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TRIGLAV (2.846 m nadmorske višine) je najvišji vrh Julijskih Alp in najvišji vrh Slovenije. Prav je, da letnik začnemo s 
sliko »snežnikov kranjskih siv'ga poglavarja« (Prešeren). Ni jasno, od kod izvira njegovo ime. Morda se nanaša na obliko 
gore Tri-glav kot se vidi z Ratitovca – to je pogled, ki ga kaže naslovna slika – ali iz Soriške planine. Možno je tudi, da je 
gora poimenovana po staroslovanskem božanstvu s tremi glavami – Triglavu, ki je bil gospodar vode, zemlje in zraka. 
Na severni strani Triglava je ostanek triglavskega ledenika, ki pa je bolj snežišče, zato ga včasih imenujejo tudi Zeleni 
sneg. Triglavsko pogorje je osrednji del Triglavskega narodnega parka, z njim je tudi povezana legenda o Zlatorogu.

Ta pripoveduje, da so v Jezerski dolini na skalni Komni nekoč bivale bele žene, ki so pomagale siromakom v stiskah, 
niso pa marale njihovih zahval in obiskov. Če se jim je kdo bližal, so ga odvračale s plazovi, nalivi in točo. Te bele žene 
so imele bele koze, ki jih je pasel neranljivi Zlatorog. Če ga je strelec zadel, je iz njegove krvi zraslo čudovito zelišče: 
triglavska roža. Ko jo je Zlatorog zaužil, je takoj ozdravel. Njegovi zlati rogovi pa so bili ključ do skritih zakladov pod 
goro Bogatin, ki jih čuva stoglavi zmaj.

Na pobudo barona Žiga Zoisa so se 26. avgusta 1778 prvi vzpeli na Triglav rudar iz Gorjuš Luka Korošec, rudar iz 
Jereke Matevž Kos, lovec na gamse Štefan Božič in ranocelnik iz Stare Fužine Lovrenc Willomitzer, ki je odpravo vodil. 

Ključna oseba pri razvoju slovenskega planinstva je bil dovški župnik Jakob Aljaž (1845-1927), ki je za 5 goldinarjev 
od dovške občine odkupil vrh Triglava (16 m2) in na njem dal postaviti stolp, ki se imenuje po njem. Ker je bil ta kmalu 
premajhen, je dal 55 metrov pod vrhom izklesati votlino, imenovano Staničevo zavetišče. Po Aljaževi zamisli je bil 
zgrajen tudi Dom na Kredarici s kapelo (uničili so jo po drugi vojski, obnovljena je bila po slovenski osamosvojitvi) in 
Aljažev dom v Vratih. Stilizirani Triglav je simbol samostojne Slovenije.

Jezusov krst praznujemo letos 13. januarja. Med januarskimi godovi so še: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in 
Gregor Nazianški (2.);  Ime Jezusovo, ki ga praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokor-
nica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v Philadelphii, Čeh po rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh Pavlin Oglejski 
(11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.); 
puščavnik Anton (17); mučenka Neža (21.); škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.);  spreobrnitev apostola Pavla 
(25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni 
učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).
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Dveh reči na jutri ne odlagaj: poboljšanja in pa dobrega dejanja.
Odlog je dobrega najhujši sovražnik.

Za danes vemo, da ga imamo; ako še jutro doživimo, ne vemo.
bl. Anton Martin Slomšek

Če je v prosincu gorkota,
bo v jeseni sirota.

Če prosinca ni snega,
ga mali traven da.

Če prosinca grmi,
slabo vreme preti.

Če je toplo v januarju,
spomlad se pokvari.

JANUAR – PROSINEC
  1	 T	 NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA,
    Svetovni dan miru;	Odilo,	op.;	Klar,	red.;
		2	 S	 Bazilij	Veliki	in	Gregor	Nazianški,	šk.,	c.	uč.;
		3	 Č	 Jezusovo	ime;	Genovefa	Pariška,	red.;	
	4	 P	 PRVI	PETEK;	Angela	iz	Foligna,	spok.;
	 	 	 Elizabeta	Ana	Bayley	Seton,	red.	ust.;
		5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	Nep.	Neumann,	šk.;

  6 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
   SV. TRIJE KRALJI;	Andrej	Corsini,	šk.;
		7	 P	 Rajmund	Penafortski,	red.;
		8	 T	 Lavrencij	Giustiniani,	patriarh;
		9	 S	 Jožef	Pawlowski	in	Kazimir	Grelewski,	duh.,	

muč.;	Peter	iz	Sebaste,	šk.;
	10	Č	 Gregor	X.,	pap.;	Viljem	iz	Bourgesa,	šk.;
	11	 P	 Pavlin	Oglejski,	patriarh;	Filotej,	muč.;
	12	S	 Anton	Pucci,	red.;	Janez	Merlini,	red.	ust.;

 13 N GOSPODOV KRST;	Hilarij	iz	Poitiersa,	šk.,	
c.	uč.;	Bertwald	Canterburyjski,	šk.;

	14	 P	 Odorik	Pordenonski,	red.;	Malahija,	prerok;
	15	 T	 Arnold	Janssen,	red.	ust.;	
	16	S	 Berard,	Oton,	Peter,	Adjut	in	Akurzij,	franč.	

muč.;	Honorat	iz	Arlesa,	šk.;
	17	Č	 Anton	Puščavnik,	pušč.;Rozelina,	red.;
 18 P Začetek osmine za zedinjenje
   kristjanov; Marjeta	Ogrska,	red.;
	19	S	 Bernard	Corleonski,	red.;

 20 N 2. NEDELJA MED LETOM;
	21	 P	 Neža,	muč.;	Neža	iz	Aislingena,	spok.;
	22	 T	 Vincenc,	diakon;	Viktor,	muč.;
	23	S	 Ildefonz,	šk.;	Henrik	Suzo,	red.;
	24	Č	 Frančišek	Saleški,	šk.,	c.	uč.;	
 25 P Sklep osmine za zedinjenje kristjanov; 

Spreobrnitev	apostola	Pavla;
	26	S	 Timotej	in	Tit,	šk.;	Pavla	Rimska,	spok.;	

 27 N 3. NEDELJA MED LETOM;	Angela	Merici,	
red.	ust.;	Jurgis	Matulaitis,	šk.,	red.	ust.;

	28	 P	 Tomaž	Akvinski,	red.,	c.	uč.;	Peter	Nolasco,	
red.	ust.;	Jožef	Freinademetz,	duh.;

	29	 T	 Valerij	Trierski,	šk.;	Akvilin,	duh.,	muč.;
	30	S	 Hiacinta	Mariscotti,	red.;	Adelgunda,	op.;
31	Č	 Janez	Bosco,	red.	ust.

ZDRAVJE, ZADOVOLJSTVO IN BOŽJI BLAGOSLOV VAM V 
NOVEM LETU ŽELIJO SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI

UREDNIK VAM
Celih	17	let	so	bile	na	naslovni	strani	slike	naših	slo-

venskih	cerkva,	to	se	pravi,	da	so	bile	objavljene	203	
cerkve	(ena,	jubilejna	številka	ob	stoletnici	je	imela	
na	naslovni	strani	sliko	vseh	letnikov	Ave	Maria	v	naši	
samostanski	knjižnici).	Čas	je	za	kako	spremembo.	
Kot	lahko	vidite,	bodo	letos	na	vrsti	naše	slovenske	
planine.	Niso	posebno	visoke	–	evropske	Alpe	imajo	
višje	vrhove	v	Avstriji,	Nemčiji,	Italiji,	Švici	in	Franciji.	
So	pa	naše	ene	najlepših	delno	zaradi	svojih	oblik,	
delno	pa	zaradi	belega	apnenca.	Posebno	zanimiv	je	
naš	Triglav.	Večkrat	sem	ga	opazoval	med	poletom	iz	
Münchna	ali	Frankfurta	v	Ljubljano:	od	daleč	ga	vidiš	
in	prepoznaš.	Pa	ni	Triglav	edini,	ki	pritegne	pogled.	
Za	letošnji	letnik	sem	izbral	nekaj	najbolj	markantnih	
in	to	ne	le	iz	Julijskih	Alp,	ampak	tudi	druge.	Katere,	
boste	pa	že	videli	iz	vsake	številke.	Seveda	bom	pri	
vsaki	dodal	nekaj	opisa	in	kake	posebnosti,	v	kolikor	
so	le-te	dosegljive.
Tudi	notranjost	je	nekoliko	spremenjena.	Črke	se	

mi	zdijo	bolj	pregledne,	imajo	pa	tudi	vse	samoglasni-
ke	z	naglasi,	kar	je	včasih	skoraj	nujno	potrebno,	po-
sebno	pri	tujih	zemljepisnih	imenih.	Skratka,	letošnji	
letnik	bo	zunaj	in	znotraj	na	pogled	nekoliko	drugačen	
od	prejšnjih.	Vsebinska	zasnova	je	v	glavnem	ostala	
ista,	tudi	posamezne	rubrike	bodo	več	ali	manj	na	
istem	mestu.	Sodim	namreč	po	sebi:	kakor	jaz	rad	
vidim,	da	v	 revijah	najdem	članke	 iste	skupine	na	
približno	istem	mestu,	ne	da	bi	moral	vedno	brskati	
po	kazalu,	tako	ima	verjetno	rada	tudi	večina	bralcev.	
Morebiti	to	ni	ravno	“moderno”,	je	pa	zato	praktično.
Cena	 revije	 tudi	 letos	 ostaja	 ista.	 Pač	 pa	 lepo	

prosim	naročnike,	naj	naročnino	poravnajo	sami	od	
sebe.	Če	moram	še	posebej	opozarjati	in	terjati	ne-
plačano	naročnino,	to	ni	samo	izguba	časa,	ampak	
tudi	dodatni	stroški.	Povsod	po	svetu	je	navada,	da	
se	naročnino	plačuje	vnaprej,	zato	prosim	vse	tiste,	
ki	imajo	navado	poravnati	naročnino	šele	sredi	ali	celo	
proti	koncu	leta,	da	to	raje	store	čimprej	za	tekoče	
leto.	In	se	seveda	že	vnaprej	zahvaljujem.
Včasih	se	pritakne	posebno	pri	darovih	kaka	napa-

ka.	Hvaležen	sem	vsem,	ki	me	na	to	opozorijo	–	temu	
tudi	služi	moja	telefonska	številka	in	e-mail	naslov	
na	drugi	strani	platnic.

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.	
1929);	p. Gracijan Heric (16.	jan.	1957);	p. Bonaven-
tura Borgola (19.	jan.	1996)	in	p. Kazimir Zakrajšek 
(27.	jan.	1958).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir.

p. Bernardin
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P. Vladimir Kos – Tokio

NOVOLETNA SLÁVINA
O, Marija z Jezuščkom v naročju!
Vse svetá celine nosiš v Njem,
zémljine obrate, vsako noč;
vsako leto v Tvojem je objemu.

S Tabo, mamico, se veselimo:
ljubko Detece je naš zaklad!
Luč vseh vigredi, poletij, zim
v Deteta očeh se z mirom sklada.

O, Marija, Detece to Tvoje
naj s Teboj nas spremlja v nove dni!
Naj kot On ob Tebi rastemo –
vsaj v ljubezni smo podobni Sinu.

Previdnost božjega usmiljenja je v poslednjih časih odločila na pomoč 
priti pogubljenemu svetu. Vnaprej je odredila rešitev vseh ljudstev v 
Kristusu, ker jih je že dolgo zločesta zmota odvračala od češčenja pra-
vega Boga in ker je sámo izvoljeno božje ljudstvo, Izrael, skoraj odpadlo 
od postavnih zapovedi. Usmilil se je vseh, ker so vsi bili zaklenjeni pod 
grehom.

Do razodetja tega neizrekljivega usmiljenja, predragi, pa je prišlo, ko 
je bil Herod za kralja pri Judih, kjer je zakonito nasledstvo prenehalo in je 
bila moč velikega duhovnika zlomljena. Tujec je dobil oblast v roke, da 
bi rojstvo pravega kralja potrdilo preroški glas, ki je napovedoval: Ne bo 
se umaknil vladar od Juda, niti vodja iz njegovih ledij, dokler ne pride tisti, 
ki mu pripada, in on sam je pričakovanje ljudstev. Glede tega je bilo nekoč 
blaženemu očaku Abrahamu obljubljeno neštevilno potomstvo, poroje-
no iz rodovitnosti vere, ne iz mesenega semena. Zato je ta rod primerjal 
obilici zvezd, da bi oče vseh narodov ne upal na zemeljsko potomstvo, 
ampak na nebeško. Torej, ob stvarjenju obljubljenega potomstva izbrane 
dediče spodbudi rojstvo nove zvezde med zvezdami, tako da na nebu dobijo znamenje in mu izkažejo poslušnost. Od 
drugih zvezd svetlejša zvezda vznemiri modre može na daljnem vzhodu. Ob svetlobi čudovite luči ti možje, spretni 
v opazovanju takšnih pojavov, doumejo veličino znamenja. Brez dvoma je deloval v njihovih srcih božji navdih, da bi 
jim ne ostala prikrita skrivnost tako pomembnega pojava in da to, kar je bilo nenavadno za njihove oči, ne bi ostalo 
prikrito njihovemu umu. Nato svojo dolžnost skrbno izpolnijo in se preskrbijo z darovi. S trikratnim darom ga hočejo 

počastiti, da bi tako pokazali, da verujejo. Z zlatom častijo njegovo kraljevsko 
osebo, z miro človeško in s kadilom božjo.

In tako pridejo k odličnim prebivalcem judovskega kraljestva in v kraljev-
skem mestu prosijo, da jim pokažejo otroka, o katerem so se poučili, da je bil 
rojen za kralja. Herod se vznemiri, boji se za svojo blaginjo, za svojo oblast in 
zahteva od pismoukov, naj raziščejo, kaj je bilo o rojstvu Kristusa napovedalo 
Sveto pismo. Izve za prerokbo. Resnica razsvetli modre, nevera zaslepi učitelje, 
meseni Izrael ne doume, kar bere, ne vidi, kar mu pokaže, prebira strani Svetega 
pisma, a njihovi govorici ne verjame. Judeja, kje je tvoje poveličevanje? Kje je 
izbrani rod, ki je izšel iz očeta Abrahama? Ali ni tvoja obreza postala neobreza? 
Glej, starejša služiš mlajšemu in tujci vstopajo v delež tvoje dediščine, v njegovo 
oporoko, ki jo ti razumeš samo po črki, ker si poslušna zgolj branju. Naj vstopi, 
naj vstopi polnost narodov v družino očakov in blagoslov v Abrahamov rod, 
kateremu se otroci po mesu odpovedujejo, in naj ga sprejmejo sinovi druge 
obljube. Naj vsa ljudstva in ne samo Judeja s tremi modrimi počastijo začetnika 
sveta. Po vsem svetu naj poznajo Boga, da bo povsod v Izraelu veliko njegovo 

ime. Kakor nevera njihovih potomcev povzroči, da dostojanstvo izvoljenega rodu postane nepristno, tako ga vera 
napravi, da je vsem skupno.

Predragi, poučeni v teh skrivnostih božje milosti z upravičenim veseljem obhajajmo dan naših prvin in začetek 
povabila poganov. Zahvaljujmo se usmiljenemu Bogu, ki nas je imel za vredne in nas napravil za delež svetih v luči. On 
nas je iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina. Tako je namreč napovedal Izaija: Ljudstvo 
narodov, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč, in tistim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. O teh je 
isto rekel Gospodu: Narodi, ki te niso poznali, bodo klicali k tebi in ljudstva, ki niso vedela zate, bodo prihitela k tebi. Danes 
je Abraham videl in se razveselil, ko je razumel, da so sinovi njegove vere blagoslovljeni v njegovem potomcu, ki je 
Kristus. Vnaprej je videl, da bo v veri postal oče vseh narodov in je izkazal čast Bogu popolnoma prepričan, da more Bog 
to, kar je obljubil, tudi storiti. Danes je David prepeval v psalmih z besedami: Vsi narodi, ki si jih naredil, bodo prišli in te 
bodo počastili, Gospod, in slavili bodo tvoje ime. In zopet: Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel 
svojo pravičnost. In zato trdno vemo, kaj se zgodi potem: zvezda je pripeljala tri modre, ki jih je v njihovi oddaljeni 
deželi spodbudila, da bi spoznali in počastili Kralja nebes in zemlje. In tistim, ki vsak dan premišljujejo, se ne neha 
prikazovati. Če je mogla oznaniti Kristusa, ki se je skrival v otroku, koliko bolj bo mogla razodeti istega v veličastvu, ki 
kraljuje z Očetom in s Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

MODRI POČASTIJO
JEZUSA sv. Leon Veliki, papež (440-461)
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NEDELJSKE
6. januar
Gospodovo razglašenje
VZŠLO JE GOSPODOVO VELIČASTVO
Iz 60,1-6
Starozavezni	 odlomek	 na	 dan	 Gospodovega	

razglašenja	 je	 iz	 tretjega	 dela	 Izaijeve	 knjige,	 ki	
je	v	glavnem	nastal	že	po	vrnitvi	 iz	babilonskega	
izgnanstva	in	odseva	težave	povratnikov.	Poglavje,	
iz	katerega	je	vzet	in	še	dve	naslednji	poglavji	sta	
oznanilo	odrešenja,	ki	je	bilo	prvič	razodeto	okrog	
leta	530	pr.	Kr.	v	Jeruzalemu	skupnosti,	ki	se	je	vrnila	iz	
babilonskega	izgnanstva.	To	je	razmišljanje	preroka	
o	usodi	Jeruzalema.	Gleda	Jeruzalem	ob	sončnem	
vzhodu,	ko	so	doline	okrog	njega	še	potopljene	v	
nočno	temo,	na	templju	pa	že	odseva	svetloba	vzha-
jajočega	sonca.	Če	to	prenesemo	v	vizijo	od	koncu	
sveta,	vidimo,	da	prerok	pričakuje,	da	bo	Jeruzalem	
postal	 luč	sveta,	 luč,	ki	ne	bo	prihajala	od	sonca,	
ampak	 od	Boga.	 Preroško	 videnje	 narodov,	 ki	 se	
vzpenjajo		k	Sionu,	je	podoba	Cerkve,	kamor	narodi	
prihajajo:	nekateri	hitreje,	drugi	počasneje,	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.	Naloga	kristjanov	je	torej,	da	
narodom,	ki	se	vzpenjajo	na	novozavezni	Sion,	to	
vzpenjanje	omogočimo.	Za	táko	delo	ne	manjka	na-
činov:	prav	pride	vsaka	materialna	pomoč,	predvsem	
pa	je	potrebna	pomoč	v	molitvi.	Saj	je	mnogo	takih,	
ki	ne	znajo	moliti,	pa	tega	niso	sami	krivi.	Kristjani	
moramo	po	Kristusovem	zgledu	moliti	zanje.
13. januar
Jezusov krst
BOŽJA SLAVA SE BO RAZODELA
Iz 40,1-5.9-11
Starozavezno	 berilo	 je	 vzeto	 iz	 drugega	 dela	

Izai	jeve	 knjige,	 “Knjiga	 tolažbe”	 imenovanem,	 in	
je	 bila	 napisana	 za	 časa	babilonskega	 izgnanstva	
ter	pripisana	preroku	Izaiju,	ki	je	živel	skoraj	dve	
stoletji	poprej.	Odlomek	je	bil	 izbran	zato,	ker	so	
iz	 njega	 vzeti	 navedki	 evangelistov,	 ko	 govore	 o	
Jezusovem	krstu.	Govore	o	Duhu,	ki	je	prišel	nad	
Jezusa,	o	 “glasu”,	ki	 je	 rekel:	»Ti	 si	moj	 ljubljeni	
Sin!«	in	zahteval,	naj	ga	poslušajo.	Prav	tako	iz	tega	
prvega	speva	o	trpečem	Božjem	služabniku	izvira	
primerjava	z	jagnjetom,	s	katero	je	Krstnik	Jezusa	
predstavil	navzočim:	»Glejte,	Jagnje	Božje...«	Tudi	
glas	vpijočega	v	puščavi,	s	katerim	se	primerja	Janez	
Krstnik,	je	povzet	po	tem	odlomku,	saj	v	evangeliju	
pisec	poudari,	da	je	to	zapisal	Izaija.	Primerjava	s	tr-
pečim	Božjim	služabnikom	poudarja	Kristusovo	božjo	
naravo	in	njegovo	sinovstvo,	saj	beseda	“služabnik”	
v	originalu	pomeni	veliko	več:	pomeni	izbranca,	de-
diča,	celo	sina.	V	luči	teh	navedkov	ima	Krstnikova	
predstavitev	Jezusa	naslednji	smisel:	Glejte,	to	je	
sin	(Božji),	ki	bo	kot	daritveno	jagnje	odvzel	grehe	
sveta.	Tako	so	Judje,	ki	so	Staro	zavezo	dobro	poznali	

in	so	poslušali	Krstnika,	njegovo	predstavitev	prav	
razumeli.	Primerjava	Kristusa	z	Božjim	služabnikom	
pa	za	kristjane	pomeni,	da	je	tako	kot	Kristus:	naj-
prej	Božji	otrok;	potem	Božji	služabnik,	torej	orodje;	
in	končno	Jagnje,	torej	daritvena	žrtev	Bogu.
20. januar
2. navadna nedelja
VESELJE ŽENINA NAD NEVESTO
Iz 62,1-5
Stara	 zaveza	 odnos	med	Bogom	 in	 izvoljenim	

narodom	pogosto	primerja	odnosu	ženina	in	neve-
ste.	Zato	je	razumljivo,	da	je	ta	primerjava	našla	
prostor	tudi	v	tretjem	delu	Izaijeve	knjige,	ki	je	bil	
napisan	že	po	povratku	iz	babilonskega	izgnanstva.	
Tista	neznat	na	skupina,	ki	se	je	že	vrnila	v	svoje	
sveto	mesto,	so	bili	reveži	in	v	svoji	revščini	so	se	
čutili	ogrožene	od	mnogih	političnih	in	gospodarskih	
nevarnosti,	tako	da	je	med	njimi	prevladovala	skuš-
njava	obupa,	češ	ali	je	to	odrešenje,	ki	ga	je	Bog	
naznanil?	To	so	tisti	“ubogi”,	“stiskani”,	“strtih	src”,	
“jetniki”,	“sužnji”	(sami	izrazi,	ki	jih	najdemo	v	sočas-
nih	spisih),	ki	jih	je	treba	potolažiti,	jim	vliti	pogum	
in	 jih	osvoboditi	 s	pomočjo	 “veselega	oznanila”	o	
zvestobi	in	ljubezni	Boga,	ki	nista	nikdar	umanjkali	
in	sta	zagotovilo,	da	se	bodo	obljube	starih	prerokov	
uresničile,	čeprav	na	višji	ravni,	kot	je	izraelska	poli-
tika.	V	evangeliju	se	je	Kristus	izenačil	s	prerokom,	
oznanjevalcem	veselega	oznanila:	»Danes	se	je	to	
Pismo	izpolnilo«	(Lk	4,17).	Ob	tem	se	nam	je	treba	
ozreti	na	komaj	dobro	minuli	spomin	Gospodovega	
rojstva,	s	katerim	se	je	Božja	obljuba	začela	ures-
ničevati	ne	le	za	Izrael,	ampak	za	vso	Cerkev	in	vse	
človeštvo.
27. januar
3. navadna nedelja
ZBRANO LJUDSTVO RAZUME POSTAVO
Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Nehemijeva	knjiga,	iz	katere	je	vzeto	berilo,	je	del	

zbirke,	ki	jo	sestavljata	dve	Kroniški	knjigi	ter	poleg	
Nehemijeve	še	Ezrova	knjiga.	Zbirka	je	bila	napisa-
na	v	4.	ali	3.	stoletju	pred	Kristusom.	Zgodovinsko	
okolje	Nehemijeve	knjige	je	Jeruzalem	po	povratku	
iz	izgnanstva	in	ob	zidanju	novega	templja,	ki	ni	bil	
niti	senca	veličastnega	Salomonovega.	Juda	in	Je-
ruzalem	sta	postala	majhna	provinca	v	ogromnem	
perzijskem	 imperiju,	 brez	 vsake	 samostojnosti	 in	
pomembnosti,	in	sta	taka	tudi	ostala,	ko	so	Perzij-
cem	sledili	Grki	pod	Aleksandrom	Velikim.	V	svojem	
ponižanju	se	Izraelci	sprašujejo,	kje	je	njihov	stari	
in	mogočni	»Bog	nebes	in	zemlje«	(prim.	Ez	5,11).	
Kot	odgovor	na	vsa	ta	vprašanja	je	nastala	zbirka	
teh	štirih	knjig.	V	njih	se	prvič	pojavi	misel,	da	se	
“naš”	Bog	briga	tudi	za	druge	in	kot	posledica,	da	
Izraelec	ni	tisti,	ki	je	bil	rojen	kot	sin	Izraela,	ampak	
vsak,	ki	brez	obotavljanja	in	barantanja	izbere	kot	
svoje	življenjsko	vodilo	Božje	zakone,	ki	jih	je	sam	
Bog	izročil	v	dar	in	naložil	svojemu	ljudstvu.	To	je	
pa	istočasno	tudi	starozavezni	temelj	novozavezne	
vesoljnosti	Cerkve,	ki	je	ne	pozna	in	ne	prizna	ne	
zemljepisnih	ne	zgodovinskih	meja.

 MISLI
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VATIKAN — Benedikt	XVI.	 je	 v	 sporočilu	 za	99.	
svetovni	dan	preseljencev	in	beguncev,	ki	ga	bomo	
praznovali	 13.	 januarja	 2013,	mednarodno	 skup-
nost	pozval,	 naj	 se	odločneje	upre	 trgovini	 z	 be-
gunci.	Tovrstna	trgovina	je	»sramotno	dejanje,	ki	
ga	je	potrebno	izrecno	obsojati	in	kaznovati«.
CELOVEC –	 Krščanska	 kulturna	 zveza	 in	 Narod-
ni	svet	koroških	Slovencev	sta	22.	novembra	2012	
podelila	 letošnjo	 Einspielerjevo	 nagrado	 krškemu	
škofu	Aloisu	Schwarzu	in	s	tem	dala	priznanje	svo-
jemu	škofu,	ki	je	na	Koroško	prišel	iz	Nižje	Avstrije	
in	je	kljub	temu	v	razmeroma	kratkem	času	razvil	
presenetljivo	 senzibilnost	 za	 slovensko	 narodno	
skupnost	in	njene	osnovne	probleme.
VATIKAN –	Msgr.	Mitja	Leskovar,	voditelj	protiob-
veščevalnega	urada	na	vatikanskem	državnem	taj-
ništvu,	 je	 bil	 imenovan	 za	nadzornika	 ravnanja	 z	
zaupnimi	gradivi,	kar	je	nujno	po	kraji	dokumentov	
in	njihovem	posredovanju	javnosti.	Novinarji	so	ga	
že	razglasili	za	“monsinjorja	007”	(oznaka	tajnega	
agenta	v	Flemingovih	romanih	o	Jamesu	Bondu). 
VATIKAN –	 Letošnje	 božično	 drevo,	 ki	 krasi	 Trg	
sv.	Petra	v	Rimu,	je	iz	gozdov	južnoitalijanske	po-
krajine	Molise.	24	metrov	visoko	smreko	so	5.	de-
cembra	v	Rim	pripeljali	iz	150	kilometrov	vzhodno	
od	Rima	ležeče	gorske	vasi	v	provinci	Isernia,	slo-
vesno	pa	so	 jo	osvetlili	14.	decembra.	Smreka	je	
darilo	župnije	Pescopennataro	papežu.
PARIZ –	V	velikih	 francoskih	mestih	Parizu,	Lyo-
nu,	Marseillu	in	Toulusu	je	bil	v	soboto,	17.	novem-
bra,	praznik	družine,	materinstva	in	očetovstva.	Na	
množičnih	srečanjih	se	je	zbralo	okoli	500.000	ljudi,	
ki	so	predsedniku	in	vladi	sporočili,	da	je	materin-
stvo	in	očetovstvo	v	Franciji	ena	največjih	vrednot.
ISLAMABAD –	Sodnik	 Iqbal	Hameed	ur-Rehman	
je	14-letno	kristjanko	Rimšo	Masih	zaradi	pomanj-
kanja	dokazov	oprostil	obtožbe	oskrumbe	Korana,	
ki	naj	bi	ga	ta	zažgala,	saj	ni	bilo	prič,	ki	bi	to	vide-
le.	 Že	med	 preiskovalnim	postopkom	 so	 nekateri	
vplivni	muslimani	poskušali	vplivati	na	razsodbo,	a	
niso	 uspeli.	 Sumijo	 jih,	 da	 so	 si	 vso	 zadevo	 celo	
izmislili.	Rimša	in	njena	družina	sedaj	živijo	na	skri-
tem	kraju	pod	policijskim	varstvom.
DUBLIN –	Irski	škofje	so	po	tragični	smrti	31-let-
ne	Savite	Halappanavar	in	njenega	še	nerojenega	
otroka	 pojasnili	 svoje	 stališče	 do	 splava,	 zarodka	
in	 življenja	matere,	 kadar	 je	 to	 v	 nevarnosti.	 Na	
Irskem	je	splav	z	zakonom	prepovedan,	dopuščen	
je	le,	kadar	je	v	nevarnosti	življenje	matere,	ali	v	
primeru	samomorilnih	naklepov.	
FRANKFURT —	Mednarodna	družba	za	človekove	
pravice	(IGFM)	je	od	viet	namskih	oblasti	zahtevala,	
naj	takoj	izpustijo	evangeličana	Phana	Ngoca	Tua-
na,	ki	 je	bil	zaradi	»propagande	proti	socialistični	
državi«	obsojen	na	pet	let	zapora	in	tri	leta	hišnega	
pripora.	Omenjeni	 je	med	aprilom	2010	 in	avgu-
stom	2011	z	letaki	in	na	druge	načine	vietnamske	
oblasti	 pozival,	 naj	 spoštujejo	 versko	 svobodo	 in	
pravice	delavcev.

PORT MORESBY —	Mladi	katoličani	v	Papui	Novi	
Gvineji	so	se	začeli	pripravljati	na	svetovni	dan	mla-
dih,	ki	bo	prihodnje	leto	v	Riu	de	Janeiru	v	Braziliji.	
Mladi	te	otoške	države	v	Oceaniji	so	se	svetov	nega	
srečanja	 mladih	 prvič	 udeležili	 v	 Sydneyju	 leta	
2008,	nekateri	pa	tudi	leta	2011	v	Madridu.
LIZBONA —	 Na	 Portugalskem	 bodo	 zaradi	 hude	
gospodarsko-denarne	krize	od	letošnjega	leta	na-
prej	praznovali	“le”	10	praznikov	od	14.	Od	držav-
nih	bodo	črtali	“praznik	republike”	5.	oktobra	in	dan	
neodvisnosti	1.	decembra,	od	cerkvenih	pa	telovo	
in	vse	svete.	Ukrep,	dogovorjen	tudi	med	portugal-
sko	vlado	in	Svetim	sedežem,	bo	najprej	veljal	pet	
let,	Portugalcem	pa	naj	bi	pomagal	pri	prizadevan-
jih,	kako	premagati	omenjeno	krizo.
OSLO —	Norveška	svetopisemska	družba	poroča,	
da	novi	prevod	Svetega	pisma	v	jezika	bokmal	in	
nynorsk,	ki	se	mu	je	dvanajst	let	posvečalo	več	kot	
trideset	prevajalcev,	znanstvenikov	in	književnikov,	
žanje	 prodajne	 rekorde;	 od	 19.	 oktobra	 2011	do	
konca	istega	leta	so	prodali	že	79.000	izvodov.	Ta	
prevod	je	bil	obenem	prvi	popolni	norveški	prevod	
Svetega	pisma	od	leta	1978.
RIM —	V	baziliki	sv.	Sabine,	sezidane	v	5.	stoletju,	
so	 odkrili	 doslej	 neznano	 bizantinsko	 fresko	 iz	 7.	
stoletja.	Na	njej	so	upodobljeni	Marija	z	Detetom,	
apostola	Peter	in	Pavel,	sv.	Sabina	in	sv.	Serafina.	
Bazilika	je	znana	po	lesenih	vratih	z	rezbarijami	iz	
leta	432,	najstarejšimi	v	krščanski	umetnosti.
OUAGADOUGOU —	 Škof	 škofije	 Kayja,	 Thomas	
Kabore,	 je	 za	 Kathpress	 povedal,	 da	 se	 število	
katoličanov	 v	 Burkini	 Fasu	 povečuje,	 Cerkev	 pa	
ima	velike	težave,	kako	biti	denarno	kos	potrebam,	
povezanim	s	to	rastjo.	V	njegovi	škofiji	se	je	število	
vernikov	v	zadnjih	desetih	letih	povečalo	s	60.000	
na	 90.000.	 Vsako	 leto	 krstijo	 na	 stotine	 odraslih	
katehumenov,	za	krščanstvo	se	zanimajo	tudi	tisti,	
ki	živijo	v	tradicionalnih	poligamskih	zvezah.	Tudi	ti	
obiskujejo	tečaje	priprave	na	krst,	čeprav	vedo,	da	
ne	bodo	mogli	prejeti	zakramentov.
DUNAJ —	Mons.	Robert	Vitillo,	pri	Mednarodni	Ka-
ritas	pooblaščen	za	pomoč	okuženim	in	obolelim	za	
aidsom,	je	posvaril	pred	zamolčevanjem	te	bolezni	
oziroma	pred	brezbrižnostjo	do	nje.	Nanjo	je	treba	
opozarjati,	saj	je	z	virusom	HIV	okuženih	več	kot	
33	milijonov	ljudi,	samo	v	podsaharski	Afriki	23	mi-
lijonov.	Zaradi	aidsa	je	na	črni	celini	14	milijonov	
otrok	izgubilo	starše.
DÜSSELDORF —	 Nemško	 združenje	 katoličanov	
s	 področij	 gospodarstva	 in	 uprave	 je	 zahtevalo	
poostritev	zakona	o	zavarovanju	človeških	zarod-
kov;	med	drugim	splošno	prepoved	genetskih	raz-
iskav.	Samo	tako	bo	mogoče	preprečiti	njihovo	zlo-
rabo,	izbor	pri	umetni	oploditvi	in	končno	usmrtitev.
LJUBLJANA –	Del	medijev	in	politikov	vztrajno	ne-
ti	sovraštvo	do	katoličanov	s	sloganom,	da	“Cerkev	
ne	plačuje	davka”.	S	tem	načrtno	gradijo	in	vzdržu-
jejo	še	en	predsodek	proti	kristjanom	z	namenom,	
da	katoličani	ne	bi	bili	ponosni	na	svojo	vero	in	da	
bi	bili	še	naprej	drugorazredni	državljani.	Slovenski	
katoličani	plačujejo	vse	davke,	Cerkev	pa	tudi	pla-
čuje	vseh	6	predpisanih	vrst	davkov.

 SMO...
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DUNAJ –	Avstrijski	 redovi	 so	 lani	namenili	 deset	
milijonov	evrov	kot	pomoč	pri	razvoju.	To	je	18	od-
stotkov	več	kakor	leto	prej.	Ženski	redovi	so	podpr-
li	406	projektov	v	72	državah	z	2,33	milijona	evrov,	
moški	redovi	pa	720	projektov	v	82	državah	z	7,67	
milijona	evrov.
ATENE –	 Grški	 pravoslavni	 nadškof	 Hieronymos	
II.	 je	 pri	 sprejemu	 ekumenske	 delegacije	 pod	
vodstvom	 generalnega	 tajnika	 Svetovnega	 sveta	
cerkva	Olava	Fykseja	Tveita	in	Konference	evropskih	
cerkva	Guya	 Liagreja	 Evropsko	 zvezo	 pozval,	 naj	
se	povrne	k	svojim	glavnim	načelom	solidarnosti,	
sodelovanja	in	bratstva,	namesto	da	jo	zanimajo	le	
številke	in	denar.	Obsodil	pa	je	grške	nasilneže,	ki	
napadajo	predstavnike	Evropske	zveze.
PJONGJANG –	Severna	Koreja,	kjer	večina	prebi-
valcev	živi	v	skrajni	revščini	in	je	na	pohodu	lakota,	
je	avgusta	2012	zaprosila	za	mednarodno	pomoč	
v	hrani,	ob	tem	pa	vlade	ni	sram	v	enem	letu	od	
smrti	prejšnjega	diktatorja	Kim	Džong	Ila	za	ohran-
jevanje	njegovega	 spomina	 in	 časti	 zapraviti	 100	
milijonov	dolarjev.	Samo	v	glavnem	mestu	so	po-
stavili	23	m	visok	kip	diktatorja,	po	državi	pa	še	se-
dem	drugih,	poleg	tega	pa	3.200	“stolpov	večnega	
življenja”,	natisnili	20	milijonov	portretov	in	za	cel	
milijon	dolarjev	značk.
VATIKAN –	Papež	Benedikt	XVI.	 je	1.	decembra	
ob	 25-letnici	 Papeškega	 sveta	 za	 preseljence	 in	
popotnike	 v	 posebni	 avdienci	 v	 dvorani	 Pavla	VI.	
sprejel	okrog	7000	cirkuških	 in	uličnih	artistov	 in	
spretnežev	iz	Evrope	in	ZDA.	Ti	so	na	Trgu	sv.	Petra	
postavili	tudi	cirkuški	šotor.	Papež	se	jim	je	zahvalil	
za	veselje,	ki	ga	s	svojimi	nastopi	prinašajo	ljudem.
BRUSELJ –	V	Evropskem	parlamentu	je	bil	izvoljen	
nov	evropski	komisar	Tonio	Borg z	Malte.	Kot	kato-
ličan	se	je	kljub	svoji	strokovnosti	in	kompetentno-
sti	soočal	s	hudim	nasprotovanjem	kristjanofobov	
in	 	nasprotnikov	človekovih	pravic.	 Izvoljen	 je	bil	
s	 386	 za,	 281	proti	 in	 28	 vzdržanimi	 glasovi	 po-
slancev.	Proti	njemu	so	bili	najhujši	homoseksualni,	
abortivni	in	tobačni	lobiji.
VATIKAN –	Sodnik	Giuseppe	Dalla	Torre	je	sode-
lavcu	vatikanskega	državnega	tajništva	 informati-
ku	Claudiu	Sciarpellettiju	 zahtevano	 kazen	 zaradi	
očitanih	prekrškov	v	zvezi	z	odtujevanjem	zaupnih	
vatikanskih	 dokumentov	 s	 štirih	 mesecev	 zapora	
zmanjšal	na	dva	meseca	pogojnega	zapora.	To	je	
naredil,	ker	pred	tem	ni	bil	še	nikoli	kaznovan	in	je	
sodeloval	s	sodnimi	oblastmi.	Obsojenčeva	obram-
ba	je	napovedala	pritožbo.
HAMBURG –	Nadškof	Werner	Thissen	je	pri	zase-
danju	Evangeličanske	cerkve	v	Nemčiji	 izjavil,	 da	
Luteranska	svetovna	zveza	in	Papeški	svet	za	edi-
nost	 kristjanov	 ob	 jubileju	 reformacije	 leta	 2017	
pripravljata	skupno	izjavo	o	pomenu	reformacije.
PORT-AU-PRINCE –	Po	orkanu	Sandy,	ki	je	divjal	
na	Haitiju	in	povzročil	velike	človeške	žrtve	in	gmo-
tno	 škodo,	 mednarodne	 dobrodelne	 organizacije	
pozivajo	k	pomoči	 tej	državi,	ki	 ji	 zaradi	posledic	
orkana	grozita	lakota	in	kolera.	
SAN SALVADOR – Nadškof	 Jose	Luis	Escobar	 je	
vnovič	izvoljenega	ameriškega	predsednika	Obamo	

pozval,	 naj	 spremeni	 zakon	 o	 priseljevanju	 ter	 s	
tem	številnim	priseljencem	iz	latinskoameriških	dr-
žav	omogoči	zakonito	bivanje	v	ZDA.
KÖLN –	Pogovorna	skupina	Kristjani	in	muslimani	
pri	Osrednjem	odboru	nemških	katoličanov	je	kato-
ličane	in	muslimane	v	Nemčiji	pozvala	k	tesnejšemu	
sodelovanju.	To,	kar	jim	je	skupnega	pri	razumeva-
nju	človekove	podobe	Boga	in	etike,	jasno	kaže,	da	
imata	obe	religiji	skupno	poslanstvo	v	družbi.
ALEP –	 Kristjanom	 v	 Siriji	 povzroča	 velike	 skrbi	
vedno	večje	povezovanje	sirskih	opozicijskih	sil	in	
Svobodne	sirske	armade	z	džihadisti.	Njihove	bri-
gade	jemljejo	pravico	v	svoje	roke,	na	primer	s	se-
kanjem	rok	tatovom.
BERLIN –	Kardinal	Rainer	Maria	Woelki	se	ne	stri-
nja	z	brezimnimi	pokopi.	Tako	sorodniki,	predvsem	
otroci,	nimajo	nobenega	kraja	–	groba,	ob	katerem	
bi	se	lahko	spominjali	svojih	starih	staršev.	Takšni	
pokopi	kažejo	tudi	na	brezdušnost	družbe.
LONDON –	Britanska	kraljica	Elizabeta	II.	je	ime-
novala	 dosedanjega	 durhamskega	 škofa	 Justina	
Welbyja	za	naslednika	Rowana	Williamsa,	canterbu-
ryjskega	nadškofa	in	primasa	Anglikanske	cerkve.	
Slovesno	 bo	 umeščen	 21.	marca	 2013	 v	 canter-
buryjski	stolnici.	V	duhovnika	je	bil	posvečen	leta	
1993,	ko	je	bil	star	37	let,	v	škofa	oktobra	2011.	Je	
poročen	in	oče	petih	otrok.	V	primerjavi	s	prejšnjim	
primasom	je	teološko	bolj	konservativno	usmerjen.	
Nasprotuje	istospolnim	porokam,	se	pa	zavzema	za	
duhovniško	in	škofovsko	posvečenje	žensk.
VATIKAN –	Benedikt	XVI.	je	10.	novembra	z	mo-
tuproprijem	 Latina	 lingua	 ustanovil	 novo	 akade-
mijo	za	gojenje	 in	podpiranje	 latinskega	 jezika	 in	
kulture.	Njen	uradni	naslov	je:	Papeška	akademi-
ja	 za	 latinstvo	 (Pontificia	 Accademia	 di	 Latinità),	
podrejena	pa	bo	Papeškemu	svetu	za	kulturo.	Za	
predsednika	 akademije	 je	 imenoval	 italijanskega	
latinista	Ivana	Dionigija,	za	tajnika	pa	salezijanca	
Roberta	Spatara.
VATIKAN –	 Sporočilo	 papeža	 Benedikta	 XVI.	 6.	
novembra	2012	 (podpisal	ga	 je	vatikanski	držav-
ni	 tajnik	 kardinal	 Tarcisio	 Bertone)	 pripadnikom	
starega	mašnega	obreda	nalaga,	naj	brez	pridrž-
kov	priznajo	sedanjo	obliko	bogoslužja	v	katoliški	
Cerkvi.	Stari	obred	je	sicer	»dobra	stvar,	bogastvo,	
zraslo	iz	vere	in	molitve	Cerkve,	ki	ga	je	treba	ohra-
niti	 in	mu	dati	 primeren	prostor«.	Obenem	pa	 je	
potrebno	»polno	priznati	vrednost	in	svetost«	red-
nega	mašnega	obreda.
LINZ –	 Desetih	 “uvodnih	 srečanj”	 za	 nove	 člane	
župnijskih	pastoralnih	svetov	se	je	udeležilo	1659	
članov,	kar	je	22	odstotkov	več	kot	po	volitvah	pred	
petimi	leti.	To	pomeni,	da	se	je	povečala	zavest	od-
govornosti	za	župnijo;	povsem	v	duhu	drugega	va-
tikanskega	koncila.
JAJI –	V	tem	nigerijskem	mestu	je	po	maši	eksplo-
diral	avtomobil	 z	eksplozivom.	Pet	 ljudi	 je	umrlo,	
dvanajst	je	bilo	ranjenih.	Kdo	je	zakrivil	eksplozijo,	
še	ni	znano,	znano	pa	je,	da	je	napade	na	krščan-
ske	cerkve	v	zvezni	deželi	Kaduna,	kjer	je	tudi	me-
sto	 Jaji,	 v	 zadnjih	mesecih	 pripravila	 islamistična	
teroristična	skupina	Boko	Haram.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI

V	svoji	knjigi	posveča	Taylor	Knobleharjevemu	po-
tovanju	po	Belem	Nilu	posebno	poglavje.	Zelo	hvali	
njegove	popotne	zapiske	in	pravi,	da	so	mnogo	bolj	
te	meljiti	in	obširni	kakor	zapiski	drugih	raziskovalcev	
te	reke.	Pri	opisu	Knobleharjevega	potovanja	 ima	
več	stvari,	ki	jih	Knoblehar	ni	nikjer	zapisal	in	jih	je	
njemu	ustno	povedal.
V	svoji	knjigi	tudi	pravi:	»Po	mojem	povratku	(od	

Šílukov)	se	je	vreme	nenadoma	spremenilo;	vse	je	
kazalo	da	se	bliža	vroči	in	nevarni	letni	čas.	Toplomer	
je	kazal	opoldne	v	senci	105	stopinj	Fahrenheita	(43	
stopinj	Celzija);	vlekel	je	zelo	vroč	južni	veter.	Tako	
huda	vročina	povzroča	utrujenost	in	pobitost,	zato	
je	bilo	treba	velikega	napora,	da	sem	pisal	dnevnik.	
Komaj	sem	se	mogel	dovolj	razgibati.	Vsak	večer	
sem	postavil	 glinast	 vrč	 z	mrzlo	 vodo	 k	 postelji.	
Ko	sem	se	ponoči	zbudil	s	težko	glavo	in	izsušenim	
grlom,	sem	pil	v	dolgih	požirkih.	Takoj	sem	se	začel	
zelo	potiti,	potem	sem	pa	do	jutra	trdno	in	zdravo	
spal.	Kdor	v	tem	vročem	letnem	času	stanuje	v	Kar-
tumu,	se	mora	potiti	ali	pa	umreti.	Mnogo	Turkov	in	
Egipčanov	je	zbolelo.«
Misijonski	vrt	se	mu	je	zdel	zelo	lep.	»Vrtova	paše	

(upravnika)	in	katoliškega	misijona	sta	velika	in	lepa.	
Proti	večeru,	ko	zapiha	severnik,	se	vonj	pomaranč	
in	mimoz	razliva	preko	vsega	vrta.«
O	Knobleharju	in	drugih	misijonarjih	pravi:	»Bilo	

mi	je	žal,	da	se	bom	moral	ločiti	od	provikarja	Knob-
leharja	in	njegovih	sobratov.	Ti	požrtvovalni	možje	
so	si	prostovoljno	izbrali	življenje	–	če	se	sme	ime-
novati	življenje,	kar	je	le	malo	boljše	kakor	smrt	–	v	
daljnjem	osrčju	Afrike,	da	med	njenimi	poganskimi	
prebivalci	širijo	vero.	Upam,	da	bodo	doživeli	uresni-
čenje	svojih	ciljev.	To	so	možje	najlepšega	značaja	in	
najplemenitejših	namenov.	Abúna	Sóliman	(Naš	oče	
Salomon),	kakor	Knobleharja	splošno	imenujejo,	je	
znan	daleč	naokoli	in	v	vsem	Sudanu	visoko	cenjen.	
Čeravno	more	zdaj	le	malo	storiti	za	širjenje	vere,	
je	vendar	ustanovil	 šolo	za	koptske	otroke,	ki	bo	
polagoma	preobrazila	 kartumsko	 tako	 imenovano	
“krščansko”	družbo.	Ako	se	mu	posreči	ustanoviti	
misijon	v	deželi	Barijcev,	bo	to	važno	za	krščanstvo	
in	 tudi	 za	 znanost;	 zato	 bi	moral	 ta	 poskus	 ljudi	
splošno	zanimati.«
V	začetku	februarja	l.	1852	se	je	Bayard	Taylor	

poslovil	od	kartumskih	znancev,	da	se	preko	puščave	
in	po	Nilu	vrne	v	Kairo.	V	svoji	knjigi	pravi:	»Zapu-
ščal	sem	Kartum	z	obžalovanjem,	da	puščam	nekaj	
prijateljev	v	tej	sudanski	peči;	bil	sem	pa	vesel,	da	
odhajam.«
Konzul	dr.	Reitz	ga	je	nekaj	časa	spremljal	na	ko-

nju.	Bil	je	ves	potrt	in	obupan.	Taylorju	je	dejal;	»Vi	
se	vračate	v	Evropo	in	v	civilizacijo;	lepo	prihodnost	
imate	pred	seboj.	Jaz	pa	morem	pričakovati	samo	
to,	da	bom	pustil	svoje	kosti	v	tej	prekleti	de	želi.«	

Slutnje	so	se	mu	uresničile;	leto	na	to	je	bil	že	mrtev.	
Nekaj	mesecev	se	je	v	Kartumu	zaradi	podnebja	po-
sebno	slabo	počutil,	zato	se	je	peljal	po	Nilu	nekoliko	
navzdol	v	Šendi,	kjer	je	bil	l.	1851	naletel	na	Massaio.	
V	Šendiju	se	je	pridružil	egiptovski	vojaški	četi,	ki	je	
šla	ob	reki	Atbari	od	Arabcev	izterjevat	davke.	Hotel	
je	iti	naprej	v	Abesinijo,	da	v	njej	dobi	Avstriji	trge	
za	blago,	ki	bo	prihajalo	skozi	Kartum.	Upal	je,	da	
se	mu	na	abesinskem	višavju	vrne	zdravje.	Prišel	je	
do	mesta	Doka	že	prav	blizu	Abesinije,	zahodno	od	
Gondarja.	Mesto	je	obetalo,	da	postane	važno	tržiš-
če;	iz	vseh	dežel	Turčije	so	hodili	vanj	iskat	srečo,	
tudi	Bošnjaki	(Ljubljanski	list	1851,	št.	267).	Reitz	
je	pa	tu	nenadoma	oslabel	in	umrl.	Imel	je	šele	33	
let.	Taylor	ga	hvali,	da	je	bil	zelo	nadadrjen,	telesno	
močan	in	vztrajen.	Kot	dober	jezdec	in	neustrašen	
lovec	je	bil	pri	arabskih	pogla	varjih	cenjen	in	ljubl-
jen;	 pri	 kartumskih	 oblasteh	 jih	 je	 večkrat	 branil	
in	zagovarjal.	Njegovega	očeta,	ki	je	bil	gozdar	pri	
Darmstadtu	na	Hessenskem,	je	Tay	lor	še	isto	jesen	
l.	1852	obiskal.
Svoje	 pripovedovanje	 o	 dr.	 Reitzu	 zaključuje	

Mas	saia	z	besedami:	»Ko	sem	po	25	letih	(l.	1876)	
potoval	skozi	mesto	Doka,	sem	od	daleč	videl	grob	
tega	zmešanca.	–	Torej	še	po	25	letih	ni	pozabil,	kar	
je	bil	mladi	dr.	Reitz	zagrešil.
O	novem	življenju,	ki	se	je	začelo	v	kartumski	

osrednji	misijonski	hiši	s	prihodom	peterih	sloven-
skih	 duhovnikov	 in	 četverih	 sodelavcev	 svetnega	
stanu,	nas	nekoliko	pouči	sešitek	(brošura),	ki	ga	je	
l.	1852	napisal	Knoblehar	in	ki	so	ga	leto	nato	natis-
nili	v	dunajski	dvorni	tiskarni	z	naslovom:	“Poročilo	
apostolskega	provikarja	g.	dr.	Ignacija	Knobleharja	
o	stanju	misijona	v	osrednji	Afriki”.
Še	več	nam	pa	povedo	pisma	slovenskih	misijo-

narjev,	zlasti	Kocjančičeva.	Objavljala	jih	je	Zgodnja	
Danica.
To	so:	1.	Pismo	Otona	Trabanta	od	dne	7.	julija	

1852)	(ZD	7.	10.	1852)	in	pismo,	ki	ga	omenja	Dani-
ca	3.	februarja	l.	1852,	a	ne	pove,	kdaj	ga	je	Trabant	
napisal;	2.	pismo	Martina	Dovjaka	neimenovanemu	
prijatelju	od	dne	18.	oktobra	l.	1852	(ZD	23.	12.	
1852);	3.	pismo	Jerneja	Mozgana	škofu	Slomšku	28.	
oktobra	1852	(ZD	20.	1.	1853);	4.	številna	Kocjanči-
čeva	pisma.	Večino	izmed	njih	je	zbral	in	obdelal	dr.	
p.	Hugo	Bren.	Zelo	zanimiva	so;	iz	njih	veje	njegova	
mladostna	pogumnost	in	veselost,	pa	tudi	njegova	
velika	misijonska	gorečnost	in	delavnost.	Živahna	so	
in	dovtipna,	zato	so	jih	v	domačem	kraju	in	drugod	
nestrpno	čakali.	Prva	pisma	je	pisal	v	nemščini,	ki	
je	takrat	še	vedno	bila	občevalni	jezik	izobražencev.	
Potem	ga	je	pa	oče	prosil,	da	naj	piše	po	slovensko,	
da	bodo	pismo	razumeli	tudi	vaščani.	Pisal	je	n.	pr.	
24.	junija	l,	1852	prijateljem	na	Gorenjsko	(ZD	28.	
9.	1852).
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Večer	pred	praznikom	svetih	treh	kraljev	je	“tre-
tji	sveti	večer”.	Vse	se	dogaja	tako	kakor	na	sveti	
večer,	samo	polnočnice	ni.	Tudi	ta	večer	družina	z	
blagoslov	ljeno	vodo	in	kadilom	obhodi	in	blagoslovi	
vso	hišo	in	ostala	poslopja.	Ko	se	obhod	na	Gorenj-
skem	vrne	v	hišo,	postavi	mati	poprtnjak  na mizo in 
oče	ga	pokadi	(poprtnjak je hleb kruha, ki ga spečejo 
za božič skupaj s poticami).	 Tudi	 na	Dolenjskem	
prihranijo	navadno	vsaj	še	nekaj	“poprtnika”	ali	“žu-
pnika”	za	praznik	svetih	treh	kraljev	ali	pa	ga	nanovo	
spečejo.	Okoli	Ribnice	na	Dolenjskem	prihranijo	vsaj	
okras:	Jezuščka	in	“živinico”	z	“župnika”.	“Živinico”	
na	praznik	zjutraj	razlomijo	in	dado	živini,	Jezuščka	
pa	shranijo	v	skrinji;	včasih	jih	imajo	za	več	let	na-
zaj;	svoje	dni	so	dale	matere	v	Otavicah	svojim	hče-
ram,	ki	so	se	možile,	tudi	takega	“Jezuščka”	k	bali.	
Drugod	po	Dolenjskem	(grosupeljska	in	videmska	
okolica,	Rob)	pa	spe-
čejo	za	svete	tri	kralje	
potico	maslenko	in	jo	
polože	 na	 večer	 pred	
praznikom	na	mi	zo.	Na	
Goriškem	 je	 počakal	
en	“prtnjak”	do	svetih	
treh	kraljev.
Štajerska	gospodi-

nja	 prinese	 božičnik	
(stalnik,	močni	 kruh,	
pomižnjek)	 o	 svetih	
treh	kraljih	zjutraj	spet	
na	mizo.	 Vsa	 druži-
na	se	zbere	okoli	nje.	
Go	spodar	 ga	 razreže.	
Vsakemu	otroku	moli	
kos	tega	kruha,	a	vzdi-
guje	 ga	 visoko	 pod	
strop,	da	mora	vsak	visoko	skočiti	ponj	–	čim	više	
skoči,	tem	večji	bo	zrasel...	V	okolici	Dobrne	razre-
že	gospodar	“postovjek”	zjutraj,	ko	pride	od	maše.	
Vsakemu	je	namenjen	kos,	svoj	delež	dobi	tudi	ži-
vina,	celo	kokošim	ga	nadrobe.	O	treh	kraljih,	tako	
pravijo	okoli	Laškega,	je	treba	vzeti	blagoslovljeno	
vodo,	pokropiti	z	njo	božičnik	in	ga	dati	živini,	preden	
dobi	kaj	drugega.	Božičnik	spečejo	pred	božičem	in	
ga	pustijo	do	svetih	treh	kraljev.	Poprtnik	ali	župnik,	
ki	so	ga	na	Dolenjskem	za	svete	tri	kralje	na	novo	
spekli	ali	pa	od	božiča	prihranili,	dobi	vsaka	žival	
pri	hiši,	zlasti	govedo,	konji,	kokoši	in	tudi	prašiči.	
Nekaj	ga	prihranijo	za	prijatelje	in	goste.	Dober	kos	
ga	spravijo	za	živino,	če	čez	leto	oboli.	Navada	je,	
da	tudi	sosedovega	pokusijo.	Pravijo,	da	bo	tisti,	ki	
tuj	poprtnik	pokusi,	močnejši.	V	žužemberški	okolici	
so	za	svete	tri	kralje	spekli	poseben	poprtnik;	ume-
sili	so	ga	iz	bele	moke	in	z	mlekom,	na	vrhu	sredi	

hlebca	je	bil	spleten	“krancelj”,	gori	pa	tri	“tičke”.	
Na	praznik	ga	dobi	vsakdo	svoj	kos	–	kdor	hoče	biti	
močan,	mora	 pokusiti	 devet	 poprtnikov.	 Tudi	 “za	
vsako	živino”	so	ga	odrezali	kos.
Na	Notranjskem	razreže	oče	gospodar	“žúpnjak”,	

ko	na	praznik	svetih	treh	kraljev	zvoni	k	svetemu	
jutru,	to	je	prva	jed,	preden	gredo	k	rani	maši.
V	Beli	krajini	(Črnomelj)	razreže	na	praznik	treh	

kraljev	zjutraj	gospodar	“božičnik”	na	toliko	kosov,	
kolikor	je	v	hiši	družine,	živine	in	perutnine,	še	psa	
in	mačke	ne	prezre.	Tako	je	deležno	tega	kruha	vse,	
kar	je	živega	na	domačiji.
Veselje	vse	družine	je	poprtnjak	na	Gorenjskem.	

V	škofjeloški	okolici	ga	uživajo	na	tešče,	okoli	Vodic	
ga	gospodar	razreže,	ko	pridejo	vsi	od	maše.	Košček	
s	soljo	ga	dá	tudi	živini.
Vsak	član	družine	si	na	Goriškem	(kobariška	oko-

lica)	sam	odreže	svoj	
kot	“prtnjaka”.
Božičnemu	 kruhu	

pripisujejo	na	 splošno	
čarodejne	 (magične)	
moči.	 Ponekod	 so	 ga	
duhovniki	blagoslavljali	
in	naj	bi	te	moči	izha-
jal	 iz	 “blagoslova”,	 ki	
ga	je	bil	tako	deležen.	
Toda	vera	v	te	moči	je	
starejša	od	krščanstva.
Omenili	smo	že	šta-

jersko	šego,	da	morajo	
otroci	 skakati	 za	 ko-
som	božičnega	kruha,	
ki	 ga	 oče	 drži	 visoko	
pod	strop,	 tako	da	bi	
hitro	 in	 visoko	 zrasli.	

Podobna	je	vera,	da	ti	daje	božični	kruh	moč.	»Od	
več	hiš	 ko	 stalnika	poskusiš,	 tem	močnejši	 boš,«	
pravijo	na	Štajerskem.	Pri	Konjicah	menijo,	da	bo	
posebno	močan,	 kdor	 jé	 “pomižnjek”	 od	 devetih	
hiš;	zato	ga	posebno	otroci	menjavajo	med	seboj,	
dokler	ga	vsak	ne	dobi	“od	devetih	hiš”.	Ista	vera	
je	 razširjena	 le	 deloma	 na	Dolenjskem	 (Šentjurij	
pod	 Kumom).	 Podobno	 vero	 srečamo	 v	 Poljanski	
dolini	(Četena	ravan):	vsakdo,	ki	pride	v	hišo,	dobi	
kos	poprtnjaka;	kdor	ga	dobi	pri	devetih	hišah,	bo	
silno	močan.
Brali	smo	že,	da	dobi	svoj	delež	božičnega	kruha	

o	svetih	treh	kraljih	tudi	živina.
Vsa	živina	s	perutnino,	psom	in	mačko	vred	dobe	

nekaj	od	“trikraljevskega”	kruha	na	Dolenjskem	in	
Notranjskem,	tudi	na	Gorenjskem	in	Koroškem,	v	
Beli	Krajini	in	na	Štajerskem.
V	Dobrepoljski	in	Ribniški	dolini	dobe	kure	“žup-
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Poprtnjak
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nika”	ali	pa	pomešajo	nekaj	drobtin	tega	kruha	z	
otrobi	in	dajo	osoljeno	živini.	V	Poljanski	dolini	nad	
Škofjo	Loko	verujejo,	da	 tiste	kokoši,	 ki	 je	na	 tri	
kralje	dobila	nekaj	poprtnika,	lisica	ne	more	odnesti.	
Če	pa	dobe	kokoši	drobtine	poprtnika	celo	v	obroču,	
bodo	vse	nesle	doma.	Iz	istega	namena	denejo	v	Beli	
Krajini	nekaj	testenega	okrasja	z	božičnika	v	kokošja	
gnezda,	nekaj	tega	“nakita”	dobi	tudi	živina.	V	Loki	
pri	Zidanem	mostu	izreže	gospodinja	na	praznik	treh	
kraljev	iz	“poprtnika”	testeni	križ,	ki	ga	je	pred	peko	
vdelala	v	hleb;	prihrani	ga	za	pomlad,	ko	živino	prvič	
vprežejo	–	tedaj	ga	razlomi	in	dá	vsakemu	živinčetu,	
da	bo	pri	delu	vztrajnejše	in	močnejše.	Na	Koroškem	
(Pokrče)	dajo	govedu	in	konjem	navaden	beli	kruh	
in	 posvečeno	 sol	 na	
vse	 tri	božiče.	V	Zilj-
ski	 dolini	 dobi	 živina	
trikraljevsi	poprtnik	v	
obliki	lizanja	(“leka”).
V	 poprtnik	 vdelani	

testeni	križ	gospodinja	
v	Laškem	in	v	Loki	pri	
Zidanem	mostu	izreže	
in	ga	položi	v	žito.
Drugje	na	Zahodu,	

zlasti	v	Franciji,	je	zna-
na	šega,	da	vmesijo	v	
krušno	 testo	 bobovo	
zrno	in	tistega,	ki	zrno	
najde,	okličejo	v	“bo-
bovega	kralja”	(le	Roi	
des	Fèves),	ima	pri	nas	
svoj	 enkraten	 rahel	
odmev	v	okolici	Konjic	
(Žiče).	Poročilo	iz	leta	1886	namreč	pravi:	»Nekako	
zrno	vmesijo	in	vpekó	slovenske	gospodinje	...	uže	
na	badnik	v	poseben	božičnik,	ki	ga	denejo	prvič	še	
tisti	...	večer	na	mizo,	ter	pogrnejo	z	belim	prtom,	
načno	pa	stoprav	na	sv.	3	kraljev	jutro	po	rani	maši.	
Kdor	najde	zrno	v	svojem	kosu,	oni	bode	vse	leto	
zdrav	in	močan,	tako	da	bode	premagal	v	vsakem	
boji,	–	tudi	na	vojski	vse...«
Staremu	 imenu	 noči	 pred	 svetimi	 tremi	 kralji	

“svetla	noč”	ustreza	šega,	da	mora	 tudi	 to	noč	–	
kakor	v	vseh	treh	svetih	nočeh	–	goreti	luč	v	hiši.	
Tako	je	na	Gorenjskem	in	Dolenjskem;	okoli	Lukovice	
(Rafolče)	so	nažgali	navadno	hišno	svetilko,	petro-
lejko,	z	ognjem	in	žerjavico,	s	katero	so	kadili,	torej	
z	nekakim	“svetim”	ognjem.
Samo	v	skrajni	Zahodni	Sloveniji,	v	Brdih,	go-

rijo	na	večer	pred	praznikom	trikraljevski kresovi. 
Ponekod	goré	trije	hkrati:	mali	kres	je	za	Gašperja,	
srednji	za	Melhiorja	in	največji	za	Boltežarja.	Otroci	
si	že	v	adventu	drobno	natešejo	 in	pod	kaminom	
posuše	“fágle”	(bakle,	plamenice).	Z	njimi	skačejo	
okoli	ognja	in	čezenj	ter	pojo:

Kirjelajson, joli lajson,
malo otročičev, veliko koščičev.
Nekateri	prineso	h	kresu	tudi	vino	in	klobase.	Le-

te	skuhajo	v	ponvi	na	vinu,	jedo	in	pijejo	in	se	za-
bavajo.	V	Mažerolah	v	Beneški	Sloveniji	so	tekali	po	
polju	tudi	z	otepi	goreče	slame,	češ	da	to	pospešuje	
rast	ozimine.	Med	tekom	so	vpili	–	v	popačeni	fur-

lanščini	–:	»Pina	pan,	
cola	 ju	 pan,	 polenta	
e	 salam!«	 V	 Nadiški	
dolini	 so	 plamenice,	
“fagle”,	 skrbno	 pri-
pravili.	 Zgornji	 konec	
so	s	posebno	pripravo	
razcepili	 na	 trščice	 in	
mednje	porinili	 lipovo	
šibo,	da	je	bil	plamen	
lepši.	 V	 Brezju	 so	 pa	
slamo	 naložili	 okoli	
sadnih	 dreves	 in	 jo	
prižgali.
Luč,	 posebno	 pa	

kresovi	 so	 zanimiv	
o	stanek	 predkrščan-
skih	obredij,	ki	so	ho-
tela,	 kakor	 že	 vemo,	
nuditi	 dušam	 rajnikov	

ob	njihovi	vrnitvi	na	nekdanje	domovanje	svetlobo	
in	gorkoto.	Včasih	je	ni	bilo	verne	slovenske	družine,	
kjer	bi	v	bogkovem	kotu	ali	na	predalniku	tudi	to	
noč	ne	gorela	oljenka.

Novoletna darila	 (rimske	 “strenae”),	 ki	 jih	 na	
Slovenskem	nosi	v	glavnem	Miklavž,	le	redko	(na	
Primorskem)	“Božič”,	deli	v	sosednji	Italiji	italijanska	
vrstnica	naše	Pehtre	babe	Befana.	Italijanski	otroci	
se	zato	veselé	darov	v	noči	od	5.	na	6.	januar.	No-
voletna	darila	se	uveljavljajo	pri	nas	šele	zadnji	čas.
Kaj	zanimivo	in	do	zdaj	še	nepojasnjeno	je,	da	

pričakujejo	tudi	otroci	v	škofjeloški	okolici	(Breznica)	
darove od svetih treh kraljev. 
	Nastavljajo,	kakor	o	Miklavžu,	čeveljčke	in	poso-

de,	da	bi	jim	sveti	trije	kralji	pustili	kaj	darov.	Darovi	
so	skromnejši	kakor	Miklavževi,	so	pa	lè.

Splošen:	Da	bi	kristjani	v	tem	“letu	vere”	mogli	poglobiti	spoznanje	Kristusove	skrivnosti	in	z	veseljem	
pričati	za	dar	vere	v	njem.

Misijonski:	Da	bi	krščanske	skupnosti	na	Bližnjem	vzhodu,	ki	so	pogosto	zapostavljene,	prejele	od	Sve-
tega	Duha	moč	zvestobe	in	vztrajnosti.

MOLITVENI NAMENI
ZA JANUAR 2013

Božičnik
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
ix. poglavje

BESEDA IN PISAVA

KATERE JEZIKE JE GOVORIL JEZUS?
Tistemu,	ki	je	obiskal	Izrael,	pokukal	v	njegove	

časopise,	opazil	na	cestah	in	križiščih	table	z	napisi	
in	slišal	na	radiu	in	televiziji	govoriti	politike	in	ko-
mentatorje	novic,	bo	takoj	jasen	odgovor:	
judovski	 jezik	 je	 hebrejščina.	 Je	 bilo	
tako	 tudi	v	 Jezusovih	 časih?	Ne.	Živa	
hebrejščina	je	moderen	jezik,	ki	se	je	
rodil	 iz	 upoštevanja	 vrednih	 naporov	
Ben-Jehuda	 in	 ga	 je	 najprej	 ukazalo	
sionistično	 gibanje,	 potem	 pa	mlada	
judovska	 država	 v	 pravilnem	 prepri-
čanju,	da	je	skupni	jezik	najboljša	vez	
narodne	 edinosti.	 V	Kristusovih	 časih	
pa	ni	bilo	tako.
Seveda	 je	 bila	 hebrejščina	 v	 rabi	

izvoljenega	ljudstva,	in	to	že	od	davna.	
Jezikoslovje	 jo	 uvršča	med	 semitske	
jezike,	 to	 je	 v	 celo	 skupino	 sorodnih	
jezikov,	 ki	 so	 bili	 v	 rabi	 v	 ogromnem	
prostoru	 od	Male	 Azije	 do	 juga	 Arab-
skega	 polotoka,	 od	 Sredozemskega	
morja	do	Mezopotamije.	Specialisti	delijo	
semitske	jezike	v	tri	velike	skupine:	v	
severovzhodno,	kateri	so	pripadali	akadski,	asirski	
in	babilonski	jezik;	severozapadno,	kamor	sta	poleg	
drugih	spadala	tudi	feničanski	in	sirski	jezik;	in	južno,	
katere	najvažnejši	predstavnik	je	bil	severnoarabski	
jezik,	ki	bo	tudi	Mohamedov	jezik.	
Hebrejski	jezik	spada	skupaj	s	ka-
naanskim	in	aramejskim	v	severo-
zapadno	skupino.	Toda	vsi	ti	jeziki	
so	si	bili	–	in	so	si	še	–	tako	blizu,	
kot	 je	 francoščina	 italijanščini	 ali	
slovenščina	češčini.	Primer:	bese-
da oče	je	 ‘âb	v	hebrejščini,	 ‘ab v 
aramejščini,	abu	v	akadščini	in	‘ab 
v	arabščini.
Ko	 so	 nomadi	 Abrahamovega	

rodu	 prišli	 v	 Palestino,	 so	morali	
govoriti	neko	semitsko	narečje,	ki	
je	 izhajalo	 iz	 babilonščine	 dolnje	
Mezopotamije.	Kanaanci	so	govorili	neka	druga,	bolj	
natančna,	bolj	razvita	narečja.	Eno	od	teh	“kanaan-
ščin”	so	prevzeli	Hebrejci;	ko	so	zavzeli	deželo,	so	
zavzeli	tudi	jezik,	torej	po	vsej	verjetnosti	po	izhodu	
iz	Egipta:	to	je	bila	hebrejščina.	Ali	bolje:	hebrejšči-
ne.	Kot	pri	nas	lahko	primerjamo	na	primer	ribniško	

in	prleško	narečje,	je	bilo	tudi	v	hebrejščini.	V	Judeji	
so	na	primer	 izgovarjali	š	 tisto,	 kar	 so	v	Efraimu	
izgovarjali	s.	Sodnica	Debora	je	v	svoji	znani	pesmi	

(Sod	 5,1-31)	 uporabila	 dokaj	 nenavadno	
besedišče.	 Sveto	 pismo	 so	 v	 glavnem	
uredili	v	Judeji,	zato	je	judejska	hebrej-
ščina	izrinila	svoje	jezikovne	tekmece.
Do	izgnanstva	v	Babilon	je	bil	torej	

pogovorni	 jezik	 hebrejščina:	David	 in	
Salomon,	Atalja	in	Jezabela	so	govorili	
hebrejsko.	Toda	po	povratku	iz	izgnan-
stva	je	stari	narodni	jezik	počasi	zatonil	
in	 ga	 je	 v	 pogovorni	 rabi	 nadomestilo	
drugo	narečje.	Ker	so	pa	v	istem	času	
izobraženci	v	templju	začeli	zapisovati	
Sveto	pismo,	je	hebrejščina	postala	“je-
zik	svetosti”,	lešôn ha-kodéš,	ali	“jezik	
modrih”,	lešôn šakamím,	točno	tako,	kot	
sholastična	latinščina	v	srednjem	veku	
ali	 liturgična	 latinščina	 do	 reforme	 II.	
vatikanskega	koncila.	Razen	molitev,	ki	
so	jih	znali	na	pamet,	kot	naš	očenaš in 
zdravamarija,	so	za	vsakdanjo	molitve-

no	rabo	uporabljali	hebrejščino,	da	so	lahko	stalne	
svetopisemske	navedke	vstavljali	v	vsakdanje	stav-
ke,	kakor	smo	mi	včasih	vstavljali	latinske	citate	v	
slovensko	 besedilo.	Odkritja	 rokopisov	 v	 Judejski	

puščavi	so	razkrila,	da	je	hebrej-
ščina	doživela	neko	obnovo	malo	
pred	začetkom	krščanskega	časa:	
morebiti	 so	 jo	 govorili	 v	 esenski	
samostanski	skupnosti.	Ni	dvoma,	
da	je	Jezus	znal	ta	jezik,	saj	nam	
Lukov	evangelij	poroča:	»Vstal	je,	
da	bi	bral,	in	podali	so	mu	zvitek	
preroka	Izaija.	Odvil	je	zvitek	in	na-
šel	mesto,	kjer	je	bilo	zapisano...«	
(Lk	6,16-17).	Očitno	pri	tem	ni	imel	
niti	najmanjše	težave.
Gotovo	pa	je,	da	se	je	Jezus	v	

vsakdanjem	življenju	in	v	svojem	
poučevanju	posluževal	nekega	drugega	jezika:	ara-
mejščine.	To	sploh	ni	bila,	kot	so	včasih	trdili,	neka	
pokvarjena	 hebrejščina,	 neko	 popačeno	 narečje,	
ki	naj	bi	ga	Judje	privlekli	iz	svojega	babilonskega	
izgnanstva.	Aramejščina	je	prav	tako	izviren	jezik	
kot	hebrejščina.	Govorili	so	jo	tisti	dejavni	in	nemirni	

Akadski klinopis
14. stol. pr. Kr.

Feničanski alfabet
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rodovi,	ki	so	se	od	nekdaj	selili	sem	in	tja	po	rodovit-
nem	polmesecu	in	ustanavljali	bolj	ali	manj	kratko-
ročna	kraljestva,	ne	da	bi	se	jim	kdaj	uspelo	zediniti	
in	h	katerim	so	se	prištevali	tudi	Izraelci.	Namesto	
da	bi	se	po	zatonu	vélike	dobe	aramejske	politične	
sreče	ta	jezik	izgubil,	je	iz	razlogov,	ki	jih	je	težko	
ugotoviti,	doživel	čudovito	razširje-
nje.	Od	Kaspijskega	morja	in	izvirov	
Evfrata	 in	 Tigrisa	 do	 Perzijskega	
zaliva	je	aramejščina	spodrinila	vse	
domačinske	 jezike.	 Perzijski	 Kralj	
kraljev	ga	je	prav	tako	posvojil	kot	
upravni	jezik	in	s	tem	pripomogel	k	
širjenju.	Tudi	Izrael	se	ni	 izmaknil	
temu	procesu.	V	8.	stoletju	je	prišlo	
do	čudnega	obrata:	višji	sloji,	elita,	
so	govorili	aramejsko,	 ljudstvo	pa	
je	uporabljalo	hebrejščino	(prim.	2	
Kr	18,26).	V	Jezusovem	času	pa	je	
bilo	ravno	nasprotno.	Aramejščina	
je	 bila	 v	 primerjavi	 s	 hebrejščino	
bolj	 razvita,	 bolj	 gibčna,	 bolj	 pri-
merna	za	 izražanje	 raznih	vidikov	
govorjenja	in	razlaganja	misli.	Se-
veda	 je	 imela	 številne	 odtenke	 v	
izgovarjavi.	Galilejci	niso	izgovarjali	
kot	Jeruzalemčani	in	v	tragični	noči	
velikega	četrtka	so	Petra	prav	zaradi	
jezika	 razkrili	kot	člana	“Jezusove	
tolpe”	(prim.	Mt	26,74).	
Pregled	evangelijev	nam	potrjuje,	

da	je	bila	aramejščina	vsakdanji	jezik.	
Tam	je	kup	aramejskih	besed,	ki	jih	je	izrekel	Jezus	
sam:	Abbà,	Hakéldama,	Gabatá,	Golgota,	Mamon,	
Pasha,	in	celo	celi	stavki,	kot	je	ukaz	“Talíta	kum”,	
ki	ga	je	Kristus	izrekel	Jairovi	hčerki	(Mr	5,41),	ali	
znani	“Eloí,	Eloí,	lemá	sabahtáni?”	v	smrtni	stiski,	
kar	 je	 aramejski	 prevod	
psalmista.	Prav	tako	je	go-
tovo,	 da	 je	 bilo	 zapisanih	
v	aramejščini	nekaj	delov	
Ezrove	 in	 Danielove	 ter	
maj	hen	košček	Jeremijeve	
knjige,	 pa	 tudi	 v	 grščini	
na	pisani	Matejev	evangelij	
odseva	tako	hebrejska	kot	
aramejska	izročila.	Targu-
mi	(targumim),	“prevodi”,	
ki	 bodo	 pozneje	 zbrani	 v	
talmudski	 literaturi,	 so	 v	
resnici	aramejske	priredbe	
hebrejskega	besedila	z	več	
ali	manj	komentarji.	V	vsaki	shodnici	je	bil	“prevaja-
lec”,	katerega	naloga	je	bila	razložiti	Postavo	tistim,	
ki	so	slabo	znali	hebrejsko.	In	kaka	štiri	stoletja	po	
Kristusu	se	 je	udomačila	celo	med	rabini	navada,	
da	niso	več	učili	v	hebrejščini,	ampak	v	aramejščini.	
V	naših	dneh	še	obstoja	vzhodna	aramejščina,	ali	
bolje,	njene	različice:	kaldejska	liturgija	je	ena	od	
njenih	oblik.	Kakih	60	km	od	Damaska	pa	je	okrog	
Malule	majhna	skupina	vasi,	kjer	govore	zapadno	
aramejščino,	tisto,	ki	jo	je	govoril	Kristus,	in	kjer	so	

lahko	zapisali	in	posneli	očenaš	v	aramejščini.
Hebrejščina	 in	 aramejščina	 pa	 nista	 bila	 edina	

jezika,	ki	so	ju	govorili	v	Palestini	pred	dvatisoč	leti.	
O	tem	se	prepričamo,	ko	preberemo	v	zapisu	o	Kri-
stusovem	procesu,	da	je	Pilat	napravil	in	postavil	na	
križ	napis	“Jezus	Nazarečan,	judovski	kralj”	v	treh	

jezikih,	hebrejsko,	grško	in	latinsko	
(Jn	19,20).	Latinščina	je	morala	biti	
iz	uradnih	razlogov,	ker	je	bil	to	jezik	
cesarskih	 dekretov,	 vendar	 pa	 se	
zdi,	da	v	Palestini	ni	bila	kaj	dosti	v	
rabi.	Jožef	Flavij	v	Judovskih staro-
žitnostih	poroča,	da	so	bila	vsa	na-
vodila	iz	Rima	vedno	opremljena	z	
grškim	prevodom.	Grščina	pa	je	bila	
v	resnici	kar	najbolj	 razširjena	na	
Bližnjem	vzhodu,	torej	tudi	v	vsem	
rimskem	cesarstvu.	Rabini	so	se	za-
man	borili	proti	njenemu	vpadu,	saj	
je	bila	predhodnica	poganskih	šeg.	
»Kdor	svojega	sina	nauči	grško,«	so	
imeli	navado	reči,	»je	preklet	kakor	
tisti,	ki	jé	svinjsko	meso.«	To	pa	ni	
preprečilo	najbolj	učenim	učiteljem,	
da	 je	ne	bi	poznali,	 celo	samemu	
Gamalielu	ne.	Ko	je	sveti	Pavel	po	
svoji	aretaciji	v	Jeruzalemu	nago-
voril	množico,	 ji	 je	 hotel	 ugajati,	
kot	poročajo	Apostolska	dela,	in	ji	
ni	govoril	grško,	ampak	aramejsko	
(Apd	 22,2).	 Grščina	 je	 bila	 jezik	
imenitnih,	bogatih,	mogočnih,	jezik	

Heroda,	pa	tudi	mednarodni	kupčijski	jezik.	Evange-
liji,	Apostolska	dela,	Pisma	in	Razodetje,	vsa	Nova	
zaveza	je	bila	napisana	v	grščini.	Ni	gotovo,	da	bi	
Jezus	znal	grško:	v	njegovih	govorih	ni	niti	enega	
grškega	navedka,	celo	nobenega	namiga,	kakor	jih	

bo	toliko	pri	svetem	Pavlu.	
Toda	ni	videti,	da	bi	potre-
boval	 prevajalca,	 ko	 ga	
je	 zasliševal	 Poncij	 Pilat;	
malo	 verjetno	 je	 pa	 tudi,	
da	bi	se	rimski	prokurator	
potrudil	naučiti	jezik	svojih	
podložnikov.
Grščina,	ki	so	jo	govorili	

v	Palestini,	je	bila	tista,	ki	
je	od	Aleksandra	Velikega	
dalje	vsrkala	krajevna	na-
rečja:	atiško,	jonsko,	dor-
sko,	eolsko,	in	se	je	razširila	
v	 vsem	helenskem	 svetu,	

pa	se	tudi	bolj	ali	manj	izpridila.	Grška	koiné	je	bila	
poenostavljena.	Izločila	je	težke	besede	in	opustila	
podrobnosti	pri	sklanjanju	in	spreganju.	Uporabljala	
je	analitične	konstrukcije	s	predlogi	namesto	sinte-
tičnih	oblik	klasične	grščine.	Posvojila	je	tudi	 lepo	
število	tujih,	predvsem	latinskih	besed	in	zveneče	
oblike	orientalskega	izvora.
To	ni	bila	grščina	Platona,	niti	grščina	tragikov,	

bila	pa	je	udobna	in	dobro	prilagojena	mednarodni	
vlogi,	ki	jo	je	igrala.

Napis kralja Joáša iz 9. stol pr. Kr.

Kamen moábskega kralja Meša
9. stol pr. Kr.
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O	jezikih,	ki	so	bili	v	rabi	v	Palestini	za	časa	Je-
zusa,	pa	naj	gre	za	hebrejščino	ali	aramejščino,	ni	
mogoče	govoriti,	ne	da	bi	opazili	kako	različen	je	bil	
njun	genij	od	genija	naših	zapadnih	 jezikov	 in	za	
kaj	vse	so	ju	uporabljali,	kar	je	prav	malo	podobno	
našim.	Seveda	so	Izraelci	govorili	kakor	govorimo	
mi,	da	so	obveščali	drug	drugega	o	dejstvih,	o	do-
godkih	in	o	idejah.	Kot	mi	so	tudi	oni	govorili,	da	so	
izrazili	občutja,	opozarjali,	prepričevali,	grozili.	Toda	
jezik	 ima	 lahko	 tudi	 izrazne	možnosti,	 na	 primer	
pesniško	možnost,	ki	ji	naše	uporabniške	civilizacije	
dovoljujejo	tako	malo	prostora,	ki	pa	je	igrala	važno	
vlogo	v	Izraelu	tako,	kot	pri	vseh	orientalskih	ljud-
stvih,	pri	semitskih	pa	še	prav	posebej.	Videli	bomo	
še	drugo	izrazno,	od	pesniške	neločljivo	možnost:	
trajno	prenašanje	misli.
Če	 hočemo	 dobro	 razumeti	 to	 posebno	 vlogo	

besede	in	jezika	v	Izraelu,	se	moramo	znebiti	mo-
dernih	navad	civilizacije	papirja,	ki	si	pridružuje	tudi	
civilizacijo	posnetkov.	Pisati	in	brati	pomeni	utrditi	
misel	na	trajno	podlago	in	jo	tako	vedno	znova	najti	
enako	sami	sebi,	to	pa	sta	za	nas	dve	tako	samodejni	
dejavnosti,	da	si	le	s	težavo	predstavljamo	družbe,	
ki	so	mogle	biti	skoraj	popolnoma	brez	tega.	Naš	
spomin	 je	 postal	 brezkrven	 in	 nerodoviten,	 naše	
sposobnosti	 improvizacije	 so	 bolj	 poučevalne	 kot	
pesniške.	Tako	kot	pri	vseh	Orientalcih,	je	šlo	tudi	
pri	Izraelcih	čisto	drugače.	Izročilo	misli,	tudi	večno	
izročilo,	se	je	predajalo	v	veliki	meri	z	besedo,	kar	
mu	je	vtisnilo	čisto	posebna	svojstva.
Štirindevetdeset	knjig	Svetega	pisma	Stare	zave-

ze	je	bilo	delno	zapisanih	pod	Ezekijem	in	Jošijem,	
dokončno	pa	v	5.	stoletju	pod	pismoukom	Ezro,	ki	
jih	je,	kot	pravijo	“narekoval”.	Dolgo	pred	tem	pa	
so	bile	zgolj	govorjene.	Uradno	je	znano,	da	so	bile	
Jeremijeve	prerokbe	“izrečene”	devetindvajset	 let	
prej	kot	so	bile	zapisane.	Psalme,	Pregovore,	ženitne	
pesnitve	Visoke	pesmi	(pravilen	naziv	bi	bil	“Pesem	
vseh	pesmi”,	 kar	 je	 tudi	 naslov	 v	 hebrejščini:	 šir 
haširím)	 so,	 kar	 je	 popolnoma	 jasno,	 recitirali	 ali	
peli	po	delih,	preden	so	jih	kasneje	zapisali.	Isto	se	
je	dogajalo	s	homerskimi	pesnitvami	in	pravijo,	da	
je	Atenec	Pizistrat	postal	slaven,	ker	jih	je	zapisal;	
enako	je	bilo	z	Zend	Avesto,	iransko	sveto	knjigo,	
ki	jo	je	“utrdil”	(=	zapisal)	Zaratustra;	in	prav	isto	
bo	s	Koranom,	katerega	ime	vključuje	pojem	“reci-
tirane	besede”.
Tudi	ko	so	bila	sveta	besedila	utrjena	in	zapisana,	

se	navada	ustnega	prenašanja	ni	 izgubila.	O	 tem	
imamo	številne	dokaze.	Poučevanje	rabinov	je	bilo	
ustno,	njihove	misli	so	prenašali	ustno;	talmudski	
spis Gitin	pravi	celo,	da	jih	je	bilo	prepovedano	za-
pisati.	Okrog	leta	1000	po	Kr.	je	Šerira	Gaon	zatrdil,	
»da	imajo	modri	za	dolžnost	recitirati	na	pamet.«	
Na	drugi	strani	pa	pravijo,	da	je	bila	v	krščanskih	
krogih	v	začetku	navada	širiti	“veselo	oznanilo”,	to	je	
pripovedovati	življenje	Učitelja	in	njegov	nauk	samo	
ustno.	Če	se	Apostolska	dela	predstavljajo	kot	spis,	
so	bili	pa	evangeliji	gotovo	govorjeni,	preden	so	bili	
zapisani.	Tisti,	ki	 so	 imeli	nalogo	širiti	novi	nauk,	

so	imeli	gotovo	na	razpolago	neke	vrste	spominske	
pripomočke,	katerih	sledove	je	bilo	mogoče	najti	v	
evangelijih	(λόγια		Κυρίου),	toda	bistveno	pa	je	bilo	
gotovo	za	njih	tisto,	kar	so	se	naučili,	kar	so	znali.	
Zahteva	 po	 zapisovanju	 se	 ni	 pojavila,	 dokler	 ni	
krščanstvo	prodrlo	v	grško-rimsko	okolje,	ki	je	bilo	
že	veliko	manj	izvežbano	v	spominskih	vajah.	Toda	
okrog	leta	130,	že	dolgo	po	tem,	ko	so	evangelisti	
objavili	svoje	knjige,	je	sveti	Papija,	škof	v	Hiera-
polisu	v	Frigiji,	izjavil,	da	v	zadevah	izročila	najbolj	
ceni	»živo	in	trajno	besedo.«	In	nekoliko	pozneje	je	
v	Lyonu	sveti	Irenej	obujal	spomine	na	čas,	ko	je	
poslušal	svetega	Polikarpa,	vélikega	škofa	iz	Smirne,	
poročati,	kar	je	sam	slišal	od	apostola	Janeza.
V	takem	sistemu	je	spomin	igral	znatno	vlogo.	

Rabini	 so	 njegovemu	 urjenju	 pripisovali	 izjemno	
važnost.	Rabi	Dostai,	Janajev	sin,	je	rekel	v	imenu	
rabija	Meira:	»Kdor	pozabi	dele	tistega,	kar	se	 je	
naučil,	povzroči	svojo	pogubo.«	In	največja	pohvala,	
ki	jo	je	lahko	izrekel	o	kakem	učencu,	je	bila:	»Je	
kakor	dobro	utrjen	vodnjak,	ki	ne	izgubi	niti	kapljice	
svoje	vode.«	Eden	od	takratnih	pregovorov	je	bil:	
»Kdor	recitira,	je	pobožen;	kdor	ne	recitira,	je	greš-
nik.«	Za	urjenje	spomina	so	torej	nalagali	naučiti	
se	 na	 pamet	 ogromna	 besedila.	 Treba	 jih	 je	 bilo	
recitirati	ne	da	bi	dodali,	opustili	ali	spremenili	eno	
samo	 besedo.	Obiskovalec	 sodobne	muslimanske	
verske	šole	lahko	ugotovi,	da	je	ta	metoda	v	isla-
mu	še	vedno	v	rabi:	tam	vidi	nekaj	ducatov	mladih	
sedeti	na	 tleh,	ki	vsi	 skupaj	glasno	 in	 ritmizirano	
ponavljajo	verze	iz	Korana.	Isto	je	v	tradicionalnih	
talmudskih	šolah.	In	poudariti	je	treba,	da	to	siste-
matično	 urjenje	 spomina	 ni	 bilo	 naloženo	 samo	
poklicnim	specialistom,	teologom	ali	kronistom.	Kot	
smo	videli	v	poglavju	o	vzgoji,	so	vadili	v	recitaciji	že	
otroke	od	najnežnejše	mladosti.	In	ko	upoštevamo	
čezmerno	dolžino	molitve	Š’mone Esré,	“osemnajst	
blagoslovov”,	lahko	rečemo,	da	je	bil	spomin	Judov	
zares	dobro	izoblikovan.
Ta	sistematična	uporaba	spomina	je	dajala	po-

sebno	značilnost	jeziku,	načinu	izražanja.	Ker	so	bila	
vsa	besedila,	ki	so	se	jih	učili	na	pamet,	iz	Svetega	
pisma,	se	je	duh	najprej	obogatil	z	množico	svetopi-
semskih	rekov,	dejstev	in	podob,	kar	razloži	neštete	
svetopisemske	odmeve,	ki	jih	najdemo	na	ustnicah	
Judov	in	Judinj	tistega	časa,	predvsem	pri	Jezusu	
in	Mariji.	Da	bi	predvsem	pomagali	spominu	in	vanj	
močno	vtisnili	nauk,	ki	so	ga	morali	varovati	in	pre-
našati	naprej,	so	izraelski	modri	izdelali	cel	sistem	
ritmov,	melodij,	ponavljanj	soglas	nikov,	ponavljanj	
besed	in	uravnoteženih	formul,	ki	je	olajševal	spomi-
njanje	besednih	enot.	Za	to	so	se	toliko	bolj	trudili,	
saj	niso	imeli	beležnice	v	žepu,	niti	slovarja	na	mizi.	
Nedavne	raziskave	so	potrdile	fiziološko	in	psihološko	
važnost	te	“ritmo-pedagogije”.	Zelo	verjetno	je,	da	
je	bil	velik	del	Stare	zaveze	sestavljen	po	teh	nače-
lih	dvojnih	ali	trojnih	ritmov.	Kar	zadeva	evangelije	
je	dovolj	pazljivo	jih	brati,	da	začutimo	igro	ritmov	
in	nasprotij.	Celo	v	prevodih	v	grščino	in	moderne	
jezike,	katerih	ritmi	in	zgradba	so	bistveno	drugačni	
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od	semitskih	jezikov,	je	te	posebne	izrazne	postopke	
še	vedno	čutiti.	Govor	na	gori	daje	značilen	zgled	
predvsem	v	Lukovem	besedilu	s	svojimi	zaporednimi	
“Blagor”	in	“Gorje”.	Pa	tudi	v	prilikah	in	preprostih	
pripovedih	je	mogoče	začutiti	“vzporedne	recitative”,	
ki	pa	v	hebrejščini	ali	aramejščini	postanejo	osupljivi	
in	dostopni	vsem.
Kadar	je	torej	kak	Jud	govoril	nekoliko	bolj	sloves-

no,	ko	je	učil	ali	molil,	se	je	zatekal	k	tem	slogovnim	
sredstvom.	In	več	kot	verjetno	je,	da	je	celo	v	vsak-

danjem	jeziku	ostalo	kaj	od	tega.	Toda	ko	majhna	
deklica	iz	ljudstva,	kot	je	Marija,	improvizira	zahvalno	
pesem Moja duša poveličuje Gospoda,	ji	daje	sama	
od	sebe	pesniški	naglas,	ki	ga	je	čutiti	tudi	v	pre-
vodu:	»Moja	duša	poveličuje	Gospoda	 in	moj	duh	
se	raduje	v	Bogu,	mojem	Odrešeniku…«	(Lk	1,47).	
V	naši	moderni	“grafični”	miselnosti	so	besede	ena	
stvar,	melodija	druga,	ritem	spet	tretja.	V	pojmova-
nju	izraelskega	jezika	pa	vse	to	nastopa	skupaj,	se	
prešinja.	Izraz	misli	po	svoji	naravi	teži	k	umetnosti.

Angeli	so	nežna	bitja.	Ne	moreš	jih	prijeti.	Angeli	
prihajajo	nepričakovano.	Prihajajo	po	prstih.	Okrog	
tebe	mora	biti	globoka	tišina,	da	jih	lahko	zaznaš.	In	
obstaja	angel,	ki	bi	te	rad	uvedel	v	umetnost	molča-
nja,	v	ozdravljajoče	ozračje	tišine.	Ravno	v	našem	
hrupnem	 svetu	 potrebujemo	mnogo	 tišine,	 da	 bi	
notranje	ozdraveli.	Kierkegaard	je	izrekel	znamenite	
besede,	da	bi	ljudem,	če	bi	bil	zdravnik,	svetoval:	
»Ustvarite	molk!«	In	Rabindranath	Ta-
gore	nas	vabi:	»Okopaj	 svojo	dušo	v	
molku.«	Tišina	je	zdravilo	za	naše	duše,	
ki	so	od	hrupa	sveta	pogosto	zamašene,	
da	ne	morejo	več	dihati,	ker	so	vanjo	od	
vsepovsod	vdrle	hrupne	misli	in	slike.
Vse,	kar	je	velikega,	potrebuje	tišino,	

da	se	lahko	v	človeku	rodi.	»Le	v	mol-
ku	 nastane	 pristno	 spoznanje,«	meni	
Romano	Guardini.	In	sv.	Janez	Klimak,	
menih	 iz	 7.	 stoletja,	 pravi:	 »Molk	 je	
sad	modrosti	in	poseduje	vednost	vseh	
reči.«	Molk	nas	pripravi	do	tega,	da	člo-
veku,	ki	nam	govori,	prav	prisluhnemo,	
da	slišimo	tudi	odtenke.	Molk	pa	je	tudi	
prvi	pogoj,	da	zaznamo	v	svojm	srcu	
Božji	glas.	Mnogi	dandanes	tarnajo,	da	
ne	doživljajo	Boga,	da	jim	je	Bog	postal	
tuj.	A	ti	ljudje	so	tako	polni	hrupa,	da	
preslišijo	tihe	vzgibe,	s	katerimi	govori	
Bog	v	njihovih	srcih.	Vedno	imamo	vse	
polno	dela.	Kakor	hitro	se	pojavi	v	naši	
notranjosti	rahel	vzgib,	ga	že	odrinemo	
in	se	obrnemo	k	otipljivejšim	stvarem.	
Tako	ne	bomo	nikoli	zaznali	Božjega	glasu.
Tišina	je	povezana	z	besedami	utišati,	pomiriti,	

umiriti.	Mati	utiša	lačnega	otroka,	da	preneha	jokati,	
s	tem,	da	ga	podoji.	Angel	tišine	hoče	v	nas	utišati	
glasne	misli,	naše	hrupne	želje	in	potrebe	zato,	da	
bi	v	sebi	odkrili	prostor	tišine,	kamor	naše	misli	in	
čustva,	želje	in	potrebe	nimajo	dostopa.	To	je	hkrati	
prostor,	kamor	ne	morejo	prodreti	ljudje	s	svojimi	
pričakovanji	in	zahtevami,	s	sodbami	in	obsodbami.	
To	je	prostor	v	meni,	kjer	sem	jaz	zares	sam.	In	to	
je	prostor	tišine,	kjer	v	meni	prebiva	sam	Bog.	Tam	
sem	 resnično	 svoboden.	 Tam	 nihče	 nima	 oblasti	

nad	menoj.	Tam	me	nihče	ne	more	prizadeti.	Tam	
sem	zdrav	in	neokrnjen.	Sam	vsak	dan	čutim	po-
trebo,	da	se	usedem	in	meditiram.	Med	meditacijo	
si	predstvaljam,	kako	me	moj	dih	in	beseda,	ki	jo	
povezujem	z	dihanjem,	vodita	v	ta	notranji	prostor.	
Tja	ljudje,	ki	danes	prihajajo	v	mojo	pisarno,	nimajo	
dostopa.	Tam	me	nihče	ne	more	doseči	s	svojimi	
željami	 in	 s	 svojimi	 sodbami	 in	 obsodbami.	 Tam	

lahko	 svobodno	 zadiham.	 Tam	 sem	
sam	s	svojim	Bogom.	To	daje	mojemu	
življenju	dostojanstvo.	V	tem	notranjem	
prostoru	tišine	pridem	v	stik	s	svojim	
pravim	jazom.	Tišina	me	spremeni,	tako	
kot	 se	 je	 spremenila	 prepirljiva	 žena	
rabija	Susja.	O	njej	so	rekli:	»Od	tedaj	
naprej	je	bila	tiho.	In	ko	je	utihnila,	je	
postala	vesela.	In	ko	je	postala	vesela,	
je	postala	dobra.«
Ravno	če	imaš	opraviti	s	številnimi	

ljudmi,	če	mnogi	od	njih	hočejo	nekaj	
od	tebe,	če	se	ukvarjaš	z	njimi	v	inten-
zivnih	 pogovorih,	 potrebuješ	 angela	
tišine,	ki	bo	utišal	v	tebi	množico	besed,	
ki	 jih	 vsak	 dan	 slišiš.	 V	molku	 lahko	
spet	zadihaš.	Tedaj	lahko	streseš	s	sebe	
vse,	kar	so	ti	drugi	zaupali.	Angel	tišine	
bi	te	rad	popeljal	v	notranji	prostor,	v	
katerega	nimajo	dostopa	niti	ljudje,	za	
katere	si	tukaj.	Le	če	si	v	stiku	s	tem	
notranjim	 prostorom	 tišine,	 se	 lahko	
brez	strahu	poglobiš	v	ljudi.	Tedaj	se	ti	
ni	treba	bati,	da	bi	te	problemi	drugih	

določali	 in	 preobremenjevali,	 da	 bi	 te	 umazanija,	
ki	se	te	prime	med	razgovorom,	notranje	umazala.
Obstaja	območje,	v	katerem	se	te	ne	dotaknejo	

ruševine,	odpadni	material,	ki	bi	ga	drugi	radi	odložili	
pri	tebi.	V	tem	notranjem	prostoru	tišine	boš	ostal	
zdrav	in	cel.	Angel	tišine	naj	te	spremlja	in	te	vedno	
znova	spomni	na	to,	da	je	ta	prostor	tišine	že	v	tebi.	
Ni	ti	ga	treba	šele	ustvariti.	Samo	v	stik	moraš	priti	
s	tišino,	ki	je	v	tebi	 in	te	zmore	ozdraviti.	Tam,	v	
prostoru	tišine,	si	lahko	odpočiješ.	Tam	si	zdrav	in	
cel.	Tam	je	v	tebi	nekaj	čistega	in	pristnega,	česar	
hrup	tega	sveta	ne	more	skaliti.
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JEZUS KRISTUS SREDIŠČE

➧

V	 prejšnjem	 nadaljevanju	 sem	 skušal	 zarisati	
bistvene	 črte	 življenjepisa	 apostola	 Pavla.	 Videli	
smo,	kako	je	srečanje	s	Kristusom	na	cesti	v	Da-
mask	dobesedno	zrevolucioniralo	njegovo	življenje.	
Kristus	je	postal	smisel	njegovega	bivanja	in	globoki	
vzrok	vsega	njegovega	apostolskega	delovanja.	V	
njegovih	Pismih	 je	 za	 imenom	Boga,	ki	 se	pojavi	
več	kot	petstokrat,	največkrat,	tristo	osemdesetkrat	
omenjeno	Kristusovo	ime.	Važno	se	je	torej	zavedati,	
kako	lahko	Jezus	Kristus	zareže	v	življenje	nekega	
človeka,	torej	tudi	v	naše	lastno	življenje.	V	resnici	
je	Jezus	Kristus	vrh	odrešenjske	zgodovine,	zato	pa	
tudi	resnična	točka	razlikovanja	v	dialogu	z	drugimi	
verstvi.
Ob	pogledu	na	Pavla	bi	lahko	temeljno	vprašanje	

oblikovali	 takole:	kako	se	 zgodi	 srečanje	
človeškega	bitja	s	Kristusom?	V	čem	je	
odnos,	ki	izhaja	iz	njega?	Odgovor,	
ki	 ga	 je	 dal	 Pavel,	 je	mogoče	
razumeti	 v	 dveh	 zaporednih	
točkah.	 Pavel	 nam	 najprej	
pomaga	razumeti	vrednost	
vere	 kot	 izključnega	 in	
ne	zamenljivega	 temelja.	
Takole	piše	v	Pismu	Rim-
ljanom:	»Menimo	namreč,	
da	 človek	 doseže	 opra-
vičenje	po	veri,	brez	del	
postave«	 (3,28).	 Enako	
tudi	v	Pismu	Galačanom:	
»Vemo,	da	človek	ni	opra-
vičen	po	delih	postave,	am-
pak	edinole	po	veri	v	Jezusa	
Kristusa.	 Zato	 smo	 tudi	 mi	
za	čeli	verovati	v	Kristusa	Jezu-
sa,	da	bi	bili	opravičeni	po	veri	v	
Kristusa	 in	ne	po	delih	postave,	 saj	
nobeno	meso	ne	bo	opravičeno	po	delih	postave«	
(2,16).	 “Biti	 opravičeni”	 pomeni	 postati	 pravični,	
to	je,	biti	sprejeti	od	Božje	usmiljene	pravičnosti	in	
vstopiti	v	edinost	z	Njim,	ter	posledično	biti	sposobni	
vzpostaviti	veliko	bolj	pristen	odnos	z	vsemi	svojimi	
brati:	to	je	temelj	do	dokončnega	odpuščanja	naših	
grehov.	In	Pavel	čisto	jasno	pove,	da	to	življenjsko	
stanje	ni	odvisno	od	naših	možnih	dobrih	del,	ampak	
zgolj	od	Božje	milosti:	»Opravičeni	pa	so	zastonj	po	
njegovi	milosti,	prek	odkupitve	v	Kristusu	Jezusu«	
(Rim	3,24).
S	temi	besedami	izraža	Pavel	temeljno	vsebino	

svojega	spreobrnjenja,	novo	smer	svojega	življe-
nja,	 ki	 je	posledica	njegovega	 srečanja	 z	 vstalim	
Kristusom.	Pred	spreobrnjenjem	Pavel	ni	bil	človek	
daleč	od	Boga	in	njegove	postave.	Nasprotno,	bil	je	
izpolnjevalec,	izpolnjevalec	do	fanatizma.	V	luči	sre-
čanja	s	Kristusom	pa	je	spreumel,	da	je	s	tem	skušal	

dograditi	samega	sebe,	svojo	lastno	pravičnost,	in	
je	z	vso	to	pravičnostjo	živel	zase.	Razumel	je,	da	
je	nova	usmeritev	njegovega	življenja	neobhodno	
potrebna.	In	to	novo	usmeritev	najdemo	izraženo	
z	 njegovimi	 besedami:	 »Kolikor	 pa	 zdaj	 živim	 v	
mesu,	živim	v	veri	v	Božjega	Sina,	ki	me	je	vzljubil	
in	daroval	zame	sam	sebe«	(Gal	2,20).	Pavel	torej	
ne	živi	več	zase,	za	svojo	lastno	pravičnost.	Živi	iz	
Kristusa	in	za	Kristusa:	samega	sebe	daje,	ne	išče	
sebe	in	se	ne	skuša	izpopolniti.	To	je	nova	pravič-
nost,	nova	usmeritev,	ki	nam	jo	je	daroval	Gospod,	
ki	nam	jo	daruje	vera.	Spričo	Kristusovega	križa,	ki	
je	skrajni	izraz	darovanja	samega	sebe,	ni	nikogar,	
ki	bi	se	mogel	bahati	zaradi	samega	sebe,	zaradi	
pravičnosti,	ki	jo	je	ustvaril	sam	zase!	Na	drugem	

mestu	Pavel	povzema	Jeremija	in	izrazi	
to	misel,	ko	piše:	»Da	bi	se	–	kakor	
je	pisano	–	tisti,	ki	se	ponaša,	po-
našal	v	Gospodu«	(1	Kor	1,31	
=	Jer	9,22	sl.);	ali:	»Meni	pa	
Bog	ne	daj,	da	bi	se	hvalil,	
razen	s	križem	našega	Go-
spoda	Jezusa	Kristusa,	po	
katerem	je	bil	svet	križan	
zame,	jaz	pa	svetu«	(Gal	
6,14).
Z	 razmišljanjem	 kaj	

pomeni	 opravičenje	 ne	
po	delih,	ampak	po	veri,	
smo	 tako	prišli	 do	druge	
sestavine,	 ki	 opredeli	 kr-
ščansko	 istovetnost,	 ki	 jo	
je	sveti	Pavel	opisal	v	svojem	
življenju.	 Krščansko	 istove-

tnost	sestavljata	dve	stvari:	ne	
iskati	samega	sebe,	ampak	sprejeti	

samega	sebe	od	Kristusa	in	se	darovati	
s	Kristusom	ter	tako	biti	osebno	deležen	Kristusove	
dejavnosti	tako	daleč,	da	se	potopi	Vanj	in	je	deležen	
tako	njegove	smrti	kot	življenja.	Zato	piše	Pavel	v	
Pismu	Rimljanom:	»Ali	mar	ne	veste,	da	smo	bili	
vsi,	ki	smo	bili	krščeni	v	Kristusa	Jezusa,	krščeni	v	
njegovo	smrt?	S	krstom	smo	bili	torej	skupaj	z	njim	
pokopani	v	smrt,	da	bi	prav	tako,	kakor	je	Kristus	
v	moči	Očetovega	veličastva	vstal	od	mrtvih,	tudi	
mi	stopili	na	pot	novosti	življenja.	Če	smo	namreč	
z	njim	zraščeni	v	podobnosti	njegove	smrti,	bomo	
tudi	v	podobnosti	njegovega	vstajenja.	Tako	tudi	vi:	
mislite,	da	ste	mrtvi	za	greh,	a	da	živite	za	Boga,	
v	Kristusu	Jezusu«	(Rim	6,	3-5.11).	Prav	ta	zadnji	
izraz	je	značilen:	Pavlu	ni	dovolj	reči,	da	so	kristjani	
krščeni	ali	verni;	zanj	je	enako	važno,	da	»so	v	Jezu-
su	Kristusu«	(prim.	Rim	8,1-2.39;	12,5;	16,3.7.10;	
1	Kor	1,2-3	 itd.).	Včasih	obrne	pojme	in	piše,	da	
»je	Kristus	v	nas/vas«	(Rim	8,10;	2	Kor	13,5),	ali	
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»v	meni«	 (Gal	 2,20).	 To	medsebojno	 prešinjanje	
Kristusa	in	kristjana,	ki	je	značilno	za	Pavlovo	uče-
nje,	dopolnjuje	njegove	besede	o	veri.	Ravno	vera,	
čeprav	nas	globoko	zedinja	s	Kristusom,	poudarja	
razliko	med	nami	in	Njim.	Toda	po	Pavlu	ima	življenje	
kristjana	tudi	sestavino,	ki	bi	ji	lahko	rekli	“mistična”,	
v	kolikor	omogoča	poistovetenje	nas	s	Kristusom	in	
Kristusa	z	nami.	V	tem	smislu	gre	apostol	tako	daleč,	
da	označuje	naše	trpljenje	kot	»trpljenje	Kristusa	v	
nas«	(2	Kor	1,5),	tako	da	»vedno	nosimo	v	svojem	
telesu	Jezusovo	umiranje,	da	bi	se	v	našem	telesu	
razodelo	tudi	Jezusovo	življenje«	(2	Kor	4,10).
Vse	to	moramo	vstaviti	v	svoje	vsakdanje	življe-

nje	sledeč	zgledu	Pavla,	ki	je	vedno	živel	s	tem	globo-
kim	duhovnim	dihom.	Po	eni	strani	nas	mora	vera	
dr	žati	v	neprestani	drži	ponižnosti	pred	Bogom,	še	
več,	v	molitvi	in	hvalnicah.	V	resnici	dolgujemo	samo	
Njemu	in	njegovi	milosti	to,	kar	smo	kot	kristjani.	
Njegovega	mesta	ne	more	zavzeti	nihče	drug	in	nič	
drugega,	zato	časti,	ki	jo	dajemo	Njemu,	ne	smemo	
dajati	nikomur	in	ničemur	drugemu.	Našega	duhov-
nega	prostora	ne	sme	zastrupiti	noben	malik,	sicer	

bomo	padli	v	neko	obliko	ponižujočega	suženjstva,	
namesto	da	bi	uživali	svobodo.	Po	drugi	strani	pa	
mo	ra	naša	pripadnost	Kristusu	in	dejstvo,	da	»smo	
v	njem«	povzročati	držo	popolnega	zaupanja	in	neiz-
mernega	veselja.	Zares	moramo	vzklikniti	s	svetim	
Pavlom:	»Če	je	Bog	za	nas,	kdo	je	zoper	nas?«	(Rim	
8,31).	Odgovor	je,	da	nas	nihče	in	nobena	stvar	»ne	
bo	mogla	ločiti	od	Božje	ljubezni	v	Jezusu	Kristusu,	
našem	Gospodu«	(Rim	8,39).	Naše	krščansko	življe-
nje	torej	sloni	na	najbolj	trdni	in	varni	skali,	ki	si	jo	
je	mogoče	zamisliti.	Iz	nje	dobimo	vso	svojo	moč,	
kakor	piše	isti	apostol:	»Vse	zmorem	v	njem,	ki	mi	
daje	moč«	(Flp	4,13).
Soočimo	se	torej	s	svojim	življenjem,	z	njego-

vimi	 radostmi	 in	 njegovimi	 bolečinami,	 podprti	 s	
temi	globokimi	občutki,	ki	nam	jih	nudi	Pavel.	Ko	
jih	bomo	izkusili,	bomo	mogli	razumeti,	kako	res	je,	
kar	piše	isti	apostol:	»Vem,	komu	sem	veroval,	in	
prepričan	sem,	da	more	zaklad,	ki	mi	ga	je	zaupal,	
obvarovati	 do	 tistega	 dne«	 (2	 Tim	 1,12)	 našega	
srečanja	s	Kristusom	Sodnikom,	našim	Odrešenikom	
in	Odrešenikom	sveta.

»Ali	je	malo	teh,	ki	se	bodo	rešili?«	To	vprašanje	
postavljajo	Jezusu	v	evangeliju	(Lk	13,22–30).	Videti	
je,	da	so	se	ljudje	vedno	raje	ukvarjali	s	statistiko	
kot	pa	z	bistvom	življenja.	Jezusu	seveda	to	ni	všeč,	
zato	tako	zastavljeno	vprašanje	obide.	Odgovori	pa	
na	tisto	vprašanje,	ki	so	ga	obšli	oni,	ki	so	ga	vpra-
ševali,	 je	 pa	 bistveno:	 »Prizadevajte	 si,	 da	 boste	
stopili	skozi	ozka	vrata.«
»Jaz	 sem	 vrata!«	 (Jn	 10,9),	 razloži	 Kristus	 to	

podobo.	»Ozka«	vrata	pomenijo,	 da	 je	 vstopanje	
naporno.	Kristus	nas	ne	 razvaja.	Evangeljska	pot	
skozi	življenje	je	naporna.	Napor	je	treba	vzeti	nase.	
Premagovati	je	treba	lenobo.	To	spada	k	človekovi	
življenjski	nalogi.
V	svojem	zdravem	jedru	človek	odklanja	lenobo	

in	hoče	vzeti	nase	napor.	V	Nemčiji	upada	število	
tistih,	ki	romajo	z	avioni	in	vlaki,	ter	močno	narašča	
število	tistih,	ki	romajo	peš.	Že	več	kot	60	tednov	je	
na	vrhu	lestvice	najbolj	branih	knjig	v	Nemčiji	knjiga	
»Romar«,	katere	avtor	je	Hape	Kerkeling.	V	dobrem	
letu	je	bilo	prodanih	dva	milijona	izvodov.	Za	Sloveni-
jo	bi	to	pomenilo	50.000	izvodov.	Opisuje	pa	v	obliki	
dnevnika	doživetja	romarja,	ki	roma	peš.	Pišejo,	da	
uspeh	te	knjige	pomeni	novo	odprtost	ljudi	za	vero.
Duhovno	 lene	 ljudi,	 ki	 odklanjajo	 napor,	 da	 bi	

izvrševali	zahteve	evangelija,	Jezus	svari:	vrata	se	
bodo	zaprla,	ostali	bodo	zunaj.	Čeprav	bodo	trkali,	
bodo	ostala	zaprta.	Njihovo	stanje	bo	jok	in	škripa-
nje	z	zobmi.
Zakaj	ne	bodo	sprejeti?	 Jezus	na	 to	vprašanje	

odgovori	s	stavkom:	»Pojdite	proč	od	mene	vsi,	ki	
delate	krivico.«
Kdo	so	torej	tisti,	ki	trkajo,	ki	prosijo,	da	bi	vstopili	

v	Božje	kraljestvo,	a	se	jim	ne	odpre?	To	so	tisti,	ki	
se	ne	odpovedo	svoji	krivičnosti.	Sebe	bodo	videli	

»vržene	ven«.	V	pekel.
Ali	naj	Jezusovi	poslušalci	mislijo,	da	za	njih	ni	

več	rešitve?
Jezus	jih	z	ostrimi	besedami	še	ne	zavrže,	pač	pa	

zelo	resno	opominja,	kaj	bo	sledilo,	če	se	ne	bodo	
spreobrnili,	če	se	ne	bodo	odpovedali	krivičnosti,	s	
katero	mučijo	druge	ljudi.
Veliki	teolog	H.	U.	von	Balthasar	vidi	v	tem	evan-

geljskem	oznanilu	še	posebej	ost	zoper	tiste	Jude,	
ki	 so	 nasprotovali	 sprejemanju	 spreobrnjencev	 iz	
poganstva	v	 Jezusovo	občestvo.	Ti	bodo	prišli	 od	
severa	 in	 juga,	 od	 vzhoda	 in	 zahoda,	 da	 bodo	 s	
svetimi	izraelskimi	očaki	skupaj	sedli	za	Gospodovo	
mizo	v	Božjem	kraljestvu.	Nekateri	Judje	so	bili	tako	
ozkosrčni,	da	se	jim	je	kaj	takega	zdelo	neznosno.	
Toda	 Jezusova	 beseda	 je	 jasna:	 kdor	 ne	 privošči	
vstopa	v	Božje	kraljestvo	drugim,	 tak	sam	ne	bo	
imel	vstopa	vanj.
Podoben	problem	se	danes	kaže	pri	tistih,	ki	niso	

pripravljeni	odpustiti	takim,	ki	so	se	pod	komuniz-
mom	kazali	kot	ateisti,	po	njegovem	zlomu	pa	so	
se	približali	Cerkvi.	Svetopisemska	misel	nam	daje	
vodilo:	namesto	da	razkrinkavaš	grešnika,	raje	zanj	
moli.	 Hkrati	 pa	 se	moramo	 zavedati,	 da	 je	 naše	
spoznanje	o	notranjosti	bližnjih	majhno.	Zato	»Ne	
sodite,	da	ne	boste	sojeni;	ne	obsojajte,	da	ne	boste	
obsojeni«	(Lk	6,37;	Mt	7,1).
Ta	problem	pa	se	lahko	še	najbolj	zaostri	znotraj	

družine	ali	med	sosedi.	Neka	žena	 je	spoznala,	da	
nikoli	ne	bo	mogla	spremeniti	 svojega	moža.	Toda	
pomisliti	mora	še	na	nekaj:	kako	lahko	izboljša	svoj	
odnos	do	njega;	kako	naj	ponavlja	odpuščanje,	da	
bo	izginila	iz	srca	vsa	grenkoba;	kako	torej	z	Božjo	
pomočjo	ljubiti	v	smeri	čiste	nesebičnosti.	Isto	velja	za	
moža,	ki	meni,	da	ne	bo	mogel	spremeniti	svoje	žene.

Rudi Koncilija

SKOZI OZKA VRATA
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Pisati	o	Jezusovem	krstu	 je	naloga	teologov	 in	
razlagalcev	Svetega	pisma,	ker	je	v	krstnem	dejanju,	
kateremu	se	je	podvrgel	Jezus,	simbolika	krščan-
skega	nauka,	ki	v	povezavi	s	Staro	zavezo	ustvarja	
pojem	“Božji	otroci”,	torej	Kristusovi	sodeležniki	v	
Očetovem	veselju	po	Svetem	Duhu.
V	petnajstem	letu	Tiberijevega	vladanja	(leta	29	

po	Kr.)	je	v	puščavo	na	jugu	Judeje	blizu	Mrtvega	
morja,	kjer	se	vanj	izliva	Jordan,	prišel	zadnji	pre-
rok	Stare	zaveze,	Janez	Krstnik,	pridigat	o	prihodu	
Božjega	 kraljestva	 in	 spodbujat	 k	 spreobnjenju.	
Podeljeval	je	krst	pokore	za	odpuščanje	grehov.	To	
se	je	dogajalo	s	potapljanjem	v	vodo	reke,	kot	je	
prerokoval	Ezekiel:	»Tedaj	bodo	narodi	spoznali,	da	
sem	jaz	Gospod,	govori	Gospod	Bog,	ko	se	bom	v	
njihovih	očeh	izkazal	svetega	med	vami.	Vzamem	
vas	izmed	narodov,	vas	zberem	iz	vseh	dežel	in	vas	
spet	pripeljem	v	vašo	deželo.	Po-
kropim	vas	s	čisto	vodo,	da	boste	
očiščeni.	Vseh	vaših	nečistosti	in	
vseh	vaših	malikov	vas	očistim«	
(Ez	36,23-25).	Prerok	Ezekiel	 je	
opozarjal	Izrael,	da	se	mora	po-
polnoma	obnoviti,	očistiti,	če	hoče	
po	 grehu,	 s	 katerim	 je	 zaslužil	
izgnanstvo,	oživeti	 v	novem	od-
nosu	do	Boga	in	prejeti	njegovega	
Duha.	Simboliko	vode	je	naznanil	
z	besedami:	»Pokropim	vas	s	čisto	
vodo,	da	boste	očiščeni.«
V	tem	duhu	očiščevanja	je	Ja-

nez	krščeval	vse,	ki	so	prihajali	k	
njemu	»iz	Jeruzalema	in	vse	Jude-
je	in	iz	vse	pokrajine	ob	Jordanu«	
(Mt	3,5).
Tako	se	je	na	obrežju	reke	po-

javil	takrat	okrog	tridesetletni	Jezus	iz	Galileje,	ene	
od	provinc	obširnega	rimskega	cesarstva,	in	je	opa-
zoval	množico	spokornikov,	ki	so	pristopali	k	obredu	
očiščenja	in	odpuščanja.	Ker	se	je	povsod	šepetalo,	
da	je	Janez	Mesija,	jim	je	Janez	sam	govoril:	»Jaz	
vas	krščujem	v	vodi	za	spreobrnjenje;	toda	on,	ki	
pri	de	za	menoj,	je	močnejši	od	mene	in	jaz	nisem	
vreden,	da	bi	mu	nosil	sandale.	On	vas	bo	krstil	v	
Svetem	Duhu	in	ognju«	(Mt	3,11).	Tudi	Jezus,	čeprav	
je	bil	 brez	greha,	 se	 je	hotel	 približati	 in	 sprejeti	
krst,	da	bi	izrazil	solidarnost	s	spokorniki,	ki	so	želeli	
odpuščanje,	in	da	bi	s	svojo	navzočnostjo	posvetil	
dejanje,	ki	ne	bo	samo	očiščenje,	ampak	vsakomur	
prihod	Božjega	Duha	in	bo	predstavljalo	Božjo	spra-
vo	s	človeškim	rodom	po	izvirni	krivdi.	Janez	ga	je	
spoznal	in	se	skušal	umakniti	z	besedami:	»Jaz	bi	se	
ti	moral	dati	krstiti,	pa	ti	hodiš	k	meni«	(Mt	3,14).	
Jezus	pa	je	odgovoril:	»Pústi	zdaj,	kajti	spodobi	se	
nama,	da	tako	izpolniva	vso	pravičnost«	(Mt	3,15).	
Tedaj	ga	je	Janez	krstil.	Ko	je	pa	stopil	iz	vode,	so	
se	mu	odprla	nebesa	in	videl	je	Božjega	Duha,	ki	se	
je	spuščal	kakor	golob	in	prihajal	nadenj.	In	glas	iz	

nebes	je	rekel:	»Ta	je	moj	ljubljeni	Sin,	nad	katerim	
imam	veselje«	(Mt	3,17).
Jezus	se	je	poln	Svetega	Duha	umaknil	od	Jordana	

v	puščavo	v	štiridesetdnevno	premišljevanje,	preden	
je	začel	svoje	javno	delovanje	v	Galileji.
Zakrament	krsta,	ki	ga	je	Jezus	ustanovil	s	svojim	

krstom,	se	v	Cerkvi	podeljuje	z	oblivanjem	z	vodo,	
ki	ga	spremljajo	besede,	ki	pomenijo	Sveto	Trojico:	
»Jaz	te	krstim	v	imenu	Očeta	in	Sina	in	Svetega	Du-
ha.«	Za	krst	je	potrebna	naravna	voda,	ki	je	simbol	
oči	ščenja	 človeka.	Mogoče	 jo	 je	 uporabiti	 v	 treh	
oblikah:	s	potapljanjem,	ki	ga	uporabljajo	vzhodne	
Cerkve	in	ambrozijansko	bogoslužje;	z	oblivanjem	
glave	krščenca,	kar	je	v	splošni	rabi	v	zahodni	Cer-
kvi	od	15.	stoletja	dalje;	v	posebnih	primerih	pa	s	
pokropitvijo.
Po	krščanskem	nauku	krst	izbriše	izvirni	madež	

in	 krivde,	 ki	 so	 bile	 storjene	 do	
trenutka	 krsta,	 odpusti	 tudi	 vse	
kazni	in	naredi	krščenca	deležne-
ga	Božje	milosti,	sposobnega	za	
vero,	 člana	Cerkve	 in	mu	vtisne	
neizbrisno	znamenje	kristjana.
Krst	je	prvi	od	uradnih	sedmih	

zakramentov.	Otrokom	do	staro-
sti,	ko	so	pri	pameti,	se	podeljuje	
s	pristankom	staršev	ob	navzoč-
nosti	vsaj	enega	botra,	s	katerim	
krščenec	stopi	v	duhovno	sorod-
stvo.	Odrasli	pa	sprejmejo	krst	na	
svojo	 lastno	željo	po	primernem	
verskem	pouku.
Zakrament	krsta	 redno	pode-

ljuje	 škof,	 duhovnik	 ali	 diakon,	
v	 primeru	 smrtne	 nevarnosti	 pa	
lahko	vsakdo,	tudi	če	ni	kristjan,	

da	le	stori	to,	kar	se	sklada	z	namenom	Cerkve.
Dodajmo	še,	da	teologija	pozna	tudi	krst	želja,	

torej	krstno	milost,	ki	jo	prejme	tisti,	ki	si	krst	želi,	
pa	 ga	 okoliščine	 ovirajo.	 Poznamo	 tudi	 krst	 krvi,	
torej	mučeništvo	zaradi	vere	pred	prejemom	krsta.
Ob	krstnem	obredu	krščenec	dobi	tudi	 ime,	po	

možnosti	krščansko,	ki	ga	za	mladoletnega	izberejo	
starši.
Jezusov	krst	je	bil	tudi	predmet	umetnikov	vseh	

krščanskih	 stoletij.	 Osrednji	 podobi	 sta	 običajno	
Jezus	in	Janez	Krstnik,	krst	sam	pa	je	na	prostem.	
Najstarejše	podobe	 so	prikazovale	 Jezusov	krst	 s	
potapljanje,	pozneje	pa	z	oblivanjem	glave.
Praznik	Jezusovega	krsta	je	tudi	prilika	za	razmiš-

ljanje	o	krstu.	Cerkveni	očetje	so	pisali,	da	je	Jezus	
s	stopanjem	v	Jordan	simbolično	posvetil	vode	vseh	
krstilnic,	od	najbolj	preprostih,	pa	do	tistih,	ki	kot	so	
samostojne	zgradbe	umetnostni	spomeniki.	Jezuso-
vo	besedo:	»Kdor	bo	sprejel	vero	in	bo	krščen,	bo	
rešen,	kdor	pa	ne	bo	sprejel	vere,	bo	obsojen«	(Mr	
16,16),	pa	je	treba	razumeti	kot	grožnjo	tistim,	ki	
jim	je	bila	vera	oznanjena,	pa	je	niso	hoteli	sprejeti.

Antonio Borelli

JEZUSOV KRST
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P. Bernardin Sušnik

EKUMENIZEM
Vsako leto praznujemo od 18. do 25. januarja osmino za zedinjenje kristjanov.

Zgodovina gibanja za zedinjenje kristjanov je kar pisana,
zato je tukaj njen kratek oris, ki sem ga povzel po spletni enciklopediji.

Ekumenizem	 je	 gibanje,	 ki	 se	 trudi	 za	 zbliža-
nje	in	edinost	vseh	kristjanov,	ki	pripadajo	raznim	
Cerkvam.	Izhodišče	ekumenizma	je	skupna	vera	v	
Sveto	Trojico:	v	Boga	Očeta,	v	Sina	Jezusa	Kristusa	
in	v	Svetega	Duha.	Beseda	izhaja	iz	grškega	izra-
za oikouméne,	katere	prvotni	pomen	je	naseljena	
Zem	lja.	Izbrana	je	bila	zato,	ker	je	nekakšen	naslov	
iskanja	vedno	ožjega	sodelovanja	in	skupnosti	raznih	
krščanskih	Cerkva	na	Zemlji.
V	Cerkvi	ni	od	najstarejših	časov	manjkalo	na	-

sprot	stev	v	nauku	in	obliki	življenja,	kar	nam	doka-
zujejo	že	Apostolska	dela	in	nekatera	Pisma	apostola	
Pavla,	 vendar	 so	 prve	 delitve	 kristjanov,	 katerih	
posledice	trajajo	še	danes,	nastale	nekako	štiristo	
let	 po	Kristusu.	Šlo	 je	 za	 vprašanje	 Jezusove	 re-
snične	 narave	 kot	 pravega	
Boga	 in	 pravega	 človeka.	
Med	Cerkvami	so	siro-orien-
talska	 in	 koptska,	 pozneje	
pa	še	armenska	in	etiopska	
odklonile	 opredelitev	 kal-
cedonskega	 koncila	 leta	
451,	po	kateri	sta	božja	 in	
človeška	narava	v	Kristusu	
združeni	 »brez	mešanja	 in	
brez	 delitve«.	Danes	 se	 te	
Cerkve	imenujejo	“oriental-
ske	pravoslavne”	ali	“pred-
kalcedonske”,	ker	jih	z	dru-
gimi	 kristjani	 vežejo	 samo	
odločitve	koncilov,	ki	so	bili	
pred	kalcedonskim.	Asirska	
Cerkev	pa	se	je	ločila	že	ob	
efeškem	koncilu	leta	431.
Največja	preloma	v	dvatisočletni	zgodovini	Cerkve	

sta	bila	med	rimsko	in	konstantinopelsko	Cerkvijo	
leta	1054	in	med	katoliško	ter	protestantsko	Cerkvijo	
v	16.	stoletju.	Pri	obeh	prelomih,	še	posebno	pa	pri	
prvem,	so	bili	poleg	verskih	razlogov	zelo	močni	tudi	
politični	vzroki,	pa	tudi	razne	navade	v	krščanskem	
življenju.
Je	pa	seveda	nek	zaklad	vere,	ki	odgovarja	ti-

stemu	iz	časa	nerazdeljene	Cerkve,	ki	je	še	danes	
skupen	 trem	 glavnim	 krščanskim	 veroizpovedim	
(ka	toliški,	 pravoslavni	 in	 protestantski):	 krst	 in	
evharistija	(z	nekaterimi	različnimi	razlagami)	kot	
osrednja	zakramenta	za	odrešenje,	vera	v	troedi-
nega	Boga,	ki	se	je	razodel	Izraelu	in	v	polni	meri	v	
Jezusu	Kristusu	ter	osrednji	položaj	Svetega	pisma	
v	krščanskem	življenju.
Prvi,	čeprav	neuspešni	poskusi	obnove	edinosti	

kristjanov	so	bili	storjeni	že	na	koncilu	v	Lyonu	(1274)	
in	Firencah	(1439).	Na	obeh	so	bili	izoblikova	ni	pred-
logi	za	zedinjenje	Zahodne	 in	Vzhodne	Cerkve.	V	

19.	stoletju	se	je	uresničilo	posebno	prizadevanje	
anglikanske	Cerkve,	da	bi	našli	skupne	temelje	za	
vzpostavitev	vélike	katoliške	Cerkve	(oxfordsko	giba-
nje	leta	1833,	ki	se	je	nadaljevalo	v	lambethski	kon-
ferenci).	Kor	uradni	začetek	ekumenskega	gibanja	v	
protestantskem	območju	pa	je	na	splošno	priznano	
leto	1910:	na	Svetovni	konferenci	protestantskih	in	
anglikanskih	misijonskih	družb	na	anglo-ameriškem	
področju	 in	 na	 področju	Commonwealtha	 so	mla-
de	Cerkve	s	preroško	silo	predložile	misijonarjem	
zahtevo,	naj	pridigajo	evangelij,	ne	pa	razlike	med	
vélikimi	zgodovinskimi	veroizpovedmi.
Kot	 odgovor	 na	 ta	 izziv	 so	 v	 letih	med	obema	

sve	tovnima	vojskama	nastala	razna	gibanja,	med	
njimi	 International	 Missionary	 Council,	 Fait	 and	

Order	 in	 Life	 and	Work,	 ki	
so	si	v	protestantskem	oko-
lju	 zadale	 nalogo	 podpirati	
ekumenizem	 na	 področjih	
evangelizacije,	teološke	zna-
nosti,	praktičnega	življenja	
in	družbenih	problemov.	Iz	
istega	 časa	 je	 važna	 izku-
šnja	dialoga	med	katoliško	
in	anglikansko	Cerkvijo,	ta-
ko	imenovani	Conversazioni	
di	Malines	 (1921-1925),	ki	
so	povzročili	začetek	gibanja	
za	 zbližanje	 pravoslavja	 v	
protestantskimi	Cerkvami.
Po	prisilni	prekinitvi	zara-

di	druge	svetovne	vojske,	so	
ti	 začetni	 poskusi	 doživeli	
leta	1948	prvo	uresničenje	

v	 Amsterdamski	 konferenci,	 ki	 so	 se	 je	 udeležile	
razne	 protestantske	 in	 pravoslavne	Cerkve	 in	 na	
kateri	 sta	 se	 Faith	 and	Order	 ter	 Life	 and	Work	
formalno	odločili,	 da	 se	 združita	v	CEC	 (Svetovni	
kongres	 Cerkva),	 ki	 tudi	 pod	 nekaterimi	 drugimi	
imeni	(odvisno	od	jezika)	vključuje	349	Cerkva.	Med	
njimi	je	velik	del	protestantskih	Cerkva,	anglikanska	
skupnost,	nekatere	baptistične,	mnoge	luteranske,	
metodistične	in	reformirane	Cerkve,	nekatere	bin-
koštne,	nekatere	starokatoliške	in	veliko	neodvisnih	
Cerkva.	Članice	niso	katoliška	Cerkev,	adventistična	
Cerkev	in	Salvation	Army,	ki	pa	sodelujejo	v	njego-
vih	komisijah.	Do	leta	1960	je	bila	katoliška	Cerkev	
precej	odklonilna	do	tega	gibanja.	Odločilen	obrat	
pa	se	je	zgodil	pod	papežem	bl.	Janezom	XXIII.,	ki	
je	 leta	 1959	 napovedal	 II.	 vatikanski	 koncil,	 leta	
1960	pa	ustanovil	Tajništvo	za	edinost	kristjanov.	
To	zadnje	so	v	resnici	pripravile	nekatere	osebnosti	
kot	Y.	Congar	in	P.	Couturier	ter	francoska	skupina	
Groupe	des	Dombes,	ki	so	stkali	mrežo	dvostranskih	
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pogovorov	na	krajevni	ravni	in	so	imeli	močan	vpliv	
na	oblikovanje	koncilskega	soglasja.
Ekumenske	oblike	v	Evropi	izhajajo	iz	časa	hladne	

vojske,	ko	 je	majhna	skupina	Cerkva	evropskega	
Vzhoda	in	Zahoda	izoblikovala	načrt	kako	spraviti	
v	 dialog	 Cerkve	 iz	 držav	 z	 različnimi	 političnimi,	
družbenimi	 in	gospodarskimi	sistemi.	Cilj	 je	bil	 iz	
njih	narediti	orodje	miru	in	razumevanja.	Prvi	stiki	
segajo	že	v	sredino	50.	let.	Iz	njih	je	izšlo	svobodno	
združenje	 Cerkva:	 Konferenca	 evropskih	 Cerkva.	
Prvič	so	se	sestali	na	Danskem	leta	1959.	Od	takrat	
se	je	ta	konferenca	izoblikovala	in	danes	predstavlja	
125	najvažnejših	evropskih	protestantskih,	pravo-
slavnih,	anglikanskih	in	staro-
katoliških	 Cerkva.	 Katoliška	
Cerkev	 ni	 pristopila,	 pač	 pa	
je	po	II.	vatikanskem	koncilu	
vzpostavila	 Svet	 evropskih	
škofovskih	konferenc	(1971),	
ki	ima	med	glavnimi	nalogami	
tudi	prizadevanje	za	ekumen-
sko	 sodelovanje	 za	 edinost	
kristjanov.	Že	od	ustanovitve	
dalje	tesno	sodeluje	s	Konfe-
renco	evropskih	Cerkva.
Na	 II.	 vatikanski	 koncil	

(1962-1965)	so	bili	kot	“brat-
ski	odposlanci”	povabljeni	vidni	
člani	ločenih	Cerkva,	na	njem	
so	preklicali	medsebojna	izob-
čenja,	ki	so	bila	izrečena	med	
rimsko	 in	 konstantinopelsko	
Cerkvijo	leta	1054,	eden	od	devetih	odlokov,	ki	jih	
je	razglasil	koncil,	pa	je	posebej	posvečen	ekume-
nizmu:	Unitatis redintegratio – Obnovitev edinosti 
od	21.	novembra	1964.
Odlok	takole	opredeli	ekumensko	gibanje:
»Ekumensko gibanje pomeni dejavnosti in pobu-

de, nastale v skladu z različnimi potrebami Cerkve 
in časovnimi okoliščinami z namenom, da bi pospe-
ševale edinost vseh kristjanov«	(št.	4).
Nato	 odlok	 našteva	 pogoje,	 pod	 katerimi	 se	

oprav	lja	ekumenska	dejavnost	in	načela,	ki	jo	ure-
jajo:	potreben	je	dialog	z	željo,	da	bi	spoznali	drug	

drugega	 brez	 predsodkov	 in	 napačnih	 sodb	 in	 v	
medsebojnem	spoštovanju.	Potrebna	so	torej	»na	
prvem	mestu	vsa	prizadevanja	za	odpravo	besed,	
sodb	 in	 dejanj,	 ki	 ne	 ustrezajo	 po	 pravičnosti	 in	
resnici	položaju	ločenih	bratov	in	ki	tako	otežujejo	
medsebojne	odnose	z	njimi.	Dalje	“dialog”,	ki	se	na	
sestankih	kristjanov	različnih	Cerkva	in	skupnosti,	
organiziranih	v	religioznem	duhu,	vrši	med	dobro	
poučenimi	izvedenci,	pri	čemer	vsakdo	globlje	razloži	
nauk	svojega	občestva	in	jasno	pokaže,	kaj	je	za	
tisti	nauk	značilno.«
Zatorej	je	temeljne	važnosti	pravilno	medsebojno	

poznavanje,	s	katerim	»prispevajo	k	uresničevanju	
pravičnosti	in	resnice,	sloge	in	
sodelovanja,	bratske	ljubezni	
in	edinosti;	na	ta	način	bodo	
polagoma	premagane	ovire,	
ki	preprečujejo	popolno	cer-
kveno	 občestvo,	 in	 vsi	 kri-
stjani	bodo	prišli	do	edinosti	
v	edini	in	eni	sami	Cerkvi.«
Da	bi	vsi	kristjani	spoznali	

in	 sprejeli	 iste	 vrednote,	 je	
nujno	 potrebno,	 »da	 kato-
ličani	 z	 veseljem	 priznavajo	
in	 cenijo	 resnične	 krščanske	
vrednote,	ki	izvirajo	iz	skupne	
dediščine	in	ki	jih	najdemo	pri	
bratih,	ločenih	od	nas.«

Od	 tedaj	 dalje	 katoliška	
Cerkev	stalno	podpira	ekume-

nizem.	Bl.	Janez	Pavel	II.	je	leta	1988	Tajništvo	za	
edinost	 kristjanov	 preoblikoval	 v	 Papeški	 svet	 za	
edinost	kristjanov,	podprl	pa	je	tudi	oblikovanje	vrste	
skupnih	 dokumentov	 z	 anglikansko	 in	 luteransko	
Cerkvijo		kakor	tudi	z	raznimi	vzhodnimi	Cerkvami.	
Papež	Benedikt	XVI.	je	postavil	ekumenizem	za	eno	
glavnih	 prizadevanj	 svojega	 pontifikata.	 Njegov	
“Uvod	v	krščanstvo”	je	bil	izdan	v	ruščini	z	uvodom	
pravoslavnega	metropolita	 Kirila	 iz	 Smolenska	 in	
Kaliningrada.	Prevod	njegove	okrožnice	“Odrešeni	
v	 upanju”	 pa	 je	 predstavil	 prorektor	 pravoslavne	
Teološke	Akademije	Vladimir	Šmalij.

Gospod Jezus, daj nam, da se bomo vsi srečali v tebi
in da se bo iz naših duš in z naših ustnic

nenehno dvigala k tebi molitev za edinost kristjanov,
kakršno ti hočeš.

V tebi, ki si popolna ljubezen, naj najdemo pot,
ki vodi k edinosti v pokorščini tvoji ljubezni in resnici.

Amen.

Paul Couturier

ZA EDINOST KRISTJANOV
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V	Britaniji	je	legitimno	pridelati	zarodek	iz	kravje	
jajčne	celice	in	jedra	celice	iz	človeške	kože.	Izdelavo	
cibridov,	embrijev	s	človeškim	jedrnim	in	živalskim	
citoplazemskim	genomom,	torej	citoplazemskih	hi-
bridov	ali	“human	admixed	embryos”,	dovoljuje	novi	

britanski	zakon	iz	
leta	2008,	zanj	je	
lobiral	 celo	 pre-
mier.	Škotski	na-
cionalni	 svet	 za	
medicinsko	 etiko	
pa	se	je	zamislil.	
Med	 novimi	 bitji	
so	tudi	mešanice	
človeka	 in	 žabe,	
človeka	 in	 ovce,	
človeka	in	svinje,	
človeka	 in	 šim-
panza in številne 

druge.	To	so	bodisi	hibridi	(vsaka	celica	ima	gene	
obeh	vrst)	ali	himere	(organizem	sestavlja	mešani-
ca	celic	z	genomom	ene	oz.	druge	vrste	v	različnih	
razmerjih).	Za	zdaj	 je	resda	dovoljeno	omogočati	
razvoj	teh	bitij	samo	do	14.	dneva,	a	nekateri	že	
napovedujejo	možnost	 rahljanja	 te	meje	 z	 dopu-
stitvijo	vnosa	takih	zarodkov	v	telo	živalske	sami-
ce	ali	ženske,	tako	da	bi	se	nova	bitja	tudi	rodila.	
Pravzaprav	to	celo	zahtevajo.	V	ZDA	je	bil	odobren	
projekt	ustvarjanja	miši	s	povsem	človeškimi	mož-
gani,	zraslimi	iz	matičnih	celic	človeškega	zarodka.	
Ad	hoc	etična	komisija	je	izdala	pozitivno	mnenje	s	
pogojem,	da	raziskovalci	miši	takoj	pobijejo,	če	bi	
se	začele	obnašati	preveč	po	človeško.

Ob pojavu osebkov novih vrst
se odpira mnogo vprašanj
Večina	evropskih	držav	táko	početje	znanstveni-

kov	prepoveduje	z	zakonom,	med	njimi	je	tudi	naša.	
Pojav	osebkov	novih	vrst	bi	odprl	vrsto	novih	etičnih,	
pravnih	 in	socioloških	vprašanj.	Kakšen	status	bo	
človeštvo	priznalo	novim	bitjem,	če	se	bodo	rodila	
in	odrasla?	Ali	jih	bomo	vključili	v	človeško	družbo?	
Kakšne	bodo	njihove	pravice,	kako	se	bomo	izognili	
diskriminaciji?	Na	poziv	škotskega	etičnega	sveta,	
da	potrebujemo	razpravo,	je	bilo	presenetljivo	malo	
odmeva.	Medtem	 pa	 se	 nekateri	 filozofi	 in	 etiki	
nove,	 utilitarne	 vrste	 že	 navdušujejo	 nad	 družbo	
prihodnosti,	v	kateri	bi	križance	med	ljudmi	in	ži-
valmi	–	nova	bitja	z	novimi	sposobnostmi	in	manj	

pravicami	–	koristno	porabili	v	industriji,	vojski	in	za	
druge	namene.	Kot	inteligentni	bioroboti,	podobni	
ljudem,	bi	bili	zanimivi	za	igro	in	šport,	morda	bi	slu-
žili	tudi	kot	seksualni	sužnji	in	sužnje.	In	seveda	kot	
laboratorijske	in	farmske	“živali”	–	sicer	z	razumom,	
čustvovanjem	in	dušo,	kar	pa	nas	ne	bi	zanimalo,	
ker	bi	porabili	le	telesa	kot	vir	biološkega	materiala	
za	raziskave	in	žive	shrambe	“rezervnih	delov”,	to	je	
tkiv	in	organov	za	presaditve	ali	celično	zdravljenje.

Gre za nevarno in neetično početje
Tako	početje	bi	ne	bilo	samo	neetično	nasproti	

bitjem	novih	vrst,	polagoma	bi	prineslo	škodo	tudi	
ljudem.	Izpodkopalo	bi	človeško	dostojanstvo,	tisto	
prirojeno	vrednost,	ki	jo	danes	priznavamo	vsakemu	
človeškemu	bitju.	Vedeti	je	treba,	da	je	ta	koncept	
temelj	za	človekove	pravice.	Utilitarni	etiki	ga	želijo	
odpraviti	med	drugim	prav	zato,	ker	želijo	izkoristiti	
vse	možnosti,	 ki	 jih	 ponuja	 svobodomiselna	 raba	
novih	 biomedicinskih	 tehnologij.	 Nekateri	 filozofi	
govorijo	celo	o	moralni	dolžnosti,	da	brez	predsod-
kov	uporabimo	dosežke	znanosti,	če	je	le	mogoče,	
da	 iztržimo	kako	korist.	Vendar	ni	samo	lahkomi-
selno,	je	tudi	nevarno	in	neetično	privoliti	v	načelo	
uživajmo	zdaj,	plačali	bomo	že	kdaj	pozneje	ali	pa	
bodo	plačali	naši	otroci	in	vnuki	ali	drugi	ljudje.	Še	
najbolj	s	tem	strežemo	interesom	kapitala,	človeški	
požrešnosti,	 za	 katero	 vse	 bolj	 vidimo,	 kam	nas	
vodi.	Zlorabe	podobne	biotehnologije	za	pridelavo	
gensko	spremenjenih	organizmov	za	hrano,	kakrš-
ne	uveljavljajo	nadnacionalke,	kot	je	Monsanto,	so	
milijone	 revnih	 ljudi	 spravile	v	še	hujšo	 revščino,	
odvisnost	in	lakoto.	Obenem	pa	siromašijo	biološko	
raznovrstnost	planeta.
Eno	izmed	osrednjih	etičnih	vprašanj	naše	dobe	

je,	kaj	naj	bo	dovoljeno	v	znanosti	in	kako	naj	pre-
prečimo	zlorabo	njenih	dosežkov,	ne	da	bi	neupra-
vičeno	 omejili	 njeno	 svobodo	 in	 službo	 napredku	
človeške	družbe.

Liberalni znanstveniki
želijo pri raziskovanju proste roke
Vse	bolj	očitna	je	nevarnost	skrajno	liberalnega	

pogleda	na	previdnostno	načelo.	V	družbi,	ki	je	pre-
vidno	zadržana,	velja:	“Predvidimo možne posledice, 
preden se odločimo, da nekaj novega storimo.” V 
nekaterih	 liberalno	 usmerjenih	 družbah	 pa	 se	 je	
načelo	obrnilo:	“Poskusimo, pa bomo videli - če bo 
zelo narobe, se bomo pač ustavili.”	Tako	ravnanje	

Jože Trontelj

NAPREDEK IN ETIKA
kam vodi “križanje” ljudi z živalmi

in kako “proste” naj bodo roke znanstvenikov
Razvoj biomedicinskih ved in biotehnologije je prinesel nove možnosti rab in zlorab. Med njimi 
sta kloniranje človeka in pridelava zarodkov, ki niso niti živali ne ljudje, ampak so nekaj vmes.

Dr. Jože Trontelj je član SAZU in Komisije RS za medicinsko etiko.
Članek je bil objavljen na MMC RTV SLO
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spominja	na	tistega,	ki	se	je	odločil	akvarij	spreme-
niti	v	ribjo	juho	in	je	obljubil,	da	bo	stvari	povrnil	v	
prvotno	stanje,	če	bo	juha	zanič.
Liberalni	znanstveniki	so	želeli	imeti	proste	roke	

pri	raziskavah	na	človeških	zarodkih	in	so	že	pred	
leti	v	Britaniji	dosegli	sprejetje	zakona,	ki	dopušča	
pridelovanje	človeških	zarodov	za	raziskave.	Austin	
Smith,	znani	raziskovalec	zarodkovih	matičnih	ce-
lic,	direktor	inštituta	za	genetiko	v	Cambridgeu,	se	
je	z	ostrim	protestom	oglasil	na	vrhuncu	evropske	
etične	razprave	o	tem,	kakšnih	raziskav	na	človeških	
zarodkih	naj	ne	bi	plačevali	s	skupnim	denarjem	v	
7.	 okvirnem	 programu:	 “To (fundamentalistično 
ome jevanje svobode znanstvenikov) je napad na 
celotno znanost … ponovitev zgodbe z Galilejem 
in Cerkvijo.”	Znanstveniki	naj	bi	sami	določili	meje	
etično	sprejemljivega	početja.
A	 tudi	 drugi	 znanstveniki	 so	 se	 pritoževali,	 da	

omejitve	raziskovanja	na	zarodkih	pomenijo	napad	
na	svobodo	znanosti	in	velikansko	coklo	za	medicin-
sko	raziskovanje.	Te	omejitve	so	v	Britaniji	odpravili	
z	zakonom.	Prizadevanja	za	liberalnejšo	zakonodajo	
potekajo	še	ponekod	drugod.	Praktični	britanski	etik	
John Harris	sprašuje,	kaj	bodo	storile	države,	ki	
nasprotujejo	raziskovanju	na	zarodkih,	ko	bodo	na	
podlagi	teh	raziskav	razviti	novi	načini	zdravljenja	
danes	neozdravljivih	bolezni.	No,	kakšne	uresničitve	
teh	pogumnih	obetov	do	zdaj	nismo	videli.

Predmet razprav:
moralni status človeškega zarodka
V	 razpravah	 se	 pojavlja	 pojem	moralni	 status	

človeškega	zarodka.	Gre	za	to,	ali	zarodku	priznamo	
osnovne	pravice,	ki	gredo	človeškemu	bitju.	To	je	
pravica	do	identitete,	do	človeškega	dostojanstva,	
do	varstva	življenja.	Kaj	bi	pomenil	liberalen	odnos	
do	pridelave	zarodkov	v	korist	znanosti,	bolnikov,	
industrije?	Zanikanje	vseh	teh	pravic.	Spremenil	bi	
naš	odnos	do	človeškega	dostojanstva	zarodkov,	do	
njihove	pravice	do	istovetnosti,	do	njihove	pravice	
do	življenja.	S	tem	bi	se	spremenil	tudi	naš	pogled	
na	to,	kaj	naj	bo	dovoljeno	početi	z	drugimi	človeš-
kimi	bitji.	Ali	si	medicina	sme	dovoliti	manipulacije	
s	človeškimi	življenji,	ali	naj	priznamo,	da	so	neka-
teri	ljudje	upravičeni,	da	zanje	porabimo	telesa	in	
življenja	drugih	človeških	bitij?
Ali	 bi	 bilo	 prav	 (znova)	dati	 proste	 roke	 znan-

stvenikom?	Med	dobro	poučenimi,	dobronamernimi	

ljudmi	ne	bi	bil	nihče	za	to.	S	tem	imamo	posebno	v	
medicini	preveč	hudih,	sramotnih	izkušenj.	To	niso	
bili	 samo	 hudodelski	 poskusi	 na	 ljudeh,	 ki	 so	 jih	
opravljali	nacistični	in	japonski	zdravniki	med	drugo	
svetovno	vojno.	V	Tuskageeju	v	ZDA	je	skozi	štiri	
desetletja	prejšnjega	stoletja	tekla	zločinska	študija,	
v	kateri	so	zdravniki	opazovali	naravni	potek	sifilisa.	
Bolnikom,	večinoma	revnim	črncem,	niso	povedali,	
da	so	nevarno	bolni,	in	niso	jim	dali	zdravil,	s	kateri-
mi	bi	jim	zlahka	pozdravili	bolezen,	ki	jim	je	razžirala	
možgane	in	velike	žile,	razjedala	živčne	korenine,	
povzročala	paralize,	bolečine,	psihoze	in	demenco.	
Komisija,	ki	je	raziskovala	to	moralno	blaznost,	je	
leta	1973	zgroženo	zapisala:	“Družba si ne more več 
privoščiti, da bi prepuščala znanstvenikom, da sami 
odločajo o navzkrižju med svojo svobodo in pravi-
cami ljudi, ki jih bo njihovo raziskovanje prizadelo” 
(Hassner	Sharav,	2002).	Prav	protesti	raziskovalcev	
na	zarodkih,	ki	na	tehtnico	dajejo	samo	koristi	za	
znanost,	nas	prepričujejo,	da	je	imela	komisija	prav.

Ustaviti moramo
nevarno erozijo etike in vrednot
Spoštovanje	splošno	sprejetih	etičnih	načel	naj	

bi	preprečilo	vsaj	najhujše	in	množične	zlorabe.	A	
teh	načel	ne	podpirajo	praktični	 in	utilitarni	 etiki.	
Med	njimi	so	taki,	ki	se	zavzemajo	za	uzakonitev	
evtanazije	in	samomora	z	zdravnikovo	pomočjo,	za	
sprostitev	trgovine	s	človeškimi	organi,	izrezanimi	
iz	 teles	živih	“darovalcev”,	za	odpravo	človeškega	
dostojanstva	kot	podlage	za	človekove	pravice,	za	
izgon	etike	iz	medicine	in	za	kazensko	sankcionirano	
prepoved	ugovora	vesti.	Med	njimi	so	tudi	zagovor-
niki	ustvarjanja	novih	vrst	bitij,	človeško-živalskih	
hibridov	in	himer.
Enaindvajseto	stoletje	smo	začeli	z	globoko	vred-

nostno,	 ekonomsko	 in	 okoljsko	 krizo	 svetovnega	
obsega.	Nadaljevanje	 utegne	 prinesti	 pokop	 civi-
lizacije,	kot	smo	jo	poznali	do	zdaj,	s	človekovimi	
pravicami	vred	–	če	bomo	dovolili,	da	se	nevarna	
erozija	etike	in	vrednot	nadaljuje.	Ključno	je	seveda	
sebično,	neodgovorno	človekovo	vedenje.	Usodno	
moč	pa	sta	tej	sebičnosti	in	neodgovornosti	podelili	
prav	znanost	in	tehnologija.
Skrbi	 nas,	 ker	 duh	 našega	 časa	 in	 zdajšnja	

ureditev	 človeške	 družbe	 učinkovitim	 omejitvam	
neupravičenih	rab	in	zlorab	dosežkov	znanosti	nista	
naklonjena.

V svetu, ki ga je Bog ustvaril, obstaja človek in s človekom svoboda.
Svoboda pa je v rokah bitja, ki lahko zabrede.

Romano Guardini

Svoboda ne pomeni samovolje. Človek ne sme storiti vsega, kar more in kar se mu poljubi.
Ni svobode brez vezanosti. Človek je odgovoren sam zase, za sočloveka in za svet. Odgovoren je pred Bogom.

bl. Janez Pavel II.

Marsikomu pomeni svoboda pravico, da dela, kar hoče, svetnikom pa daje moč,
da iz ljubezni in odpovedi delajo tudi to, kar jim ne ugaja.

bl. Janez Pavel II.
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Leta	1543	je		umrl	 ljubljanski	škof	Janez Kaci-
janar.
Leta	1573	je	bil	v	Zagrebu	usmrčen	vodja	kmeč-

kega	upora	Matija Gubec.
Leta	1663	je	bil	rojen	pravnik	in	član	Akademije	

Operosorum	Ivan Štefan Florijančič.
Leta	1673	je	umrl	jezuit	in	skladatelj	Janez Krst-

nik Dolar.
Leta	 1683	 je	 bil	 rojen	 jezuit	 in	 pridigar	 Jernej 

Basar.
Leta	1693	je	nehala	obstojati	predhodnica	Aka-

demije	Operosorum	Bratovščina sv. Dizma; istega 
leta	je	umrl		zgodovinar	Janez Vajkard Valvasor.
Leta	1723	je	prvič	omenjen	kipar	Janez Marija 

Leitner,	istega	leta	je	bil	rojen	dr.	medicine	in	nara-
voslovec	Janez Anton Scopoli.
Leta	1763	je	bil	rojen	šolnik	 in	goriški	nadškof	

Jožef Balant,	umrl	pa	je	kipar	Janez Marija Leitner.
Leta	1773	je	bil	rojen	botanik	in	ustanovitelj	lju-

bljanskega	botaničnega	vrta	Franc Hladnik,	umrla	
pa	sta	pisec	pesmi	in	molitev	ter	organist	Filip Jakob 
Repež	in	slikar	in	čebelar	Anton Janša.
Leta	1783	je	umrl	slikar	Janez Andrej Strauss.
Leta	1793	je	bil	rojen	Janez Krstnik Laurin,	prvi	

Slovenec	promoviran	na	Dunaju	za	živinozdravnika	
in	 direktor	 veterinarske	 šole	 v	Milanu;	 umrla	 pa	
sta	sodelavec	Pisanic	Janez Nepomuk Edling	in	prvi	
zapisovalec	ljudskih	pesmi	bosonogi	avguštinec	p. 
Dizma Zakotnik.
Leta	1803	sta	bila	rojena	slikar	Mihael Stroj in 

dr.	medicine	ter	prevajalec	Miha Tušek,	umrl	pa	je	
protestantski	pastor	Mihael Bakoš,	ki	je	objavil	za-
puščino	Štefana	Küzmiča.
Leta	1813	so	bili	rojeni:	politik	in	pisatelj	Andrej 

Einspieler,	 zbiralec	 narodnih	 pesmi	Emil Korytko, 
slavist	 in	 dunajski	 akademik	Fran Miklošič	 ter	 dr.	
medicine	in	pisatelj	Matija Prelog.
Leta	1823	je	umrl	Vodnikov	učenec	in	etnograf	

Janez Nepomuk Primic,	ustanovitelj	stolice	za	slo-
venščino	na	liceju	v	Gradcu.
Leta	1833	sta	bila	rojena	misijonar	Franc Jožef 

Buh	in	skladateljica,	pianistka	ter	pisateljica	Josipi-
na Turnograjska,	umrli	pa	so:	duhovnik	in	nabožni	
pisatelj	Janez Alvian,	skladatelj	Janez Krstnik Novak 
in	raziskovalec	slovenske	ljudske	poezije	Janez Anton 
Zupančič.
Leta	1843	so	bili	 rojeni:	pisatelj	Fran Celestin, 

frančiškan	in	skladatelj	p. Angelik Hribar,	tiskar	in	
založnik	Janez Krajec	ter	prevajalec	Bogdan Trnovec, 
umrl	pa	 je	duhovnik,	pesnik	 in	 sodelavec	Čbelice	
Jožef Žemlja.
Leta	1853	so	bili	rojeni:	zgodovinar	Josip Apih, 

matematik	Franc Hočevar,	fizik	Ignacij Klemenčič, 
zgodovinar	in	poljudnoznanstveni	pisatelj	Ivan Vr-
hovec	ter	graditelj	orgel	Ignacij Zupan.
Leta	1863	so	bili	rojeni:	uršulinka,	skladateljica	

in	glasbena	pedagoginja	Eleonora Hudovernik, po-
litik	Ivan Šušteršič	ter	duhovnik,	pesnik	in	pisatelj	
Ivan Trinko-Zamejski;	umrli	pa	so:	skladatelj	Luka 
Dolinar,	 urednik	 Franc Malavašič	 ter	 duhovnik	 in	
skladatelj	Gregor Rihar.
Leta	1873	so	bili	rojeni:	pesnik	in	pisatelj	Engel-

bert Gangl,	 skladatelj	 Josip Ipavec,	matematik	 in	
član	SAZU	Josip Plemelj	ter	pesnica	Marica Strnad; 
umrli	 pa	 so:	 pesnik	 Fran Cimperman,	 duhovnik,	
jezikoslovec	 in	 skladatelj	Peter Dajnko,	 skladatelj	
Gašpar Mašek	in	misijonar	Franc Pirc.
Leta	1883	so	bili	rojeni:	jezikoslovec	in	etnolog	

Janko Benigar,	slikar	Maksim Gaspari,	naravoslovec	
in	publicist	Pavel Grošelj,	slikar	Maks Koželj,	sklada-
telj	Ivan Ocvirk,	pisatelj	Ivan Pregelj,	pisatelj	Milan 
Pugelj,	 ljubljanski	škof	Gregorij Rožman,	grafik	in	
karikaturist	Hinko Smrekar,	 slikar	 in	 grafik	Saša 
Šantel	ter	duhovnik	in	pesnik	Leopold Turšič;	umrl	
pa	je	duhovnik	in	pesnik	Jernej Levičnik.
Leta	1893	so	bili	rojeni:	pesnik,	pisatelj	in	pre-

vajalec	 Ivan Albreht,	 paleontolog	 in	 član	 SAZU	
Srečko Brodar,	pisatelj	Andrč Čebokli, alpinist Joža 
Čop,	kipar	in	član	SAZU	Lojze Dolinar,	pisatelj	Ivan 
Dornik,	politik,	publicist	in	zgodovinar	Fran Erjavec, 
pesnik	Janko Glazer,	pisatelj	Igo Gruden,	arhitekt	
Vladimir Mušič,	 pisatelj	 Prežihov Voranc (Lovro 
Kuhar),	romanist	in	prevajalec	Alojzij Res,	igralec,	
režiser,	publicist	in	pedagog	Osip Šest	ter	jezikoslo-
vec	in	literarni	zgodovinar	Stanko Škerlj;	umrli	pa	
so:	pesnik	Josip Cimperman,	pesnik,	pisatelj	in	pre-
vajalec	Fran Gestrin,	duhovnik,	urednik	in	literarni	
zgodovinar	Josip Marn	ter	fizik	in	rektor	dunajske	
univerze	Jožef Stefan.
Leta	1903	so	bili	rojeni:	pisatelj	Vladimir Bartol, 

slavist,	pesnik,	pisatelj	in	prevajalec	Tine Debeljak, 
igralec,	režiser	in	publicist	Ciril Debevc,	mariborski	
škof	Maksimilijan Držečnik,	grafik	Elo Justin,	slikar	in	
grafik	Miha Maleš, etnolog Boris Orel,	pesnica	Vida 
Taufer,	pesnik	France Vodnik	ter	kipar,	ilustrator	in	
karikaturist	Nikolaj Pirnat;	umrla	pa	sta	arheolog,	
geograf	in	zgodovinar	Simon Rutar	ter	duhovnik	in	
zgodovinar	Matej Slekovec.
Leta	1913	so	bili	rojeni:	slavist	in	pisatelj	Vinko 

Beličič,	pesnik	in	član	SAZU	Vladimir Pavšič-Matej 
Bor,	skladatelj	in	dirigent	Oskar Danon,	arheolog,	
zgodovinar,	pesnik,	prevajalec	in	umetnostni	kritik	
Jože Kastelic,	sodni	medicinec	in	član	SAZU	Janez 
Milčinski,	pisatelj	Boris Pahor,	slikar	in	grafik	Marij 
Pregelj,	slikar	Gabrijel Stupica	ter	pisatelj	in	drama-
tik	Igor Torkar (Boris Fakin);	umrli	pa	so:	literarni	
zgodovinar	Karel Glaser,	pesnik	Josip Premk	in	pre-
vajalec	Bogdan Trnovec.
Leta	1923	so	bili	rojeni:	umetnostni	zgodovinar	

Cene Avguštin,	pisatelj,	esejist,	urednik	in	literarni	
kritik	Franček Bohanec,	filolog	in	član	SAZU	Bojan 
Čop,	pod	komunisti	zamolčani	pesnik	Ivan Hribov-

P. Bernardin Sušnik

OČETOV NAŠIH IMENITNA DELA
Tudi letos se bo zvrstilo kar nekaj obletnic in je prav, da si jih pokličemo v spomin
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šek,	literarni	zgodovinar	Janko Pleterski	ter	publicist,	
kritik	in	dramaturg	Bojan Štih;	umrli	so	pa:	pisatelj	
Andrč Čebokli,	jezikoslovec	Maks Pleteršnik,	pesnik,	
pisatelj	in	urednik	Josip Stritar,	pravnik	in	pisatelj	
Ivan Tavčar.
Leta	1933	so	bili	rojeni:	slikar	Janez Bernik,	skla-

datelj	Darijan  Božič,	kipar	in	slikar	Tone Lapajne, 
literarni	zgodovinar	Jože Pogačnik	ter	pesnik	in	pu-
blicist	Veno Taufer,	umrl	je	pa	glasbeni	zgodovinar,	
teoretik	in	etnolog	Josip Mantuani.
Leta	1943	je	bil	rojen	pesnik	Tone Kuntner,	umrli	

so	pa:	pod	komunisti	zamolčani	pesnik	France Ba-
lantič,	pisateljica	Lea Fatur,	slikar	Rihard Jakopič, 
pisatelj	Alojzij Peterlin,	slovstveni	zgodovinar	Avgust 
Pirjevec,	satirik	in	komediograf	Ivan Rob,	skladatelj	
Franc Šturm	in	slikar	Ivan Vavpotič.
Leta	1953	so	bili	rojeni:	mladinska	pisateljica	Olga 

Paušič,	 kipar	Mirsad Begić,	 operni	 tenorist	 Janez 
Lotrič,	pesnica	in	keramičarka	Ifigenija Zagoričnik, 
skladatelj,	organist	in	pedagog	Franc Ban	ter	muzi-
kolog	in	pedagog	Jurij Snoj;	umrli	so	pa:	duhovnik	
in	pesnik	Ivan Hribar,	socialni	delavec,	pesnik	in	pu-

blicist	Etbin Kristan,	duhovnik	prevajalec,	skladatelj	
in	član	SAZU	Franc Ksaverij Lukman,	duhovnik	 in	
potopisec	Janko Mlakar	ter	pesnica	Marica Strnad.
Leta	1963	so	umrli:	pesnik	ter	gledališki	in	lite-

rarni	kritik	Fran Albreht,	turistični	in	športni	pisatelj	
Rudolf Badjura,	 operni	 basist	 Julij Betetto,	 slikar	
Gvido Birolla,	zdravnik	in	pisatelj	Bogomir Magajna, 
slavist	 in	 literarni	zgodovinar	Mirko Rupel,	 igralec	
Milan Skrbinšek,	klasični	jezikoslovec	in	prevajalec	
Anton Sovre,	slikar	Franjo Stiplovšek	in	ljubljanski	
nadškof	Anton Vovk.
Leta	 1973	 so	 umrli:	 pripovednica	Gelč Jontes, 

slikar	in	scenograf	Maks Kavčič,	duhovnik	in	slikar	
Stane Kregar,	pesnik	in	umetnostni	zgodovinar	Vo-
jeslav Mole,	skladatelj	Lucijan Marija Škerjanc	ter	
pianist	in	glasbeni	pedagog	Anton Trost.
Leta	1983	sta	umrla:	 slikar	Silvester Komel in 

arhitekt	Anton Suhadolc.
Leta	1993	sta	umrla:	pesnik	Vladimir Pavšič-Matej 

Bor	in	arhitekt	Edvard Ravnikar.
Leta	2003	je	umrl	arheolog,	zgodovinar,	pesnik,	

prevajalec	in	likovni	kritik	Jože Kastelic.

Samotni svet pod Raduho –
vir njegovega navdiha
Blaž	Arnič	se	je	rodil	31.	januarja	1901	na	samot-

ni	kmetiji	Zalesnik	v	Strmcu	nad	Lučami	v	zgornji	
Savinjski	dolini.	Prve	korake	v	svet	glasbe	je	napravil	
v	domačem	krogu,	kajti	vsa	družina	je	bila	muzikalič-
na.	Otroštvo	in	mladost	je	preživel	na	rojstni	kmetiji	
sredi	 gorskega	 sveta,	 v	 katerem	kraljuje	 Raduha	
(2062	m).	To	je	oblikovalo	njegov	značaj	in	njegovo	
glasbeno	govorico.	»Arnič	je	bil	in	je	do	konca	ostal	
romantični	 realist,	 tesno	povezan	z	 zemljo,«	 je	o	
njem	zapisal	muzikolog	Danilo	Pokorn.	»Zajemal	je	
predvsem	iz	 treh	vrelcev:	 iz	 lastnega	življenja,	 iz	
lepot	domače	pokrajine	in	zaklada	njenih	pripovedk	
in	legend	ter	iz	narodne	zgodovine	med	vojno	in	po	
njej.«	O	svojem	glasbenem	ustvarjanju	je	sam	dejal:	
»Naslonil	sem	se	na	Raduho	in	v	njej	začutil	toliko	
moči,	da	drugih	vzgibov	nisem	potreboval	niti	iskal.

Želja,	da	bi	šel	študirat	glasbo	se	mu	je	izpolnila	
šele	po	prvi	svetovni	vojski.	Začel	 je	na	orglarski	
šoli	v	Ljubljani,	ki	jo	je	z	odliko	končal	ter	bil	nato	
skoraj	poldrugo	 leto	organist	v	župnijah	Bučka	 in	
Krka	na	Dolenjskem.	Leta	1925	se	je	vpisal	na	lju-
bljanski	konservatorij.	Med	študijem	je	že	skladal.	
Študij	je	nadaljeval	na	Dunaju,	kjer	je	ustvaril	nekaj	
pomembnih	skladb.	Po	končanem	študiju	v	avstrijski	
prestolnici	 je	 leta	 1935	 poučeval	 na	 gimnaziji	 na	
Bolu	na	otoku	Braču,	potem	pa	je	svoje	glasbeno	
znanje	 izpopolnjeval	v	Varšavi	 in	v	Parizu.	V	 letih	
1940-1943	 je	 poučeval	 na	 srednji	 šoli	 Glasbene	
matice	v	Ljubljani.	Konec	druge	svetovne	vojske	je	
kot	zaveden	Slovenec	po	zaporu	v	Ljubljani	dočakal	
v	nemškem	taborišču	Dachau.	Po	vrnitvi	v	Ljubljano	
je	postal	redni	profesor	za	kompozicijo	na	Akademiji	
za	glasbo	v	Ljubljani.	To	poslanstvo	je	opravljal	do	
1.	februarja	1970,	ko	je	v	prometni	nesreči	izzvenel	
zadnji	takt	njegovega	življenja.

naša kultura
Silvester Čuk

BLAŽ ARNIČ
31. januar 1901 – 1. februar 1970

»Nekje sem prebral, da je glasba abstrakten pojav. Sam sem povsem dru-
gačnega mišljenja. Na glasbo gledam kot na enega najmočnejših izrazov člove-
ških čustev. Glasba je tista vrednota, ki človeka plemeniti in zato ne more biti 
abstraktna. Človeku mora dati doživetja, ne sme se naslanjati zgolj na razvoj 
muzikalnih principov. Če bi razumel glasbo kot abstrakten pojem, bi negiral 
čustva. Vsa moja čustva in občutja pa se oblikujejo na domači grudi. Le tako 
nastane lasten izraz, svojstven glasbeni jezik, ki ga je mogoče ustvariti le v 
stiku z domačo zemljo.« To so misli skladatelja Blaža Arniča, o katerem je nje-
gov poklicni kolega, skladatelj Uroš Krek zapisal, da je »epski simfonik brez 
primere v slovenski zgodovini, pionir in oblikovalec vzvišenega domačijskega 
izraza«. Dela tega glasbenega ustvarjalca in učitelja, enega največjih sloven-
skih skladateljev 20. stoletja zadnje čase pogosteje izvajajo kot v preteklosti.



JANUAR – AM – 201322

Devet simfonij
in sedem simfoničnih pesnitev
»Arničev	glasbeni	izraz	je	izliv	neposrednih	ču-

stev,«	je	njegovo	glasbeno	ustvarjanje	označil	Dra-
gotin	Cvetko	v	svoji	Zgodovini glasbene umetnosti 
na Slovenskem	 (1960).	Svoja	dela	 je	naslonil	 na	
ljudske	povesti,	risal	je	okolje,	iz	katerega	je	izviral,	
ne	da	bi	se	povezal	z	ustaljenimi	glasbenimi	obli-
kami,	ampak	je	svoja	velika	dela	gradil	vzporedno	
s	pesniškimi	predlogami.	Značilno	zanj	je	bilo,	da	
se	v	komponiranju	ni	posvečal	majhnim	in	kratkim	
oblikam,	 temveč	 so	 ga	 privlačile	 velike,	 posebej	
simfonija.	 Na	 tem	 področju	 je	 bil	 v	 20.	 stoletju	
na	Slovenskem	najpomembnejši.	Napisal	je	devet	
simfonij,	ki	jih	je	na	kratko	predstavil	muzikolog	dr.	
Edo	Škulj	v	svojem	Leksikonu	cerkvenih	glasbenikov	
(2006).	Vse	imajo	značilne	naslove.	Poleg	četrte	so	
najbolj	znane	zadnje	štiri.
Prva	simfonija,	Te Deum	(1932),	je	pravzaprav	

kantata,	ker	jo	zaključuje	zbor	z	besedilom	latinske	
hvalnice	(zahvalne	pesmi).	Druga,	Simfonična rap-
sodija	(1933),	se	vsebinsko	veže	na	svetopisemski	
Psalm	136.	Tretja	je	Simfonia Resurrectionis	(1931-
1942);	četrta,	Duma	(1933)	obsega	štiri	stavke,	od	
katerih	je	zadnji	uglasbitev	Župančičevega	besedila.	
Peta ima naslov Vojne vihre	(1941);	šesta,	Samo-
rastnik	(1950)	je	avtobiografska,	naslov	pa	je	iz	Pre-
žihovega	Voranca.	Sedma	je	Simfonija dela	(1948),	
v	osmi,	Na domači grudi	(1951),	je	skladatelj	v	štirih	
stavkih	prisluhnil	utripom	narave.	Posamezni	stavki	
devete	simfonije,	Vojna in mir	(1960),	učinkujejo	
kot	samostojne	simfonične	pesnitve.
V	 zakladnici	 Arničevega	 glasbenega	 snovanja	

je	 sedem	 simfoničnih	 pesnitev:	 Zapeljivec,	 Ples	
čarovnic,	Pesem	planin,	Povodni	mož,	Divja	 jaga,	
Vasovalec	in	Gozdovi	pojejo.	Za	slednjo	je	Blaž	Arnič	
leta	1947	prejel	Prešernovo	nagrado.

Vsi trije otroci
po očetovih stopinjah
Blaž	Arnič	si	je	med	drugo	svetovno	vojsko	ustva	ril	

družino.	V	zakonu	z	Marijo	Finžgar	so	se	skladatelju	
rodili	 trije	otroci,	danes	vsi	 trije	uveljavljeni	glas-
beniki:	Lovrenc	(1943),	Jernej	(1946)	in	Blaženka	
(1947).
Lovrenc	 je	 na	 Akademiji	 za	 glasbo	 v	 Ljubljani	

študiral	klavir	in	dirigiranje.	Študij	dirigiranja	je	na-
daljeval	na	Glasbenem	konsevatoriju	v	Leningradu,	
zatem	pa	se	je	izpopolnjeval	še	v	ZDA.	Njegova	di-
rigentska	kariera	se	je	začela	z	ansamblom	Opere	in	
Baleta	SNG	Ljubljana.	Kot	izredni	profesor	je	nekaj	
časa	poučeval	na	Akademiji	za	glasbo	v	Ljubljani.	
Zadnja	leta	se	posveča	očetovi	glasbeni	zapuščini.
Njegov	mlajši	brat	Jernej	se	je	uveljavil	kot	odli-

čen	violinist.	Nastopa	doma	in	na	tujem.
Najbolj	“hodi	za	očetom”	hči	Blaženka,	poročena	

Lemež.	Glasbi	se	je	posvetila	šele	po	očetovi	smrti	
in	po	študiju	ruščine	in	angleščine.	Po	začetnem	štu-
diju	v	Ljubljani	je	leta	1976	diplomirala	na	zagrebški	
Glasbeni	 akademiji,	 izpopolnjevala	 se	 je	 v	 Rusiji.	
Diplomirala	je	na	Dunaju	z	javno	izvedbo	kantate	In 
principio erat Verbum	(V	začetku	je	bila	Beseda).	Živi	
in	deluje	na	Dunaju	kot	pianistka,	klavirski	pedagog	
in	skladateljica.	Leta	1990	je	ustanovila	Fundacijo 
Blaža Arniča,	ki	podpira	glasbeno	nadarjene	sloven-
ske	otroke	s	podeželja.
Ob	stoletnici	Arničevega	rojstva	je	bila	31.	januarja	

2001	v	osnovni	šoli	v	Lučah,	ki	nosi	 ime	po	njem,	
spominska	kulturna	prireditev.	Blažu	Arniču	 so	bili	
posvečeni	 Slovenski	 glasbeni	 dnevi	 2001	 (20.-23.	
marca).	V	šentjakobski	cerkvi	v	Ljubljani	so	Simfonični	
orkester	Slovenske	filharmonije,	Slovenski	komorni	
zbor	 in	 zbor	Consortium	musicum	 izvedli	 Arničevo	
četrto	simfonijo	Dumo.	Zbor	je	vodil	Mirko	Cuderman,	
dirigiral	pa	je	skladateljev	sin	Lovrenc	Arnič.

Turistični	delavci	v	Egiptu	se	boje	islamističnega	
nasilja	v	deželi	in	napadajo	salafitskega	imama	Mur-
gana	Salem	al-Goharyja,	ki	je	v	nekem	televizijskem	
programu	zaheval	uničenje	piramid	in	sfinge	v	Gizi,	
češ	da	so	simbol	malikovalstva.	To	je	že	bogve	ka-
tera	izjava	med	desetinami	groženj	salafitov	proti	
egipčanski	umetnostni	dediščini	in	proti	počitniškim	
krajem,	ki	pomenijo	enega	glavnih	področij	za	delov-
na	mesta	prebivalcev.	Vodja	koalicije	za	podpiranje	
turizma	je	vložil	uradno	prijavo	pri	predsedniku	Mor-
siju	in	pri	ministru	za	turizem,	ki	sta	oba	obtožena,	
da	ne	storita	nič	za	nadzor	isla	mistov.	Vodja	koalicije	
pravi:	»Čeprav	so	za	zdaj	samo	izjave,	vendar	uni-
čujejo	naše	področje	dela.	Izjave	se	širijo	po	svetu	
in	za	nas	je	to	negativna	reklama.	Turiste	je	strah	
in	se	ogibajo	Egipta.«

Murgan	Salem	al-Gohary	je	znan	po	vseh	državi	
zaradi	svoje	skrajnosti	in	je	pod	predsedmikom	Mu-
barakom	preživel	več	let	v	zaporu	prav	zaradi	svoje	
dejavnosti,	ki	se	približuje	islamskim	teroristom.	V	
pogovoru	za	televizijo	se	 je	ta	salafistični	voditelj	
bahal,	da	se	je	boril	skupaj	s	talibani	v	Afganistanu	in	
da	je	sodeloval	pri	uničenju	Budovih	kipov	v	Bamiya-
nu	ter	poudaril,	da	bi	morali	arheološki	spomeniki	
v	Egiptu	končati	enako.	»Piramide	in	sfinga,«	trdi	
salafitski	voditelj,	»so	maliki,	ki	žalijo	islam	in	jih	je	
treba	uničiti	kot	Budove	kipe	v	Afganistanu.	Bog	je	
preroku	Mohamedu	ukazal	 uničiti	 kipe	malikov	 in	
vsak	Egipčan,	ki	izpoveduje	islam	mora	storiti	isto.«
Ultrakonzervatina	salafitska	stranka	je	izkoristila	

val	arabske	pomladi	in	ji	je	po	Mubarakovem	padcu	
uspelo	postati	druga	najvplivnejša	sila	takoj	za	Mu-

islam

TUDI TO JE ISLAM
PIRAMIDE IN SFINGO JE TREBA UNIČITI
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slimanskimi	brati	v	parlamentu.	Kot	pove	televizijski	
voditelj	Ahmed	Osman,	večina	salafitov	misli	enako	
kot	al-Gohary	in	bi	hoteli	spomenike	podreti	ali	pa	
vsaj	prekriti	s	pregrinjali.
Vendar	pa	celo	islamisti	sami	ugovarjajo	zahte-

vam	salafitov	in	njihovih	pristašev.	Podpredsednik	
tunizijske	islamistične	stranke	trdi,	da	salafiti	napač-
no	razlagajo	Koran.	Prerok	je	uničeval	malike,	ker	so	
jih	ljudje	molili,	sfinge	in	piramid	pa	nihče	ne	moli,	
torej	ni	vzroka,	da	bi	jih	uničevali.	Kljub	obljubam	
Muslimanskih	bratov	in	drugih	islamskih	strank,	da	
bodo	vero	držali	proč	od	politike,	islam	počasi	prodira	

v	ustanove	in	tista	dejanja,	ki	so	nekoč	veljala	za	
neopravičljiva,	oblasti	čedalje	bolj	opravičujejo.	No-
vembra	2011	je	stranka	al-Nour	pokrila	s	pregrinjali	
sirene	Zeusovega	vodometa	v	središču	Aleksandrije,	
enega	glavnih	antičnih	spomenikov.	Nadaljnji	primer	
islamizacije	 je	odločitev	250	hostes	družbe	Egypt 
Air,	da	bodo	v	službi	na	avionih	zagrnjene	z	islam-
skim	zagrinjalom	po	zgledu	Zalivskih	držav	Katarja,	
Arabskih	emiratov	in	Savdske	Arabije.	Egipčanska	
letalska	družba,	ki	je	bila	ustanovljena	leta	1932	ni	
nikoli	zahtevala	uporabe	zagrinjal,	ki	so	bili	za	časa	
Mubaraka	neke	vrste	tabu.

12.	marca	2012	je	veliki	mufti	Savdske	Arabije,	
šejk	Abdullah bin Abdul Aziz,	v	fatvi	zapisal,	da	
je	»potrebno	uničiti	vse	cerkve	v	regiji«.	Razsodba	
je	bila	odgovor	na	vprašanje	delegacije	iz	Kuvajta,	
ki	se	je	nanašala	na	tamkajšnjo	predlagano	zakono-
dajo,	ki	bi	v	arabskem	emiratu	prepovedala	gradnjo	
novih	cerkva.
Mufti	 je	 svojo	 odločitev	 utemeljil	 na	 zgodbi	 o	

Mohamedu,	ki	naj	bi	na	smrtni	postelji	odločil,	naj	
na	Arabskem	polotoku	ne	bo	dveh	religij.	V	Savdski	
Arabiji	so	bile	cerkve	vedno	prepovedane,	Judom	pa	
je	bil	do	nedavnega	celo	prepovedan	vstop	v	državo.	

ARABSKI VODITELJ POZVAL
K UNIČENJU VSEH KRŠČANSKIH CERKVA

Sosednji	 arabski	 emirati	 pa	 so	 imeli	 na	 področju	
verske	svobode	doslej	strpnejšo	zakonodajo.
Sobivanje	kristjanov	in	muslimanov	je	v	Sloveniji	

brez	madežev	sovraštva	in	nestrpnosti,	ima	pa	Azizo-
va	fatva	lahko	velike	posledice	na	Bližnjem	Vzhodu,	
saj	prihaja	iz	ust	enega	najpomembnejših	verskih	
voditeljev.	 Z	 njo	 je	 arabskim	muslimanom,	 ki	 so	
pod	njegovo	direktno	versko	oblastjo,	naložil	versko	
dolžnost	uničevanja	krajev	krščanskega	bogočastja,	
bližnjim	muslimanskim	državam	in	skrajnim	islami-
stom	pa	poslal	signal,	da	je	uničevanje	cerkva	ne	le	
dovoljeno,	temveč	celo	zaželeno.

preganjanje kristjanov

NESTRPNOST IN DISKRIMINACIJA
KRISTJANOV V EVROPI 2011

Dokumentiramo dogodke na področju vlad, politike, medijev,
umetnosti, izobraževanja, delovnih mest in zasebnega življenje.

      KJER SO KRISTJANI IN IZRAŽANJE
KRŠČANSTVA ODRINJENI NA ROB DRUŽBE

Verska	nestrpnost	se	kaže	na	različne	načine.	Pojavljajo	se	poskusi,	kako	onemogočiti	razna	verstva.	
Kadar	to	nestrpnost	izvaja	vlada,	to	pogosto	postane	diskriminacija,	ki	prizadene	temeljno	svobodo.	Ka-
dar	to	počenjajo	posamezniki	ali	družbene	skupine,	postane	družbeni	pojav.	Ta	pojav	mora	biti	prepoznan	
in	ga	je	treba	obravnavati	z	mehkimi	političnimi	sredstvi,	kot	je	na	primer	vzgoja	vesti	ali	prevzgajanje	
poklicnih	skupin.	Tudi	umetnost	je	postala	področje	protikrščanske	dejavnosti.	Nekatera	najbolj	skrunilna	
in	bogokletna	dejanja	je	najti	v	umetnostnih	razstavah	ob	klevetniških	in	opolzkih	slikah	stvari,	ki	jih	ima	
večina	za	svete.	Opazovalnica	protikrščanske	nestrpnosti	in	diskriminacije	zahteva	spoštovanje	verskega	
prepričanja	pri	umetniških	skupinah.	Vključeni	so	posamezni	umetniki,	kot	tudi	lastniki	razstavišč	in	gosti-
telji.	Umetniška	dela,	ki	samo	smešijo	vero,	čemur	smo	pogosto	priče,	ne	bi	smela	biti	na	ogled	v	javnosti.

PRITISK NA VERSKE SIMBOLE IN NORČEVANJE IZ NJIH
Javna	nošnja	verskih	simbolov	je	temeljna	prvina	človekove	vere.	Opazovalec	bi	lahko	napačno	razumel	

verski	simbol	kot	poskus	prozelitizma,	kot	simbol	nestrpnosti	do	druge	vere	ali	nevere,	ali	mu	enostavno	ne	
bi	bilo	všeč,	da	ga	kristjan	spominja	na	svojo	vero.	Naša	opazovalnica	sicer	razume	take	čustvene	reakcije,	
vendar	ne	vidi	razloga,	zakaj	omejevati	versko	svobodo	s	prepovedovanjem	nošenja	verskih	simbolov.	
Verska	svoboda	vključuje	tudi	nošenje	simbolov	v	šoli	ali	na	delovnem	mestu	kot	izraz	istovetnosti,	dokler	

NESTRPNOST:
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to	ni	nevarno	za	javni	red	ali	zdravje.	Opazovalnica	tudi	zahteva	spoštovanje	starih	tradicij	in	zgodovinsko-
kulturnih	stalnic	glede	verskih	simbolov	na	javnih	prostorih.	Krščanski	križ	je	več	kot	le	verski	simbol,	ker	
kaže	zgodovinske	korenine.	Preganjanje	križa	iz	javnih	mest	ni	več	dejanje	nepristranskosti.

ŠPANIJA:	Film	prikazuje	Jezusa	kot	homoseksu-
alnega	aktivista.

April 2011:	“Rožnata	stena”,	film	avtorjev	Enrique	
ja	del	Pozo	in	Julia	Lara	predstavlja	Kristusa	križane-
ga	na	rožnati	steni	z	osenčenimi	očmi	in	našmikanimi	
ustnicami	z	zastavo	homoseksualcev	okrog	bokov.	
Na	križa	so	črke	“INRI”	zamenjane	z	“LBTG”	(lez-
bijski,	homoseksualni,	transeksualni	in	biseksualni).

ŠPANIJA:	Zaničevalna	slika	na	ogled	v	začetku	
velikega	tedna.

April 2011:	V	Santiagu	de	Compostela	je	bila	v	
umetniški	 razstavi	 ‘Casus	 Belli’	 razstavljena	 slike	
“Cristo	das	Rías	Baixas”,	pripisana	Manuelu	Moldesu.	
Slika	velikosti	zidne	poslikave	kaže	telo	Križanega	z	
glavo	navzdol	in	popolnoma	golo.	Razstava	slike,	ki	
jo	je	podprl	compostelski	mestni	župan,	je	bila	žaljiva	
za	vernike,	posebno,	ker	so	praznovali	800-letnico	
katedrale	in	začetek	velikega	tedna.	Naškofija	San-
tiago	je	izrazila	svoje	zgražanje.

ŠPANIJA:	Marijina	slika	umaknjena	zaradi	urad-
nega	obiska.

April 2011:	Slika	Marije	del	Pilar,	zavetnice	špan-
ske	 Civilne	 straže,	 je	 bila	 umaknjena	 iz	 svojega	
običajnega	prostora	v	Aranjuezu.	Sliko	so	pred	leti	
postavili	v	študentsko	jedilnico	v	Akademiji	Civilne	
straže.	Sliko	so	umaknili	zaradi	obiska	notranjega	
ministra	 in	 podpredsednika	 socialistične	 politične	
stranke	Alfreda	Péreza	Rubalcaba.	Ukaz	je	prišel	od	
ministrovih	najožjih	sodelavcev,	češ	da	ni	primerno	
videti	sliko	v	prostoru,	kjer	je	imel	minister	častno	
napitnico.

NEMČIJA:	Umazali	kiparsko	skupino	križanja	v	
Wassenberg-Myhlu.

Avgust 2011:	21.	avgusta	2011	so	neznanci	 s	
črno	barvo	premazali	kiparsko	skupino	križanja	v	
Wassenberg-Myhlu.

ŠVICA:	 Klub	 priseljencev	 zahteva	 odstranitev	
križa	s	švicarske	zastave.

Avgust 2011:	Švicarski	klub	priseljencev	“Second	
Plus”	zahteva	odstranitev	križa	s	švicarske	zastave,	
češ	 da	 »ne	 odgovarja	 več	 današnji	multikulturni	
Švici.«	 Kor	 alternativo	 predlagajo	 zastavo	 iz	 leta	
1799	z	zeleno,	rdečo	in	rumeno	progo.

FRANCIJA:	Zaničljiva	igra	v	francoskih	gledališčih.
Avgust 2011:	“Golgotha	Picnic”	je	 igra	Rodriga	

Garcíe,	 ki	 zlorablja	 krščanske	podobe	 in	 odlomke	
Svetega	pisma	in	jih	predstavlja	kot	barbarstvo	in	
nasilje.	Kristus	je	imenovan	“el	diablo	puto”	(kur-
birski	 hudič),	 na	 njegovo	 rano	 na	 prsih	 polagajo	
bankovce,	po	 tleh	mečejo	kruh	kot	norčevanje	 iz	
pomnožitve	 kruha,	 popolnoma	 nag	 pianist	 pa	 se	
norčuje	 iz	 Haydnove	 skladbe	 “Sedem	 poslednjih	
Kristusovih	besed	na	križu”.

FRANCIJA:	Veri	sovražna	igra.
September 2011:	 Več	 francoskih	 gledališč	 je	

dalo	na	program	igro	Romea	Catelluccija	“O	pojmu	
obraza	sinu	božjega”.	Med	drugim	je	prizor	ko	sku-
pina	otrok	meče	kamenje	na	veliko	Jezusovo	sliko	

v	ozadju	odra.	V	naslednjem	dejanju	sliko	strgajo	
proč,	medtem	ko	se	pojavijo	napisane	besede:	»Ti	
nisi	moj	pastir.«

VELIKA BRITANIJA – ŠKOTSKA:	Vlada	odpra-
vila	Kristusa.

Oktober 2011:	Škotska	vlada	ni	hotela	imenovati	
Kristusa	v	svojem	programu	“Zimsko	praznovanje”.	
V	uradni	napovedi	vlada	omenja	“Dan	sv.	Andreja”	
enajstkrat,	“silvestrovo”	petkrat	in	“Burnsovo	noč”	
(25.	januar,	imenovan	po	pesniku	Burnsu)	tudi	več-
krat,	božiča	pa	sploh	ne.

FRANCIJA:	Onečaščeno	katoliško	pokopališče.
November 2011:	Vandali	so	na	pokopališču	vasi	

Sussargues	 poškodovali	 okrog	 trideset	 nagrobnih	
spomenikov.	Križe	so	polomili	ali	pa	preobrnili	na	
glavo,	prav	tako	Marijine	kipe.	Na	nekaterih	grobovih	
so	bili	satanistični	izrazi.

ŠVICA:	Vandalizem	nad	obcestnimi	križi.
November 2011:	 V	 vasi	 St.	 Pantaleon-Nuglar	

so	se	neznanci	večkrat	znesli	nad	krščanskimi	po-
dobami.	Kristusova	telesa	so	izpulili	s	križev	in	jih	
uničili,	eno	so	obesili	na	drevo.	Na	križ,	s	katerega	
so	sneli	Kristusa,	so	s	pršilom	narisali	podobo	nage	
ženske.	Zasebni	 lastnik	obcestnega	križa	 je	 stvar	
prijavil	policiji.

NEMČIJA:	Gledališka	igra	kaže	Jezusa	kot	kralja	
laži	in	nesmisla.

November 2011:	 Igro	 “Predsednica”	Walterja	
Schwa	ba	 so	 najprej	 dali	 na	 program	na	Dunaju,	
no	vembra	2011	pa	v	Kölnu.	Reklamni	plakat	kaže	
križ,	obešen	na	stranišču.	Vsebina	igre	je	za	kristja-
ne	žaljiva,	ker	predstavlja	Kristusa	kot	kralja	laži	in	
nesmisla,	ki	ga	je	treba	sprati	proč	kar	v	stranišču.

VELIKA BRITANIJA:	Iz	otroškega	DVD	iztrgano	
vse	o	krščanskem	božiču.

November 2011:	V	produkciji	“Hit	Entertainment”	
je	iz	televizijske	zgodbe,	ki	je	izšla	na	DVD,	iztrgan	
vsak	namig	na	božič.	Božični	 čas	 se	 imenuje	 čas	
zimskih	počitnic,	božično	drevo	pa	praznično	drevo.	
Pripovedovalec	pravi	gledalcem:	»Med	zimskimi	po-
čitnicami	boste	vedno	videli	okrašeno	drevo.«

FRANCIJA:	Vandali	so	se	znesli	nad	petimi	kr-
ščanskimi	slikami.

November 2011:	V	tednu	protikrščanskega	poho-
da	med	10.	in	18.	novembrom	so	se	v	Daxu	vandali	
znesli	nad	tremi	Marijinimi	podobami	in	dvema	kri-
žema.	Ena	podoba	in	en	križ	sta	bila	celo	napadena	
v	cerkvah,	kjer	ju	hranijo.	Kar	niso	mogli	uničiti,	so	
namazali		barvo.

VELIKA BRITANIJA:	Protikrščanski	kip	v	umet-
nostni	galeriji.

December 2011:	Neznan	“umetnik”	je	galeriji	v	
Liverpoolu	daroval	doprsni	kip	kardinala	z	obrazom,	
pokritim	z	lisami,	kar	razlaga,	da	so	cerkveni	dosto-
janstveniki	kriminalci,	češ	da	je	»lahko	pozabiti,	da	
je	resnični	pomen	krščanstva	laž,	korupcija	in	zlo-
raba.«	Direktor	galerije	Reyahn	King	je	nad	darilom	
“navdušen”.



2013 – AM – JANUAR  25

Prijatelja	imam.	Ta	glagol	ni	pretiran:	še	zmeraj	
živi,	upokojeni	zdravnik,	ki	še	zmeraj	zahaja	po	boži-
ču	v	svojo	vilo	pod	goro	Fudži.	Iz	njegove	vile	1.200	
metrov	nad	morsko	gladino	se	vidi	gora	Fudži	prav		
lepo	posebej	zjutraj,	ko	sonce	oranžno-rdeče	vzhaja	in	
se	pobočja	gore	svetijo	v	kristalni	belini	snega;	ta	bo	
še	doglo	ostal	na	Fudži,	še	dolgo	potem,	ko	začno	na	
nižjih	vzpetinah	cveteti	češplje	in	češnje.	Moj	prijatelj	
–	zmeraj	ga	kličem	enostavno	“sénsei”	(z	naglasom	
na	prvem	 ‘e’	 in	 v	 spoštljivo-prijateljskem	pomenu	
“spoštovani”)	je	prepričan,	da	je	pogled	iz	njegove	
vile	na	Fudži	zjutraj,	ob	pladnju	japonskega	zajtrka,	
najlepši	pobožični	doživljaj.	Za	pravi	japonski	zajtrk	so	
potrebne	paličice,	s	katerimi	se	na	da	tako	hitro	jesti	
kot	z	našimi	vilicami	in	nožem.	Ker	doktorja	za	novo	
leto	ne	bo	doma,	ima	njegov	pobožični	zajtrk	precej	
novoletnih	japonskih	delikates,	ki	se	ne	dajo	kar	tako	
požreti,	posebno	če	je	na	krožniku	riba	s	kostmi...
Večkrat	me	je	povabil	na	pobožični	obisk,	večkrat	

sem	moral	odkloniti,	ker	je	zame	čas	med	božičem	in	
novim	letom	dragocen	z	vidika	prispevkov	za	“naše”	
otroško	zavetišče.	Toda	tokrat	sem	povabilo	lahko	
sprejel.	In	zdaj	zapuščam	avtobusno	postajo	in	se	
počasi	vzpenjam	po	odkidani	cesti	navzgor.	Cesta	
postaja	zasnežena	steza	z	odtisi	škornjev	in	ženskih	
čevljev.	Tu	 in	 tam	na	 levi,	 tu	 in	 tam	na	desni	 se	
ste	za	razcepi	v	še	manj	vidno	pot,	a	jaz	se	ne	dam	
zmotiti.	 Prijateljeva	 vila	 stoji	 na	 klancu;	mogočni	
bori	 jo	 obdajajo	 s	 treh	 strani.	Ozrem	 se	 v	 nebo:	
sumljivo	je	natrpano	z	nabreklimi	oblaki,	najbrž	bo	
kmalu	spet	snežilo.
V	od	steze	odmaknjeni	vili	gori	luč.	Po	treh	spolz-

kih	stopnicam	sem	pri	vratih,	ki	so	napol	odprta...	
čudno,	napol	odprta...	naenkrat	opazim	noge,	po-
tem	–	prijatelja	na	tleh.	Brez	glasu,	skoraj	plav	v	
obraz,	mi	kaže	s	prstom	na		usta.	Komaj	diha.	S	
prstom	še	enkrat	pokaže	na	grlo.	Ne	vem,	kaj	bi	
vi,	ki	to	berete,	naredili	v	tem	trenutku	–	sklonim	
se	še	malce,	odpem	prijateljeva	usta,	sežem	vanja	
do	grla,	kjer	otipam	ribjo	kost,	previdno	jo	zavrtim,	
da	jo	odstranim	od	sten,	v	katere	se	je	vodoravno	
zadirala,	previdno	jo	izvlečem	iz	grla,	skozi	odprta	
vrata	jo	vržem	daleč	proč.	Spremlja	me	zadušen	pri-
jateljev	krik.	Pomagam	mu,	da	se	usede	–	še	zmeraj	
plavobled	–	na	tla	pri	vhodu;	zaprtih	oči	zajema	zrak	
v	pljuča;	počasi	se	mu	zdrava	barva	vrača	v	lica.	Kar	
v	čevljih	pohitim	v	kuhinjo	in	mu	prinesem	kozarec	
vode.	Počasi	 jo	 izpije,	potem	zgrabi	mojo	roko	 in	
jo	brez	besed	stisne.	In	potem	se	prekriža;	tako	se	
Japonec	tiho	zahvali	za	osebno	rešitev	božji	milosti.	

Že	enkrat	prej	sem	imel	prav	okoli	novega	leta	
podobno	izkušnjo:	starejši	gospe	sem	izvlekel	ribjo	
kost	iz	grla.	Čudno,	da	si	tovrstne	žrtve	ne	morejo	
same	pomagati;	kakor	okamenele	se	zdijo.
Moj	‘sénsei’	ima	rad	šampanjec,	jaz	tudi.	Z	veli-

kima	kristalnima	kozarcema	sva	proslavila	rešitev.	
Zakaj	sem	našel	doktorja	pri	vratih?	Hotel	je	zunaj	
vile	opozoriti	nase	kogarkoli	mimoidočega,	a	je	zdrk-
nil	k	vhodu,	boječ	se	zadušitve.	 Imel	 je	občutek,	
kot	da	se	ribja	kost	zmeraj	bolj	oprijema	grla	in	mu	
jemlje	zadnje	požirke	zraka...
Doktor	je	navdušen	kuhar.	Z	vso	vnemo	pripravlja	

pobožično	večerno	pojedino.
»Zahodnjaško?	Japonsko?«	me	vpraša.
»Sénsei,	kakor	se	vam	najbolje	zdi.«
In	tako	kmalu	zadiši	po	kuhinji.	Večerjo	sva	za-

čela	z	dvema	surovima	školjkama,	ki	ju	je	hladilnik	
ohranil	sveži,	japonska	gorčica	pa	jima	je	dala	slutnjo	
rajske	jedi.	Opravičujem	se	za	besedo	“rajski”:	ne	
vem,	kako	bi	sicer	lahko	opisal	okus.	Dovolite	mi,	
da	ostanem	pri	tem	pridevniku,	dokler	ne	najdem	
boljšega.	Vem,	da	ni	nikjer	v	Svetem	pismu	zapisa-
no,	da	sta	Adam	in	Eva	jedla	školjke,	ampak	da	sta	
se	rajsko	dobro	imela	tja	do	izvirnega	greha,	si	pa	
zlahka	predstavljamo.
V	noči	po	tistem	belem	pobožičnem	večeru	sva	

zaslišala	–	strel.	Zimska	noč	je	sicer	tiha,	zato	pa	
pok	 odmeva	 na	 vse	 strani.	 Pred	 dnevi	 so	 svarili	
pred	medvedi.	 Volkov	 že	 dolgo	 ni	 več.	 Lisjaki	 in	
lisice	ponavadi	ne	napadajo	 ljudi.	Doktor	seže	po	
žepnem	telefonu.	Kliče	policijsko	stražnico	v	dolini.	
Da,	strel	se	je	slišal,	a	kje,	je	težko	reči.	Morda	je	
kdo	v	stiski,	on,	doktor,	rad	pomaga,	če	bo	treba.	
Bodo	poizvedovali?	Hvala	za	podporo!
Srebava	kavo	in	čakava.	Ven	nima	smisla	iti	–	na	

okna	padajo	snežinke	vedno	hitreje.	Čez	kake	pol	ure	
se	pred	vilo	ustavi	policijski	jeep.	Doktor	gre	odpirat.	
Povabi	policista,	naj	vstopi	na	skodelico	kave.
»Kdaj	drugič	z	veseljem,«	doni	odgovor.
Gospod	doktor	se	ni	motil:	nedaleč	od	te	vile	si	

je	z	lovsko	pištolo	vzel	življenje	lastnik	hiše,	oprem-
ljene	kot	palače.	Na	mizi	je	pustil	pismo:	žena	ga	je	
zapustila	–	odšla	je	z	njegovim	bratom.
Spet	sva	sama.	Zunaj	sneži,	znotraj	pa	je	lepo	

toplo.	Doktorjeva	žena	leži	v	bolnišnici	v	mestu	on-
kraj	hribov.	Doktor	pogleda	na	uro:
»Še	ni	prepozno,«	reče	sebi,	uri	in	meni.
»Halo,	Miči,«	 zakliče	 v	 telefon	 in	 obraz	 se	mu	

spremeni	v	tak	smehljaj,	da	je	edino	pravilno,	da	
tukaj	končam	tudi	jaz	s	smehljajem.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega – saj veste, kakšnega –
misijonskega cekarja

PO TISTEM BELEM
BOŽIČNEM VEČERU
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Rezultat predsedniških volitev je bolj kot izraz navdušenja nad Bo-
rutom Pahorjem (čeprav si je ta zmago krepko prislužil) treba razumeti 
kot zavrnitev političnega sloga, ki ga je poosebljal dozdajšnji predsednik 
države. Zato bo Pahorjeva pomembna naloga ne samo prispevati k 
preseganju ideoloških razlik in sodelovanju ključnih političnih igralcev, 
ampak tudi povrniti ugled sami predsedniški funkciji. To je namreč 
njenemu zadnjemu nosilcu uspelo dodobra diskreditirati.

Brez dvoma je bil Danilo Türk najslabši predsednik države v njeni 
sicer ne prav dolgi zgodovini. Človek, ki je pred petimi leti skozi velika 
vrata vstopil v slovenski politični prostor kot nekdo, ki ni obremenjen z 
obstoječimi delitvami, zamerami in konflikti (to je bil tudi razlog za nje-
govo prepričljivo zmago), se je izkazal kot eden najbolj odkritih zastopni-
kov “stare”, na ideološki zadrtosti in ekskluzivizmu utemeljene politike. 
Njegovo predsednikovanje je bilo zaznamovano s stalnim ločevanjem na 
naše in vaše, na prave in neprave, saj se je vedno in vselej postavljal na 
stran tranzicijske levice, konkretneje njenega najbolj ortodoksnega dela. 
Od označevanja žrtev povojnih pobojev za drugorazredno temo, prek 

odlikovanja nekdanjega šefa komunistične tajne policije Tomaža Ertla 
do brezkompromisne podpore ljubljanskemu županu in predsedniku 
Pozitivne Slovenije Zoranu Jankoviću, ki je vpleten v številne sporne 
posle. Zato je tako kot njegov politični ljubljenec postal na zahodnem 
političnem parketu skorajda povsem izoliran.

Pri vsem tem bi bilo za Türka težko reči, da gre za nekega prepričane-
ga levičarja. Gre za oportunista, ki je svojo kariero začel kot SZDL-jevski 
uradnik v nekdanjem režimu, potem vztrajno plezal po birokratski 
hierarhiji, dokler ni bolj ali manj po spletu naključij s podporo nekaterih 
strank levice postal predsednik države. Še prej se je gibal v bližini SDS, 
kjer pa ga niso hoteli predlagati na nobeno vidnejšo funkcijo. Zato je 
svoje “usluge” ponudil drugi strani. In kot predsednik države postal ek-
sponent tranzicijskih centrov moči, saj je zvesto branil njihove interese.

Ena najbolj zgrešenih predstav o dozdajšnjem predsedniku, ki jo 
je bilo pogosto mogoče zaslediti v javnosti, je tista o njegovem “ari-
stokratskem” značaju in obnašanju. Nadutost, vzvišenost in razsipnost 
nekoga pač ne naredijo za aristokrata. To so značilnosti tipičnega 

Slovenija je torej 2. decembra 2012 doživela svoj “Habemus Papam!”, ko je bil pri sramotno nizki volilni udeležbi (39,22%) za predsednika republike 
izvoljen Borut Pahov, bivši predsednik stranke SD = Socialnih Demokratov, ki se uradno opredeljuje kot naslednica Komunistične partije. Je bil tudi 
predsednik vlade, ki je morala jeseni 2011 predčasno odstopiti zaradi katastrofalnega upravljanja državnih financ. Je torej Slovenija prišla z dežja pod 
kap? Na volitvah je Pahor v drugem krogu dobil 67,44% oddanih glasov proti 32,56%, kolikor jih je dobil dosedanji predsednik republike Danilo Türk. 
S tem je Türk postal politični mrlič tudi na narodni ravni – na mednarodni je to bil že od takrat, ko je pri Združenih narodih dobil “consilium abeundi”, 
kar bi se po slovensko reklo “nasvet, naj izgine”. Je pa zanimivo, da je razlika med obema kandidatoma tako velika. Takole je to komentiral dr. Matevž 
Tomšič na Siol.net pod naslovom “Slovo lažnega aristokrata”.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

Z DEŽJA POD KAP?

MAROKO
zlorabljeni otroci

Mnogo	otrok,	od	katerih	so	nekateri	stari	komaj	
osem	 let	 in	 jih	 fizično	 zlorabljajo,	mora	 ves	 dan	
delati	kot	domači	služabniki	za	smešno	plačilo.	Za	
več	kot	12	ur	dela	na	dan	in	vse	dni	v	tednu	dobijo	
komaj	$11	na	mesec.	Posebno	dekleta	dostikrat	fi-
zično	zlorabljajo	njihovi	delodajalci.	Ne	morejo	tudi	
v	šolo	in	ne	dobijo	primerne	prehrane.	Zadnjih	deset	
let	je	maroški	vladi	uspelo	zmanjšati	število	otrok-
-delavcev	 in	povečati	 število	 šolarjev.	Kljub	 temu	
pa	ne	poskrbi	za	izvajanje	zakona,	ki	prepoveduje	
zaposlitev	otrok,	mlajših	od	15	let,	in	za	preganjanje	
delodajalcev	ter	posrednikov,	ki	omogočajo	zaposlo-
vanje	otrok.	Večina	otrok	izhaja	iz	revnih	podeželskih	
družin.	Nekateri	so	povedali,	da	morajo	delati	do	100	
ur	na	teden	in	samo	ena	tretjina	ima	en	prost	dan	
na	teden.	Od	okrog	70.000	nezakonito	zaposlenih	
otrok	jih	je	samo	na	območju	Casablance	13.500.	
Agencija Fides.

GVATEMALA
lakota, revščina in suša
Skupina	baskovskih	zdravnikov	je	šla	lani	novem-

bra	v	Retalhuleu,	200	km	od	glavnega	mesta,	da	je	
tam	v	dveh	tednih	opravila	150	kirurških	posegov.	
Že	več	kot	deset	let	ti	profesionalci	preživijo	dopust	
tako,	da	nudijo	zdravstveno	pomoč	tistim,	ki	so	brez	
vsega.	Kriza	je	prizadela	tiste,	ki	so	najbolj	ranljivi:	
otroke,	ženske	in	podeželsko	prebivalstvo.	Polovi-
ca	prebivalcev	Gvatemale	 je	podhranjenih,	kar	 je	
največ	v	vsej	Ameriki,	celo	več	kot	na	Haitiju.	75%	
prebivalcev	živi	v	revščini	ali	celo	skrajni	revščini.	
Preko	67%	otrok,	mlajših	od	5	let,	trpi	zaradi	kronič-
ne	podhranjenosti.	Velika	večina	podhranjenih	otrok	
so	staroselci	(Indijanci).	V	državi	manjkajo	osnovne	
službe.	Samo	54,5%	prebivalcev	Gvatemale	dobiva	
osnovno	 zdravstveno	 oskrbo.	 Tretjina	 prebivalcev	
Gvatemale	nima	dostopa	do	pitne	vode.	Vsemu	temu	
se	je	pridružila	še	dolgotrajna	suša,	ki	je	pogubila	
do	80%	pridelkov.	Agencija Fides.



2013 – AM – JANUAR  27

➧

Tomšičev namig na Türkovo agitiranje za podpihovanje nemirov (predvsem Maribor in Ljubljana), ki so se jih potem polastili razgrajači in nasilneži, 
ni kako pritlehno sumničenje. Ves čas je bilo dokaj splošno mnenje, da jih provocira krog tistih ljudi, ki hočejo imeti Türka še naprej za predsednika, da 
bo ščitil njihove privilegije. Že po tem, ko je bil objavljen Tomšičev članek pa je policija ugotovila, da so bili zamaskirani nasilneži celo plačani. To pot 
seveda nihče ni mogel krivde naprtiti Janši in njegovi vladi, saj menda nihče ne verjame, da bi plačevala in podpihovala proteste proti sami sebi. Se pa 
pri oceni Türkovih nastopov v predvolilni kampanji strinjam s tem, kar je v Financah zapisal Rok Hren: »Moja osebna hipoteza je, da so protesti odziv 
na – za slovensko politiko značilno – dihotomijo ošabnosti in zdraharstva in predvolilna kampanja zdaj že nekdanjega predsednika republike je dober 
primer: pred prvim krogom, ko je bil prepričan o lastni zmagi, je izžareval skrajno ošabnost, v sodnikovem podaljšku, ko je bilo očitno, da bo dobil častni 
naziv bivši, se je zatekel v zdraharstvo, ki je ob sočasnih protestih mejilo na hujskaštvo.«

Seveda pa ne gre pozabiti, da je šlo pri teh volitvah za odločitev ali hočejo Slovenci imeti za predsednika komunista ali komunista. Nisem se zmotil: 
komunista sta namreč oba, Pahor in Türk. Da se je Türk zakidal, je iz povedanega jasno, torej je ostal na sceni edino Pahor. Zakaj je pa dobil dosti glasov 
tudi z desnice, ki svojega kandidata v drugem krogu ni imela več, je pa vsaj delno navedel Tomaž Celestina na Radiu Slovenija pod naslovom “Politična 
desnica se je odločila za tistega, ki je manjše zlo”, kjer je poskusil uperiti pogled tudi v prihodnost.

Rekordno nizka volilna udeležba in zelo prepričljiva zmaga Boruta 
Pahorja, ki je ob tem postregel tudi z očitno zelo prepričljivo inovativno 
kampanjo, sta le dva od prvih vtisov tokratnih predsedniških volitev.

K temu je vsekakor treba dodati tudi to, da je poraženec volitev 
Danilo Türk šele v sklepnem delu kampanje pokazal nastope, ki so kazali, 
da si vnovičnega mandata res želi, ne moremo pa mimo tega, da se je 
politična desnica med dvema levima kandidatoma odločila za tistega, 
ki je po njihovem manjše zlo.

Danila Türka pred porazom ni rešilo niti to, da je v drugem krogu 
kampanje do skrajnosti zaostril odnos do vlade. Tisto, kar bi lahko 
skrbelo ljudi v njegovem štabu, je to, da je po nekaterih analizah včeraj 
doma ostala kar tretjina tistih, ki so ga volili v prvem krogu.

Čas za prave analize res šele prihaja, res pa je tudi, da si je Türk 
zaradi takšnega pristopa najverjetneje prislužil zelo odločno glasovanje 
proti sebi na politični desnici. Borut Pahor ostaja zvest samemu sebi, 
njegova kampanja z njim v osrednji vlogi je očarala Slovenijo, ostaja 
pa tudi dejstvo, da je gotovo najboljši retorik med zdaj dejavnimi 
slovenskimi politiki. Široka koalicija levih in desnih podpornikov ter 

to, da so bili njegovi podporniki bolj disciplinirani, pa nosita zaslugo 
za res prepričljivo zmago.

Je pa res tudi nekaj drugega, in sicer to, da smo sinoči slišali stavek, 
ki je celotno dogajanje zadnjih mesecev umestil tja, kjer so ga številni 
videli in na to tudi opozarjali. Stavka ni izrekel niti zmagovalec volitev 
niti poraženec, pač pa predsednik vlade, ki je prišel v novinarsko 
središče pozdravit novega predsednika države. Janez Janša je namreč 
dejal, da zdaj, po teh predsedniških volitvah, upa, da bo vlada dobila 
več manevrskega prostora za normalno delo. Borut Pahor se bo moral 
krepko potruditi, da bo pokazal, da je predsednik vseh državljanov, torej 
tudi tistih, ki protestirajo proti vladnim ukrepom, ki breme varčevanja 
nalagajo zlasti na ramena najrevnejših.

Meja med koketiranjem z Janševo vlado in dejanskim opredeljeva-
njem do konkretnih ukrepov, ob tem, da govori, kako je med kampanjo 
začutil pravi utrip Slovenije, se bo enkrat hočeš-nočeš morala izostriti. 
Stavki »Skupaj bomo na nebo vrnili zvezde, po katerih hrepenimo« 
političnega in socialnega nezadovoljstva žal ne bodo izkoreninili, niti 
na ravni pristojnosti predsednika republike.

Nekdo mi je rekel: »Vprašanje je, kaj smo pridobili z izvolitvijo Pahorja. Za Türka smo vsaj vedeli, kakšen komunist je, za Pahorja se pa ne ve, kaj in 
kako.« Ob tem, s kakšnimi sodelavci se je obdal, ko je bil predsednik vlade, so možna velika presenečenja v slabem pomenu besede.« Veliko bolj uničujočo 
kritiko pa je podal Tomaž Mastnak v članku “Kaj je narobe z ljudstvom”, ki ga je objavil celo Dnevnik, znano trobilo preostanka slovenskih komunistov.

Gotovi smo. Mi, ne oni. Bojim se, da je to sklep, ki ga je treba po-
vle či po nedeljskih predsedniških volitvah. To je bila slovenska črna 
nedelja. Kar zadeva Pahorja samega, nimam nobenega razloga za to, 
da bi spremenil mnenje, ki ga imam o njem že dolgo in sem ga večkrat, 
kot bi si bil želel, da bi bilo treba, objavljal tudi na tem forumu. Gre za 
tranzicijskega političnega dobičkarja, ki je podobno, kot so si njemu 
enaki v gospodarstvu prilaščali, izropali in potapljali nekdaj ugledna 
podjetja, uporabljal politično organizacijo, ki mu je padla v naročje, za 
samopoveličevanje in jo ugonobil. Tako kot so oni uničevali gospodar-
stvo, je bil ta eden glavnih uničevalcev slovenskega političnega prostora. 

S svojim govoričenjem je jemal dostojanstvo in verodostojnost politič-
nemu jeziku in uveljavljal antiintelektualizem. S svojim fašistoidnim 
potlačevanjem političnih razlik je deformiral politični predstavni svet. 
S svojim bolestnim samopromoviranjem je onemogočal že govorjenje 
o političnih in družbenih problemih, kaj šele iskanje rešitev zanje. Na-
zadnje je prepričljivo dokazal svojo nesposobnost čisto pred kratkim, 
kot predsednik vlade.

In vendar je bil ta nesposobnež in nebodigatreba sposoben obdržati 
se na vrhu slovenske politike, odkar je še v starem režimu priplezal nanj. 
Nekako si je pokoril stranko in ji toliko časa puščal kri, da je sam postal 

birokratskega samopašneža. Še bolj nekredibilno zveni opravičevanje 
njegovih podpornikov za katastrofalen volilni poraz, kako da se volivci 
niso opredeljevali na podlagi vsebine. Za kakšno vsebino pa naj bi ven-
dar šlo pri Türku? Edina “vsebina” njegovega predsednikovanja je bilo 
ščitenje privilegijev omenjenih centrov moči. Za to in seveda za hranitev 

lastnega položaja se je bil pretekli teden pripravljen celo preleviti v 
agitatorja, ki je pozival ljudi k množičnim protestom. Namesto da bi 
miril razmere, kot se za predsednika države spodobi, je prilival olje na 
ogenj. A tudi to ga ni rešilo pred političnim potopom. Kar je vsekakor 
lekcija, ki naj si jo politiki zapomnijo.
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njen edini razpoznavni znak. Če je levica sploh potrebovala grobarja, 
ga je gotovo našla v njem. Ne le zato, ker je uničeval politični jezik, 
politično mišljenje, imaginacijo in kulturo, in ne le zato, ker je onespo-
sobil največjo stranko na levici, temveč tudi zato, ker je uspel zriniti s 
politične scene levo politično konkurenco. Podobno delo je na desnici 
opravil Janša, a medtem ko je Janša pritegoval intelektualce (kar koli 
že si mislimo o njihovih kapacitetah), jih je Pahor odganjal. Medtem 
ko je oni ustanavljal izobraževalne ustanove, je ta parazitiral na piarju.

Ko je Pahor pokopal levico (kar utegne biti desničarjem zdaj všečno, 
bo pa na dolgi rok teplo tudi njih), se je lotil “političnega združevanja”. 
To poslanstvo, ki si ga je naložil kar sam, se seveda prilega njegovemu 
fašistoidnemu pogledu na politične razlike in politični prostor in se 
udejanja kot korporativizem poklicnih politikov in njihovih priskled-
nikov. Njegova pripadnost ne velja nobeni posebni politični poziciji in 
zagotovo ne levici, temveč politiki kot privilegirani poziciji v družbi. 
Več kot kdo drug je prispeval h konsolidaciji politične elite (če smemo 
tako reči kasti poklicnih politikov) in k njenemu oblikovanju v posebno, 
enotno, od preostale družbe ločeno in njenim interesom nasprotno telo.

Predsedniške volitve so pokazale, da desnica ceni Pahorjevo po-
litično delo in da ga je zanj poplačala. Podpira ga tudi Cerkev, ki se ji 
zdaj nasmiha aliansa z združeno politiko. V slogi med dvema gospod-
stvenima aparatoma je silna moč. A ostanimo pri politiki. Z izvolitvijo 
Pahorja je bil iz slovenske visoke politike odstranjen najbolj prominenten 
disonantni glas. Kar koli že si kdo misli o Türku, na vrhovih slovenske 
politike je ohranjal nekaj polifonije. Zdaj bo visoka slovenska politika 
govorila z enim glasom. Janša bo še naprej mračnjačil in Pahor se bo 
zdrizal, a to bo en povezani in združeni politični glas. Optimist bi v tem 
utegnil videti zapiranje političnega prostora. Bolj realistično bi bilo reči, 
da političnega prostora zdaj že skoraj ni več. Eno in drugo napoveduje 
samo totalitarizem. A kakor koli že, krog se zapira.

Brez Pahorja bi Janše že davno ne bilo več na oblasti. In brez Janše bi 
Pahor verjetno ne bil predsednik države. Zdaj sta na oblasti oba. Dobro 
zanju, slabo za nas. Predsednik vlade in predsednik države sta človeka v 
simbiotičnem razmerju. Nobeden od njiju nima ne znanja, ne perspektive 

in vizije, ne sposobnosti, ne političnih kvalitet in ne človeških lastnosti, 
ki bi bile potrebne za rešitev države. Ne eden ne drugi nista name nikdar 
naredila vtisa, da sta sposobna prepoznati javni interes, kaj šele služiti 
javnemu interesu. Eden in drugi sta konec koncev videti preokupirana 
sama s sabo. Enemu, kot se mi zdi, pride visoki državni položaj prav pri 
izogibanju roki pravice, drugemu, da bi se kazal. Državljani imamo od 
te politike samo izgubo – na celi črti, na vseh frontah.

In tako sem pri ključnem vprašanju: Kako je mogoče, da je bil Pahor 
izvoljen sredi protestov proti politiki, ki nam vlada? Kako je mogoče, da 
je bil prav v tem času za predsednika izvoljen človek, ki je zapopadek 
vsega tistega, zaradi česar imajo ljudje te politike dovolj in so šli na ulice?

Kaj je narobe s to politiko, nam je vsaj približno jasno. Izvolitev 
Pahorja kaže, da ta politika nima alternative. Ljudstvo je s tako volilno 
odločitvijo izvolilo politiko, iz katere ni izhoda in ki ne more ponuditi 
izhoda iz položaja, v katerem smo, iz tako imenovane krize. Ljudstvo je 
po vseh pravilih igre izvolilo politiko, proti kateri nastopa na ulici. Kaj 
je narobe z ljudstvom?

Se ljudstvo moti na volitvah ali se moti na ulici, ali je v takem stanju 
kot vrhovi politike – kliničnem? Ali gre preprosto za to, da tisti, ki volijo, 
niso tudi tisti, ki protestirajo? Potem je ljudstvo pač razdeljeno – in to 
tako, kot ga lahko razdeli le združevalno-povezovalna politika. Ampak če 
lahko verjamemo raziskavam, je bilo približno pol protestnikov prejšnji 
teden v Ljubljani za Pahorja in pol za Türka, obenem pa so zdaj vsi proti 
vsej politiki. Ne diskriminirajo, vsi politiki so enaki, vse bodo odnesli ven.

Lepo. To bi prav rad videl. Razlogov za nezadovoljstvo je že dolgo več 
kot dovolj, preveč, medtem ko ni nobenega dvoma, da se ti politiki ne 
bodo nikdar spremenili na bolje in da bodo vse morebitne spremembe, 
ki jih utegnejo vpeljati, le na slabše. Nobenega dvoma tudi ni, da se 
bodo oblasti oklepali do konca in da bodo za obrambo svojih privilegi-
jev uporabili vsa sredstva. A vzemimo, da jih bodo ljudje naposled res 
odnesli ven. Tistega, kar bo potem, pa ne bi rad videl. Ne zato, ker se 
bojim, da bi katerega prebutali ali obesili ali kaj podobnega, tako kot 
se je dogajalo v podobnih situacijah v zgodovini. Temveč zato, ker se 
bojim, da bi jih potem znova volili.

Ne trdim, da se strinjam z Mastnakom v celoti, v marsičem pa sodim, da ima prav. Tudi glede Janše, ki očitno niti od daleč ne misli na to, da bi bilo 
treba h krmilu pustiti še koga drugega. Vsekakor je bodočnost Slovenije v rokah teh dveh političnih voditeljev. Vprašanje je preprosto: ali bosta znala 
uskladiti delovanje tako, da bosta preprečila uničevalcem slovenskega gospodarstva, da bi v interesu svojih privilegijev do kraja izropali državo? To 
počenjajo v glavnem z orodji, ki se imenujejo sindikati in so si jih podredili. Ti z referendumi ne le ovirajo dejavnosti, ki bi postavile slovensko gospo-
darstvo spet na noge, ampak istočasno znižujejo Sloveniji njeno mednarodno ceno. Na čelu sindikatov se posebno “odlikujeta” dva: bivši Kučanov zet 
Branimir Štrukelj in stari komunist Dušan Semolič, ki sta se vgnezdila na čelo dveh najmočnejših sindikatov in očitno nameravata tam dosmrtno vedriti 
in oblačiti. Člani sindikatov še niso uvideli, da ju s svojimi članarinami mastno plačujejo, naredila pa zanje še nikoli nista nič, saj je njun posel samo 
služiti stari komunistični mafiji, ki je vedno bliže zgodovinskemu smetišču.

Kakšno je trenutno slovensko gospodarstvo in kakšne možnosti ima pa je razvidno iz pogovora, ki ga je imel in v Financah objavil Stanislav Kovač  
z Egonom Zakrajškom, ki je najbolj znan slovenski ekonomist v tujini. Zaposlen je v vodstvu ameriške centralne banke (Fed), na oddelku za monetarne 
zadeve med sodelavci predsednika Bena Bernankeja in odbora guvernerjev Feda. V intervjuju je izrazil svoje mnenje, in ne mnenje Feda, kjer je zaposlen.

Zakaj je Slovenija po 20 letih samostojnosti zadela zid pri sto kilomet rih 
na uro, kako je bankrotiral ekonomski model nacionalnega interesa in 
pajdaškega kapitalizma, zakaj smo postali zaprta in enoumna družba, 
ali je slaba banka dobra rešitev, kako rešiti državo in se izogniti trojki? 

Pred dnevi ste imeli v Ljubljani predavanje o svetovni finanč-
ni krizi, kjer ste Slovenijo uvrstili med zelo tvegane države, ki 
se je tuji naložbeniki izogibajo. Zakaj?

Od leta 2007 je v svetu apetit po tveganju precej majhen, kar po-
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meni, da je cena obveznic, ki jih izdajajo tvegane države, nizka, ker jih 
nihče noče kupiti, cena obresti pa visoka, torej so premije za tveganje 
visoke. To je velika težava zlasti v periferni Evropi. V Sloveniji imamo 
še svoje specifičnosti, to je politični pat položaj in s tem povezana ne-
stabilnost. Vlada je predlagala konkretne in pametne rešitve za izhod 
iz krize, ki bi jih morali sprejeti že pred dvema, tremi leti. Te rešitve 
potem različno blokirajo in to je specifična slovenska značilnost, kot so 
denimo referendumi in zdaj še val uličnega upora. Vse to bo vplivajo 
na nestabilnost, težje zadolževanje države in večje pribitke za tveganje 
k obrestim na državni dolg.

Je pri nas sploh zavedanje, kako resne so razmere?
V Sloveniji v določenih krogih ni zavedanja, kako resen je v resnici 

položaj in kam nas to vodi. Če se bo nadaljevalo s temi referendumi, 
ki so jih zdaj napovedali opozicija in sindikati, potem bo prišla trojka. 
To je samo vprašanje časa. Absolutno je pomembno, da se najde neki 
konsenz med glavnimi političnimi akterji, da se vsaj dogovorijo, kaj je 
realna situacija. Občutek imam, da živijo neke politične opcije v vzpo-
rednem vesolju, da živijo na luni, da se sploh ne morejo sporazumeti.

Kako rešiti sistemsko blokado referenduma?
Najbolje bi bilo spremeniti ustavo, vendar je to v tem kratkem 

obdobju, ko nimaš več časa in manevrskega prostora, verjetno težko. 
Gotovo pa bi bila sprememba referendumske zakonodaje najbolj po-
zitivno znamenje, ki bi ga lahko pokazala Slovenija EU in trgom, da se 
zaveda, da gre pri referendumih za sistemsko slabost.

Kaj je šlo v Sloveniji po letu 1990 narobe, da smo padli tako 
globoko?

Dejstvo je, da je ekonomski model nacionalnega interesa, to je 
pajdaški ali kronistični kapitalizem, bankrotiral in propadel. S tem je 
konec. Zdaj je vprašanje, kako iz tega, kako najti izhod, izgubili smo 20 
let. Račun za bankrot pajdaškega kapitalizma je družbi izdan s sanacijo 
bank, zlasti NLB. To nas bo veliko stalo, to ni zastonj, to ceno bi bilo treba 
medgeneracijsko porazdeliti, da breme ne bi padlo na eno generacijo.

Kako komentirate dejstvo, da so avtorji nacionalnega intere-
sa, to je mencingerjanski ekonomisti, ki imajo sedež predvsem 
na EIPF, po krizi postali še vplivnejši, saj jim dominantni mediji 
pripisujejo skoraj že božanski status ter jih opevajo kot ugledne 
in resne ekonomiste?

Kot zunanji opazovalec lahko rečem, da gre za slovensko fascina-
cijo z lokalnimi ekonomskimi teorijami, kamor se seveda uvršča tudi 
“teorija” nacionalnega interesa. EIPF je zasebno podjetje, to je z vidika 
svetovne ekonomije tako, kot bi imeli zasebni institut za fiziko, kjer bi 
bili ptolomejski fiziki, ki bi zagovarjali, da je Zemlja središče vesolja in da 
se Sonce vrti okoli Zemlje, ves svet pa ve, da ni tako. Vse to je posledica 
slovenske intelektualne zaprtosti pred tujino, še posebno na področju 
ekonomije. V Sloveniji imamo popolno enoumje. Tako imenovani sloven-
ski ugledni in resni ekonomisti imajo v velikem delu na mednarodnem 
področju zelo pičle reference, nimajo objavljenih člankov v mednarodno 
priznanih revijah, nikoli jih ne srečam na nobenih glavnih mednarodnih 
konferencah. To je vaška posebnost slovenske ptolomejske ekonomije. 
Edina izjema je majhna skupina tako imenovanih mladoekonomistov, 
ki se jim vidi, da so se šolali v tujini, da so vpeti v mednarodne tokove, 

vendar v Sloveniji nimajo kritične mase, nimajo dostopa do medijev.
Kako razložiti, da smo v 20 letih tranzicije iz komunizma v 

kapitalizem in demokracijo namesto pluralizma dobili – kot 
pravite – družbo popolnega enoumja?

Meni je to zelo jasno. Če pogledamo komunizem, Jugoslavijo, se je 
največja sistemska intelektualna korupcija zgodila v družbenih vedah, 
medtem ko so bile naravoslovne in tehnične vede precej manj politično 
kompromitirane. Na primer, Sovjeti so imeli vrhunske matematike in 
fizike v svetovnem merilu, podobno je bilo tudi v Jugoslaviji. Komuni-
stični režim je potreboval družboslovje za intelektualno podporo režimu. 
Pri nas je komunistična politična elita potrebovala in podpirala razvoj 
marksistične ekonomije in sociologije. Vsi ti ljudje so se morali, če so 
hoteli uspeti, zapirati pred svetom. Da so ti ljudje napredovali in dobili 
profesure, dobili denar od države, so morali neposredno ali posredno 
podpirati ekonomsko politiko komunističnega režima. Leta 1991 to poči 
in kaj se zgodi: ptolomejski ekonomisti so morali reči, ups, Zemlja se 
vrti okoli Sonca, ne nasprotno, in kaj naj zdaj naredimo. Seveda se ta 
generacija ne bo odpovedala svoji politični in gospodarski moči. Zato so 
naredili vse za zapiranje intelektualnega prostora in ustvarili intelektu-
alni monopol tudi po letu 1991. Začele so se pojavljati slovenske, vaške 
posebnosti, češ v Sloveniji pa gravitacija ne deluje, to je zakon ponudbe 
in povpraševanja. Ti ljudje so hkrati imeli podporo stare politične elite, 
in ker ni bilo lustracije, jim je bilo v skupnem interesu, da bodo drug 
drugega podpirali. Tako smo nenadoma prišli v sistem, ko se je to izrodilo 
in smo danes zadeli zid pri hitrosti sto kilometrov na uro.

Podpirate slabo banko?
Podpiram.
Potem veljate v Sloveniji za neresnega in neuglednega 

ekonomista.
(Smeh.) V angleščini se temu reče »I’ve been called worse things 

by better people«. Moj CV je na spletni strani in si ga lahko vsak ogleda 
ter se na podlagi tega odloči. Slabo banko podpiram, ker je sanacija 
slovenskega bančnega sistema nujen, vendar ne tudi zadosten pogoj, 
da se Slovenija vrne h gospodarski rasti. Vsi ekonomisti zunaj Slovenije 
se strinjajo, da ima odlašanje s sanacijo bank strahovite posledice za go-
spodarsko rast. Japonska ima izgubljena desetletja. Zgodovina bančnih 
in finančnih kriz kaže, da je treba agresivno in čim prej odgovoriti na 
težave v bankah. V lastnem interesu bank je, da počasi lezejo iz težav, da 
se počasi dokapitalizirajo in postopoma razdolžujejo, vendar s tem hkrati 
močno stiskajo gospodarstvo, ker ga ne kreditirajo. To spiralo navzdol je 
treba čez noč presekati, če hočemo priti ven. Zamudili smo že dve leti. 
Slabe terjatve so se povečale. Gre za dinamičen proces, vse večjo jamo si 
kopljemo. Slaba banka je zato rešitev. Davkoplačevalci bomo to morali 
pokriti tako ali drugače. Takoj je treba izločiti slabe terjatve. Nekatera 
posojila se bodo vrnila, vendar čez čas, država si to lahko privošči, da 
se potem nekatere stvari vendarle poplačajo in ne bo popolna izguba.

Dejali ste, da je slaba banka le nujen, vendar ne tudi zado-
sten pogoj. Kaj je drugi pogoj za vnovično rast?

Po hitri izvedbi slabe banke in očiščenju slabih bilanc bank je treba 
banke konsolidirati in pridobiti tuji kapital. Nujna je tudi prodaja bank, 
ne zgolj slaba banka. Prodati je treba vse. Privatizacija NLB, glavne 
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In sklep? Nekaj upanja je še, dosti pa ne. Morebiti bo res potreben prevzem oblasti v roke bruseljske trojke, da bo dokončno pometel s komunisti in 
njihovo navlako. Cena bo pa v tem primeru visoka, saj v takem primeru trojke čisto nič ne zanima, kako ljudje žive. Edino, kar je za njih pomembno, je to, 
da dobe posojeni denar nazaj, in to takoj. Ni nikakega prelaganja deleža na poznejše generacije. To seveda pomeni hudo okrnitev državne suverenosti, 
vendar druge rešitve ni. To je pač skrajna možnost, s katero se bo “slavno” končala več kot polstoletna vlada komunistov nad Slovenci.

Prihodnost Slovenije torej ni prav nič rožnata.

banke v slovenskem bančnem prostoru, je nujna. Bank, kot so danes, 
ne bo kupil nihče, ker gre za povsem nepregledno zadevo. V svetovnem 
merilu povpraševanja po tako tveganih in nepreglednih vlaganjih v 
finančnem sektorju ni. Minister Šušteršič je neverjetno pogumen, ko 
je pred dnevi predlagal celotno prodajo NLB. Je prvi, ki je po 20 letih 
rekel, da je nekaj takega potrebno.

Zakaj je NLB nedotakljiva? Vsak poskus prodaje NLB je takoj 
označen za izdajo slovenskega naroda, prvak SD Lukšič se pri 
obrambi NLB sklicuje celo na partizanski boj.

Bančni sistem je ožilje, prek katerega je politična elita nadzorovala 
velik del paradržavnih institucij, iz njega izhaja moč. Bančni sistem je 
kačja glava: strupeno kačo je treba ubiti tako, da se ji odreže glava. Ta 
kačja glava je Slovenijo pripeljala v krizni položaj. Ko se bo enkrat država 
umaknila iz finančnega sistema, neproduktivni akterji v paradržavnem 
gospodarskem sektorju ne bodo imeli vira za preživetje. Tisti, ki so proti 
slabi banki in prodaji NLB, se zavedajo, da bi izgubili nadzor nad gosko, 
ki jim je nosila zlata jajca. NLB je kot mitični Stalingrad, nasprotniki 
prodaje NLB bodo vztrajali do zadnjega.

V petek je MDS objavil letno poročilo o Sloveniji, kjer je ob 
slabi banki podprl tudi vladno konsolidacijo javnih financ. Kako 
vi gledate na konsolidacijo?

Fiskalna konsolidacija je v Sloveniji potrebna že zaradi dane zaveze 
iz pakta o stabilnosti in rasti, da bomo zmanjšali primanjkljaj, sicer 
bomo v očeh finančnih vlagateljev postali še bolj nekredibilna država. 
Hkrati je treba preprečiti grški, španski ali portugalski scenarij, saj je 
šla njihova fiskalna konsolidacija prehitro, posledica je huda socialna 
kriza, razmere se še slabšajo.

Ker prav ta teden poteka razprava o proračunu za leti 2013 
in 2014, me zanima, kakšen je torej vaš predlog?

Slovenija ima še vedno nekaj manevrskega prostora. Ob postopni 
fiskalni konsolidaciji je potrebna zelo hitra izvedba strukturnih reform. 
Finančni trgi ne gledajo od četrtletja do četrtletja, ampak dolgoročno. 
Če nekomu posodiš denar za deset let, jih zanima tvoje gospodarsko 
povprečje teh desetih let. Reforme so kot šahovske poteze, moraš 
imeti strategijo. Zato je za Slovenijo pomembna tudi sanacija bančnega 
sistema, to je absolutno potreben pogoj, in seveda resna politična za-
veza, da se bodo izpeljale strukturne reforme, sploh reforma trga dela. 
Dualnost trga dela je ahilova peta slovenske ekonomije. Pomembni so 
tudi reforma pokojninskega sistema, postopno zmanjšanje javnega 
sektorja in umik države iz gospodarstva. S hitro izvedbo reform bi država 
finančnim trgom poslala jasno znamenje, da je z dolgoročnega gospo-
darskega vidika perspektivna država. Sledila bi upad obrestnih mer in 
lažje zadolževanje države, kar bi močno olajšalo fiskalno konsolidacijo.

Kako komentirate najnovejši medletni upad BDP za 3,3 
odstotka?

Podatki o krčenju kažejo, kako resna je kriza. Medletni upad naložb 
je kar 20 odstotkov. Gradbeništvo se bliža ravni z začetka tranzicije. To 
so klasične težave države, ki je v prostem padu. Mi smo sicer izvozna 
ekonomija, ampak izvoz je zelo odvisen od povpraševanja v tujini. 
Vprašanje je, kaj lahko sploh naredimo. Povsem smo odvisni od Nemčije. 
Mi ne izumljamo stvari, ne izvažamo ipadov. Naši izvozni izdelki imajo 
razmeroma nizko dodano vrednost. Tudi stroški dela na enoto proizvoda, 
ki so glavno stroškovno merilo mednarodne konkurenčnosti, so pri nas 
previsoki. Če tega ne moreš ustaviti, se bodo podjetja izselila.

Pri stroških dela v Sloveniji naletite na sindikate, ki so z 
zlorabo referenduma postali že nekakšna paradržava.

S sindikati bi se morali dogovoriti dolgoročno, kot so se v Nemčiji in 
Avstriji, ki tudi nimata lastne monetarne politike in ne moreta devalvi-
rati valute. Naši sindikati si sami kopljejo grob z zahtevami pri plačah. 
V Nemčiji in Avstriji so se sindikati zavedali, da je veliko pomembneje 
ohraniti delovna mesta kot višje plače pri cikličnih gospodarskih giba-
njih. Razumeli so, da če ob upadu zunanjega povpraševanja ne moreš 
spremeniti tečaja ali obrestnih mer, se morajo spremeniti plače, če 
hočeš ohraniti konkurenčnost. Pri nas pa je vse na nož. Dokler se to ne 
bo spremenilo in ne bodo sindikati začeli konstruktivno sodelovati pri 
makroekonomski politiki Slovenije, ni izhoda.

Če padejo sanacija bank, fiskalna konsolidacija in reforme, 
pride trojka. Kaj to pomeni?

Če v Sloveniji ne bo dogovora, je trojka blizu, saj država razpada po 
vseh šivih. Prihod trojke je najslabša rešitev. Trojko zanima samo to, da 
Slovenija poplača svoje dolgove. Njim je večinoma vseeno, od kod to 
pride. To je tako kot pri odvisniku od heroina: ena možnost je, da gre v 
dobro bolnišnico, kjer se lepo in humano ozdravi ter dolgoročno spravi 
na pravo pot. Druga možnost je, da gre “cold turkey” in je nekje v parku. 
Trojka je približno kot cold turkey, je šok terapija, pomenila bi grozovit 
upad standarda povprečnega Slovenca. S tem izgubiš možnost, da ceno 
potrebnih strukturnih reform razporediš medgeneracijsko, da se stroški 
vseh teh tranzicijskih napak v 20 letih bolj enakomerno in pravično 
razporedijo. Če pride trojka, potem bodo ti stroški večinoma padli na 
današnje generacije, pomenilo bo rez plač, pokojnin, ne nekajodsto-
ten, ampak morda deset in več, daljšanje delovne dobe, zmanjšanje 
socialnih transferjev.

Kaj pa izstop iz evrskega območja, za katerega iz ozadja že 
navijajo nekateri domačijski ekonomisti?

Izstop iz evrskega območja, prehod na lastno valuto in devalvacija 
bi pomenili nacionalno katastrofo, saj ima Slovenija velik zunanji dolg. 
Z devalvacijo nacionalne valute bi se čez noč močno povečal notranji 
dolg že danes močno prezadolženega gospodarstva, kar bi sprožilo 
množičen val stečajev, brezposelnost bi poletela v nebo, država pa bi 
potem zares padla v socialno brezno in kaos.
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SPOMINI

➧

Po	novi	maši	sem	pričakoval	nameščenje.	Da	sem	
bil	radoveden,	kam	me	bodo	poslali	za	kaplana,	je	
razumljivo	in	opravičljivo.	Posebno	me	je	zanimalo,	
kakšnega	župnika	bom	dobil.	Po	gospodu	Tomažu	
sem	bil	znan	po	vseh	župniščih	od	Brezij	do	konca	
Doline.	Od	takrat	živečih	gospodov	je	pri	življenju	
samo	 še	 svétnik	 Lavtižar,	 ki	 je	 šele	pred	kratkim	
stopil	v	pokoj	kot	župnik	v	Ratečah.	Vsakega	izmed	
njih	bi	si	bil	želel	za	predstojnika.
Za	mladega	 duhovnika,	 ki	 zapusti	 varno	 okri-

lje	 semenišča,	 je	 pogosto	 odločilno,	 h	 kakšnemu	
župniku	pride.	Dobro	zanj,	če	najde	v	njem	ne	le	
predstojnika,	marveč	tudi	tovariša	 in	prijatelja,	ki	
ga	uvaja	v	službo,	mu	pomaga	s	poukom,	pa	tudi,	
če	 je	 treba,	z	očetovskim	svarilom,	 in	ki	 razume,	
da	mlad	človek	potrebuje	tudi	družbo	in	razvedrilo.
Če	 pa	 je	 župnik	 samotar,	 ki	 pride	 s	 kaplanom	

samo	pri	obedu	skupaj,	pa	še	med	jedjo	bere	ča-
sopis,	da	se	ni	treba	z	njim	razgovarjati,	ki	ne	daje	
mlademu	gospodu	drugih	navodil	kakor	ona,	ki	so	
v	oznanilni	knjigi	zapisana,	je	zanj	navadno	v	vseh	
ozirih	slabo	poskrbljeno.	Vas	soli!	Gorje	mu,	kdor	je	
sam!	Ta	pregovor	velja	še	posebno	za	kaplana	na	
deželi,	ki	je	v	župnišču	“solus”	(sam).	Ker	ne	najde	
družbe	v	duhovski	hiši,	jo	išče	izven	nje,	včasih	celo	
tam,	kjer	bi	je	ne	smel	iskati.	Morda	stopi	na	pot	
pogube,	pa	ni	nikogar,	ki	bi	mu	oči	odprl…
Seveda	mora	mladi	 “gospod	 Janez”,	 ali	 kakor	

mu	je	že	ime,	svojega	župnika	spoštovati,	njegov	
svet	poslušati	in	hvaležno	sprejeti	pouk,	katerega	
je	potreben,	čeprav	je	študiral	na		univerzi,	njegov	
predstojnik	pa	v	semenišču.	Gospod	kaplan,	oziroma	
gospod	doktor,	naj	misli,	da	ima	župnik	dolgoletno	
izkušnjo,	katere	njemu	še	manjka	in	brez	katere	teže	
izhaja	v	pastirstvu	kakor	brez	doktorske	diplome.
Kakor	je	kaplan	radoveden,	kakšnega	predstoj-

nika	bo	dobil,	prav	tako	bi	seveda	tudi	župnik	rad	
vedel,	kakšen	je	njegov	novi	sodelavec	v	vinogradu	
Gospodovem,	zlasti	še,	če	je	novinec.	Navadno	se	
gospod	obrne	na	župnika,	iz	čigar	župnije	je	njegov	
novi	kaplan.	Šentviški	župnik	Blaž	Potočnik	je	rad	
dajal	take	informacije,	ki	pa	so	bile	včasih	nekoliko	
poredne.	Izmed	mnogih	mi	je	znana	tista,	ki	jo	je	
dal	o	novomašniku	Babniku.
»Babnik	je	prav	dober	in	idealen	fant,	samo	eno	

napako	ima:	zelo	veliko	sne.	Bojim	se,	da	mu	bo	
Tvoja	 sestra	komaj	 sproti	 nakuhala.	Sicer	boš	pa	
prav	lahko	z	njim	izhajal.«	To	je	bila	informacija	za	
župnika.
Babniku	je	pa	dal	tole:	»Vaš	župnik	je	zelo	dober,	

naravnost	sijajen	gospod.	Ni	prav	nič	siten.	Samo	
takrat	je	nekoliko	neprijeten,	če	vidi,	da	je	kaplan	
izbirčen	in	noče	jesti.	Čim	rajši	boste	jedli	in	čim	več	
boste	snedli,	tem	bolj	se	mu	boste	prikupili.«
»No,«	je	rekel	Babnik	zadovoljno,	»če	ni	drugega,	

v	tem	sem	bom	že	skazal.«
Ko	se	je	v	Medgorju	napovedal	novi	kaplan,	so	v	

župnišču	kuhali,	pekli	in	cvrli	kakor	za	novo	mašo.	
Babnik	je	jedel	pri	kosilu	na	žive	in	mrtve,	župnik	
pa	ga	je	venomer	silil,	naj	še	vzame.	Revež	je	bil	že	
tako	sit,	da	je	komaj	gledal.	Slednjič	je	pa	omagal.
»Gospod	župnik,	zamera	gor	ali	dol,	jaz	ne	mo-

rem	več.	Če	bi	moral	vsak	dan	toliko	jesti,	rajši	še	
danes	grem.«
Župnik	ga	je	začudeno	pogledal:	»Pa	saj	mi	je	

gospod	Blaž	pisal,	 da	 radi	 jeste	 in	da	vam	bomo	
komaj	sproti	nakuhali.«
Sedaj	se	je	kaplan	začudil.	Ko	sta	se	pa	zmenila,	

sta	se	oba	smejala.
To	se	je	seveda	zgodilo	v	starih,	dobrih	časih,	ko	

so	imeli	župniki	še	čas	in	veselje	za	take	nedolžne	
šale,	kakor	si	jih	je	rad	privoščil	Blaž	Potočnik,	usta-
novitelj	šentviške	čitalnice.
Tudi	jaz	sem	iskal	v	avgustu	informacije.	Dobil	

sem	namreč	dekret	za	drugega	kaplana	in	kateheta	
v	Postojni.	Gospod	Tomaž	mi	je	čestital,	češ	da	prva	
služba	v	trgu	ni	kar	tako.	Jaz	je	pa	nisem	bil	vesel.	
Rajši	bi	bil	nastavljen	kje	na	Gorenjskem.	Skrbela	me	
je	tudi	šola,	za	katero	nisem	čutil	prav	nič	veselja.
Konec	 šolskega	 leta	 nam	 je	 pred	 ordinacijami	

spiritual	polagal	na	srce,	naj	ubogamo	in	brez	godr-
njanja	gremo	na	mesto,	kamor	nas	bo	škof	poslal.
»Mislite	si,«	je	govoril	s	svojim	milim	uspavajočim	

glasom,	»da	vas	hoče	Bog	 tam	 imeti,	 kamor	vas	
bodo	poslali.«
Jaz,	“mea	culpa”,	nisem	bil	prepričan,	da	me	hoče	

Bog	imeti	v	Postojni,	na	mestu,	za	katero	sem	se	
čutil	nesposobnega.	Toda	že	takrat,	ko	nam	je	Erker	
prigovarjal,	 da	moramo	 v	 tem,	 kar	 nam	ukažejo	
predstojniki,	gledati	božjo	voljo,	sem	sklenil,	da	se	
bom	vedno	pokoril	 in	 vselej	 šel,	 kamor	me	bodo	
poslali,	čeprav	vsako	leto	drugam.
»Pa	pojdem,«	sem	si	mislil,	ko	sem	bral	dekret.	

»Če	mislijo	v	škofiji,	da	sem	dober	za	kateheta,	ni-
sem	jaz	odgovoren,	če	bodo	otroci	meni	za	pokoro,	
jaz	pa	njim.«
Prve	 informacije	o	svojem	novem	predstojniku	

sem	dobil	pri	Aljažu.
Ko	je	bil	še	kaplan	v	Tržiču,	je	sedel	nekega	dne	

s	tovarišem	Berlicem	na	restavracijskem	vrtu	 lju-
bljanskega	kolodvora.	Tu	pride	k	mizi	s	počasnimi	
dostojanstvenimi	koraki,	s	svetlim	cilindrom	na	glavi,	
postojnski	dekan	Hofstätter.
»Gospoda,	dovolita?«	je	vprašal	in	prisedel.	Aljaž	

je	 pa	 imel	 v	 rokah	nekako	 četverooglato	 stvar	 iz	
lepenke,	ki	se	je	odpirala	kakor	mapa	na	tri	dele.
»Kaj	pa	imate	tam?«	vpraša	dekan	nekako	po-

kroviteljsko.
»Nič	posebnega.	Tri	osle.	Prosim,	poglejte!«
Dekan	vzame	v	roko	“mapo”	in	vidi	naslikanega	

KAPLAN



JANUAR – AM – 201332

osla	z	napisom	“Prvi	osel”.	Nato	jo	obrne	in	najde	
drugega	osla.
»Kje	pa	je	tretji	osel?«	vpraša	Hofstätter.
»Kar	še	enkrat	okrog	obrnite,	pa	ga	boste	takoj	

našli,«	mu	postreže	Berlic.
»Tako?	 Pa	 to	 je	 le	 ogledalo,	 osla	 pa	 ne	 vidim	

nikjer.«
»Poglejte	v	ogledalo,	pa	ga	boste	videli.	Saj	je	pod	

njim	zapisano:	‘Tretji	osel’,	ga	pouči	prijazno	Aljaž.
Sedaj	pa	je	imel	dekan	dosti.	Zaprl	je	“Tri	osle”	in	

jih	podal	s	poklonom	Aljažu,	po	tem	pa	ni	spregovoril	
niti	besede	več.
»Vidiš,	 Janko,«	 je	 dejal	moj	 “informator”,	 »pri	

Hofstätterju	se	boš	moral	že	bolj	olikano	vesti,	kakor	
se	pri	meni.	Pa	pazi,	da	ga	boš	s	kanonikom	tituliral.	
Odkar	je	postal	častni	kanonik	in	je	ves	rdeč	pod	vra-
tom,	ne	sliši	več,	če	mu	pravi	kdo	‘gospod	dekan’.«
Zvedel	 sem	 tudi,	 da	 ima	 krasno	 pisavo,	 kljub	

temu,	da	si	je	nalagal	že	osmi	križ	na	hrbet.	
Ker	sem	imel	že	z	Grabna	izkušnjo,	da	lju-
dje,	ki	lepo	pišejo,	radi	sodijo	človeka	po	pi-
savi,	sem	se	šel	rajši	ustno	zglasit,	gospod	
Tomaž	me	je	pa	spremil.	Kanonik	naju	je	
sprejel	prijazno,	čeprav	precej	oficiel	no.	Bil	
je	sivolas	častitljiv	starček;	pogrešal	sem	pri	
njem	tisto	prisrčnost,	katere	sem	bil	navajen	
v	občevanju	z	drugimi	znanimi	duhovniki.	Da	
naju	je	pridržal	pri	kosilu,	se	nama	je	zdelo	
samo	 ob	 sebi	 umevno,	 kaplanu	 Brešarju	
pa	ne.
»To	je	pa	veliko	odlikovanje,«	je	rekel,	

»da	 vaju	 je	 povabil	 na	 kosilo.	 Kanonik	
opravi	navadno	vse	obiske	kar	na	zofi.«
Priznati	moram,	da	nisem	odšel	iz	Po-

stojne	preveč	navdušen.	Vedel	sem,	da	v	
dekanu	ne	bom	imel	predstojnika,	kakor	
sem	si	ga	želel,	pa	si	tega	nisem	posebno	
k	 srcu	 jemal.	Gospod	 Jožef	 Brešar	 je	
bil	sicer	prestavljen	v	Ribnico,	pa	je	bil	
namesto	njega	nastavljen	za	prvega	
kaplana	 Jernej	 Bernard,	 s	 katerim	
sva	bila	dve	leti	skupaj	v	semenišču.	
Preživel	sem	še	nekaj	tednov	v	zlati	prostosti	
na	 Breznici,	 potem	 sem	 se	 pa	 poslovil	 od	 svojih	
duhovnih	tovarišev	in	odšel	v	službo.
Z	Brešarjem	sem	bil	še	kakih	štirinajst	dni	skupaj	

in	spoznal	sem	v	njem	ljubega	tovariša.	V	tem	času	
me	je	tudi	uvedel	v	moje	dolžnosti	in	me	seznanil	
z	 vso	 vplivnejšo	 “publiko”	 v	 Postojni.	 Javno	 sem	
nastopil	takoj	prvo	nedeljo	ob	desetih,	pa	sem	ga,	
kakor	sta	mi	očitala	glavar	Laschan	in	sodnik	Papež,	
polomil.	Večina	uradništva	je	namreč	zamudila	mašo.
Gospod	Jožef	je	navadno	šele	nekaj	minut	pred	

enajsto	začel	misliti	na	to,	da	bi	bilo	dobro,	če	bi	
izginil	s	prižnice,	jaz	sem	bil	pa	skoraj	prav	toliko	
minut	po	enajsti	že	v	zakristiji.	Pridigo	in	peto	mašo,	
oboje	sem	opravil	v	dobri	uri.	Zato	pa	je	vsa	tista	
inteligenca,	ki	je	mislila,	da	ni	potrebna	božje	be-
sede,	prišla	v	cerkev	nekako	po	povzdigovanju.	Pa	
to	ni	bila	moja	“zasluga”,	marveč	so	bili	krivi	pevci,	
ker	me	niso	pri	maši	nič	mudili.	Pri	slavi	so	se	dr-
žali	samo	besedi	 iz	Svetega	pisma,	ostalo,	kar	 je	

pristavila	Cerkev,	so	gladko	izpustili.	Pri	veri	so	pa	
izpovedali,	da	verujejo	samo	v	Boga	Očeta	in	kato-
liško	Cerkev.	Zato	so	pa	to	“veroizpoved”	potrdili	z	
najmanj	petkratnim	“amen”.
V	tistih	časih	je	bilo	liturgično	petje	izven	Ljublja-

ne	še	precej	v	povojih,	pa	ne	le	pri	nas,	marveč	tudi	
drugje.	Moj	sošolec	Lampe	je	pri	nekem	predavanju	
v	Cecilijanskem	društvu	v	semenišču	opisal	slovesno	
sv.	mašo	v	Gradežu.	Pri	službi	božji	je	igrala	kopali-
ška	godba,	in	sicer	prav	tiste	točke,	katere	je	izvajala	
prejšnji	dan	pri	promenadnem	koncertu.	Ko	so	šli	
duhovniki	s	celo	četo	strežnikov	pred	oltar,	so	kora-
kali	po	taktu	Radetzkymarša,	pred	povzdigovanjem	
so	za	preludij	igrali	tisto:	»Ich	hab’	dich	nur	auf	die	
Schulter	geküßt«	(Saj sem te poljubil samo na ramo 
–	menda	iz	operete	“Der	Obersteiger”),	po	obhajilu	
pa	»Sei	nicht	bös’«	(Ne jezi se)	iz	iste	operete.
Tudi	pri	nas,	zlasti	po	deželi,	so	najbolj	cenili	tiste	
organiste,	ki	so	v	cerkvi	radi	igrali	take,	da	so	se	
jim	kar	pete	privzdigovale.

Latinske	maše,	ki	 so	 jih	peli	 v	Postojni,	 je	
večinoma	zložil	nadzornik	Thuma,	ki	je	bil	sicer	
dober	gospod	v	vseh	ozirih.	Kadar	je	šel	mimo	
šole	ko	je	ura	že	odbila	osem	in	je	učiteljstvo	
pred	glavnimi	vrati	še	klepetalo,	je	vselej	sra-
mežljivo	vstran	pogledal.	Da	je	komponist,	sem	
zvedel	šele	čez	nekaj	mesecev,	ko	sem	bil	pri	
njem	s	šolskim	vodjo	Primožičem	na	obisku	
in	sem	se	hudoval	nad	cerkvenim	petjem.	
Thuma	 je	 postal	 rdeč,	 Primožič	me	 je	
pa	pod	mizo	obrcal.	Smisel	rdečice	 in	
brcanja	sem	zvedel	šele	po	končanem	
obisku,	ko	sva	šla	po	stopnicah.

Uradništvo	ni	potem	več	maše	za-
mujalo	in	tako	je	ostalo	pri	prvi	polo-
miji,	ki	je	pa	nisem	vzel	na	vest,	čeprav	

sta	me	glavar	in	sodnik	hotela	prepričati,	
da	sem	jo	jaz	zakrivil.
Enkrat	sem	ga	pa	res	polomil,	to	pa	

pri	pridigi.	Govoril	sem	dve	nedelji	zapo-
red	o	peklu.	Takrat	je	bilo	še	v	navadi,	
da	 je	 pridigar	 poslušalce	 najprej	 lepo	

pozdravil	s	krščanskim	pozdravom,	potem	je	
pa	povedal	 “moto”,	 to	 je	 izrek,	ki	 je	bil	v	zvezi	s	
tvarino,	o	kateri	 je	nameraval	govoriti	 in	ki	ga	 je	
vzel	navadno	iz	evangelija	dotične	nedelje.	Pri	drugi	
pridigi	o	peklu	sem	držal	že	za	kljuko	vrat,	ki	so	me	
še	ločila	od	poslušalstva,	ko	se	domislim,	da	nimam	
še	“mota”.	V	nedeljskem	evangeliju	sicer	ni	bilo	nič,	
kar	bi	se	dalo	spraviti	v	zvezo	s	peklom,	pa	nisem	
prišel	v	zadrego.	Ko	stopim	na	prižnico,	se	obrnem	
proti	vernikom	in	pravim:
»Poberite	 se	 izpred	mene,	 prekleti,	 v	 večni	

ogenj!«
Ko	 sem	 šel	 potem	po	maši	 domov,	me	 ustavi	

županova	hčerka,	gospodična	Toni,	in	mi	pravi:
»Gospod	kaplan,	danes	ste	nas	pa	lepo	pozdra-

vili.«
»Kako	mislite?«
»Namesto	 da	 bi	 nas	 pozdravili	 s	 ‘Hvaljen	 bodi	

Jezus	Kristus’,	ste	nam	pa	rekli,	naj	se	poberemo	
v	pekel.«

Hofstätter



Že	v	začetku	pridige	se	mi	je	zdelo,	da	sem	nekaj	
izpustil,	sedaj	sem	pa	izvedel,	kaj	je	manjkalo.
Kmalu	po	Brešarjevem	odhodu	v	Ribnico	je	prišel	

moj	novi	tovariš	Jernej	Bernard.	Bil	sem	ga	zelo	vesel	
in	ga	takoj	prvi	dan	uvedel	v	hišni	red,	ki	je	bil	precej	
preprost.	Kanonika	sva	videla	samo	pri	obedu,	ki	se	
je	vršil	po	posebnem	“ceremonialu”.	Moja	dolžnost	
je	bila,	da	sem	ga	poklical.	Stopil	sem	v	sobo,	se	
poklonil	in	rekel:
»Prosim,	gospod	kanonik,	čas	je	za	kosilo	(ve-

čerjo).«
Kanonik	se	je	priklonil,	potem	sva	pa	šla	k	vra-

tom,	ki	sem	jih	jaz	odprl.	Pri	tem	opravilu	sva	se	
zopet	drug	drugemu	priklonila.	Zunaj	naju	je	sprejel	
Bernard,	seveda	s	poklonom.	Potem	smo	se	še	pri-
klanjali	pri	vratih	na	koncu	hodnika	in	pri	vstopu	v	
obednico.	Po	molitvi	se	je	kanonik	priklonil	najprej	
Bernardu	kot	prvemu	kaplanu,	potem	pa	meni.	Ko	
smo	sedli,	je	ponudil	kruh	tudi	najprej	mojemu	to-
varišu.	Vse	to	se	je	zopet	vršilo	s	pokloni.	Prav	tako	
smo	se	častili	po	obedu,	dokler	ni	kanonik	dostojan-
stveno	izginil	v	svojo	sobo.
Jernej	se	je	jezil	nad	tem	“cirkusom”,	kakor	se	je	

izrazil,	pa	sem	ga	potolažil,	češ	da	itak	ne	bo	dolgo	
trajal.	Kanonik	je	imel	namreč	vodenico,	pa	je	svojo	
bolezen	tako	tajil,	da	ni	šel	do	zadnjega	v	posteljo.	
Umrl	je	neko	nedeljo	v	novembru	proti	jutru.	Zvečer	
je	bil	še	pri	večerji,	ponoči	mu	je	pa	kar	nenadoma	
prišlo	slabo.	Hitro	pošljeva	po	zdravnika	Kotmutha,	
o	katerem	se	je	kanonik	pri	neki	priliki	izrazil,	da	je	
»ein	guter	Christ	und	ein	schlechter	Artzt«	(dober 
kristjan, pa zanič zdravnik).
Pa	se	res	ni	izkazal.	Šel	je	v	bolnikovo	sobo	in	se	

nekoliko	z	njim	pogovarjal.	Ker	naju	je	potolažil,	da	
ni	nobene	neposredne	nevarnosti,	sva	šla	k	počitku.	
Dolgoletna	gospodinja	Marjana	je	pa	ostala	v	sobi	
ter	sedla	k	peči.	Kanonik	jo	je	sicer	podil	ven,	pa	ni	
hotela	iti.	Čez	kako	uro	pa	se	skloni	kvišku,	kakor	bi	
nekaj	iskal.	Marjana	stopi	hitro	k	postelji	in	vpraša:
»Gospod	kanonik,	kaj	vam	pa	je?«
Ta	se	pa	obrne	v	steno,	pravi	»šmir«	in	izdihne.	

Jernej	ga	je	potem	še	pogojno	mazilil.	Sicer	je	bil	pa	
najbrž	pripravljen	na	smrt,	ker	ga	je	prejšnjo	sredo	
slavinski	župnik	Sajovic	na	najino	vabilo	obiskal	in	
ga	pri	tej	priliki	spovedal.
Dekan	Hofstätter	ni	bil	kak	original,	nikakor	ne,	

marveč	najbrž	zadnji	zastopnik	jožefinizma	in	jan-
zenizma.	Zato	tudi	takrat	v	Postojni	večinoma	niso	
drugače	hodili	k	zakramentom	kakor	samo	v	adventu	
in	postu.	Z	Jernejem	in	menoj	je	občeval	tako	kakor	
kak	grof	z	domačim	učiteljem	svojih	otrok:	vedno	
vljudno,	pa	nikdar	prisrčno.	Bila	sva	pač	le	kaplana	
na	najnižji	stopnji	hierarhije.	Sploh	sva	pa	z	njim	
prav	malo	 govorila.	 Videla	 sva	 ga,	 kakor	 sem	 že	
omenil,	samo	pri	obedu,	pa	je	še	takrat	večinoma	
molčal.	Ker	je	bil	tudi	moj	tovariš	bolj	redkobeseden,	
bi	bili	vsi	molčali	kakor	pri	duhovnih	vajah,	če	bi	jaz	
ne	bil	govoril.	Ker	sem	prišel	med	ljudi	več	kakor	
kanonik	in	Jernej	skupaj,	sem	se	vedno	nabral	kakih	
novic,	katere	sem	potem,	včasih	nekoliko	prikroje-
ne,	pri	mizi	“serviral”.	Kanonik	se	je	pri	tem	vedno	
resno	držal.	Samo	enkrat	ga	je	smeh	posilil,	pa	je	

hitro	zakril	usta	s	prtičem,	da	bi	se	ne	izdal,	da	se	
je	zasmejal	kaplanovemu	dovtipu.
Pazil	je	tudi	na	to,	da	sva	z	Jernejem	medseboj-

no	olikano	občevala.	Ko	sem	se	nekoč	pri	kosilu	v	
pogovoru	obrnil	na	tovariša	s	tovariškim	“Jernejem”	
brez	“gospoda”,	me	je	takoj	opomnil:
»Ne	tako!	Gospod	Jernej,	gospod	Janez,	tako	se	

pravi.«
Takrat	na	deželi	niso	imeli	kaplanov,	marveč	le	

gospode:	Janeze,	Jožefe,	Fronce	itd.	Zato	se	je	kano-
nik	takoj	nad	mojim	“Jernejem”	spotaknil.	Tudi	moje	
ime	“Janko”,	ki	sem	ga	v	zvezi	z	Mlakarjem	nalepil	
na	svoja	vrata,	mu	je	bilo	v	spotiko.	Pri	njem	sem	
bil	vedno	“gospod	Janez”.	Pri	ljudeh	in	v	šoli	sem	bil	
pa	“gospod	kaplan”.
Po	kanonikovi	smrti	je	bil	Jernej	župnijski	upravi-

telj.	Ko	je	pa	spomladi	prišel	novi	dekan,	je	bil	pre-
stavljen	v	Trebnje.	Tako	sem	napredoval	za	prvega	
in	edinega	kaplana.	Delal	sem	za	dva	in	še	nekoliko	
za	tretjega,	pa	me	ni	prav	nič	basalo.
Novi	moj	predstojnik,	dekan	Gornik,	je	bil	popol-

noma	drugega	kova	kakor	Hofstätter.	V	njem	sem	
res	imel	tovariša.	Takoj	prvi	teden	sve	se	zmenila,	da	
bova	drug	drugemu	odkritosrčno	povedala,	če	bova	
opazila	kako	napako.	To	sva	tudi	držala	in	moram	
priznati,	da	dekan	ni	bil	prav	nič	nevoljen,	če	sem	
mu	povedal,	kaj	ni	po	mojem	mnenju	prav	storil.	Pa	
tudi	on	ni	štedil	z	“očetovskim	svarjenjem”.	Zlasti	
me	je	opazoval	prve	dni	v	cerkvi	med	sv.	mašo,	če	
ga	ne	bom	kaj	polomil.	Pa	ga	nisem,	ker	sem	se	
poboljšal	že	pred	njegovim	prihodom.
Bilo	je	nekega	jutra	v	postu,	ko	pridem	po	maši	v	

obednico.	Za	mizo	je	sedel	slikar,	ki	je	nekaj	v	cerkvi	
popravljal,	že	pri	zajtrku.
»Ali	se	vam	mudi	v	šolo,	gospod	kaplan?«	me	

vpraša	in	potisne	velik	založaj	v	usta.
»Ne.	Danes	nimam	šole,	ko	je	četrtek.	Zato	sem	

pa	jaz	imel	polosmo	mašo.	Zakaj	pa	vprašate?«
»Zato,	ker	se	vam	je	tako	mudilo	od	oltarja.«
Te	besede	so	me	kar	pogrele.	Še	isto	dopoldne	

sem	vprašal	Jerneja,	če	je	tudi	on	kaj	opazil	pri	moji	
hoji	od	maše.
»Nikar	ne	zameri,«	je	rekel.	»Ti	sploh	ne	hodiš,	

ampak	letaš.	Iz	žagrada	te	prinese,	kakor	da	bi	te	
izstrelil	 iz	 topa,	 potem	pa	 prav	 tako	 pridirjaš	 od	
oltarja	nazaj.«
»Zakaj	mi	pa	že	prej	nisi	tega	povedal?«
»Bal	sem	se,	da	ne	bi	zameril.«
Zameril	sem	mu	res,	pa	 le	zato,	ker	me	ni	na	

mojo	napako	opozoril.	Če	bi	ne	bilo	tistega	slikarja,	
bi	morda	še	danes	dirkal	po	cerkvi.	Seveda	so	tudi	
nekateri,	ki	zamerijo	ali	pa	se	ne	brigajo	za	“brato-
vsko	posvarjenje”.
Rajni	pisatelj	Detela	me	je	pri	neki	priliki	vprašal,	

če	so	pri	maši	razen	različnih	poklonov	predpisani	
tudi	vzdihi,	manj	in	bolj	globoki.	Opazoval	je	namreč	
nekega	duhovnika,	ki	je	skoraj	vsako	molitev	spre-
mljal	z	vzdihovanjem.	Slišal	sem,	da	dotični	gospod	
še	danes	pri	sv.	maši	vzdihuje,	pa	morda	za	to	niti	
ne	ve.	Bratovsko	posvarjenje	bi	pa	tu	najbrž	nič	ne	
pomagalo,	ker	 je	gospod	sploh	navajen,	da	svoja	
pobožna	čustva	izraža	z	različnimi	vzdihi.
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BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI V NOVEMBRU 2012

V	petek,	19.	oktobra,	je	obhajal	stoti	rojstni	dan	
naš	 dolgoletni	 naročnik,	 prof.	 Janez	Grum.	Za	 ta	
jubilej	smo	zvedeli	v	Lemontu	šele	iz	“Družine”.
Janez	Grum,	“Dužev	Janez”	se	je	rodil	še	v	Av-

striji	za	vladavine	cesarja	Franca	Jožefa,	19.	oktobra	
1912	v	Spodnjem	Kašlju,	ki	je	zdaj	del	Ljubljane.	
Prvo	učenost	je	dobival	v	ljudski	šoli	v	sosednjem	
Zalogu,	nato	pa	na	klasični	gimnaziji	in	na	univerzi	v	
Ljubljani.	Končal	je	študij	filozofije	in	postal	profesor	
latinščine	in	nemščine.	Diplomiral	je	leta	1938	in	je-
seni	istega	leta	začel	poučevati	latin-
ščino	na	ljubljanskem	liceju.	Obenem	
je	učil	na	uršulinski	gimnaziji,	ki	se	je	
tedaj	dobro	razvijala.
Ob	komunističnem	nasilju	v	Slove-

niji	med	vojsko	se	je	Janez	postavil	
na	desnico.	Najprej	je	bil	dejaven	pri	
“vaških	stražah”	v	širši	domači	okolici,	
nato	pa	v	Slovenski	legiji	in	končno	
med	domobranci.	Poleti	1944	 je	bil	
določen,	da	vzpostavi	stik	s	čet	niki.	
Maja	 1945	 se	 je,	 kot	 tisoči	 drugih,	
umaknil	 na	 Koroško	 in	 tako	 postal	
politični	 begunec.	 Kmalu	 je	 začel	
navezovati	 in	 vzdrževati	 stike	med	
slovenskimi	begunci	v	Avstriji	in	Ita-
liji,	s	posamezniki	in	vodstvi	taborišč,	
tja	do	Neaplja	in	Barlette.
28.	 decembra	 1948	 se	 je	 pri	 Gospe	 Sveti	 na	

Koroškem	poročil	z	učiteljico	Marijo	Arnež,	doma	iz	
znane	podjetniške	jeseniške	družine.	Januarja	leta	
1950	je	nekdanja	ameriška	vojna	ladja	prepeljala	
Janeza	Gruma	in	Marijo	iz	Bremna	v	New	York.	Po	
celonočni	vožnji	z	vlakom	je	prišel	v	Milwaukee,	kjer	
je	dobil	prvo	zaposlitev	pri	slovenski	 fari	 in	šoli	v	
West	Allisu.	Po	enem	letu	je	začel	delati	v	tovarni	za	
cevi.	Zaradi	težkega	dela	je	dvakrat	zbolel,	nato	pa	
je	dobil	delo	pri	podjetju	Allan	Bradley,	kjer	je	ostal	
do	upokojitve.	Trije	sinovi	–	Janez,	Ciril	in	Klemen	–	

vsi	priznani	zdravniki,	so	skupaj	z	enajstimi	vnuki	in	
sedmimi	pravnuki	ponos	zakoncev	Grum.	Tako	živijo	
v	mestu	Milwaukee	in	okolici	štirje	rodovi	in	delajo	
čast	družini	in	slovenskemu	narodu.
Da	bi	spoznal	ameriško	šolstvo,	se	je	vpisal	poleg	

dela	še	na	univerzo	države	Wisconsin	v	Milwaukeeju	
in	tam	dobil	diplomo	leta	1967,	ko	je	bil	star	55	let!	
Vsa	čast	mu!
Poleg	dela,	študija	in	skrbi	za	družino	je	neutrud-

no	 pisal	 za	 slovenske	 časopise	 in	 revije,	 zlasti	 o	
komunistični	 revoluciji,	 v	 kateri	 je	
izgubil	brata.	Pisal	je	tudi	o	svojem	
delu	kot	vaški	stražar	in	domobranec.	
Sodeloval	je	z	velikim	številom	zgodo-
vinarjev	in	je	na	njihovo	povabilo	kot	
priča	pojasnjeval	in	razlagal	dogodke	
tedanjega	časa.
Janez	Grum	je	zasledoval	in	neu-

trudno	iskal	resnico.	Z	vsakoletnimi	
obiski	v	Evropi	in,	po	osvoboditvi	od	
komunizma,	tudi	v	Sloveniji	je	zbral	
tisoče	zapisov,	izjav	prič	in	pričeval-
cev	 časa,	 svojcev	 pobitih.	 Temu	 je	
posvetil	vse	svoje	življenje,	vso	svojo	
energijo,	čas	 in	denar.	Pod	psevdo-
nimom	 je	 bil	 izdajatelj	 in	 soavtor	
kapitalnega	dela:	“Stalinistična	revo-
lucija	na	Slovenskem	od	leta	1941	do	

1945”.	Prvi	del	je	izšel	leta	1984,	drugi	del	pa	po	osa-
mosvojitvi	Slovenije	leta	1991.	Svojemu	prepričanju	
je	ostal	zvest	vse	življenje.	Avta	ni	nikoli	ni	vozil.	
Vse	poti	je	prehodil	peš,	posebno	pa	pot	v	cerkev,	
kamor	je	hodil	vse	življenje.	Skromno	živi,	a	veliko	
podpira	slovenske	ustanove,	predvsem	Družbo	sv.	
Mohorja	v	Celovcu,	posebej	pa	še	dijaške	domove.	
Vse	je	natančno	zapisano	v	Božjem	knjigovodstvu.
Želimo	mu,	 da	 bi	 v	 zdravju,	 zadovoljstvu	 in	 z	

Božjim	blagoslovm	nadaljeval	svoje	plodno	življenje	
v	času,	ki	mu	ga	je	Bog	še	namenil.	

stoletnik JANEZ GRUM


