
začutiš, da se ne moreš oblikovati samo
po svojem partnerju, marveč da potrebuješ globlji temelj, svoj lastni vrelec, Boga, ki te je
izoblikoval v enkratnega in edinstvenega človeka.
Zato ti želim, da ti angel umika naznani, kdaj je zate
čas, da se spet umakneš vase. In želim ti, da bi tedaj
izkusil, da nisi sam, da je s teboj angel umika, ki ti bo
v življenju odprl novo obzorje.

SVET ZAVRŽE TRETJINO VSE PRIDELANE HRANE
Svet letno zavrže okoli 1,3 milijarde ton živil, kar
predstavlja okoli tretjino vse globalno pridelane oz.
proizvedene hrane. Odmetavanje hrane je sicer zlasti
problem industrijskih držav, kjer trgovci in potroš
niki pogosto zavržejo povsem užitna živila. Analiza
FAO je tako pokazala, da evropski in severnoameriški
potrošniki posamično na letni ravni zavržejo med
95 in 115 kilogramov hrane. Obenem je iz poročila
FAO razvidno še, da potrošniki v razvitih državah
kupujejo več hrane, kot jo potrebujejo. Kot primer
za to so navedli naročanje prevelikih obrokov hitre
prehrane in prigrizkov v restavracijah. Pri tem kup2012 – AM – JANUAR

cev videz hrane ne zanima toliko kot to, da je varna
in da je dobrega okusa. Na drugi strani se v državah v
razvoju soočajo s pomanjkanjem živil, ki je tudi posledica slabšega pridelka in infrastrukture. Na svetu
sicer po podatkih FAO strada okoli 925 milijonov
ljudi.  Organizacija je v poročilu v tej luči zapisala še,
da bi glede na to, da število svetovnega prebivalstva
narašča naprej in da je treba lačna usta nahraniti, veljalo v prihodnje bolj kot na povečanju proizvodnje
hrane delati na zmanjšanju njenih izgub. Ob tem je
spomnila, da je povečevanje proizvodnje živil težka
naloga že zaradi omejenih naravnih virov.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

SVETI JAKOB STAREJŠI
Za svetim Petrom in njegovim bratom Andrejem
se srečujemo z osebnostjo Jakoba. Svetopisemski
seznami Dvanajsterih omenjajo dve osebi s tem
imenom: Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina (prim. Mr 3,1-8; Mt. 10,2-3), ki ju običajno
razlikujemo z nadimki Jakob Starejši in Jakob Mlajši.
Ti dve oznaki pa seveda ne merita na njuno svetost,
ampak samo na dejstvo, da zavzemata različno mesto v Novi zavezi, posebno v okvirju
Jezusovega zemeljskega življenja. Tukaj
obravnavamo prvega od obeh osebnosti istega imena.
Ime Jakob je prevod imena Iákobos, pogrčene oblike imena znanega
očaka Jakoba. Apostol s tem imenom
je brat Janeza in v zgoraj omenjenih
odlomkih zaseda različno mesto;
drugo takoj za Petrom v Markovem evangeliju (Mr 3,17), tretje za
Petrom in Andrejem v Matejevem
(10,2) in Lukovem evangeliju
(6,14), medtem ko v Apostolskih
delih  pride za Petrom in Janezom
(1,13). Ta Jakob pripada skupaj s
Petrom in Janezom skupini treh
učencev, ki uživajo posebno čast,
da smejo biti z Jezusom v važnih
trenutkih njegovega življenja.
Jakob je bil skupaj s Petrom in
Janezom navzoč v času Jezusovega
smrtnega boja na vrtu Getsemani
in njegove Spremenitve na gori.
Gre torej za dva zelo različna položaja: v enem primeru vidi Jakob
skupaj z drugima dvema apostoloma Gospodovo slavo, ga vidi v
pogovoru z Mojzesom in Elijem,
vidi v Jezusu bleščati Božjo vzviše
nost; v drugem primeru pa je soočen s trpljenjem in ponižanjem in
s svojimi očmi vidi, kako se Božji
Sin poniža v pokorščini do smrti.
Brez dvoma je ta izkušnja pomenila zanj priložnost za dozoritev v
veri, možnost popraviti enostransko, triumfalistično razlago prvega
dogodka. Moral je priti do spoznanja, da Mesija, ki ga
je judovsko ljudstvo pričakovala kot zmagovalca, v
resnici ni bil obkrožen samo s častjo in slavo, ampak
tudi s trpljenjem in slabostjo. Kristusova slava se uresničuje prav v križu, ko je deležen našega trpljenja.
To zorenje v veri je izpolnil Sveti Duh na binkošti,
tako da se Jakob ni umaknil nazaj, ko je prišel trenutek najvišjega pričevanja. V začetku štiridesetih
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let 1. stoletja se je kralj Herod Agripa, vnuk Heroda
Velikega »namenil, da udari po nekaterih, ki so pripadali Cerkvi. Z mečem je dal usmrtiti Janezovega
brata Jakoba« (Apd 12,1-2). Skopa novica brez vsake
pripovedne podrobnosti po eni strani razodeva,
kako normalno je bilo za kristjane pričevati za
Gospoda z lastnim življenjem, po drugi strani pa,
kako visok položaj je imel Jakob v jeruzalemski Cerkvi tudi zaradi vloge, ki jo je imel
v času Jezusovega zemeljskega bivanja.
Poznejše izročilo, ki sega najmanj do Izi
dorja Seviljskega (+ 633) pripoveduje
o njegovem bivanju v Španiji zaradi
evangelizacije tega važnega področ
ja rimskega cesarstva. Po nekem
drugem izročilu naj bi bilo njegovo
truplo prenešeno v Španijo v mesto
Santiago de Compostela. Kot vemo,
je ta kraj postal predmet velikega
čaščenja in je še danes cilj mnogih
romanj ne samo iz Evrope, ampak
iz vsega sveta. Tako je mogoče razložiti slikovno upodobljenje svetega Jakoba z romarsko palico in
evangeljskim zvitkom v roki, kar je
značilno za potujočega apostola, ki
se je posvetil oznanjevanju “veselega oznanila”, kar je tudi značilnost
krščanskega življenja.
Od svetega Jakoba se torej lah
ko naučimo mnogo stvari: pripravljenost sprejeti Gospodov klic
tudi kadar to zahteva, da pustimo
“barko” naše človeške gotovosti,
navdušenje slediti mu po poti, ki
jo On kaže daleč od vsake naše
zamisli, pripravljenost pričevati
zanj pogumno, če je treba do najvišjega darovanja življenja. Tako
stoji Jakob Veliki pred nami kot
zgovoren zgled velikodušnega pristopa h Kristusu. On, ki je v začetku  
prosil preko svoje matere, da bi z
bratom sedel ob Učitelju v njegovem Kraljestvu, je bil prvi, ki je pil
kelih trpljenja in skupaj z apostoli
pretrpel mučeništvo.
Končno lahko rečemo, da ne samo zunanja, ampak predvsem notranja pot z gore Spremenitve do
gore smrtnega boja pomeni vse romanje krščanskega
življenja med preganjanjem sveta in Božjo tolažbo,
kot pravi II. vatikanski koncil. Ko gremo za Jezusom
kot sveti Jakob, vemo tudi v težavah, da hodimo po
pravi poti.
2012 – AM – JANUAR

Emil Radetič

ALI VERJAMEM V MOČ SVETEGA KRSTA?
Pred časom sem bil soudeležen pri svetem krstu
novorojenčka. Ker sta mi bodisi novorejenček kot
tudi njegovi starši zelo pri srcu, me je prizadelo, ko
starši tega otročiča niso pristopili k svetemu obhajilu. Zakrament svetega krsta je bil namreč podeljen
med sveto mašo.
Ker je tako doživljanje svetega krsta postalo tu v
zamejstvu skoraj navaden običaj, se sprašujem, kako
in zakaj je do tega prišlo.
V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je
Jean Guitton zapisal o veliki skušnjavi, ki bo pretila
Cerkvi v enaindvajsetem stoletju, takole: »Za katoliško Cerkev je najbolj podtalna nevarnost, ki ji je
kdajkoli pretila, zamena vere človeškega tipa s tisto
božjega tipa, in to na tak način, da se na zunaj ne
opazi nič bistvenega, samo neka skoraj neobčutljiva
sprememba.«
V knjižici “Kristjan moli”, izdani v Ljubljani leta
1982, je takole napisano: »Večinoma
krščujemo otroke, ki še ne vedo, kaj se z
njimi dogaja. S tem dejanjem jim omogočimo prijateljsko zvezo s Kristusom. Ker
je krst zakrament vere, moramo vero v
otrokovem imenu izpovedati mi, Cerkev.
To so otrokovi starši, botri, sorodniki, župnijska skupnost in končno vsi krščeni.
Starši naj bi se odločali za krst otroka res
iz vere, ki oblikuje njihovo življenje. Duhovnik jim bo v pripravi na krstno slavje
pomagal do globlje krščanske zavesti.«
Sveti krst novorojenčka, katerega
starši pristopijo k svetemu obhajilu, ali
pa sveti krst novorojenčka, katerega
starši ne pristopijo k svetemu obhajilu, nam lahko
da dojeti, da smo padli že kar globoko v tisto veliko
skušnjavo, o kateri govori Guitton.
Važno bi bilo vedeti, koliko staršev in koliko botrov pozna krstna znamenja in njihov namen. Kaj
jim pomenijo besede kot občestvo, ime, ki se daje
novorojenčku, križ, krstno olje, voda, belo oblačilo,
luč. Kaj jim pomeni odpovedati se grehu in tako živeti v svobodi božjih otrok; odpovedati se hudemu
duhu, ki je začetnik in vzrok greha. Kaj jim pomeni
verovati v Boga Očeta, v Jezusa Kristusa, V Svetega
Duha, sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov,
odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje.
Ena možnost, kako priti do spoznanja o tem,
kakšno mnenje imajo starši in botri glede svetega
krsta, vere in Cerkve, je tudi tista, ki jo skušajo udejanjiti tam, kjer – kot sem bral v navodilih za sprejem
zakramenta svetega krsta – predlagajo staršem, ki
nameravajo krstiti otroke, vsaj pet predhodnih srečanj (katehez).
Kako je to po župnijah “uradno” urejeno, ne vem.
Moje prepričanje, ki izhaja iz neposredne prisotnosti
pri obredu zakramenta svetega krsta, in to v raznih
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župnijah, je, da vsak župnik dela po lastnem izkustvu;
da ni neke premišljene in usklajene metode, ki bi
obvezovala vse, ki so na kateri koli način soudeleženi
pri obredu svetega krsta.
Vtis imam, kot da bi se naša verska skupnost kot
celota ne zavedala več dragocenosti in temeljne
važnosti daru svetega krsta.
Poglejmo, kaj je napisano, med drugim, v Katekizmu Katoliške Cerkve glede svetega krsta: »Krst je najlepši in najveličastnejši od božjih darov. Imenujemo
ga dar, milost, maziljenje, oblačilo nestrohljivosti,
kopel prerojenja, pečat in vse, kar je še najdragocenejšega. Dar, ker se podeljuje tistim, ki ne prispevajo
ničesar; milost, ker se daje celo z grehom zadolženim;
krst, ker se greh utopi v vodi; maziljenje, ker je posvečen in kraljevski (tako so tisti, ki so maziljeni); razsvetljenje, kot sijoča luč; oblačilo, ker pokriva našo
sramoto; kopel, ker očiščuje; pečat, ker nas varuje in
je znamenje božjega gospostva.«
Ta dar, ki je sad trpljenja in smrti na
križu našega gospoda Jezusa Kristusa,
se mi včasih zdi, kot da se razprodaja po
zelo nizki ceni.
In tu ne mislim na večjo ali manjšo
grešnost naših družin niti posameznikov, ampak na to, kako ceni ta dar naša
verska skupnost, naša Cerkev, in koliko
je pripravljenja žrtvovati se tudi in predvsem s predhodno katehezo odraslih,
da bi čim več ljudi spoznalo in cenilo
neizmerno moč svetega krsta.
Že omenjeni Guitton je zapisal: »Ne
vem, ampak bolj ko se staram, bolj verujem, ker bolj ko se staram, bolj se čutim pripravljenega živeti. Zato sem vedno bolj prepričan, da
bom umrl kot zarodek in nedovršen, da me vera
dela primernega bližajočemu se svetu, k bližnjemu
prehodu. Tak je tudi smisel vprašanja, ki ga Cerkev
postavlja ob krstu otrok: ‘Kaj želite od Cerkve? Vero.
Kaj je sad vere? Večno življenje’. Te dva izraza, vera
in večno življenje, povzemata vse.«
Evangelij po svetem Marku se zaključuje tako:
»Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa
ne bo veroval, bo obsojen.«
Bl. Janez Pavel II. v knjigi “Prestopiti prag upanja”
omenja odlomek iz dogmatične konstitucije o Cerkvi, ki se glasi: »Vendar se ne zveliča, čeprav se včleni
v Cerkev, kdor ne vztraja v ljubezni in kdor sicer
ostane v naročju Cerkve ‘s telesom’ a ne ‘s srcem’.
Zavedajo naj se vsi otroci Cerkve, da morajo svoj
odlični položaj pripisovati ne lastnim zaslugam, ampak posebni Kristusovi milosti; ako tej milosti niso
poslušni v mislih, besedah in dejanju, ne le da se ne
bodo zveličali, ampak bodo strožje sojeni.«
Besede, ki jih danes neradi poslušamo, tudi ker
jih premalokrat slišimo.
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ekumenizem
Stanko Janežič

VELIKI VZHODNI RAZKOL
Dnevi 18. do 25. januarja so v katoliški Cerkvi osmina za zedinjenje kristjanov. Gre za zbliževanje
katoliške Cerkve s pravoslavno in protestantsko, ki sta se tekom stoletij ločile od katoliške.
Kako je prišlo do te ločitve na vzhodu in je iz nje nastala pravoslavna Cerkev je popisal
rajni slovenski izvedenec za ekumenizem (gibanje za združenje) dr. Stanko Janežič.
V prvem tisočletju svojega obstoja je ostajalo krščanstvo v glavnem edino v svojem nauku, ustroju
in delovanju, kljub številnim samosvojim krivim
naukom in poskusom razdelitve. Le nestorianizem
in monofizitizem, ki sta v 5. stoletju po svoje razlagala
Kristusovo naravo in osebo, sta ostala tudi organizacijsko živa v nestorijanskih in monofizitskih Cerkvah
do današnjih časov.

je Rim odločno nasprotoval.
Do končne ločitve vzhodne in zahodne Cerkve
je odločilno pripomogel spor za cerkveno oblast v
Vzhodnem Iliriku (vzhodno od črte Sava-Drina), ki ga
je bizantinski cesar Leon III. leta 732 skupaj z južno
Italijo in Sicilijo nasilno iztrgal izpod papeževe oblasti
in ga izročil v upravo carigrajskemu patriarhatu. Napetost med Rimom in Carigradom je močno povečala
ustanovitev papeške države (756) in novega zahod
nega cesarstva (8. st.), saj bi po tedanjem mišljenju v
Carigradu ob eni vesoljni Cerkvi moralo obstajati eno
samo krščansko cesarstvo.
Veliko razpoko med rimsko in carigrajsko Cerkvijo
je zarezal sicer kratkotrajni Fotijev razkol v 9. stoletju
(863-867), v zvezi s papeževim priznavanjem in nepriznavanjem škofa Fotija za carigrajskega patriarha.
Fotij je v razkol vpletel verski nauk, ko je v posebni
okrožnici vzhodnim patriarhom (867) rimski Cerkvi
očital pet ‘zmot’: izhajanje Sv. Duha iz Očeta in Sina
(Filioque), post v soboto, uživanje mleka in sira v štiridesetdnevnem postu, celibat (neporočenost) navad
nih duhovnikov, predpis, da birmo podeljujejo samo
škofje. Tako je dal podlago vsem teološkim sporom v
poznejših stoletjih.

Cerkev sv. Sofije (sedaj mošeja) v Carigradu

Veliko, že skoraj tisočletno ločitev pa je v Kristusovo
Cerkev prinesel veliki vzhodni razkol v 11. stoletju.
Letnica 1054 je le nekakšen mejnik, zunanji znak za
razkol med vzhodnim in zahodnim krščanstvom,
sama ločitev pa se je začenjala že dosti prej poglabljala
in utrjevala pa pozneje.
Že prva razdelitev rimskega cesarstva na vzhodni
in zahodni del (za časa cesarja Dioklecijana leta 288
in dokončno ob smrti cesarja Teodozija leta 395) je
močno vplivala na razdelitev Cerkve, ki se je v svoji
upravi naslonila na državno delitev pokrajin (prefekture, dieceze). Ko je s cesarjem Konstantinom
postalo krščanstvo svobodna državna vera (313), je
cesar prevzel odločilno besedo v Cerkvi, kar je večkrat pospeševalo napetosti in razdore v krščanstvu.
Carigrad, prestolnica vzhodnega cesarstva, je postal
kot ‘novi Rim’ tudi na cerkvenem področju tekmec
starega Rima, posebno še po razpadu zahodnega
cesarstva (476). Za častni primat med vzhodnimi
Cerkvami se je carigrajski patriarhat potegoval že na
2. vesoljnem cerkvenem zboru v Carigradu leta 381,
še bolj na kalcedonskem koncilu leta 451, čemur pa
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Rekonstrukcija stare vatikanske bazilike sv. Petra

Na sam Fotijev razkol in tudi poznejšo napetost
med Rimom in Carigradom je vplival tudi boj za
cerkveno oblast v Bolgariji, kjer so najprej delovali
rimski misijonarji, na 8. vesoljnem cerkvenem zboru
v Carigradu (869-870), ki je sicer obsodil Fotija, pa so
grški škofje kljub protestu papeških legatov Bolgarijo
prisodili carigrajskemu patriarhatu.
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Carigrajski patriarhat je posebno močno prizadelo, ko je 1014 papež Benedikt VIII. slovesno kronal
Henrika II. za zahodnega cesarja in potem z njegovo
pomočjo napadel bizantinsko ozemlje v južni Italiji.
V znamenje nasprotovanja so v Carigradu prenehali
moliti za papeža (z diptiha, molitvene tablice, so
izbrisali njegovo ime). Kardinal Humberto de Silva
Candida, odposlanec odločnega papeža Leona IX., v
svojem zedinjevalnem poslanstvu ni uspel, temveč
je v polemičnem sporu 16. julija 1954 carigrajskega
patriarha Kerularija celo izobčil (ekskomunikacijsko
bulo je položil na oltar v cerkvi sv. Sofije v Carigradu).
Patriarh Kerularij (1043-1058), velik nasprotnik Rima,
je nato izobčil odposlance rimske Cerkve. Sam papež
je pred tem (19. aprila) umrl, novi papež Viktor II. pa
je bil izvoljen šele naslednje leto.
Kerularij je rimski Cerkvi očital že kar 28 ‘zmot’,
ki pa so bile večinoma le upravičene liturgične in
disciplinske razlike. Pozneje je seznam teh ‘zmot’ vse
bolj naraščal, tako na carigrajski kot na rimski strani.
Taki očitki so bili v prvi vrsti le opravičevanje razkola.
Ob vsem tem pa je treba poudariti, da je bil grški
Vzhod že po svojem značaju, jeziku in kulturi drugačen kot latinski Zahod in so si Grki in Latinci kljub
občasnim stikom ostali tujci. Tudi teološko je Vzhod
drugače usmerjen kot Zahod.
Prav različne teološke značilnosti, pa tudi liturgične in disciplinske odredbe so po svoje pripomogle, da
je prišlo ob medsebojnem nepoznavanju, nezaupanju
in sumničenju, predvsem pa pomanjkanju ponižnosti
in ljubezni, do velikega vzhodnega razkola in da se je ta

Srednjeveška slika patriarha Mihaela Kerularija

Papež Leon IX.

v zavesti kristjanov vse bolj utrjeval. Vendar so mnogi
prepričani, da so vzhodni razkol usodno zapečatile
šele križarske vojske (od 11. do 13. stoletja), posebno
latinsko cesarstvo v Carigradu (1204-1261), z vsemi
svojimi grobostmi in krivicami.
Poznejši poskusi sprave (zlasti 2. lyonski, 1274, in
ferrarsko-florentinski koncil, 1438-1439) niso prinesli
velikih trajnih uspehov.
Res pa je bilo izobčenje iz leta 1054 ob koncu 2. vatikanskega koncila (1965) obojestransko preklicano.
Tudi pogovori mešane katoliško-pravoslavne teološke
komisije (ust. 1979) so že lepo osvetlili teološke poglede obeh Cerkva na verske resnice, ki so v bistvo skupne
(neusklajeno ostaja predvsem gledanje na petrinsko
službo v Cerkvi – papeštvo).
Čas je, da bi kristjani Vzhoda in Zahoda po tisoč
letih ločitve prerasli veliki vzhodni razkol, ostalino
preteklosti, in v novem, tretjem tisočletju zaživeli
edinost, in to edinost v različnosti, kakor jo želi in
pričakuje Kristus. K delu in molitvi za ta veliki cilj smo
poklicani vsi, ki smo bili s krstom vcepljeni v Kristusa
in njegovo skrivnostno telo – Cerkev.

MALOMARNO RAVNANJE Z VODO JE GREH
Docent za moralno teologijo na Papeški lateranski univerzi in svetovalec za zdravstvena vprašanja
v Vatikanu Mauro Cozzoli je v pogovoru za tiskovno
službo italijanske škofovske konference opozoril, da
je malomarno ravnanje z vodo »moralna krivda in
greh.« Voda ni zgolj snov brez etične razsežnosti. Je
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namreč dobrina, katere uporaba prinaša moralno
odgovornost. Ta zahteva spoštovanje, samoobvladovanje in pravičnost.
Zaradi tega je vsako razmetavanje vode iz malomarnosti, pa tudi njeno onesnaževanje krivično in
grešno dejanje.
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Wilhelm Hünermann

ZVEZDE KLIČEJO
Na iranski visoki planoti je stal Dahr-i-Mihr, ognjeno svetišče, posvečeno Dobremu duhu, AhuraMazdi. V najsvetejšem so pošastno plapolali sveti
plameni. Belo oblečeni duhovniki, ki so se morali
varovati vsake posvetnosti, so podnevi in ponoči
pazili na ogenj. Trije magi, pripadniki najvišje kaste,
so tam lepe pomladne noči opravljali svojo službo.
Pošteno in modro so živeli po naukih Zaratustra in
se ravnali po njegovem geslu: »Bodi dober v mislih,
besedah in dejanjih!«
Globoko so vdihnili sveži zrak pomladanske noči,
ko so se toliko odmaknili, da jih ni več dosegel ognjeni žar. S svetim spoštovanjem so se zagledali v nebo,
katerega brezmejno temo so oživljale neštete luči.
»Slavim te, Dobri duh!« reče vzneseno najstarejši med
njimi. Snežnobeli lasje so mu krasili glavo. »Nebo je
tvoje oblačilo, svetloba sama si, Ti najsvetlejši. Sonce
in luna so tvoje oči!«
In vendar je dih smrti padal na širno pokrajino. Prihajal je z “Dakhme”, nemega stolpa,
kjer so izpostavljali mrliče za hrano
krokarjem in jastrebom. »Smrt
je med nami,« reče mrko drugi
mag. »Kdo nam bo pokazal
pot k resničnemu življenju?«
»Nekega dne pride Saoshyant – Odrešenik in Pomočnik, Rešitelj sveta!« slovesno reče starec. »Rodila ga
bo devica, ki se ji mož nikdar ne bo približal. Avesta,
sveta knjiga to napoveduje.
Premagal bo smrt in nas
povedel k življenju!«
»Tudi knjiga, ki je Judom
sveta, pravi, da bo prišel!«
je najmlajši pomenljivo
dos tavil. Takole sem bral v
hebrejski sveti knjigi:
Glej, Devica bo spočela in rodila sina
in njegovo ime bo Emanuel – Bog z nami!«
»Zares, kako se vse ujema!« je pritrdil drugi.
»V mladih letih sem tudi sam bral hebrejski knjige,« reče starec zamišljeno, »in sem spoznal, da je v
njih več modrosti in več luči kot v naših. Tako sem
zvedel, da bo vzšla zvezda, ki bo naznanila Odrešenikov prihod. Neštetokrat sem prebral tiste skrivnost
ne besede, ki jih je nekoč oznanjal Bileam, mag iz
Mezopotamije:
Gledam ga, čeprav še ni prišel,
vidim ga, ko iz daljave hiti.
Zvezda vzide iz Jakoba
in vladarsko žezlo iz Izraela.
Ko sem neke noči, ki je bila današnji zelo podobna, razmišljal o tem in prosil Dobrega duha, naj mi
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pomaga doumeti prerokove besede, mi je bilo na
skrivnosten način razodeto, da bom celo sam videl
to luč in da me bo privedla k Odrešeniku sveta, k
Izraelcu, ki bo nosil vladarsko žezlo in bo Jakobova
zvezda sijala nad njim. Od takrat čakam to zveličavno zvezdo.«
Zagledali so se v modro migljanje Siriusa, ki so
ga imenovali Tištriya in drugi mag je začel peti staro
pesem, polno hrepenenja:
Tištriya zvezda sijajno žari,
in v dobre domove nam kaže poti.
Zvezda, po kateri trave zelene,
črede številne in ubogi človek hrepene!
Kdaj nam zasvetiš,
ti biser belo svetleč,
da k izvoru žive nas vode popelješ?
(Iz Aveste, perzijske svete knjige)

Najmlajši je pokazal na Jupitra in Saturna, ki sta se
kot dva brata tiščala skupaj. »Glejte, Kraljevski
zvezdi!« je navdušeno vzkliknil. »Svetita
v znamenju ribe, kar pomeni, da se
bo v ‘Amurru’ – na zahodu nekaj
zgodilo.«
»To sta zvezdi sreče in miru,«
je drugi takoj dodal.
Ko so še občudovali zo nebesno znamenje, je daleč na
zahodu zažarela nenavadna
luč; žarela je svetleje kot vse
druge zvezde, se dvigala in
puščala za seboj veliko zlato
sled. Z vrtoglavo hitrostjo se
je bližala trem magom, ki so
jim od začudenja klecnila
kolena. Potem pa je nepremično obstala visoko nad
njihovimi glavami.
»To je tista luč!« je starec jecljal, globoko ganjen.
»Takšno sem videl tiste noči, ko mi je bila dana
obljuba. Odrešenik se nam je rodil, Kralj – Rešitelj,
v Judovski deželi. Na noge, bratje, pripravimo se za
potovanje! Poiskali ga bomo in ga počastili.«
Hitro so opremili karavano. Kamele, dromedarje
in mule so otovorili s hrano, šotori in darili. Služinčad se je pripravljala, da spremi modre na njihovem
kraljevskem potovanju. Magi so namreč bili najmogočnejši in najodličnejši ljudje v deželi.
Ko so končno odšli, je čudežna nebesška luč močno svetila na nebu in jim kazala pot.
Potovanje je bilo dolgo in utrudljivo. Stara karavanska pot jih je vodila proti zahodu skozi puste in
od sonca ožgane stepe, slana močvirja, čez gore in
prepade, preko mogočnega Tigrisa in Evfrata, mučili
so se skozi brezkončni pekel sirijske puščave.
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potipal višji mitničar. Ni mogel verjeti svojim ušesom, ko mu je sivolasi mag odgovoril:
»Iščemo novorojenega judovskega kralja in smo
prišli, da se mu poklonimo.«
»Ne vem za nobenega novorojenega kralja,« je višji
uradnik zbegano odgovoril.
Medtem je velika množica radovednežev obkrožila tujce. Zijali so v težko natovorjene živali in
ogledovali njihove dragocene uzde in srebrno ovratno okrasje. Tudi oni so prisluhnili nenavadnemu
vprašanju in kmalu je šla vest od ust do ust: »Iščejo
novorojenega judovskega kralja!«
»Menda jim je puščavsko sonce popolnoma izpilo
možgane!« so se nekateri norčevali.
»Da, prav nenavadni bedaki so!«
»Kaj bo, če za to zve Herod?« so se drugi prestrašili.
»Lahko znova pride do nemirov, preiskav, obsodb in
ubijanj! V svojem nezaupanju je kralj vsega zmožen.
Vse prevečkrat smo že slišali iz zaporov nečloveške
krike mučenih, katerim je hotel krvnik z žarečimi
kleščami iztrgati priznanje o tajnih zarotah. Za te
norce bi bilo najbolje, da se pri priči obrnejo in se
vrnejo tja, odkoder so prišli.«
Nekdo je modrim pokazal pot k najboljšemu
jeruzalemskemu hanu.

Karavana se je pomikala od vodnjaka do vodnjaka. Bele kosti poginulih tovornih živali so označevale
pot. Vodnjaki, ki so jih tako težko pričakovali, so
bili pogosto prazni, tako da so v ubijajočem ognju
poletnega sonca skoraj obnemogli zaradi žeje hodili
naprej. Le čudovita zvezda je bila modrim v uteho in
jim je dajala pogum.
Ko se je končno dvignilo pred njimi belo jeruzalemsko obzidje, so glasno zavriskali. Na gori pred
njimi je počivalo božje mesto – Jeruzalem. Kje drugje
naj iščejo božje dete?
Kljub temu so se vznemirili, kajti kakor hitro so
stopili skozi jeruzalemska vrata, je svetla zvezda
ugasnila.
Nič posebnega ni bilo, če je kakšna orientalska
karavana prispela v Jeruzalem. Tokrat pa so mitničarji široko zazijali. To ni bila ena običajnih trgovskih
karavan, ki so z vzhoda prinašale preproge, dišave in
svilo. Kraljevski sijaj je obdajal tujce. Morda gre za
odposlanstvo iz kake pravljične dežele na Vzhodu,
ki se je prišlo poklonit kralju?
Zdelo se je, da se potujočim zelo mudi. Brez barantanja so takoj poravnali visoko vsoto, ki so jo davčni
uradniki zahtevali.
»Čemu ste prišli v naše mesto?« jih je radovedno

l
Ponoči Herod ni zatisnil očesa. Na smrt bolan,
preganjan od zlih duhov je obupno taval po razkošnih hodnikih in blestečih, odišavljenih dvoranah
svoje palače. Z vso težo se je naslanjal na palico, ki
je s svojo konico pošastno udarjala po marmornatih
tleh. Končno se je privlekel v sobano, kjer je nad papirusi še vedno bedel njegov tajni svetovalec in pisar
Nikolaj Damaščanski.
Pisal je kroniko judovskega kraljestva. Učeni mož
je hitro in ustrežljivo vstal, se globoko priklonil in
vprašal: »Kaj je privedlo kralja ob tako pozni uri k
njegovemu služabniku?« Herod se je sopihajoč vrgel
v velik hrastov naslanjač. S svojimi ribji očmi se je
zazrl v Sirca in jecljal:
»Smrt se potika tod okrog, Nikolaj! Da, smrt!
Povsod jo čutim. Stiska mi grlo in preži v srcu. Z
vseh strani zija vame. Pred nikomer nisem varen, še
celo pred lastnimi otroki ne! Prav vsi mi strežejo po
življenju. Morda tudi ti?« Iz stisnjenih očesnih rež je
ostro prebadal bledega moža.
»Vzvišeni, vse svoje sovražnike si premagal,« je
Nikolaj mirno odgovoril. »Nikomur, ki bi ti mogel
biti nevaren, nisi prizanesel. Še same sorodnike, tvoje
otroke in celo Mariamno, svojo ženo, si žrtvoval!«
»Ne imenuj mi njenega imena!« je kralj kriknil ves
iz sebe. Sirec je utihnil. Saj je vedel, da Herod ženo,
ki jo je dal v zaslepljenosti ubiti, še vedno ljubi in da
včasih ponoči kot blazen kriči njeno ime.
»Tvoj sin Antipater sedi v ječi, ker te je hotel zastrupiti.«
»Umre naj! Pogine!« je tiran zahreščal.
»Tega ne moreš storiti brez privoljenja cesarja
Avgusta!« ga je Sirec opozoril.
»Potem mu piši! Slišiš! Še danes mu piši! Strl bom
gada, ki je sikal za mojo peto!«
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»Zgodilo se bo, kakor si ukazal!«
»Toda ojoj, tudi sam bom umrl! Tudi sam! Smrt
je že za menoj! Že čutim njen ledeni dih na svojem
tilniku. Reci mi, kaj res ni nobenega zdravila zoper
smrt? Je res. kar pravijo farizeji, da bodo ljudje vstali
k večnemu življenju? Ti poznaš spise grških modrijanov. Kaj uči Platon, o katerem neprestano govoriš.
Nikolaj je vzel zvitek in po kratkem iskanju začel:
Tisti, ki so se v ljubezni do modrosti dovolj očistili,
bodo večno živeli in bodo prišli v še lepša prebivališča.
(Platon)

»Spet to bedasto čvekanje filozofov!« se je Herod
še bolj vznejevoljil. »Nihče ne obudi mrtvega psa! Ne,
nočem umreti! Slišiš? Nočem umreti! Hočem živeti,
živeti, živeti!«
Kralj, ki je slutil neizogibni konec, je s penastimi
usti hripavo ponavljal eno samo besedo: živeti!
Tedaj se odpro vrata in vstopi eden najzaupnejših
ogleduhov, ki je smel ob vsakem času priti h Herodu.
»Zakaj naju motiš?« ga kralj jezno nahruli. »Kaj
hočeš ob tej uri? Vse kosti ti polomim, če nimaš res
kaj važnega!«
»Važno sporočilo imam, gospod!« se je prihuljenec
globoko klanjal. »Pred nekaj urami so prišli v mesto
iz neke daljne dežele na Vzhodu čudni tujci. Povsod
sprašujejo po nečem, kar je popolnoma neverjetno.«
»Po čem, reci mi, po če sprašujejo?«
»Sprašujejo po novorojenem judovskem kralju!«
»Kaj praviš, kaj, kako?« Kralj je zgrabil vohuna
za vrat in ga besno tresel. »Si rekel, da iščejo novega
judovskega kralja?«
»Tako je, gospod!«
»In to zvem jaz šele sedaj, prekleti pes!« se je trinog
penil od togote. »Šele sedaj in rekel si, da so že več ur
v Jeruzalemu! Čemu pa polnim tvojo smrdljivo torbo
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z zlatom, a, čemu? Podlež! Dal te bom prebičati, da
se naučiš, kako se vohuni za Heroda!«
Vohun je preplašeno onemel. Herod je zamolklo
stokal, se spet zrušil na stol in tulil s pretrganim
glasom: »Nov kralj! Vzel mi bo prestol in me uničil!«
»Nobene nevarnosti ne vidim, gospod!« je skušal
Nikolaj pobesnelega pomiriti. »Nekoliko bolj vroči
so ti vzhodnjaki, ljudje ki sanjajo ob belem dnevu. In
da govorijo o novorojenem kralju? O otroku torej!
Šele ko dozori v moža, ti lahko postane nevaren.
Takrat pa –.«
»Kaj, takrat pa? Zakaj ne poveš do konca?« je kralj
pihal od jeze nad tajnim svetovalcem in ga prebadal
s krvavimi očmi. »Menda si hotel reči, da takrat ne
bom več živel? Hočeš reči, da me smrt že tako in tako
grabi za vrat. Da ne skrivaš tudi ti zastrupljenega
bodala v svojem rokavu?«
»O, da bi gospod večno živel!« je Damaščan pohitel
z odgovorom. »Toda otrok ti pač ne more biti nevaren. Če se je res kje rodilo dete, ki ga tujci iščejo, ti to
nebogljenče prav gotovo ne more naškoditi. Dovolj
vohunov imaš po deželi, da ga poiščejo in ubijejo, še
preden bi ti mogel kaj
prizadeti!«
Herod je sam zase
mrko tuhtal. Končno
mu je obešena spodnja ustnica vztrepetala:
»Mislim, da so pismouki v templju čvekali o
nekem skrivnostnem
kralju, ki da mora priti.
Imenujejo ga Mesija.
Da, da, tega se še dobro spomnim. V starih
knjigah gotovo kaj pi
še o njem.« Hlastno je
poklical svoje sle: »Takoj sedaj, nemudoma,
sredi noči zbudite najbolj učene razlagalce Pisma:
Hillela, Šammaija in velikega duhovnika Mathia. Ven!
Pohitite! Ne morem več čakati!«
Kralj je nekajkrat togotno premeril sobo, da je
škrlatni plašč pošastno vihral za njim, potem se je
ustavil pred Nikolajem.
»Veruješ v Mesija? Vem, da si pogan. Toda morda
tudi tisti Platon kaj govori o njem?«
»V njegovi knjigi o državi je nenavaden odstavek,«
odgovori učenjak. »Tam govori Platon o res pravičnem človeku, ki bo, četudi popolnoma nedolžen,
obsojen kot zločinec, da bi se tako popolnoma izpričala njegova pravičnost. Zvezali ga bodo, bičali,
mučili in ko bo prestal vse trpljenje, ga bodo križali.«
Herod se je zasrepel v Sirca, vrgel glavo vznak in
po prostranih hodnikih se je razlegel krohot.
»Zdi se, da je tvoj Platon res pametna glava,« je izbruhnil še vedno se krohotajoč. »Če mi ta mesijanski
kralj pride v roke, se mu bo kaj lahko tako godilo,
kakor je zapisal filozof.«

l
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Čez nekaj časa so vstopili poklicani: veliki duhovnik Mathia; Šammai, strog, petičen mož s tankimi,
stisnjenimi ustnicami; Hillel, krotek ko golob in silno
dober, ter drugi iz velikega zbora in tempeljskih šol.
Ko se je Herod za silo umiril, je začel:
»V zadnjem času je veliko govorjenja o bodočem
Mesiju. Zaradi misli nanj ne morem spati. Kaj veste
vi o njem? Govori najprej ti, veliki duhovnik!«
»Pravilno so ti poročali, moj kralj!« je odgovoril
Mathia. »Čas je dopolnjen. Izrael pričakuje svojega
Mesija. Vstal bo iz judovskega ljudstva, iz Davidovega
rodu. Velika bo njegova slava in njegovo kraljestvo
brez konca.«
»Zanimivo, res zanimivo!« je Herod mrmral. »Potem bo on kralj?«
»Pismo ga vedno tako imenuje,« je odvrnil Šammai in v njegovih očeh je zažarelo slabo prikrito
zmagoslavje.
»Tako, tako! Ampak poslušajte! Tale moj učeni
Sirec pravi, da filozof Platon govori o nekem pravičnem, ki naj bi ga kot sužnja prebičali in pribili
na križ.«
»Platon je pogan in
ne ve prav nič o obljubah, ki jih je prejelo
božje ljudstvo!« ga je
Šammai prezirljivo za
vrnil.
»Ne piše v Svetem
pismu nič o tem?«
»Pač, gospod!« je pri
jetno zadonel Hillelov
glas. »Izaija govori o
pravičnem, ki bo kot
ovca peljan v klavnico
in ne bo odprl svojih
ust. Pa tudi v psalmu
beremo: ‘Prebodli so
moje roke in noge, vse
moje kosti so prešteli’.«
»To v nobenem primeru ne velja za Mesija!« se je
razburil Šammai.
»Ne smemo dvomiti, da ni to rečeno o Obljubljenem!« mu je odločno vrnil Hillel.
»Prizanesite mi s tem vašim prepirom!« je Herod
napravil konec njihovemu prerekanju. »Samo še
nekaj bi rad vedel. Kje se bo rodil Mesija?«
»V Betlehemu!« odvrne veliki duhovnik. »To je
prerok Mihej čisto jasno povedal.«
»Se strinjate vsi s tem, tudi ti, Šammai?«
»Da, gospod!«
»Hillel?«
»Da!«
»Potem dobro, hvala vam! Lahko greste!«
Ko so odšli, so kraljeve oči nevarno zagorele. Potem je sam zase hripavo zahreščal:
»Ne bo mi ušel, pa četudi do tal porušim Betlehem!«
Sirec se je zgrozil. Še nikdar doslej niso besede njegovega gospodarja izražale tako zlobnega sovraštva.

l
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Zjutraj so se vsi trije modri znašli pred tiranom,
ki jih je dal že navsezgodaj poklicati. Prekanjeno je
poslušal mage, ko so poročali o zvezdi, ki se jim je bila
prikazala in o kraljevskem otroku, ki so se mu prišli
poklonit. Sklonil se je in hinavsko dejal:
»Da, da, vem! Vse čaka novega judovskega kralja.
Tudi jaz ga že zelo nestrpno pričakujem. Ponoči sem
že povprašal svoje pismouke in duhovnike po njem
in so mi rekli, da je v Betlehemu. Vneto povprašujte
po njem in ko ga boste našli, mi sporočite, da se mu
grem tudi jaz poklonit!«
Romarji kraljeve zvezde so vzradoščeni odhajali
zi palače. Ne dolgo za tem je karavana prispela v
Davidovo mesto.
Komaj da so dobro zapustili jeruzalemske zidove,
že se jim je znova prikazala zvezda, svetla in blesteča
kot še nikdar poprej. Obstala je nad eno izmed najrevnejših betlehemskih koč.
Magi so osupnili. Je mar mogoče, da tako težko
pričakovani Mesija živi v toliki bedi? Kralj v tako
revni koči? Zaupno so se ozrli v zvezdo in vstopili.
Našli so dete in njegovo mater!
Z ljubko nežnostjo je Marija držala dečka, ki je že
pogumno stal v njenem naročju. Toliko nadzemske
miline in dostojanstva je izražal njen obraz, da so se
modrim tudi zadnji pomisleki razblinili kot jutranje
meglice v soncu. Res, našli so Devico, o kateri pišejo
tako njihove knjige, kakor tudi judovsko Sveto pismo.
Otrok na njenih rokah pa je Kralj in Rešitelj sveta.
Pokleknili so in ga molili.

Marija je nekaj časa začudeno gledala tujce. Potem
je bilo v njenem blagem nasmešku občutiti nepopisno dobroto. Prihitel je tudi Jožef, skrbni in zvesti
mož, ki so mu sosedje povedali, da ima nenavaden
obisk. Nekaj oblancev se mu je zapletlo v lase in tudi
delovni predpasnik je v naglici pozabil odložiti.
Ne vedoč kaj se dogaja, je strmel v tujce. Hotel
je nekaj vprašati, vendar ni mogel spraviti iz sebe
nobene besede. Molče je stal in gledal z velikimi,
začudenimi očmi.
Trije modri so prinesli darove: skrinjico zlatnikov,
srebrno skodelico s kadilom in posodo z blagodišečo
smolo, ki ji Judje pravijo “mor”, mi pa “mira”.
Potem so molče, kakor so prej prišli, tudi odšli.
Pred mestnimi vrati so si postavili šotore. Betlehemčani so se radovedno drenjali okoli njih, saj še nikoli
niso videli tolikega razkošja. To, kar se je zgodilo, je
bilo preveč nenavadno, da bi lahko doumeli. Kdo
sta pravzaprav ta mlada mati in njen otrok, ki se je
rodil v revščini, da so ti odlični tujci iz daljne dežele
pred njim upognili koleno? Kako naj razvozlajo to
čudno skrivnost?

Ko je nočni mir zagrnil polja, so imeli vsi magi
enake sanje. Videli so angela, ki se je z nebes spustil
k njim in jim ukazal, naj se ne vračajo h Herodu.
Po drugi poti so se odpravili v svojo deželo. Njihova srca so bila polna miru in sreče. Nič več niso
pazili na plamene v ognjenem svetišču Ahura-Mazde;
zato pa so toliko bolj goreče pazili na čisto luč, ki je
zasvetila v njihovih dušah in na ogenj ljubezni do
kralja, ki so ga bili našli.

BISER VSEGA EVANGELIJA
Ko je umiral Dostojevski, eden največjih pisateljev
vseh časov, je hotel imeti ob sebi samo svojo ženo
in hčerko. Hčerka Ljubica takole opisuje umiranje
svojega očeta: »Ko je oče začutil, da se mu bliža
konec, je vzel moje male roke v svoje, mamo pa je
prosil, naj iz 15. pogalavja evangelista Luka prebere
zgodbo o izgubljenem sinu. Umirajoči oče je z za2012 – AM – JANUAR

prtimi očmi pazljivo poslušal. Ko je mama prebrala
odlomek iz evangelija, je dejal: Nikoli ne pozabita,
kar sta zdajle slišali. To je najlepši odlomek Svetega
pisma. Ohranita brezmejno zaupanje v Boga… Bog
bo vesel vajinega kesanja, kakor  je bil vesel vrnitve
izgubljenega sina.«
(Umrl je 9. februarja 1881.)
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OTON ŽUPANČIČ
23. januarja 1878 – 11. junija 1949
»Meni je poezija izliv neke napetosti v človeku. Ta izliv je tem bolj krepak, tem bolj v zvezi z življenjem, tem več globin in širin odseva, s čim večjo intenzivnostjo je poet gledal svet in čim intenzivneje je živel z umom, voljo in strastmi. Poezija je neka pot do samega sebe in do človeka, neko
živo gibanje proti stvarem in središču vsega, približevanje centru… Svet je takrat kot velikanska
klaviatura… Čim večji je umetnik, tem obsežnejša je klaviatura, in če bi bil popoln, bi mu pel ves
svet.« Tako je v pogovoru z Izidorjem Cankarjem (Obiski, 1911) svoj pogled na pesniško ustvarjenja
izpovedal Oton Župančič, pesnik slovenske moderne, ki ga po izrazni moči njegove poezije upravičeno postavljamo ob bok Francetu Prešernu, »kralju« slovenskih pesnikov.
»Prešeren stoji na zemlji, Župančič plava nad njo,« je zapisal Josip Vidmar.

»O rodni dom,
o hiše očetove streha ti«
Zibelka mu je tekla v Vinici v Beli Krajini, kjer se
je rodil 23. januarja 1878 kot drugorojeni od treh
otrok v družini Franca Zupančiča (Oton je leta 1908
spremenil priimek v Župančič) in Ane Malič. Oče je
kupil na Vinici nekaj zemlje in hišo ter v njej odprl trgovino. Ko je bilo Otonu dve leti, je oče prodal posest
na Vinici in se z družino preselil v bližnji Dragatuš,
kjer je kupil hišo ter odprl gostilno in trgovino. Tam
je Oton obiskoval prva dva razreda osnovne šole. Bolj
kot učenje v šoli so ga privlačile lepote narave, ki mu
jih je odkrival tudi oče, za kar se mu je kasneje zahvaljeval v svoji veliki pesnitvi »Dumi«. Tretji in četrti razred osnovne šole je Oton obiskoval v Novem mestu,
da bi se temeljito pripravil na gimnazijo, v katero je
vstopil z desetimi leti jeseni 1888. Tam je dovršil tri
razrede, četrtega in vse višje razrede pa je obiskoval
v Ljubljani, kamor se je jeseni 1891 preselila družina.
Sprva je pripadal krožku katoliških dijakov, ki so se
zbirali okrog Janeza Evangelista Kreka. Svoje prve
pesmi je objavil v katoliških listih (Zgodnja danica,
Vrtec, Angelček, Dom in svet). Ivan Cankar, s katerim
se je seznanil pri Kreku, ga je pritegnil v svobodomiselno Zadrugo, kjer se je seznanil s Kettejem in
Murnom. Julija 1898 je maturiral in jeseni odšel na
Dunaj študirat zgodovino in zemljepis; študij je absolviral, diplomiral pa ni.
Ko se je leta 1901 vrnil v Ljubljano, je bil nekaj
časa pomožni profesor, zatem več let domači učitelj
v tujini. Po ponovni vrnitvi domov leta 1910 je bil
najprej gledališki dramaturg in nato mestni arhivar.
Leta 1913 se je poročil z Ano Kessler in v zakonu imel
tri otroke, ki so navdihovali njegove čudovite pesmi,
namenjene otrokom.

»Slišal sem pesem
in čul sem glas pojoč«
»Pojem, kar čutim, in ker sem izšel iz naroda, čutim z njim in zanj,« je povedal Župančič v pogovoru
z Izidorjem Cankarjem. »Prva šola so mi bile narodne
pesmi.« To čutenje mu je bilo nekako prirojeno. Ko
se je kot dijak in študent vračal na počitnice v svo22

je domače kraje, je znal
»prisluhniti čisti, bogati in
zvonki belokranjski govorici, oceniti lepoto tamkajšnjih ljudskih obredij
in običajev ter opazovati
značaje in usode svojih
preprostih rojakov« (Joža
Mahnič). V njegovi prvi
pesniški zbirki Čaša opojnosti (1899) je opazen
vpliv ljudskega pesništva,
nove romantike in dekadenčnih tokov. »Čaša
opojnosti je knjiga, ki je
ne cneim,« je priznal v
pogovoru z Izidorjem
Cankarjem. »Če bi pometal iz nje, kar mi ni všeč, bi
morda ostalo kakih deset pesmi.«
V zbirki Čez plan (1904) prevladuje volja do življenja in pojavijo se domovinski motivi. Umetniški
vrh je Župančič dosegel s svojo zbirko Samogovori
(1908), v kateri je na veličasten način izpovedal svojo
ljubezen do domovine v pesmih Prebujenje, Z vlakom, predvsem pa z veličastno pesnitvijo Duma. »V
Dumi sem hotel pogledati domov z jasnim očesom in
s čutečim srcem: zato sem vpeljal dva glasova. Trezno
sem hotel pregledati vse, kar je našega, mizerijo in
veličino, nato pa preko romantike (ženski glas) in
kozmopolitizma (moški glas) delati dalje.«
Leta 1920 sta izšli njegovi pesniški zbirki Mlada
pota in V zarje Vidove. Potem je pesnik dalj časa molčal, ker se je ukvarjal z gledališčem in prevajanjem.

»Ciciban teče v zeleni dan«
Oton Župančič velja za našega najboljšega pesni
ka za otroke. V pesmih zanje kaže čudovit posluh
za otroško dojemanje sveta. Spodbude za svoje
najboljše otroške pesmi je dobil v domačem družinskem krogu. Navdih se mu je sprožil ob mladi
ženi in prvorojencu Marku, ki je postal vse do danes
priljubljeni Ciciban. Za njim sta prišla še sin Andrej
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in hčerka Jasna. Župančič je izdal štiri pesniške zbirke za otroke: Pisanice (1900), Lahkih nog naokrog
(1912), Sto ugank (1915), Ciciban in še kaj (1915).
O otrocih kot bralcih je Župančič zapisal: »Otrok
je najbolj razumen bralec. To mislim tako, da gre s
svojim prirojenim čutom vsaki knjigi, ki jo dobi v
roke, naravnost do njenega jedra, kakor gre čebela
vsaki cvetici naravnost do medu.« Njegove pesmi v
Pisanicah so polne sonca in pomladi, sproščenosti
in veselja, šaljivosti in hudomušnosti. Župančičevi
najboljši knjigi za otroke sta Sto ugank in Ciciban;
Župančičev junak Ciciban je najbolj priljubljan še
danes. V teh pesniških biserih se je Župančič čudo-

vito približal otroškemu mišljenju in čustvovanju ter
načinu izražanja. To mu je omogočilo, da je otrokom
neprisiljeno in prepričljivo spregovoril o nekaterih
temeljnih vrednotah, kot so dobrota, resnicoljubnost, ljubezen do matere, do domače besede, do
domovine.
Ljubezni do domovine je posvečena tudi njegova
zadnja pesnika zbirka Zimzelen pod snegom (1945),
v kateri se domovinska tematika prepleta s socialno.
»Veš, poet, svoj dolg,« je znano vprašanje iz te zbirke.
Na to vprašanje je moral pred Gospodarjem življenja dati odgovor naš pesnik, ki je svojo življenjsko
pot končal 11. junija 1949.

OBLETNICE 2012
1492 – pred 520 leti:
rojen deželni glavar in vojaški poveljnik proti
Turkom Ivan Kacijanar.
1522 – pred 490 leti:
umrl dunajski škof in skladatelj Jurij Slatkonja.
1642 – pred 370 leti:
umrl skladatelj Gabriel Plavec.
1662 – pred 350 leti:
rojen mecen Semeniške knjižnice in voditelj
gradnje ljubljanske stolnice Janez Anton Dolničar.
1682 – pred 330 leti:
rojen arhitekt in stavbenik Gregor Maček.
1702 – pred 310 leti:
ustanovljena v Ljubljani Academia Philoharmonicorum; isto leto ustanovljeno v Ljubljani risarsko
društvo Academia Incultorum.
1712 – pred 300 leti:
rojen kipar Jožef Straub;
umrl jezuit in pesnik Jožef Pogačnik.
1722 – pred 290 leti:
rojen slikar Anton Cebej;
umrl: avtor slovarja Janez Adam Gaiger (P. Hipolit).
1732 – pred 280 leti:
rojen pisatelj p. Damascen Dev.
1742 – pred 270 leti:
rojen: matematik, stavbenik in Vegov učitelj
Jožef Maffei;
umrla: sikar Franc Ignac Flurer; skladatelj Mihael
Omerza.
1752 – pred 260 leti:
rojena: slikar Leopold Layer; prevajalec Svetega
pisma Matevž Wolf.
1762 – pred 250 leti:
rojen koroški tkalec in bukovnik Miha Andreaš.
1772 – pred 240 leti:
rojen rezbar Pavel Šubic.
1782 – pred 230 leti:
rojen mecen kulture Anton Alojzij Wolf, ljubljanski knezoškof 1824-1859.
1792 – pred 220 leti:
rojeni: duhovnik in pisec Franc Ksaverij Andri2012 – AM – JANUAR

oli; duhovnik, pesnik in pisatelj Janez Cigler; slikar
Matevž Langus.
1802 – pred 210 leti:
rojenia farmacevt, naravoslovec in kustos deželnega muzeja v Ljubljani Henrik Freyer; pisec in
zbiratelj ljudskega blaga Matevž Ravnikar-Poženčan;
umrl matematik in balistik Jurij Vega.
1812 – pred 200 leti:
rojeni: slikar Jurij Tavčar: publicist in zgodovinar
Peter Hicinger; tržaško-koprski škof Jurij Dobrila;
umrl slikar Lovro Janša.
1832 – pred 180 leti:
rojena: misijonar med Indijanci Janez Čebulj;
duhovni, urednik in literarni zgodovinar Josip Marn1842 – pred 170 leti:
rojeni: pisatelj Jakob Alešovec; skladatelj Anton
Hajdrih; slikar Matija Koželj; frančiškanski misijonar
v ZDA p. Oton Skola; duhovnik, glasbeni teoretik
in načrtovalec orgel Josip Smrekar; zgodovinar in
pisatelj Josip Stare.
1852 – pred 160 leti:
rojeni: pesnik Fran Cimperman; pravnik in pisatelj Janko Kersnik; skladatelj Josip Majer; šolnik
in pisatelj Jakob Sket; skladatelj Fran Serafin Vilhar;
slikar Matija Bradaška; slikar France Kopač;
umrl duhovnik, pesnik in jezikoslovec Jakob
Zupan.
1862 – pred 150 leti:
rojeni: slikar Anton Ažbe; pisatelj in prevajalec
Anton Funtek; podobar Jožef Šubic;
umrli: slikar Matej Goričnik; duhovnik, pravnik,
pesnik in Jurčičev mentor Jurij Grabner; lavantinski
škof bl. Anton Martin Slomšek.
1872 – pred 140 leti
rojeni: slikar Matija Jama; duhovnik in politik
Anton Korošec; pisatelj Alojzij Peterlin; arhitekt Jože
Plečnik; klasični filolog in literarni zgodovinar Josip
Tominšek; slavist in literarni kritik Fran Vidic;
umrli: tiskar Jožef Blaznik; graditelj orgel Franc
Ksaverij Dev; v Karlovcu pisatelj in prevajalec Valentin Mandelc; duhovnik, pesnik in skladatelj Blaž
Potočnik.
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1882 – pred 130 leti:
rojeni: pesnik Alojz Gradnik; germanist, medievalist in publicist Jakob Kelemina; jezikoslovec
France Kotnik; pravnik in politik Bogomil Vošnjak;
politik Gregor Žerjav; novinar, pesnik in pisatelj (v
ZDA) Ivan Molek;
umrla: duhovnik in pesnik Jurij Grabrijan; Baragov sodelavec misijonar Andrej Andolšek.
1892 – pred 120 leti:
rojeni: duhovnik in skladatelj Jožef Klemenčič;
pisatelj Juš Kozak; zdravnik in pisatelj Danilo Lokar;
duhovnik in pisatelj Filip Terčelj;
umrli: matematik in šolnik Franc Močnik; pistelj
Jožef Ulaga; podobar Jurij Tavčar; publicist Fran
Škofič, literarni kritik France Cegnar.
1902 – pred 110 leti:
rojeni: arhitekt Vinko Glanz; skladatelj Maks
Pirnik; igralec Lojze Potokar; slikar Čoro Škodlar;
skladatelj in dirigent Danilo Švara; skladatelj in
zborovodja Lojze Bratuž; pesnica Milka Hartman;
pravnik in umetnostni zgodovinar Marijan Marolt;
nadškof Jožef Pogačnik; geograf Roman Savnik;
umrli: slikar Ivan Borovsky; bivši ljubljanski
knezoškof (1884-1898) in goriški nadškof kardinal
Jakob Missia; operni baritonist Josip Nolli; klasični
filolog p. Ladislav Hrovat; slikar Edvard Wolf.
1912 – pred 100 leti
rojeni: skladatelj Bojan Adamič; slikar France
Boltar; pisatelj, pesnik in kritik Ivo Brnčič; pravnik
in pisatelj Ferdo Godina; duhovnik, slavist in pisatelj
Franc Lipičnik; jezuit, pesnik in duhovni pisaelj Karel
Vladimir Truhlar; etnomuzikolog Valens Vodušek;
skladatelj in dirigent Demetrij Žebre; pisateljica Zora
Piščanc; pisatelj in pesnik Jože Udovič; muzikolog
in pravnik Valens Vodušek; pisateljica Mira Mihelič;
skladatelj Franc Šturm; pesnik Stanko Vuk; slikar
France Boltar;
umrli: pesnik Anton Aškerc; matematik in utemeljitelj matematičneg izrazoslovja Josip Celestina;
pravnik in pisatelj Janez Mencinger; šolnik in pisatelj
Jakob Sket; slavist in zbiralec narodnik pesmi Karel
Štrekelj.
1922 – pred 90 leti:
rojeni: pesnik Karel Destovnik-Kajuh; filmski
režiser in pesnik France Kosmač; skladatelj Uroš
Krek; otroška pisateljica Ela Peroci; kipar Jakob
Savinšek; slikar, grafik in ilustrator Ive Šubic; slikar
France Peršin;
umrli: misijonar Franc Jožef Buh; duhovnik in
zgodovinar Josip Gruden; notar, Novičar, pisatelj in
politik Luka Svetec; lavantinski škof Mihael Napot
nik; časnikar in urednik Miroslav Malovrh.
1932 – pred 80 leti:
rojeni: pisatelj, dramatik in novinar Peter Božič;
pesnik in pisatlelj Pavle Zidar (Zdravko Slamnik);
kipar Janez Pirnat;
umrli: kipar Franc Berneker; skladatelj Oskar
Dev; pisatelj in prevajalec Anton Funtek; skladatelj
Ignacij Hladnik; pesnica Vida Jeraj (Franica Vovk);
pravnik in pisatelj Fran Milčinski; humoristični pisatelj Rado Murnik; skladatelj Anton Schwab.
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1942 – pred 70 leti:
rojeni: pianist in pedagog Primož Lorenz; industrijski oblikovalec Oskar Kogoj; sociolog, pesnik in
esejist Braco Rotar; dirigent Milivoj Šurbek; slikar
Fran Ekart; pisatelj in prevajalec Andrej Capuder;
umrli: pesnik in pisatelj Ivan Čampa; publicist
Vinko Kristan; pisatelj in esejist Tone Šifrer; literarni
zgodovinar Fran Ilešič; pisatelj in pesnik Slavko Savinšek; skladatelj Fran Ferjančič; pisatelj in prevajalec Miran Jarc; pravnik in skladatelj Gregor Gojmir
Krek; duhovnik in pesnik Silvin Sardenko; naravoslovec Ferdinand Seidl; grafik in karikaturist Hinko
Smrekar; pesnik in pisatelj Karel Širok.
1952 – pred 60 leti:
rojen alpinist Nejc Zaplotnik;
umrli: založnik Lavoslav Schwentner; pisatelj in
prevajalec Ivan Zorec; duhovnik in skladatelj Vinko
Vodopivec; pisatelj, novinar in urednik Janko Kač;
duhovnik in profesor teologije Franc Ušeničnik;
kipar Peter Loboda; pesnik in pisatelj Joža Lovrenčič; slavist in etnograf Matija Murko; pododbar Ivan
Pengov; slavist Fran Ramovš; kipar Ivan Zajec.
1962 – pred 50 leti:
rojeni: murskosoboški škof Peter Štumpf; violončelist in peagog Igor Škerjanc; pianist Bojan Gorišek;
slikar Dušan Fišer;
umrli: etnolog Boris Orel; pesnik, pisatelj in prevajalec (v ZDA) Ivan Molek; skladatelj Maks Unger;
skladatelj Martin Železnik; slikar in grafik Vladimir
Lamut; skladatelj in zborovodja Vasilij Mirk; arhitekt
Maks Fabiani; duhovnik in pisatelj Franc Sal. Finžgar;
skladatelj Emil Komel; režiser in publicist Osip Šest;
elektrotehnik in šahist Milan Vidmar; pisatelj Ivan
Vuk; slikarka Helena Vurnik.
1972 – pred 40 leti:
rojeni: pisateljica Nina Kokelj; smučarski skakalec Samo Gostiša; geograf in pedagog Blaž Repe;
atlet Peter Zupanc;
umrli: zoolog Jovan Hadži; umetnostni zgodovinar Marijan Marolt (v Argentini); botanik Maks
Wraber; kipar in slikar Janez Sajevic; operni pevec
France Langus; pisatelj Cene Vipotnik; pisatelj, prevajalec in publicist Pavel Brežnik; zgodovinar Milko
Kos; umetnostni zgodovinar France Stele.
1982 – pred 30 leti:
umrli: slikar in grafik Drago Vidmar; urednik in
novinar Rudolf Golouh; literarna zgodovinarka Marja Boršnik; igralka Duša Počkaj; pianist Janko Ravnik.
1992 – pred 20 leti:
umrli: cistercijan in zeliščar p. Simon Ašič; pisatelj in esejist Jure Detela; režiser in kulturni delavec
Vlado Tušek; pisatelj in pesnik Pavle Zidar (Zdravko
Slamnik); skladatelj in zborovodja Ubald Vrabec; slikar France Boltar; pesnik, pisatelj in prevajalec Rado
Bordon; kipar in medaljer Stane Dremelj; pisatelj
Anton Ingolič.
2002
umrli: filozof Frane Jerman; slavist Tine Logar,
skladatelj, dirigent in pedagog Dane Škerl; planinec
in fotograf Jaka Čop; fizik Miroslav Adlešič; pianist
Aci Bertoncelj; slikar Viktor Birsa.
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islam

TURKMENISTAN
predsednik pripravlja novo “sveto knjigo”
Turkmenistanski predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov bo v kratkem izdal novi “duhovni
vodnik” za to deželo. Ta izdaja bo nadomestila Ruhnama, (Knjiga duše), ki jo je napisal njegov predhodnik Saparmurat Nijazov na temelju svojega kulta
osebnosti kot voditelja azijskega središča. Viri, ki
poznajo dejstva, so povedali radijski postaji, ki je to
objavila, da bo naslov nove “svete knjige” Turkmennama (Knjiga Turkmencev) ali Adamnama (Knjiga
človeštva). Ta dva možna naslova sta pricurljala na
dan že pred časom v nekem članku v “Turkmen
dili”, dnevniku, ki ga kontrolira vlada. V članku je
bilo govora o potrebi po novem vodstvu za »novo
razdobje turkmenske zgodovine« po »zlati dobi« ki
jo je predstavljalo razdobje Nijazova.
Nijazov je samega sebe oklical za Turkmenbaši –
Očeta in Voditelja vseh Turkmencev. Deželo je vladal
21 let do smrti decembra 2006. Njegova vlada je bila
tako absolutna, da so ga imenovali “zadnji faraon”,

in je ustanovil obupen kult osebnosti. Poleg kipov
in vsepovsod obešenih manifestov, ki ga predstavljajo, ga je državna propaganda poveličevala kot
“preroka”. Njegov Ruhnama, ki je izšel leta 2001, je
nekakšna “revizija” islama in je obvezen v vseh šolah
in mošejah in še celo v internetnih kavarnah.
Njegov naslednik Berdimuhamedov je polagoma
“zamenjal” samega sebe kot predmet kulta osebnosti. Počasi se je oddaljil od Ruhnama in ga odpravil
iz javnih slovesnosti ter kot obveznega predmeta na
univerzah. Tudi državni mediji so prenehali priporočati “sveto knjigo” kakor so to počeli pod Nijazovom,
ogomne fotografije sedanjega predsednika po cestah
pa zamenjujejo slike nekdanjega.
Bivši dentist Berdimuhamedov ni nikdar napisal
kake knjige, dokler ni postal državni voditelj. Vsebina
njegovega novega dela še ni bila objavljena, niti ni
znano, kdaj bo uradno izšlo, poroča spletna stran
Eurasianet.

preganjanje kristjanov

PAKISTAN
javne šole uče nestrpnost do verskih manjšin
Učbeniki, ki jih uporabljajo javne in zasebne šole
v Pakistanu uče pakistanske otroke nestrpnosti do
verskih manjšin, ki niso muslimanske. To razodeva
prva študija te vrste, ki jo je izvedla Mednarodna
komisija za versko svobodo in je bila predstavljena
v začetku novembra 2011 v Washingtonu. Komisija
kaže v šolskem sistemu korenino razširjenega islamskega radikalizma ter pomaga razložiti, zakaj napadalnost radikalcev v deželi pogosto gledajo strpno,
jo podpirajo in opravičujejo. Študija je analizirala več
kot 100 učbenikov od prvega do desetega šolskega
razreda v štirih pakistanskih provincah.
Februarja 2011 so raziskovalci obiskali 37 javnih
šol in v njih povprašali 299 študentov in učiteljev,
ter 19 madras (islamskih šol), kjer so povprašali
226 študentov in učiteljev. »Člani verskih manjših
so pogosto prikazani kot manjvredni državljani, ali
državljani druge kategorije, katerim so pravice in privilegije dovolili velikodušni pakistanski muslimani,
za kar bi morali biti samo hvaležni,« pove poročilo.
»Hindujci so znova in znova opisani kot skrajneži in
večni sovražniki islama;« njihova kultura in družba
»temelji na krivičnosti in krutosti, medtem ko islam
nudi sporočilo miru in bratstva, kar je hinduizmu
popolnoma tuje,« pravi študija. Šolska besedila vsebujejo tudi nekatere pripombe o kristjanih, ki da so
»na splošno negativni in tako dajejo nepopolno sliko
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največje verske manjšine v Pakistanu,« pravi poročilo in poudarja sistematično negativno opisovanje
verskih manjšin, hindujcev (1% v Pakistanu) in kristjanov (3% v Pakistanu), pa tudi sikhov in budistov.
Učbeniki se izogibljejo omembe vlog, ki so jih
imeli hindujci, sikhi in kristjani v kulturnem, vojaškem in civilnem življenju v Pakistanu. Popravljanje
zgodovine hoče opravičiti ali poveličevati islamsko
civilizacijo ali očrniti civilizacijo verskih manjših,«
Nujne so spremembe, da bi »predstavili zgodovino
brez trditev, ki vodijo v verske predsodke. Besedila
širijo idejo, da je »islamska identiteta Pakistana neprestano ogrožena in da protiislamske sile skušajo
spodnesti islamsko gospodovanje svetu.« Takšni
islamski nauki so v obveznih učbenikih, ne samo v
verskih, torej v Pakistanu krščanske, hindujske in
študente drugih verskih manjših indoktrinirajo s
poučevanjem islamske vsebine: to pa krši pakistansko ustavo, po kateri študentje niso dolžni prejemati
pouka v veri, ki ni njihova. Več kot polovica učiteljev javnih šol priznava pravico do državljanstva
verskim manjšinam, toda večina od njih meni, da
verskim manjšinam ne sme biti dovoljeno zasedati
položaje oblasti »z namenom varovati Pakistan in
muslimanske vernike.« Poleg tega ima 80% učiteljev
svoje kolege ne-muslimane za “sovražnike islama”.
Agencija Fides.
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misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega večkrat zakrpanega misijonskega cekarja

TISTIM, KI PRAVIJO, DA HUDIČA NI
To se mi je zgodilo na naši tokijski univerzi. Tudi
univerza je del celotnega katoliškega misijonskega
delovanja na Japonskem. Japoncev je skoraj 127
milijonov. Večina Azijcev – tako mi zatrjujejo v
Tokiu – imenuje Japonsko “azijsko Ameriko”. Nas,
katoličanov, Japoncev in ne-Japoncev je komaj za
pol milijona. Seznaniti ostale milijone (kljub temu,
da je poleg nas še pol milijona protestantov) je nadčloveška naloga. Ampak z njo računa tudi naš Gospod, ki je bil cel svet označil za misijonsko polje. In
zato lahko zaupamo v Njegovo pomoč. Če delujemo
kjerkoli misijonsko, delujemo z Jezusovo močjo in
pomočjo – in seveda z lastno svobodo.
Na univerzi so mi dodelili poučevanje pogovorne
nemščine. Nekaj japonščine sem že obvladal, toda že
v prvi akademski učni uri sem dal študentom vedeti
– v angleščini –, naj z menoj govorijo angleško ali
– čez nekaj časa – nemško; japonščine da se učim, a
je še ne razumem. Opazil sem namreč, da nekateri
kolegi, ki poučujejo moderne jezike, radi razlagajo
študentom jezikovne stvari – v japonščini; nekateri
nejaponski kolegi so se imeli za srečne, da so tako
zelo obvladali japonščino, da so lahko s študenti
občevali japonsko. Toda ali ni to sililo študente, da so
se do konca semestra naslanjali na japonščino in da
se je njihov možganski računalnik navadil na stalno
prevajanje iz japonščine v tuj jezik?
Zdelo se mi je potrebno, da se moji učenci od
vsega začetka navadijo na zvok in način mišljenja
v živem nemškem jeziku. V teku tega poučevanja
je bil zame edini problem, da obdržim masko pozornega, tujega obraza, ko so študentje – posebno
v začetku – prihajali k meni s kakim študentom
kot tolmačem za angleščino, in sem (več ali manj
dobro) razumel, kakšne misli si oba študenta med
seboj izmenjavata. Izbral sem preprosto besedilo v
nemščini, o katerem sem bil prepričan, da še ni bilo
prevedeno v japonščino.
Opazil sem tudi, kako so Japonci inteligentni in
kako hitro napredujejo v tujem jeziku, če je učna
metoda pravilna. Še danes se mi vsak božič s prisrčno
kartico zahvali ugleden tokijski odvetnik, ki sem ga bil
učil nemščino, ki mu je pomagala uresničiti kariero...

Kot pravimo: doslej opisano je tako lepo, da ne
more biti čisto resnično. Ne, ni čisto resnično z
ozirom na celoten semester. Nekateri visokošolci
so – če se ne motim – trpeli zaradi napora, ki ga je
moj način učenja zahteval. Verjetno jih je nekaj presedlalo v druge oddelke, kjer so lahko napredovali v
japonščini, a ne v tujem jeziku.
Lepega sončnega dne smo imeli v razredu novo
besedilo – se razume, v nemščini – ki je na preprost
način opisovalo, kaj vse lahko odkrivamo na nebu.
Jasno, da sem bil že v začetku našega tečaja svetoval,
da si nabavijo nemško-japonski slovar; in da jih je kar
dosti in res poceni, če gredo v vsem študentom znani
okraj Kánda, študentski raj najbolj poceni knjig, tudi
v tujih jezikih. Torej smo najprej lepo počasi prebrali
besedilo o ozvezdjih, prebrali še enkrat in še enkrat,
dokler ni zvenelo čisto nemško. Potem sem jim besedilo komentiral. In zdaj sem prvič rabil besedo Bog,
po nemško Gott.
Nekje sredi razreda se dvigne iz klopi mlad fant
mršavega obraza in zavpije angleško:
»Ne govori o Bogu!«
Začuden ga vprašam:
»Zakaj ne bi smel govoriti o Bogu?«
On pa s krčevito stisnjenimi pestmi kar hruli:
»Proč z Bogom, proč, proč!«
Razred je osupel. Mirno mu rečem:
»Pojdite ven. Toda jaz imam pravico govoriti o
Bogu.«
Ves razjarjen in stisnjenih pesti gre iz razreda.
Neke vrste mučen molk zavlada v predavalnici.
Čutim ga, a mirno nadaljujem z razlago.
Ne vem, ali je po tem minil en dan ali dva. Naenkrat se srečava med opoldanskim odmorom na
dvorišču. Ko me zagleda, se mu obraz divje spremeni,
a molči. Spet se s stisnjenimi pestmi zazre vame, jaz
pa se mu nasmehnem in grem svojo pot.
Nisva se več srečala. Upam, da se ne bova. Se pravi: upam, da se bova srečala nekoč v nebesih, oba
odrešena, čeprav ne na enak način. Naš Gospod je v
reševanju duš edinstven mojster. Če so komu beseda “mojster” zdi starokopitna, jo lahko spremeni v
“arhitekta” ali “umetnika”.

MEDNARODNO
borba proti malariji

Afričanov. Velike uspehe so dosegli z razpršilci proti
žuželkam in mrežam proti komarjem. Največ je bilo
v tem času storjenega na Madagaskarju, v Gambiji,
Rvandi in Sao Tomé e Principe. Zadnje čase se je
izboljšanje pokazalo tudi v Botsvani, Južnoafriški
republiki in Svazilandu. Južni del afriškega kontinenta je bil skozi vso zgodovino najbolj prizadet zaradi
malarije. Agencija Misna.

Malarija še vedno umori preko 780.000 ljudi
vsako leto, toda v najbolj prizadetem območju, ki
je podsaharska Afrika, se je stvar premaknila. Glede
na povprečje prejšnjega desetletja se je število smrti
zmanjšalo za 20%, saj je od vseh žrtev malarije 85%
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SINGAPUR
ustaviti kupčevanje z ljudmi
Singapur je prometni vozel za preprodajalce človeških bitij. Krščanska skupnost v tej mestni državi,
ki šteje 16% prebivalstva, zahteva od novega predsed
nika, da preganjanje te trgovine postavi na prvo mesto v svojem vladnem načrtu. Tudi civilna družba in
organizacije za varstvo človekovih pravic v državah
azijskega jugovzhoda zahtevajo večje prizadevanje
singapurske vlade in policije. Zahtevajo tudi strožje
kazni: do zdaj je prodajalec, ki je prodal mladoletnega za prostitucijo, dobil največ 10 let zapora, pogosto
se pa izmaže s plačilom kazni. Agencija Fides.

NAMIBIJA
vrnjeni ostanki Herero in Numa
V letih 1904 in 1907 je Nemčija v takratni svoji
koloniji, ki je zdaj Namibija, zagrešila pravi genocid
nad rodovoma Herero in Numa in odvlekla v Nemčijo na stotine pripadnikov teh dveh rodov, da bi s poskusi na njih dokazali večvrednost nemške rase nad
afriškimi ljudstvi. Pobijanje je rod Herero zmanjšalo
od 80.000 na 15.000, Numa pa od 20.000 na 10.000.
Po dolgih pogajanjih od leta 2004 dalje se je nemška
vlada opravičila, posmrtne ostanke pregnancev pa so

v začetku oktobra letos vrnili v njihovo domovino,
kjer jih je sprejelo na stotine pripadnikov rodu Herero. Vrnjene lobanje bodo hranili v novem muzeju
narodne zgodovine v glavnem mestu Windhoek.
Agencija Misna.

ZIMBABVE
več kot milijon ljudi
potrebuje pomoč v hrani
Zaradi slabe letine je več kot milijon ljudi prisiljenih preživeti samo s sadjem in ne morejo plačati
šolnine za otroke. 12% kmečkega prebivalstva ne bo
moglo pridelati v letu 2011/12 dovolj žitaric vsaj za
najnujnejše potrebe. Svetovni prehrambeni program
je že pripravil načrt za delitev hrane družinam z najnižjimi dohodki in otrokom ter sirotam. Pomoč naj
bi dobilo 200.000 ljudi v 34 okrožjih. Agencija Fides.

JUŽNA AFRIKA
zapor za bivšega šefa policije
Apelacijsko sodišče je potrdilo obsodbo na 15 let
zapora za bivšega šefa policije Jackie Selebija. Ta je
med leti 2000 in 2005 od mamilarskih prekupčevalcev spravil v žep milijardo in 200 milijonov randov
($144.000). Agencija Misna.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

Z DEŽJA POD KAP
Kljub napovedim anket, ki so v zadnjih dneh kazale nedvoumen prestiž Janševe SDS, je na volitvah v nedeljo, 4. decembra, prvo mesto zasedla
Jankovićeva Pozitivna Slovenija. Kako se je to moglo zgoditi je vprašanje, ki si ga je zastavil marsikdo, dejstvo pa je, da ni bilo malo poznavalcev, ki
so kljub anketam to napovedovali. Ne gre pozabiti, da je za Jankovićem ves čas stal Kučan, ta je pa obseden z oblastjo, obenem pa dovolj zvit, da je
raje siva eminenca, ki vlada iz ozadja, kot pa da bi se izpostavljal. Pred tremi leti je tako na prvo mesto porinil Boruta Pahorja, ko pa je ta začel delati
po svoje, ga je izpustil iz rok kot vroč krompir in presedlal na novo lutko (vsaj tako je prepričan), na Zorana Jankovića. Kučanu seveda za Slovenijo ni
prav nič mar. Zanima ga le, da je v Sloveniji še dokaj stvari, ki bi se jih dalo pokrasti – danes je za to v rabi evforizem “privatizirati”. Načelno sta tukaj z
Jankovićem istega kova, kar je zadnji dokazal z aferami, ko si je on in njegova družina brezobzirno prilaščal vse, kar mu je njegov položaj ljubljanskega
župana omogočal. Vprašanje pa je, kako bo šlo naprej. Janković je dovolj trmast, da hoče imeti vse po svoje, tukaj se pa znata v doglednem času krepko
udariti. Vsekakor se napoveduje bodočnost, ki bo sicer težka, a bo vsaj pestra.
Še vedno ostaja vprašanje, kako je mogoče, da je naenkrat Janševa stranka zdrsnila z vodilnega mesta. Eni sodijo, da je izgubil zaupanje določenega dela ljudi, ker se ni pojavil na zadnjih dveh televizijskih soočenjih, kjer bi lahko pojasnil svoje lastništvo stanovanj. Mogoče. Drugi spet pripisujejo
rezultat volitev tistim glasovalcem, ki jih ankete pri raziskovanju javnega mnenja niso zajele. Tudi mogoče. Meni je pa šlo zelo v nos dejstvo, da je bilo
v Tržiču zvečer v petek pred volitvami ukradenih sto glasovnic, kar je storil nekdo, ki je imel ključ od volišča in od predala, kjer so bile glasovnice. Ker je
predsednica volilne komisije to pravočasno opazila, ni bilo nobenih posledic pri volitvah samih. Toda človek mimogrede posumi, kje se je zgodilo še kaj
podobnega, česar pa odgovorni iz volilne komisije ni opazil – ali pa ni hotel opaziti. Pri vseh goljufijah, ki smo jim bili priče pri komunistih – in nič se
ne zavajajmo, Kučan, Janković in ostala druščina niso nič drugega kot komunisti – bi jim človek prisodil tudi kaj takega.
Zdaj je, kar je. Predsednik republike Türk, ki svojo komunistično preteklost dovolj jasno izkazuje že ves čas svojega mandata, bo Jankovića seveda
imenoval za mandatarja in predsednika vlade. Tako bo Slovenija imela predsednika, ki je kot ljubljanski župan mesto potopil v dolgove, ki je od več kot
štiridesetih obljub, ki jih je dal v začetku županskega mandata, izpolnil le nekaj, pa še te le delno, ki je z raznimi kaznimi neusmiljeno odiral Ljubljančane in obiskovalce glavnega mesta in ki je pridno skrbel, da njegov žep in žepi obeh sinov niso ostali pri tem prazni. Ob tem je do skrajnosti izrabljal
delavce, ki so morali za njegov zgrešeni projekt Stožic delati nadure in v mrazu, ne da bi bili za to plačani in se je s tem postavil v vrsto izkoriščevalcev
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in pijavk, kot so to bivša direktorica propadlega Vegrada Hilda Tovšak, bivši direktor propadlega gradbenega podjetja SCT Ivan Zidar in bivši direktor
gradbenega podjetja Primorje Dušan Črnigoj, ki je odšel v pokoj tik preden se je ladja potopila. Sicer je pa Janković napovedal, da bo vodil Slovenijo kot
podjetje – torej z neizpolnjenimi obljubami, izkoriščanjem delavcev, zadolževanjem in seveda v prvi vrsti za svoj in svojih žep.
Sicer je pa tukaj nekaj komentarjev ob izidu letošnjih predčasnih volitev.
Teolog dr. Ivan Štuhec: Rezultat ocenjujem kot slab za Slovenijo,
saj smo prišli z dežja pod kap. Zamenjali smo samo ljudi na vrhu, vse
ostalo pa je ostalo isto. Sploh ne vem, zakaj smo zapravljali denar za
predčasne volitve oziroma smo denar vrgli stran, če ljudje razmišljajo
enako. Mislim tudi, da to v evropskem kontekstu ne bo dobro, niti za
razvoj Slovenije v teh kriznih časih. Nad takim rezultatom sem osebno
razočaran, saj mislim, da gospod Janković ni človek, ki bi bil v kriznih
časih dober predsednik vlade, zlasti v evropskem kontekstu, kjer stranka
nima svojega partnerja, je to slabo. Pozitivno se mi zdi, da je stranka,
ki so ji vsi napovedovali težak preboj v parlament, to je NSi, dobila
možnost, se pa sprašujem, kako sta LDS in Zares tako resignirala in
svoje volilno telo popeljala v naročje Jankovića, kar je mogoče samo
tako, da je šlo za dogovor.
Dr. Dejan Verčič je za RTV Slovenija dejal, da je v tokratni kampanji
»zmagala televizija«. Po njegovem mnenju pa se je na televizijskih so
očenjih najbolj izkazal Borut Pahor, ki mu je »uspelo uveljaviti zgodbo,
da je najbolj pošten izmed politikov.« Po njegovem mnenju so si volivci
ustvarili mnenje, da ni »najbolj sposoben, da pa bi lahko naredil več,
če ga ne bi ovirali.«

Glede kampanje Gregorja Viranta je Verčič mnenja, da ga je afera z
nadomestili »dvojno udarila« predvsem zaradi dejstva, da se je »pred
stavljal kot poštenjaka«.
Zmago Zorana Jankovića na volitvah vidi kot posledico prehajanja
levih glasov od SD in mobilizacije levih volivcev. Jankovića ocenjuje kot
novega populista, dejal pa je tudi, da je mogoče njegovo komunikacije
primerjati z Berlusconijem, ko trdi, da bo »vladal kot gospodarstvenik.«
Izpad LDS ocenjuje kot posledico kopice dejavnikov, predvsem pa ko
pice afer, slabe volilne kampanje in neuspešne razdružitve s stranko Zares.
Niko Grafenauer, pesnik, esejist in kritik: Izid me je presenetil,
zlasti ta naskok Jankovićeve liste. Janši je v veliki meri škodovala me
dijska kampanja, predvsem v zvezi s primerom Patria, ki je v zavesti
volilcev zagotovo pustila sledove. Skrbi me, da se bo v prihodnje še
naprej nadaljevala ta blokovska blokada. Vodilne stranke se bodo v teh
kriznih časih morale pogajati, potrebujemo trdno vladno posadko, ki bo
znala izpeljati reforme s čim večjo mero razumnosti in brez zaletavosti.
Glavno bo soočenje med Jankovićem in Janšo, upam, da se bodo ta
nasprotja med njima zgladila, želimo si namreč, da se stanje stabilizira
in da se izvlečemo iz krize.

Več ali manj je torej jasno, da je resnični zmagovalec na letošnjih predčasnih volitvah Milan Kučan. V tem oziru je pametnejši od severnokorejskega
“ljubljenega vodje” Kim Il-sunga, ki maščevalno preganja vsakogar, ki si upa podvomiti v njegovo neoporečnost. Kučan raje tiči v ozadju in od tam vleče
niti. Če gre vse prav, je njegovi strasti za oblast zadoščeno, pa tudi žep starih komunistov ne ostane prazen. Če gre kaj narobe se pa brž distancira od
svoje lutke, jo zavrže in si poišče novo – kot je to storil s Pahorjem in Jankovićem. Sicer ga je pa dobro označil v Financah Bojan Korsika pod naslovom
“Dovolj imam Milana Kučana”.
Za nekoga, ki spremlja moja pisanja, to ni neka presenetljiva vest.
Danes, ko sem na spletu prebral, da je Milan Kučan obiskal sedež stranke
LDS, pa sem vseeno moral spet sesti za računalnik.
Človeka ob takšni vesti res prime sveta jeza. Kučan je še spomladi
zatrjeval, da ga zanima zgolj ekologija in mlada generacija, sedaj
pa ne samo, da je postal politični boter Zorana Jankovića, ampak se
celo vsakodnevno vmešava v predvolilno tekmo. On in njegovi so pač
izračunali, da je 20 odstotkov Zorana Jankovića gravitacijska točka prek
katere ne morejo in ki pomeni, da politično nasedejo. Zato Kučanov obisk
Katarine Kresal, ki jo je že pokopal, pa danes zopet potegnil iz naftalina.
Res bi bilo potrebno za Kratki kurz učenja Macchavellija a la Sloveno
zbrati Kučanove izjave in dejanja zadnjih nekaj let.
Ameriški predsednik odleti
Ameriški predsednik ob koncu svojega mandata v trenutku, ko
zaprisega nov predsednik, odleti iz Washingtona. Dobesedno. Poslovi
se od najtesnejših sodelavcev, se vkrca na enega od obeh Air force One
in simbolično odleti v domače kraje.
Kaj s tem izkazuje ameriška politična kultura? (Pa s tem ne želim
propagirati ameriškega političnega sistema.) Ko bivši ameriški predsed
nik odleti iz glavnega mesta in to spremlja za trenutek vsa Amerika in
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svet, želi elita pokazati, da je nastopila era novega predsednika. Bivši
predsednik po pravilu tudi dolgo časa ne daje političnih izjav, ampak
se predvsem ukvarja z ustanavljanjem svoje knjižnice in pisanjem
spominov. Če je predsednik v Washingtonu “dobre volje” potem bivšega
predsednika angažira v kakšni politični akciji, ki mora biti zaradi različnih
razlogov “low profile”. In to je to.
Ameriški sistem tako črno na belem dokazuje, da sta dva man
data resnično dva mandata in ne dva mandata in potem neformalna
uzurpacija oblasti dokler je to fizično mogoče, kot je to v primeru
Milana Kučana. Nimam nobenih iluzij o neformalnih vzvodih oblasti v
ameriškem političnem sistemu, ampak Slovenija se približuje, rekel bi
naivno, nekemu neustavnemu položaju.
Seveda, kolikor poznam slovensko dušo, bi se mi Slovenci predvsem
skoncentrirali na “bistveno” pri tej primopredaji oblasti. Grem stavit,
da bi na referendumu enodušno sklenili, da naj gre bivši kar peš iz
Ljubljane. »A bomo sedaj pa še za letalo trošili?«
Milan Kučan pa kot fazan čepi
No, Milan Kučan po odhodu s predsedniške funkcije ni odšel nika
mor. Še najmanj pa s političnega prizorišča. Resda se je za časa, ko je
Janez Drnovšek postal nekdanji predsednik države nekoliko politično
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potuhnil, pa vendar je v predvolilni tekmi (med Gasparijem in Türkom)
že začel obiskovati kandidate.
Popolnoma pa se je navzven aktiviral za zadnje volitve, kjer je
brezkompromisno podpiral “levi trojček”. In odkar je Milan Kučan bivši
predsednik države, dela prav to, kar ameriška politična kultura in sistem
ne dovoljujeta. Oziroma dovoljujeta vsakemu zgolj dva mandata, potem
mora bivši predsednik politično in dejansko oditi.
Slovenci, “specialisti” za drobnarije
Slovenci kot “specialisti”, ki imamo dar za reševanje političnih proble
mov v obratnem vrstnem redu po pomembnosti, smo se tedne in mesece
politično špetirali o (materialnem) statusu bivšega predsednika. Seveda,
ker stvari rešujemo ad hominem in ne ad rem. Tedanji politični opoziciji, ki
se ji sedaj prikazuje oblast, se je meglilo pred očmi od možnosti, da bi bivši
predsednik imel pogoje (torej Kučan ali Drnovšek), takšne kot mu pritičejo.
Ampak s tem smo pokazali predvsem precej nizko politično kulturo.
V tej debati pa se je popolnoma pozabilo, da je potrebno oprede
liti tudi politično plat zadeve, torej, kako se naj politično obnaša bivši
predsednik države.
S stališča državniškega interesa načelno ni problemov. Tudi bivši
predsednik zastopa predvsem interese države in se tako tudi obnaša.
Kar pomeni, da se bivši predsednik države nikakor ne more v stilu najbolj
navadnih politikantov vmešavati v predvolilni boj.
Milan Kučan pa nam želi vsiliti predstavo, da dela oboje v interesu
države. Da je tudi njegova politična “izbira” v interesu slovenske države.
In tu, na tem mestu vidimo, kako absurdno je Kučanovo prizadevanje, da
bi dal svojim popolnoma privatnim interesom nek “državniški navdih”.
Z reciklažo Katarine Kresal se je pokazal kot pravi politični trgovčič par
excellence.
Kmetovalec Milan Kučan
Nimam popolnoma nič proti temu, da se prekmurski kmetovalec in
Kučanov soimenjak vsakodnevno vmešava v politične boje ali predvolil
no tekmo. S tem ni nič narobe. Narobe pa je, če se Milan Kučan, kot bivši

predsednik vlade vmešava v predvolilno tekmo kot zadnja branjevka in
skuša svoje delo predstaviti kot da služi višjim interesom.
S tem ustvarja pri nekem povprečnem dojemajočem potencialnem
volilcu videz, da se on, Milan Kučan, bivši predsednik države zavzema za
državniške interese. Da je v interesu te države, da Zoran Janković postane
premier slovenske vlade. Jutri. Da je v interesu te države “levi trojček”.
Predvčerajšnjim. Da Katarina Kresal ni več v interesu te države. Včeraj.
Da je Kresalova seveda v interesu te države. Danes zjutraj. Politikantstvo
in ne državni interesi.
Kučanovo politično ravnanje je, če že ne zakonsko, vsekakor politično
preko meje. Zato bo potrebno zakonodajo spremeniti tako, da se takšni
politični ekscesi in zlorabe v prihodnosti preprečijo.
Dosmrtni Milan Kučan
Milanu Kučanu želim seveda veliko zdravja in produktivnih let. Res.
Se bom pa z vsemi silami boril, da preneha Slovenijo enkrat za vselej
“politično jahat” in davit s svojo politično prisotnostjo. Sam tega ne
vidi, zateka se v neke pravljice “poslanstva slovenske politične levice”
čemur se že koze smejijo. Gre zgolj za njega in njegove osebne interese.
Josipa Broza Tita je jugoslovanska skupščina izvolila za dosmrtnega
predsednika iz hvaležnosti in strahu obenem, tukaj pa se nam, prebi
valcem Slovenije, skuša Milan Kučan skozi družbene metastaze vsiliti
kot dosmrtni neformalni predsednik.
In prav s tem stanjem moramo enkrat za vselej končati. Naj že enkrat
napiše spomine in naj bo Milan Kučan prvi predsednik komunistične
partije s takšnim delom. Če si upa!? Nas pa naj pusti pri miru.
P.S. Kučan je še pred dnevi na vsa usta hvalil Zaresov gospodarski
program in prek zagrebškega Globusa nas, neuke domorodce poduče
val, da štejejo programi. Zakaj je potem danes šel k Kresalovi in ne k
Golobiču? Zaradi čistega oportunizma, seveda. Ker je pač ocenil, da je
Golobič politično mrtev, Kresalka pa kaže minimalne znake političnega
življenja. Kučan je politični trgovčič, ki za 1% volilcev več zamenja preko
noči 99 % svojih političnih prepričanj.

In tako se nadaljuje, kar je popisal v Financah Urban Vehovar pod naslovom “Povest o rojstvu pošasti”.
Pošasti, ki prehranjuje prebivalstvo Republike Slovenije vse od leta
1945, moramo iztrgati srce. Če je ne bomo pokončali, bo umirala še nekaj
let, v predsmrtnih krčih pa nas bo pohabljala ter odrekla prihodnost
nam in našim potomcem.
Rojstvo zveri
S stališča naše razprave je izjemno pomembno, da je nova politična
in gospodarska elita, ki si je oblast prilastila po letu 1945, povečini kmeč
kemu prebivalstvu omogočila, da je tradicionalne preživetvene vire, to je
delo na poljih ter sezonsko delo v rudnikih in gozdovih, dopolnilo z zapo
slitvijo v industrijskih obratih. Zadnja je prinašala reden dohodek, poleg
tega pa je povojna elita vzpostavila še mehanizme socialne države. Tako
je bil po letu 1945 zgrajen slovenski tradicionalni preživetveni model, ki
je vzpostavil razmere, v katerih je večina prebivalstva RS izkusila doslej
nesluteno raven blaginje. Še prej pa je nova elita obračunala s prejšnjimi
političnimi elitami, podjetniki in meščanstvom. Zver je bila rojena.
Pravkar omenjeni preživetveni model ne bi deloval, če bi ne bil pove
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zan z novim poslovnim modelom. Nova elita je dosedanjim kmetom – in
peščici predvojnih industrijskih delavcev – omogočila redno zaposlitev
s spremljajočo socialno varnostjo in si hkrati zagotovila poceni delovno
silo, ki vse do danes tvori temelj konkurenčnosti gospodarstva RS.
Zver je rasla v fevdalnem hlevu
Razmerje med novo elito in delavstvom je bilo recipročno: novo
delavstvo je na eni strani eliti zagotovilo poceni in zvesto delovno silo
ter legitimiralo poslovne in politične ambicije nekdanjih partizanov, ki
so postali direktorji. Na drugi strani pa je nova elita delavstvu omogočila,
da je ohranilo dostop do zemlje, potemtakem dostop do ohišnice kot
izjemno pomembnega preživetvenega vira. Tako je postalo novo delav
stvo v dobrem in slabem povezano s krajem bivanja, skupaj s krvnim
sorodstvom ter mehanizmi sorodstvene in lokalne recipročnosti. Še več,
nekdanji partizani so otrokom novega delavstva zagotovili štipendije za
študij v večjih univerzitetnih središčih in zaposlitev po končanju študija.
Z malce ironije lahko v okviru po letu 1945 vzpostavljenih recipročnosti
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med elito in ruralnim prebivalstvom govorimo o vzpostavitvi novih
fevdalnih vezi.
Prvi utripi srca fevdalne zveri
Dejstvo je, da je (bilo) mogoče slovenski tradicionalni preživetveni
model ohranjati le tako dolgo, dokler je (bil) podjetjem zagotovljen
podhranjen trg, zmožen odkupiti vsakršen proizvod, ne glede na njegovo
kakovost. Na drugi strani mora biti podjetjem zagotovljen neomejen do
stop do denarnega toka, ki omogoča njihovo tekoče poslovanje. Zato je
jugoslovanski trg pomenil podjetniška nebesa, v katerih je bilo mogoče
prodati vsakršen slovenski izdelek. In prav zato so partizanski direktorji
ustanovili banke, s katerimi so financirali svoje poslovanje, ohranjali
polno zaposlenost delavstva in posledično upravičili partijsko oblast.
Dejstvo pa je, da načrtno zgrajeno gospodarstvo nikoli ni bilo
konkurenčno. Zato se ne smemo čuditi, da so vodeno industrializacijo
spremljale endemične težave socialističnega gospodarstva, ki so vo
dile do ponavljajočih se reform, ki so trajale tako dolgo, kot so trajale
socialistična ureditev in spremljajoče možnosti neomejenega dostopa
do denarnega toka. Zadnjega že vse od sedemdesetih let prejšnjega
stoletja spremlja intenzivno zadolževanje v tujini.
Zver se je po letu 1991 prelevila v pošast
In ne samo to, leta 1945 rojena zver živi še danes in niti v obdobju
po letu 1991 ni bila sposobna za samostojno preživetje. Le da se je
zver prelevila v pošast, ki se hrani z življenjsko silo izgorelega in vse
bolj obupanega delavstva. Posojila, ki jih v zadnjih nekaj letih z vse
večjo vnemo najemajo slovenske oligarhične elite, bo tako in tako
poplačalo delavstvo oziroma prebivalstvo RS. Vendar naše oligarhične
elite v zadnjih 20 letih nikakor niso izgubljale, temveč so v procesu
privatizacije pokradle tudi tisto, česar zaradi ideoloških razlogov pred
letom 1991 niso smele.
Slovenski preživetveni model se je izčrpal,
toda pošast vztraja pri življenju
Doslej je v vseh zgoraj orisanih procesih izgubljal srednji razred,
torej izobražen del prebivalstva, skupaj z njim pa tisti podjetniki, ki
niso bili vpeti v politično-poslovna oligarhična omrežja. Vendar zdaj
skupaj z izobraženci in avtonomnimi poslovneži hira in umira tudi
delavstvo. Slovenski tradicionalni preživetveni model se je dokončno
izčrpal. Tovarne, v katerih je zaposleno delavstvo, so nekonkurenčne
in bodo pod težo dolgov postopoma ugasnile. Povečana intenzivnost
dela jemlje čas za delo na polju in delo v okviru sive ekonomije ter po
hablja izgorelo prebivalstvo, ki je vse bolj bolno in se naglo stara. Zato
postaja, v seštevku, nevzdržno tudi financiranje socialnih transferjev,
ki jih je doslej zagotavljala socialna država. Igre je konec. Toda pošast
še vztraja pri življenju.
Dejansko se po letu 1991 ni spremenilo nič. Tej državi iz ozadja še
zmeraj vladajo tiste elite in sile, ki so ji vladale od leta 1945. Vendar so
se jim zdaj pridružili novi oblastniki, novi priganjalci, nove skupine ro
parjev, ki držijo pošast za povodec. In dokler bodo stari in novi oblastniki

hranili srce pošasti, ji bodo tudi vladali in se hranili z njeno krvjo. Bodite
prepričani, da se tega tako eni kot drugi dobro zavedajo.
Srce pošasti ima ime
Ker je bil nadzor denarnega toka življenjskega pomena za ohranja
nje oblasti oligarhične politično-poslovne elite, je njegovo upravljanje
prevzela pooblaščena in tajna združba, ki se je takrat imenovala Služba
državne varnosti (SDV). In ljudje, povezani s to službo, še zdaj upravljajo
vse banke in posredno tudi vsa podjetja v RS, ki so v družbeni lasti. O tem
priča intervju, ki ga je pred meseci za RTV dal Niko Kavčič, esdevejevec
in dolgoletni direktor Ljubljanske banke. Vedeti morate, da so vajeti
NLB po njegovi uradni upokojitvi vzeli v roke nasledniki, ki so
prejšnjo zver spremenili v pošast. Oblikovali so jo po svoji podobi.
Dostop do denarnega toka je pogojen z lojalnostjo
Stari gospodarji so po letu 1991 na novo rekrutiranim sodelavcem
dovolili, da sodelujejo v orgiji pitja krvi, čeprav pri tem žrtvujejo celotno
družbo in njeno prihodnost. To so lahko storili, ker so nadzorovali in še
zmeraj nadzorujejo srce zveri.
Trdim, da je poslovanje akterjev iz gospodarske arene pogojeno z
dostopom do denarnega toka v RS, ki ga omogočajo vratarji, ki iz ozadja
obvladujejo banke v državni lasti. Ker so vratarji izredno močni in ker
nikoli ni prišlo do njihovega očiščenja v procesu lustracije, so iz dostopa
do denarnega toka izločena vsa potencialno najkonkurenčnejša manjša
in srednje velika podjetja. Zato je dostop do denarnega toka v RS pogo
jen z vključitvijo v omrežja, ki obstajajo že dlje časa. In ta podeljujejo
denar na podlagi političnih in ne morda gospodarskih oziroma tržnih
meril, ter na podlagi posebnih meril lojalnosti.
Še več, udeležba v poslovnih dejavnostih privilegiranega kroga se
izplača tudi glede na to, da so posojila, ki jih najemajo na novo rekru
tirani podjetniki, precej ugodnejša od posojil, ki jih drugi podjetniki
najemajo pri bankah v zasebni lasti. Tako banka v državni lasti docela
izkrivi smoter bančne dejavnosti in docela deformira tržne zakonitosti.
Izgube banke v državni lasti pa nato tako in tako poplačajo davkopla
čevalci v ponavljajočih se dokapitalizacijah. S tega stališča je izjava
predsednika uprave NLB Boža Jašoviča, da NLB kreditira podjetja zato,
da bi s posojili tudi zaslužila, najmanj groteskna.
Pošasti moramo iztrgati srce
V okvire navedenega morate prevesti zavzemanje za lastninsko
ohranitev “družinske srebrnine” in “nacionalni interes”. Oboje služi
zgolj interesom pravih lastnikov pošasti, zblaznelim starcem in
njihovim mlajšim posnemovalcem, ki pohlepno žrejo darove, ki
jih degenerirani zveri prinaša izgorelo prebivalstvo. Popolnoma
jasno pa je, da moramo pošasti iztrgati srce, če hočemo sploh računati
na znosno prihodnost v blaginji, in ne v revščini večine prebivalstva
RS. Z drugimi besedami, nujni sta privatizacija NLB in njenih dvojčkov
ter privatizacija podjetij v družbeni lasti. Druge rešitve ni. Kdorkoli
zagovarja družbeno lastnino, je v danih razmerah bodisi naiven bodisi
do kraja pokvarjen.

Za sklep lahko rečem samo: kar so si izvolili, to imajo. Očitno se Slovencem še vedno godi predobro, da izvolijo na oblast take kreature. Očitno
mora najprej izumreti ta generacija opranih možganov, ki naseda vsakemu obrekovanju in vsem praznim obljubam. Šele potem se bo lahko uveljavila
neobremenjena generacija – če bo do takrat od Slovenije sploh še kaj ostalo.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
NEZNAN SVETNIK
nadaljevanje

Sedaj se pa vrnimo k vencu in napisu.
Po grščini so imeli matematiko in nemška deputacija je šla prosit razrednika, da bi on odločil, v
katerem jeziku naj bo napis.
»V tem slučaju se pač lahko zedinite,« je rekel Wester. »Ozirati se morate na to, da je bil Sesserl Nemec
in da je tudi njegova rodbina nemška. Zato ne kaže
(Nemci so dvignili glave) narediti slovenskega napisa. Skoraj ni drugače, kakor da se odločite za latinski
jezik, ki je popolnoma nevtralen.« (Sedaj smo pa mi
dvignili glave. Nemci so pa kar vkup zlezli.
Ubogi Sesserl je imel zelo lep in drag pogreb. Peljala sta ga dva para konj. Čičar je rekel, da bi ga sploh

ne bilo treba peljati, če bi bili starši ta denar, ki ga je
stal pogreb, izdali za Pavla, ko je še živel.
Pri tem sem spoznal, da nismo tako napak sodili,
ko smo svoje dni uradniške otroke nažigali z “lačenbergarji”. Njihove nespametne matere pač niso
na nič drugega gledali kakor samo na to, da so bili
“nobel” oblečeni, poleg tega pa bledi in suhi; tudi to
je bilo namreč “nobel”.
»Ich will keine robuste Kinder haben« (Jaz nočem
imeti debelih otrok), je rekla Sesserlejevka, ko so
njeni otroci že v Tolminu stradali in po hišah prosili
polente.
V tem oziru je bila moja mati že bolj – izobražena.

ATEIST
Bilo je v odmoru po logiki. Še danes vidim pred
seboj Korbarja, kako je sedel v zadnji klopi in utemeljeval svoje “ateizem” s pomočjo pravkar naučenega
silogizma.
Prva premisa: Vsak matematik je ateist.
Druga premisa: Jaz sem matematik.
Sklep: Jaz sem ateist.
Njegova izjava je izzvala vesel smeh, ker je bil
silogizem popoloma napačen. Že prva premisa je
bila neresnična, kajti razen vernega Westra je bil
matematik tudi dr. Svetina, ki mu pač nihče ni mogel
očitati ateizma. Korbar je sicer znal matematiko dobro, toda matematik še ni bil. Prav tako tudi ne ateist.
Nosil je namreč vedno rožni venec v hlačnem žepu,
kar menda ni navada pri ateistih. Seveda, takrat je
bila svobodomiselnost nekam moderna in marsikdo
se je ozaljšal s svobodomiselnim prejem in gledal
pomilovalno na prepričane in praktične kristjane,
ker je mislil, da mu daje “ateizem” nek poseben sijaj.
Bilo pa je takih “ateistov” več med Nemci kakor med
nami Slovenci. Njihovo brezverstvo jih pa ni prav
nič oviralo, da se ne bi hinavsko laskali zastopniku
vere, dr. Svetinu.
Dobremu gospodu so nekateri očitali, češ da je
rajši imel gosposke fante kakor pa dobre, versko
vzgojene sinove kmečkih družin. Je nekaj resnice na
tam, a jaz, ki sem dobro poznal njegovo blago srce,
mu nisem zameril. Bil je pač pod vplivom profesorja
Zupana, ki je za vero in slovenstvom najbolj cenil
olikano vedenje ali, kakor je on rekel, “kulturo”.
Alojzniki so to njegovo slabost včasih zlorabili.
Tako so na primer na pustno nedeljo poslali odposlanstvo treh “mož” k Zupanu z “velevažnim”
vprašanjem, ali se krofi jedo z rokami ali z vilicami.
Ako bi mene vprašali, bi jim bil odgovoril, da se
krofi jedo z usti. Zupan jih je pa pohvalil, da se zanimajo za to velepomembno vpašanje, ki pa, žal, še
čaka končne rešitve.
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»Dokler ni ta kulturna zadeva popolnoma rešena,
smete jesti krofe tudi tako, da jih pretrgate na polovico, to pa samo s palcema in kazalcema.«
Ker je bilo Zupanu olikano vedenje tako zelo pri
srcu, ni bilo prav nič čudno, da je rajši imel gosposke
fante, ki so se znali fino vesti, kakor kmečke, ki niso
poznale “kulture”. In tega duha se je nekoliko navzel
tudi dr. Svetina. Sicer mu pa ne moremo zameriti, če
je bil prijazen proti sinu kakega dvornega svetnika,
ki je znal vse paragrafe “kulture” in jih izvajal tudi
v občevanju s profesorji, čeprav se je za njihovimi
hrbti posluževal zanje ne posebno laskavih priimkov.
O dr. Svetinu je bilo tudi znano, da bolje uči matematiko kakor verouk. Zelo zabit in len je moral biti
tisti, ki se pri njem ni naučil matematike vsaj za zadostno. V verouku so mu pa očitali suhoparnost. Res
je, da nas ni znal s svojim predavanjem “vžgati”. Zato
nas je pa učil toliko bolje s svojim zglednim življenjem. Vsem, ki so trdili, da mora študent na univerzi
izgubiti vero, je njegova oseba kazala, da to ni res; kajti
tudi on je študiral na vseučilišču in je bil izprašan iz
matematike in fizike, pa je navzlic temu ostal zgleden
in pobožen duhovnik. Ako kak njegov učenec, ki je
izgubil vero, zvrača nanj krivdo, naj le pogleda v svoje
srce in bo našel vir svojega ateizma vse drugod kakor
pa v “suhoparnemn” razlaganju dr. Svetine.
Sploh pa ljudje, ki nimajo močne volje in trdnega značaja, iščejo skoraj v vsaki nepriliki in nesreči
krivca drugje, samo tam ne, kjer bi ga našli, namreč
v samem sebi. In tako očitajo tudi tisti, ki so med
študijem ali pozneje postali brezverni, svojemu katehetu, da jih ni znal v veri utrditi. Kako naj ga utrdi,
če pa fant zanemarja vsa sredstva, ki mu jih priporoča, če zahaja najrajši v slabo družbo, kjer se o veri
prezirljivo ali celo zaničljivo govori, če kar požira
protiversko in nenravno čtivo, če sprejema zmotna
mnenja, dvomljive podmene, napačne trditve brez
vseh dokazov ko čisto resnico, medtem ko se z zlob31
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no voljo upira vsakemu katehetovemu nauku, če ga
sploh posluša. Vsemu temu se pridruži še njegova
vzbujajoča se čutnost, ki večkrat z vso silo poželi, kar
vera prepoveduje, nasprotno pa občuti dolžnosti, ki
jih nalaga, kot nadležno težko breme.
Katehetom se tudi včasih očita, da ne znajo dijaštvu pokazati pota iz verskih dvomov. Kako naj ga
mu pokažejo, če ga pa fant noče videti? Kdor išče
pouka zato, da se reši dvomov, ga bo gotovo našel pri
katehetu. Ako pa stori dijak vse, da si utrdi dvom in v
njem ostane, mu ga še tako učen in spreten katehet
ne bo izbil iz glave.
Današnja mladež je glede verskih vprašanj zelo
zvedava. Navadno so najbolj “ukaželjni” tisti, ki doma
prav neradi vzamejo verouk v roke. Ako se katehet
poda, porabi lahko celo uro z odgovarjanjem na vsa
mogoča vprašanja in prav to je namen večine radovednega šolskega “občinstva”. So pa vmes tudi taki,
ki bi le radi kateheta spravili v zadrego.
Dr. Svetina je bil v tem oziru pred nami varen.
Oglasili smo se samo takrat, kadar nas je vprašal.
Njegovo razlago smo sprejeli čisto mirno, ne da bi
zahtevali kaka pojasnila, in tako so veroučne ure
potekale v medsebojni slogi brez vsakih debat. Šele
potem, ko so se za dr. Svetino zaprla vrata, je včasih
kdo vrgel med nas kako trditev, ki je bila pravkar
obravnavani dogmi nasprotna. Splošno pa verske
debate tudi v odmorih niso bile v navadi. Ves prosti
čas smo namreč porabili ali za razno prepisovanje
ali pa za viteške igre.
Ker ni bilo takrat dijaških društev in kongregacij,
se nismo že v šoli “opredelili” v “katoliške” in “svobodomiselne”. Tudi se ne vem spomniti, da bi bili
“ateisti” svoje tovariše sramotili zaradi njihovega
verskega prepričanja. Edina izjema je bil menda
Čičar, ki je sicer poznal “kulturo”, a je bil poleg tega
eden najhujših klafačev. Tako sem ga slišal pri neki
priliki, kako je našemu najboljšemu tenoristu Kozini
očital, da se brati z bodočimi “farji”.
Tudi midva sva enkrat treščila skupaj. Brali smo
neko Horacijevo pesem, v kateri očita pesnik rimski

duhovščini, da lazi za dediščinami. Repušnik si je
pa tu in tam rad privoščil našo cerkveno gosposko
in je zato pripomnil, da tudi naši duhovniki včasih
tako ravnajo.
»Kajne, ti boš tudi tak far?« mi je pošepnil Čičar.
Jaz sem mu odgovoril s krepkim sunkom pod
rebra. Repušnik je to “prijazno gesto” opazil, pa ni
nič rekel. Imel me je namreč za zelo nedolžnega in si
je gotovo mislil, da je Čičar to “gesto” zaslužil. Zdi se
mi pa tudi, da me je smatral za precej – omejenega.
Ko nisem pri neki priliki vedel, da leži Monte Carlo
v državici Monaco, mi je rekel s pomilovalnim nasmehom: »Za vas je pač vseeno, kje leži, saj vi itak ne
boste nikdar prišli čez domačo mejo.»
Tudi profesorji so zmotljivi…
Repušnik je bil precej trmaste narave. Navzlic
temu je pa svoje mnenje o meni, kar se tiče “prekoračenja domače meje”, korenito popravil. Ko me je
pozneje srečal v Ljubljani kot samostojnega človeka,
mi je priznal, da ni nikdar mislil,da bi jaz kdaj tako
visoko in tako daleč prišel.
Nekoč se je spravil Čičar na Rajzeka, precej poštenega fanta, ki se o njem ne vem spomniti, da bi
se bil kdaj udeležil klafanja, ki se je v višjih razredi
zelo razpaslo. Videl sem ga tudi večkrat v šenklavški
cerkvi, kamor smo se hodili priporočat, da bi nas
Bog varoval slabih redov. Molil je vedno pobožno in
iskreno ter vrgel včasih celo kak dar v pušico. To je
Čičar zvedel in ga takoj prijel, če je res taka “tercijalka”, da hodi pred šolo v cerkev. Fantu je padlo srce v
hlače in se je izgovarjal, češ da ne gre v cerkev zato,
da bi molil, ampak iz popolnoma drugih vzrokov.
Meni se to ni zdelo ne pametno ne častno. Namesto da je posnemal Petra na Kajfovem dvorišču,
naj bi bil zavrnil Čičarja, da je ta zadeva popolnoma
njegova stvar, ki njega prav nič ne briga.
Kako je danes v tem oziru med študenti, ne vem.
Dijakinjam bi svetoval, da bi ne posnemale Jezusovih
učencev, ki so se poskrili, marveč njegovo Mater, ki
je šla za njim pod križ, dijaki pa naj gredo za Evangelistom, ki jo je spremil…

DEKLICA Z VRTNICAMI
Ob “Kranjski hranilnici” hodi gori in doli osmošolec Daben, po domače “Cirkusdirektor”. (Imel je
suknjič na škrice.)
On čaka…
To čakanje je v neposredni zvezi s pismom, ki ga je
prejel dobrodušni Dunajčan pred nekaj dnevi. Papir
je dišal po vijolicah, vsebina je bila pa tale:
Velecenjeni gospod!
Večkrat Vas srečam na ulici. Naredili ste name
globok vtis. Moje srce je še prosto in upam, da je
Vaše tudi. Ali se ne bi moglo dvoje src združiti v lepi
idealni ljubezni? Ako Vas že kake druge nežne vezi
ne vežejo, pridite v soboto popoldne pred “Kranjsko
hranilnico”. Tam Vas bom med 3. in 4. čakala. Da se
laže spoznava, bom imela v roki 3 rdeče vrtnice.
V trdnem upanju, da bodo moje besede našle odmev v Vašem srcu, pričakujem željno prvega sestanka.
                                                      “Deklica z vrtnicami”.
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Upanje “Deklice z vrtnicami” ni bilo zastonj.
Točno ob pol 3 je bil Cirkusdirektor že na mestu in
je tam vztrajal precej čez peto uro. Vsi mogoči ljudje
so hodili mimo, samo tiste ni bilo, ki jo je fant hrepeneče pričakoval, “Deklice z vrtnicami”. Zato so ga
pa toliko bolj nadlegovali njegovi sošolci s svojimi
indiskretnimi vprašanji.
Ob treh je že prišel prvi.
»Servus, Daben! Kaj pa čakaš tukaj?«
»Ah, veš, no… gospodinja ima nekaj v hranilnici
opraviti, me je pa prosila, naj jo zunaj počakam,« je
lagal Cirkusdirektor, da bi se nadležneža znebil; pa
se ga ni.
»Kaj boš čakal sitnico! Pojdi rajši z menoj, greva
malo v Tivoli.«
»Pa jo moram čakati,« se je izvijal revež.
»No, dobro, ti bom pa delal družbo, da boš laže
čakal. Ali imaš že matematične naloge narejene?«
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In brezobzirni nadležnež je tako dolgo silil vanj,
da mu je slednjič povedal resnico.
»Seveda, če imaš pa sestanek, potem te pa ne bom
motil. Servus!«
In Daben se je oddahnil, pa ne za dolgo. Kmalu
potem je prišel drugi, nato tretji in tako naprej, sami
njegovi ožji tovariši. Fant si je vselej skušal pomagati
s pravljico o gospodinji, ki je šla v hranilnico, slednjič
pa je moral seveda z resnico na dan. Tako so ga mučili
do štirih.
»Sedaj pa mora biti vsak čas tu! Gotovo se je kje
kaj zamudila, da še ni prišla.« Tako je Daben sam pri
sebi opravičeval “Deklico z vrtnicami” zaradi njene
netočnosti in se oziral na vse strani, od kod se bo
prikazala. Tu prihiti naenkrat od gledališča sem, pa
ne težko pričakovana z rdečimi vrtnicami v rokah,
marveč sošolec Druke.
»Servus, Daben!« je klical že od daleč. »Ravno
prav, da sem te dobil. Prosim te, posodi mi grškega
‘Freunda’.«
»Prav rad, če bi ga imel s seboj. Kaj misliš, da nosim
jaz ‘Freunda’ vedno v žepu?«
Fant je bil že nekoliko nejevoljen zaradi neprestanega motenja. Pa Druke se ni dal odgnati.
»Vem, da ga nimaš pri sebi. Mislil sem, da bi šel s
teboj na dom. Zvečer ti ga prinesem gotovo nazaj.
Kar pojdiva, saj ne stanuješ daleč.«
Prav tega se je še manjkalo Cirkusdirektorju, da bi
šel zdaj Drukeju na ljubo domov! Seveda, medtem bi
pa “Deklica z vrtnicami” prišla in vsa obupana odšla,
ker bi ga ne našla. Zato je revež zopet poskusil najprej
z gospodinjo, kar mu je pa prav tako uspelo kakor v
prejšnjih primerih.
»Pusti me,« je rekel slednjič ves jezen. »Imam sestanek z neko damo, ki mora biti vsak hip tu. Če hočeš,
pa pridi zvečer po ‘Freunda’!«
»Tako, sestanek imaš? Je li lepa? Rad bi jo videl.
Kajne, saj dovoliš, da počakam? Ko pride, pa izginem,
da vaju ne bom motil.«
In Druke je potegnil ogledalce iz žepa in si popravil kravato, akoravno mu je čisto prav stala. Bil
je namreč precej gizdalina. Sedel je v šoli za menoj,
imel je ogledalo na klopi in si cele ure pulil kocine
iz rok ter si gladil brke.
»Ampak, Druke, ne bodi vendar tako indiskreten,«
ga je prosil Daben. »Ako naju dama vidi skupaj, niti
blizu ne bo prišla, tako je sramežljiva.«
»Seveda, če je stvar taka, potem pa ne bom nadlegoval. Servus!«
Daben bi si bil rad sedaj oddahnil, pa ni utegnil.

Komaj je Druke izginil v Beethovnovo ulico, je
že prišel iz nje Pock, “der schöne Pock” (lepi Pock),
kakor ga je Wester rad imenoval.
»Also, der schöne Pock, kommen Sie heraus« (Torej, lepi Pock, pridite ven), ga je poklical včasih. In
ako se je fantu pri nalogi kaj ustavilo, je takoj začel:
»Freilich, shön is er, schön, und nachsteigen thut
er auch (Seveda, lep je, lep in tudi za dekleti hodi),
matematike pa nič ne zna. Čakajte, po šoli pojdem
za vami na promenado in bom povedal dekletom,
da ste dobili danes ‘Null’ – ‘Null’!«
Torej, “der schöne Pock” je prišel naravnost čez
ulico k Dabnu.
»O, servus Daben! Kaj pa tu čakaš?«
Cirkusdirektorju je pošla potrpežljivost.
»Kaj pa tebe briga, če čakam? Jaz sem že sit tega ved
nega spraševanja. Ste se li zmenili, da prihajate drug
za drugim in me nadlegujete s svojo radovednostjo?
Če čakam, pa čakam. To je popolnoma moja zasebna
zadeva, ki nikogar nič ne skrbi. Glej, da hitro izgineš!«
Pock se na ves glas zasmeje.
»Aha, sedaj mi je stvar jasna! Ta je pa dobra, kakor
v opereti. Ti čakaš tu, ona pa tam”«
»Kdo čaka… kje čaka?« je planilo iz Dabna.
»Pusti me, saj mi boš še rokav raztrgal. Pravkar sem
videl tam v Beethovnovi ulici še precej čedno dekle,
ki očividno nekoga čaka. V roki ima…«
»Vrtnice?«
»Da, tri velike rdeče vrtnice. Od kod pa ti to veš?«
Daben ni utegnil odgovoriti. Drl je kakor obseden
čez cesto in je v naslednjem trenutku že izginil v
Beethovnovi ulici.
Pock je gledal za njim in se tako smejal, da se je
moral za ograjo prijeti. Bil je prav zadovoljen s svojim, po vijolicah dišečim pismom, ki ga je bil pisal v
imenu “Deklice z vrtnicami”.
Vso to zgodbo s podrobnostmi vred sem zvedel
naslednji ponedeljek v šoli, ko so se “zarotniki” menili, kako so potegnili ubogega Dabna; on jih je zvesto poslušal in se trudil, da bi kako besedo razumel.
Govorili so namreč slovensko.
V drugem odmoru je prišel k meni in me vprašal,
o kom so se prej menili in čemu so se tako smejali.
»Oh nič, o samih neumnostih! Saj veš, da jim hodijo le dekleta po glavi.«
Daben je obiskoval že osmo leto ljubljansko gimnazijo, pa se ni niti toliko slovenščine naučil, da bi
bil razumel fante, ko so vpričo njega kovali zaroto
in ko so se prav tako vpričo njega menili, kako jim
je zarota uspela.

DVAJSET LET POZNEJE
Bernard Shaw je rad delal na vrtu. Nekega dne je
prišla na obisk ženina prijateljica, ki ga ni poznala.
Književnik je prav takrat plel na cvetličnih gredah.
»Ali že dolgo delate pri gospe Shawovi?« – »Nekaj
nad dvajset let,« ji je odgovoril. – »O, ali vam dobro
plača?« – Pisatelj jo je čudno pogledal: »Ne, sam si
kupujem hrano in obleko.« – »Poslušajte,« je začela

gostja, »pridite k meni v službo! Dala vam bom dobro
hrano, obleko in spodobno plačo.« – »Ne zamerite,«
ji je odgovoril Shaw, »tega ne morem sprejeti, ker
sem obljubil, da bom vse življenje delal pri gospe
Shawovi.« – »Kaj pravite?« je bila obiskovalka vsa iz
sebe. »Saj to je vendar suženjstvo!« – »Ne, ne,« ji je
odgovoril književnik, »pri nas pravimo temu zakon.«

PRISILJENI SPLAVI NA KITAJSKEM
skupaj z Združenimi narodi si jih kriv tudi ti
Prisiljeni splavi in sterilizacije, izbirni splavi ženskih zarodkov in umori otrok se na Kitajskem še kar nadaljujejo po zaslugi uslužbencev, ki so odgovorni za nadzor nad prebivalstvom. Dejstvo je, da vse to financirajo
Združeni narodi in druge mednarodne organizacije. Na ta način so vse države udeležene pri tem množičnem
pokolu, ki je »stokrat hujši kot pokol na Tiananmen in se ponavlja vsak dan v polni dnevni luči« (Čai Ling,
bivši vodja Tiananmena). Podatke o tem je zbrala Reggie Littlejohn, predsednica organizacije “Women’s Rights Without Frontier”. Iz prava je doktorirala na univerzi Yale in predavala na najprestižnejših ameriških
univerzah: Harvard, Stanford, George Washington University.
Ti financiraš prisiljene splave na Kitajskem. In jaz
tudi. Ne samo odločitev za splav, ampak prisiljene
splave. Ni važno, če si ti za življenje ali za izbiro. Nihče
ne more podpirati prisiljenih splavov – ta izbor ne
obstoja.
Kaj so “prisiljeni splavi”? Hočeš videti mlado
kitajsko ženo, ki so jo zgrabili na ulici, jo privezali
na mizo in prisilili, da je splavila v sedmem mesecu?
Odpri si na računalniku http//www.youtube.com/
watch?v=JjtuBcJUsjY.
Politika enega otroke je prinesla tudi mnoga
druga nasilja na človekovimi pravicami. Naštejmo
najmanj tri:
1. Genocid spola. Zaradi tradicionalne prednosti,
ki jo uživajo moški otroci, so deklice marsikdaj obsojene na splav, na zavrženje, na umor otroka.
2. Spolno suženjstvo. Zaradi izbirnega uničevanja
deklic je na sedanjem Kitajskem 37 milijonov fantov
več kot deklet. To hudo neravnotežje je velika sila,
ki vodi v prekupčevanje z ženskami in v spolno suženjstvo narodov, ki so kitajski mejaši.
3. Samomor žensk. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije ima Kitajska najvišji odstotek
ženskih samomorov na svetu. Vsak dan stori samomor okrog 500 kitajskih žensk. Kaj ni ta pojav povezan s travmo, da so bile žrtve prisiljenih splavov
in sterilizacij?
In kaj imamo mi pri tem? Financiramo infrastrukture, ki jih uporabljajo za načrtovanje družine na

Kitajskem. Mednarodna skupnost financira United
Nations Family Planning Fund (Program Združenih
narodov o prebivalstvu), kot tudi International Planned Parenthood Federation in Marie Stopes International. Te organizacije delujejo na Kitajskem kot
“servisi za splav”. Leta 2001 so Združene države ukinile financiranje prve teh organizacij, ker je državni
tajnik Colin Powell izvedel raziskavo, ki je pokazala
soudeležnost te organizacije pri nasilnem uresničevanju politike enega otroka na Kitajskem. Ameriško
zunanje ministrstvo je potrdilo to odkritje, vendar
je leta 2009 obnovilo financiranje te organizacije,
ki jo denarno podpirajo tudi mnoge druge države.
International Planned Parenthood Federation
in Marie Stopes delajo z roko v roki z mašinerijo za
kontrolo prebivalstva komunistične kitajske vlade,
ki uživa žalosten sloves zaradi svojih zlorab. Spletna
stran prve od obeh odkrito izjavlja: »Združenje Family Plannning in China igra zelo važno vlogo v kitajskem programu za načrtovanje družine«. Spletna
stran Marie Stopes International našteva Komisijo
za načrtovanje družine v raznih kitajskih provincah
med »najvažnejšimi partnerji«.
Nek občudovalec ameriške demokracije je pripomnil: »Amerika je velika, ker je dobra. Če bo Amerika
nehala biti dobra, bo nehala tudi biti velika.« Bomo
res izgubili svojo dobroto in svojo veličino s podpiranjem prisiljenih splavov in spolne sužnosti na
Kitajskem?
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