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LOJZE BRATUŽ, Goričan, glasbenik, ki je note bral tako zgodaj kot črke. Ta junak zvestobe narodu in veri se je 
rodil 17. februarja 1902 v Gorici v delavski družini. Obiskoval je osnovno šolo in pripravnico za srednjo šolo v rodnem 
mestu, ob začetku vojne z Italijo (1915) je moral šolanje prekiniti. Že mlad je pokazal silno nagnjenje do glasbe: pri 
desetih letih je pridobil osnovno znanje o harmoniji in orglanju, trinajstleten je sedel za orglami. Med vojno so družino 
odvedli v begunstvo v notranjost Italije. Po vojni je Lojze obiskoval dveletni učiteljski tečaj, potem pa služboval kot 
učitelj v raznih krajih (Šmartno v Brdih, Solkan, Batuje). Leta 1929 je sprejel povabilo nadškofa Sedeja za profesorja 
glasbe na škofijski gimnaziji. Konec tega leta je dobil policijski opomin in bil zaprt zaradi proslovenskega delovanja, 
zato je moral semenišče zapustiti. Leta 1930 ga je nadškof Sedej imenoval za nadzornika cerkvenih pevskih zborov na 
Goriškem in kot tak je uradno obiskoval cerkvene pevske zbore na podeželju, jih učil in orglal pri slovesnostih. Povsod, 
kjer je služboval kot učitelj, je nastopal tudi kot organist, pevovodja in kulturni delavec. Zaradi tega je bil pri fašistih 
‘zaznamovan’. Uveljavil se je tudi kot skladatelj (na skladbe se je podpisoval Sočenko). Z več pesmimi je sodeloval pri 
lepih pesmaricah Goriške Mohorjeve družbe (Božji spevi, Gospodov dan, Zdrava Marija). Za precej njegovih tam ob
javljenih skladb je napisala besedilo mlada tolminska pesnica Ljubka Šorli, ki je pomagala materi v trgovini ter nekaj 
časa nadomeščala organista in vodila dekliški zbor. »Srečali sta se dve sorodni duši,« je zapisal Kazimir Humar, »ona 
občutljiva pesnica, on nadarjen glasbenik in skladatelj.« Leta 1933 se je poročil z njo. Na Lojzeta pa so budno prežali 
fašistični sokoli. Redno je hodil v Podgoro, kjer je bil organist in pevovodja. Po maši v nedeljo 27. decembra 1936 so ga 
fašisti prisilili, da je pil strojno olje, pomešano z bencinom. Za posledicami tega nasilja je v hudem trpljenju poldrugi 
mesec kasneje, 16. februarja 1937, en dan pred svojim 35. rojstnim dnevom, umrl. Postal je živa priča in tudi simbol 
enega najhujših narodnih zatiranj sredi Evrope tridesetih let. Njegov kip je na aleji, ki povezuje Staro in Novo Gorico.

Nekaj februarskih godov: škof in mučenec Blaž in frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona (oba 3.); devica in 
mučenka Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.); devica in mučenka Apolonija (9.); sestra 
sv. Benedikta, redovnica Sholastika (10.); Lurška Mati Božja (11.); izven Slovenije slovanska apostola Ciril in Metod (14.); 
dominikanec in slikar Angelico da Fiesole (18.); škof in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri 
(19.) in opat Roman (28).
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Edino človek še ni dovršen... Samo v človeških dušah se bije boj
med dobrim in zlim, samo tu je mogoče vesolje še izpopolniti ali pokvariti.

Janez Janžekovič

Če je svečnica zelena
bo velika noč snežena.
Če jazbec pred luknjo na soncu je zdaj,

gre za štiri tedne rad nazaj.
Če je februarja pretoplo,
bomo v aprilu za pečjo.

Če svečana mačka na soncu leži,
v sušcu spet rada na peč pribeži.

FEBRUAR – SVEČAN
		1	 P	 PRVI	PETEK;	Brigita	Irska,	dev.;
		2	 S	 JEZUSOVO	DAROVANJE	(SVEČNICA);	PRVA	

SOBOTA;	Simeon	in	Ana;

  3 N 4. NEDELJA MED LETOM; Blaž,	šk.,	muč.;	
Odorik	iz	Pordenona,	red.;	Oskar,	šk.;

		4	 P	 Jožef	Leoniški,	red.;
		5	 T	 Agata,	dev.,	muč.;	Albuin	in	Ingenuin,	šk.;
		6	 S	 Peter	Krstnik,	Pavel	Miki	in	tov.,	japonski	

muč.;	Teofil,	muč.;	Amand	Belgijski,	šk.
		7	 Č Egidij	od	sv.	Jožefa,	red.;	Koleta,	red.;
		8	 P	 Hieronim	Emiliani,	red.;	Juvencij,	šk.;
		9	 S	 Apolonija,	dev.,	muč.;	Nikefor,	muč.;

	10	N	 5. NEDELJA MED LETOM;	Sholastika,	
dev.;	Viljem,	pušč.;	Sotera,	dev.,	muč.;

	11	 P	 Lurška	Mati	božja,	Cedmon,	red.;
	12	 T	 Evlalija,	muč.;	Benedikt	Anianski,	op.;
	13	S	 Katarina	Ricci,	dev.;	Gregor	II.,	pap.;
	14	Č Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(izven 

Slovenije);	Valentin	(Zdravko),	muč.;
	15	 P	 Jordan	Saški,	red.;	Georgija,	dev.;
	16	S	 Julijana	iz	Nikomedije,	muč.;	Onezim,	šk.;

17	N	 6. NEDELJA MED LETOM;	Sedem	ustano
viteljev	servitov;	Luka	Belludi,	red.;

	18	 P	 Angelico	da	Fiesole,	red.,	slikar;
	19	 T	 Konrad	Confalonieri,	spok.;	Julijan,	muč.;
	20	S	 Silvan,	muč.;	Leon,	šk.;	Sadot,	muč.;
	21	Č Peter	Damiani,	šk.,	c.	uč.;	Irena,	dev.;
	22	 P	 Sedež	apostola	Petra;	Pashazij,	šk.;
	23	S	 Polikarp	iz	Smirne,	šk.,	muč.;	Dositej,	red.;

	24	N	 7. NEDELJA MED LETOM;	Matija,	ap.	(v 
Sloveniji);	Modest	iz	Trierja,	šk.;

	25	 P	 Feliks	II.,	pap.;	Tarazij	(Taras),	šk.;	Valbur
ga,	dev.;	Sebastijan	iz	Gudine,	red.;

	26	 T	 Egiptovski	mučenci;	Matilda	iz	Hackeborna,	
dev.;	Porfirij,	šk.;

	27	S	 Gabriel	od	Žalostne	Matere	božje,	red.;
	28	Č Roman,	op.;	Ožbolt,	šk.;	Antonija	iz	Firenz,	

red.;	Ludovika	Albertoni,	tretjerednica.

UREDNIK VAM
S	panoramsko	sliko	pogleda	na	Jeruzalem	z	Oljske	

gore	smo	zaključili	potopis	po	Egiptu	in	Sveti	deželi	
izpod	peresa	Jurija	Trunka,	koroškega	duhovnika,	v	
času	plebiscita,	ki	je	Koroško	odtrgal	od	Slovenije	in	
jo	postavil	v	Avstrijo,	župnika	pri	Sv.	Krvi	v	Beljaku.	
Po	Egiptu	 in	Palestini	 je	potoval	v	tistih	časih	pred	
prvo	svetovno	vojsko,	ki	jih	dunajski	pisatelj	Stefan	
Zweig	v	svoji	knjigi	Die	Welt	von	Gestern	(Včerajšnji	
svet)	imenuje	“zlate”,	saj	je	človek	lahko	ob	nastopu	
službe	izračunal	kdaj	bo	šel	v	pokoj	in	koliko	bo	imel	
pokojnine	in	ko	je	lahko	potoval	brez	vsakega	doku
menta	od	Portugalske	do	Rusije,	da	je	le	imel	denar,	
simbol	te	stalnosti	pa	je	bil	cesar	Franc	Jožef,	ki	je	
vladal	polnih	68	let.	Vendar	se	je	za	to	zunanjo	pozlato	
krila	gniloba,	ki	je	udarila	na	dan	v	prvi	svetovni	vojski	
in	je	grobove	slovenskih	fantov	raztresla	od	Soče	do	
Sibirije	 ter	 v	 povojnem	diplomatskem	 kupčevanju	
povzročila	koroški	plebiscit,	ki	je	leta	1920	Koroško	
odtrgal	od	matične	Slovenije	in	jo	prikjučil	Avstriji.	Za	
Koroško	to	ni	bilo	slabo,	saj	jo	je	obvarovalo	skoraj	pol	
stoletja	komunizma	po	drugi	svetovni	vojski,	Slovence	
na	Koroškem	pa	je	izpostavilo	ponemčevanju,	ki	sicer	
ni	bilo	tako	nasilno	kot	fašizem	v	Bratuževem	času	na	
Primorskem,	uspešen	pa	ne	dosti	manj.	Trunk,	ki	se		
je	pred	plebiscitom	močno	izpostavil	za	Slovence	na	
Koroškem,	se	je	moral	umakniti	iz	Avstrije	ko	je	bil	
že	čez	50	let	star,	pa	je	potem	še	več	kot	pol	stoletja	
živel	v	Ameriki	in	pastiroval	v	koloradskem	Leadvil
lu	ter	preživljal	pokoj	v	San	Franciscu	do	smrti	leta	
1973.	Je	pa	njegov	potopis	zanimiv	tudi	z	zgodovin
skega	vidika:	marsičesa,	kar	je	Trunk	doživel	in	videl	
v	Orientu,	zdaj	ni	več;	marsikaj,	kar	je	danes	tam,	
pa	tudi	on	ni	videl.	Oboje	pa	daje	zanimiv	vpogled	v	
zgodovinski	razvoj.
Za	naš	mesečnik	pa	to	pomeni,	da	bo	treba	začeti	

z	novo	zgodbo,	kar	se	bo	zgodilo	v	marčevi	številki.	
Glavni	 junak	nove	zgodbe	 je	moral	na	svoji	poti	do	
duhovništva	valiti	proč	skale,	ki	so	mu	zastavljale	pot	
in	 v	 tem	spominja	na	Pregljev	 opis	 življenjske	poti	
komendskega	župnika	Petra	Pavla	Glavarja.	Obema	je	
uspelo,	da	sta	prišla	do	duhovništva,	junak	naše	pri
hodnje	zgodbe	je	pa	postal	celo	svetnik.	Njegovo	ime?	
No,	le	namažite	se	s	potrpežljivostjo,	ki	je	božja	mast.
Zaradi	letošnje	pozne	velike	noči	je	še	ves	februar	

in	celo	tretjina	marca	v	zeleni	liturgični	barvi.	Tek	de
lovnih	dni	bo	prav	na	začetku	prekinila	svečnica,	kot	
po	domače	imenujemo	spominski	dan	Gospodovega	
darovanja	v	templju	in	njegovega	srečanja	s	starč
kom	Simeonom	ter	prerokinjo	Ano.	Svečnica	je	kot	
nekakšno	vremensko	oporišče	veliko	pomenila	našim	
kmetom,	 zato	 se	nanjo	nanaša	precej	 vremenskih	
pregovorov.	Dva	izmed	njih	imate	tudi	na	tej	strani.

p. Bernardin
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S LUŽBA
P. Bernardin Sušnik

3. februar
4. nedelja med letom
JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE
Lk 4,21-30
Evangelist	Luka	vidi	v	Jezusu	predvsem	nekoga,	

ki	oznanja	in	njegova	zgodovina	se	začenja	s	pridi
ganjem.	Dan	nastopa	v	nazareški	shodnici	je	véliki	
“danes”	njegove	izpolnitve.	Kar	je	v	evangeliju	pred	
tem	dogodkom,	je	samo	na	široko	razpreden	uvod	
in	 evangelij	 otroštva,	 ki	 se	 konča	 s	 pridiganjem	
Janeza	Krstnika	in	z	oznako	Sin	Božji,	ki	jo	ob	krstu	
izreče	glas	iz	nebes.	Za	Luka	Kristusova	pridigarska	
dejavnost	ni	klic	nekega	poslanca	in	tudi	ne	neka
kšna	obljuba,	ampak	poučevanje.	Zanj	je	Jezus	vzor	
misijonarja	vseh	časov.	Kot	Jezus,	tudi	misijonarji,	
opisani	v	Apostolskih	delih,	začno	svojo	dejavnost	
s	pridiganjem	v	shodnicah	najprej	v	Galileji,	nato	v	
Judeji	in	končno	v	jeruzalemskem	templju.	Evangelist	
skrbno	pripravi	nastop	v	shodnici	in	kar	mu	sledi	s	
tem,	da	poroča,	kako	Jezusovim	besedam	sicer	pri
trjujejo,	se	pa	že	pojavljajo	prvi	dvomi	o	njegovi	le
gitimnosti	pridigarja,	češ	“Ali	ni	to	Jožefov	sin?”.	Tem	
prvim	dvomom	sledi	višek	evangeljskega	odlomka.	
Jezus	naravnost	pove,	da	mu	je	znana	nezaupljivost	
Izraelcev	in	napove,	da	se	bo	božja	odrešilna	de
javnost	začela	uresničevati	drugje,	ne	med	tistimi,	
ki	ga	zaradi	svojih	dvomov	ne	sprejemajo,	in	jim	v	
dokaz	navaja	iz	Stare	zaveze	preroka	Elija,	ki	je	pred	
lakoto	obvaroval	tujko,	vdovo	iz	Sarepte,	namesto	
kake	 izraelske	vdove,	 in	preroka	Elizeja,	 ki	 je	 od	
gobavosti	ozdravil	Sirca	Naamana	namesto	kakega	
Izraelca.	Zakaj	so	te	vrstice	teološki	višek	oznanila?	
Jezus	ne	postavlja	na	vrh	svojega	zanimanja	domo
vine,	ampak	tujca.	Zanj	ni	značilna	domača	zbranost,	
ampak	romanje.	Jezus	ne	išče	družine,	domovine,	
ljudstva,	ampak	človeka	in	človeštvo.	Vsa	pripoved	
nosi	znamenje	tega	vesoljnega	duha.	Od	tedaj	pa	
do	 danes	 je	 to	 bistvo	 krščanskega	 oznanjevanja,	
in	bo	to	tudi	ostalo,	dokler	bo	obstojalo	človeštvo.	
Temu	sledi	protest	njegovih	poslušalcev,	ki	so	mu	
v	začetku	pritrjevali.	Pri	tem	ne	gre	za	kako	zlobo	
ali	hudobijo.	Ne	še.	Gre	za	sveto	gorečnost,	ki	je	v	
skrbi	za	izvoljeno	ljudstvo	videla	najvišji	cilj	svoje	
zgodovine	in	mu	je	bila	misel	na	univerzalnost	še	
popolnoma	tuja.	Ni	bila	tisto,	kar	so	pričakovali:	po
litična	osvoboditev.	Sicer	pa	mi	nismo	daleč	naprej	
od	ravnanja	Judov	tistega	časa.	Kaj	smo	dosegli	po	
dveh	tisočletjih	pridiganja?	Se	mar	veselijo	ubogi,	
vidijo	slepi,	so	osvobojeni	zatirani?	Je	sodišče	ne
halo	razsojati	po	političnih	načelih	in	se	drži	prava		
in	pravic,	ki	so	enake	za	vse?	Je	sovražni	govor	tudi	
zmerjanje,	ki	si	ga		privoščijo	levi	na	naš	račun,	ali	pa	
je	njim	dovoljeno	vse?	Evangelist	pove,	da	je	Kristus	
šel	sredi	med	Nazarečani,	ki	so	ga	hoteli	vreči	raz	
skalo	in	je	hodil	dalje.	Ali	jih	je	zaslepil,	da	ga	niso	
videli?	Ali	so	se	ga	bali	dotakniti?	Nič	mu	niso	mogli.	
Tudi	zdaj	ne	morejo	nič	njemu	in	njegovemu	nauku,	
pa	tudi	nam	ne,	dokler	smo	njegovemu	nauku	zvesti.

10. februar
5. nedelja med letom
APOSTOLI PUSTIJO VSE IN SLEDE JEZUSU
Lk 5,1-11
Čeprav	 se	 zdi,	 da	 spada	 pripoved	 o	 obilnem	

ribjem	lovu	na	Genezareškem	jezeru	v	zbirko	Jezu
sovih	čudežev,	 je	Lukov	evangelij	porabil	poročilo	
starega	vira	za	opis	poklicanja	apostolov.	Zato	 je	
poudarek	predvsem	na	začetnem	delu,	kjer	Jezus	
uči	množico	in	na	koncu,	kjer	Petru	obljubi,	da	bo	
iz	 ribiča,	ki	 lovi	 ribe,	postal	 ribič,	ki	 lovi	 ljudi.	Ob	
tej	priliki	Jezus	pridiga	ob	Genezareškem	jezeru,	to	
pot	iz	barke,	za	katero	evangelist	pove,	da	je	bila	
Petrova.	Če	upoštevamo	še	besedilo,	ki	uvaja	naš	
odlomek,	 pa	 je	 opuščeno,	 potem	 vidimo,	 da	 po
slušalci	pripadajo	dvema	neodvisnima	skupinama:	
ribičem	in	množici.	Posledica	Jezusovega	učenja	bo	
klic,	vendar	klic	samo	posameznikom,	delo,	ki	ga	
bodo	morali	opravljati,	pa	se	bo	dogajalo	prav	med	
pripadniki	 druge	 skupine.	 Ko	 je	 poučevanje	 kon
čano,	Jezus	kot	“Učenik”	na	nek	način	potrdi	svoje	
učenje.	Petru	naroči,	naj	s	svojimi	sodelavci	odrine	
od	obale	in	vrže	mreže.	Peter	si	ne	more	kaj,	da	ne	
bi	kljub	pokorščini,	ki	jo	namerava	izkazati,	vendarle	
poudaril	svoje	veljave,	ki	izhaja	iz	ribiških	izkušenj:	
ni	pričakovati,	da	bi	sredi	dneva	kaj	ujeli	in	povrhu	še	
tam,	kjer	so	se	celo	prejšnjo	noč	trudili,	pa	ni	bilo	nič.	
Obilje	rib,	ki	so	jih	dobili,	postavi	zadevo	v	popolno
ma	drugo	luč.	Značilno	je,	kako	Peter	dvakrat	izgubi	
pogum:	najprej	zato,	ker	celo	noč	niso	nič	ujeli,	nato	
pa	zato,	ker	so	čez	dan	proti	pričakovanju	dosti	ujeli.	
Zdaj	Peter	ugotavlja,	kdo	je	ta,	ki	so	ga	do	zdaj	imeli	
samo	za	enega	od	tolikih	učiteljev	in	izpove	svojo	ne
vrednost,	da	bi	bil	z	njim.	Iz	tega	vidimo,	kako	Jezus	
vpliva	na	ljudi:	najprej	jih	pritegne,	da	hodijo	za	njim;	
potem	širi	okrog	sebe	vzvišen	mir;	čeprav	ne	opravlja	
nobenega	poklica,	 je	 pozoren	do	 vsakdanjih	 skrbi	
bližnjega;	njegova	“znamenja”	kažejo	nadčloveško	
moč	in	prijateljstvo,	ki	daje	čutiti	Božjo	navzočnost;	
zna	vliti	pogum	žalostnim	in	boječim;	noče	vsega	
narediti	sam,	ampak	vabi	sodelavce.	Kljub	temu	pa	
je	zanimivo	videti,	kako	zgodba	o	obilnem	ribjem	
lovu	 ni	 samo	 pripoved	 o	 enem	 izmed	 Jezusovih	
čudežev,	ampak	vliva	v	ljudi	tudi	zavest,	da	je	spo
kornost	nujna.	Peter	je	prikazan	kot	najvažnejši	od	
dvanajsterih,	pa	ne	kot	nek	odličnik	ali	svetnik.	Nje
govo	delo	je	temeljno,	nehvaležno,	pripada	stanu,	ki	
nima	nobenih	privilegijev,	je	predmet	zaničevanja,	
pogosto	tudi	žrtev	svojih	reakcij,	skratka,	grešnik,	
kakor	vsi.	Vendar	sledi	Jezusu	brez	ugovorov,	brez	
nasprotovanj,	kadar	mu	kaj	reče;	z	eno	besedo:	mu	
zaupa.	Spričo	nadčloveške	Jezusove	moči,	zaupanje	
ali	nezaupanje	v	lastne	sposobnosti	nima	nobenega	
odločilnega	pomena.	Šel	bo	med	ljudi,	skušal	jim	bo	
pomagati,	ker	mu	tako	ukazuje	Učenik.	Čoln	in	mre
ža	so	simboli	odnosa	med	Božjo	roko	in	človekom,	
ki	jih	je	treba	uresničiti.	Ti	dajejo	oporo	vsakomur,	
tudi	če	je	grešnik	in	mu	odpirajo	pot	v	spreobrnjenje.
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BESEDE
 17. februar
6. nedelja med letom
BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM
Lk 6,17.20-26
Znani	odlomek	iz	Lukovega	evangelija	o	blagrih	

(in	odgovarjajočih	grožnjah)	se	začne	z	majhno	ze
mljepisno	oznako,	v	našem	primeru,	da	je	»Jezus	šel	
z	dvanajsterimi	dol	in	se	ustavil	na	ravnem	kraju.«	
Dogodek	spada	torej	v	jutro	po	noči,	ki	jo	je	Jezus	
prebil	na	gori	v	molitvi	in	tam	izmed	učencev	izbral	
dvanajstere	apostole.	Gre	za	poveličanje	ubogih	in	
grožnjo	bogatim.	Gre	za	dve	zaporedni	vrsti,	kate
rih	vsaka	ima	tri	trditve,	ki	jih	povezuje	tako	oblika	
kot	vsebina;	poveča	pa	njihovo	pomembnost	četrta	
trditev	o	preganjanju,	ki	ga	bodo	morali	prenašati	
učenci.	Zgradba	teh	trditev	je	povzeta	po	eni	izmed	
oblik	psalmov,	obrača	se	pa	na	skupino	navzočih,	
ki	jih	označuje	revščina,	 lakota	in	trpljenje.	Jezus	
gre	 preko	 nekega	 poduhovljenja	 svojih	 trditev	 in	
govori	o	fizični	slabosti,	o	materialni	lakoti	in	solzah	
stiskanih.	Jezus	se	torej	giblje	v	okolju	stvarjenja:	
gleda	resnični	položaj	v	svetu,	krivice,	ki	se	dogajajo	
in	jih	občutijo	tisti,	ki	nimajo	mogočnih	prijateljev	in	
zaščitnikov,	stiske,	ki	jih	morajo	prenašati	premagani	
in	stiskani.	Nasproti	tem	pa	postavi	evangelist	prav	
tako	izoblikovane	tri	grožnje,	ki	jih	poudari	četrta.	S	
tem	ostane	zvest	simetrični	obliki,	ki	je	ena	od	zna
čilnosti	hebrejskega	pesništva.	Ogledati	si	nekoliko	
natančneje	 prve	 tri	 blagre	 ni	 nikakršno	 razkošje,	
ampak	služi	večji	jasnosti.	Treba	je	namreč	vedeti,	
da	se	blagri	vključujejo	v	eshatološko	vizijo	sveta,	
kar	pomeni,	da	ni	dovolj	gledati	 jih	v	 luči	našega	
vsakdana,	ampak	v	luči	tistega,	za	kar	je	to	življenje	
priprava.	Kristus	ni	nikoli	učil,	da	se	bodo	pravice	
uresničile	in	bodo	krivice	kaznovane	za	časa	našega	
življenja,	saj	je	iz	izkušnje	jasno,	da	pravice	na	tem	
svetu	ni	niti	na	sodiščih	–	kar	poglejmo	slovensko	
sodstvo,	 kjer	 še	 vedno	 odločajo	 udbaška	merila.	
Vendar	predvsem	tukaj	velja,	da	kar	je	odloženo,	še	
ni	zamujeno	in	bo	vsaka	stvar	povrnjena	ob	svojem	
času.	Še	posebej	pa	je	bil	za	prve	kristjane	važen	
poudarek	in	obljuba	plačila	tistim,	ki	jih	bodo	ljudje	
sovražili,	izobčili	in	sramotili	ter	zavrgli	kot	zlo	zaradi	
Sina	človekovega.	Ni	samo	prva	Cerkev	v	času	na
stajanja	evangelijev	že	izkušala	prva	preganjanja.	Ta	
so	se	vrstila	skozi	vso	zgodovino	do	današnjeg	dne,	
ko	na	lastni	koži	izkušamo,	da	je	vse,	karkoli	rečemo	
v	svojo	obrambo,	označeno	kot	sovražni	govor	in	da	
nam	levica	naklada	najbolj	nagnusne	laži,	ne	da	bi	
sovražni	govor	veljal	tudi	zanje.	Ne	verjamem,	da	bi	
katero	“gorje”	veljalo	za	povprečnega	slovenskega	
vernika,	pač	pa	velja	zanj	marsikateri	blagor.	Tako	
krščanstvo	tudi	danes	in	tukaj	je	in	ostane	vera	ve
selja,	saj	nam	več	kot	kake	materialne	dobrine	ne	
morejo	odvzeti	in	se	nam	ni	treba	bati,	da	bi	izgubili	
kake	krivično	pridobljene	privilegije.	To	prepuščamo	
njim,	zoper	katere	iz	slovenskih	morišč	vpije	kri,	ki	
so	jo	prelili	za	dosego	oblasti.

24. februar
7. nedelja med letom
BODITE USMILJENI, KAKOR JE BOG USMILJEN
Lk 6,27-38
Odlomek	 spada	 še	 vedno	 v	 “govor	 na	 gori”	 in	

ohranja	njegovo	jedrnatost.	S	formalne	plati	je	raz
deljen	na	tri	dele.	Prvi	(vrstice	27-31)	govori	o	tem,	
kako	reagirati	na	besede	in	dejanja	naših	sovražni
kov	in	nasprotnikov.	Drugi	del	(vrstice	32-35)	zelo	
plastično	obnavlja	norme,	ki	so	bile	povedane	že	prej	
in	uporablja	jasno	razlikovanje	med	tistim,	kar	gre	
pričakovati	od	nekega	učenca	in	onim,	kar	bo	izpolnil	
vsak	dobro	vzgojen	človek.	Besedilo	se	povezuje	s	
prvim	delom	tako,	da	ponovi,	kar	je	bilo	rečeno	že	
v	začetku:	»Ljubíte	svoje	sovražnike.«	Tretji	del	pa	
vsebuje	 vrstice	 36-38,	 kjer	 ponovljena	 prepoved	
»Ne	sodite	...!	Ne	obsojajte	...!«	izzveni	v	prisrčno	
in	 tolažilno	obljubo,	ki	odseva	 iz	celega	odlomka.	
Vse	 kaže,	 da	 so	 posamezni	 deli	 zbrani	 skupaj	 iz	
drugih	odlomkov.	»Tistemu,	ki	te	udari	po	enem	licu,	
nastavi	še	drugo	...«	prihaja	iz	nekega	odlomka	o	
poučevanju	apostolov;	dvakrat	ponovljena	zapoved	
»Ljubíte	svoje	sovražnike«	z	nadaljevanji	»Delajte	
dobro,«	 »Blagoslavljajte«	 in	 »Molíte«	 je	 verjetno	
razširjenje	 nekega	 kratkega	 Jezusovega	 stavka;	
“zlato	pravilo”,	ki	sledi,	je	verjetno	izgovoril	Jezus	ob	
neki	drugi	priliki;	in	sinovstvo,	ki	je	predstavljeno	kot	
sad	dobrodelnosti,	je	izvedeno	iz	neke	druge	trditve.	
Tako	na	prvi	pogled	odlomek,	znešen	od	vsepovsod,	
zgleda	bolj	težko	kot	neka	moralna	norma	dokler	se	
vrtimo	samo	v	krogu	iskanja	pravičnosti.	Odkritja	
psihologije	in	izkušnje	znotraj	raznolikih	družbenih	
sistemov	nas	delajo	previdne	v	presojanju	dejanja	
in	vzroke,	ki	vodijo	druge.	Problem	krivde	je	postal	
vedno	bolj	zamotan,	skoraj	nerešljiv,	zato	tudi	kazen	
in	maščevanje	izgledata	vedno	bolj	neprimerna	in	
robata.	Treba	 je	prestopiti	 te	meje,	da	dosežemo	
samostojnost	in	neodvisnost	od	dobrega	ali	slabega	
obnašanja	drugih.	Že	ljubezen	do	bližnjega	pomeni	
ne	soditi	drugih	na	prvi	pogled	in	jih	imeti	za	tuje,	
nevarne	ali	zlohotne	ljudi	in	se	zapreti	pred	vsakim	
stikom,	pomeni	pa	tudi	stopiti	jim	naproti	z	notranjo	
odprtostjo.	To	nam	omogoči	 tudi	dostop	do	 téme	
o	ljubezni	do	sovražnikov,	ki	je	postavljena	spričo	
neprestanih	razočaranj.	Ljubiti	sovražnike	je	težko,	
ker	to	pogosto	pogojujemo	s	takojšnjim		hvaležnim	
odgovorom,	kar	se	pa	silno	redko	zgodi.	Nagibi	mo
rajo	namreč	biti	bolj	globoki:	najprej	vera	v	enega	
Boga,	ki	ostaja	neomajno	dober	tudi	spričo	popolne	
zasvojenosti	z	zlom,	ki,	še	več,	pomnoži	svoje	pri
zadevanje	bolj	ko	je	zloba	huda,	kar	ravno	pokaže	
Kristusovo	 učlovečenje	 ter	 njegovo	 darovanje	 za	
odrešenje	vseh,	in	je	toliko	bolj	odločna,	kolikor	bolj	
se	zaupamo	njenim	skrivnostnim	stezam.	Vse	to	pa	
je	mogoče	samo,	če	se	zavedamo,	da	odločitev	za	
vero	pomeni	neko	tveganje,	ki	vsebuje	odpoved	stari	
stvarnosti	še	preden	je	mogoče	trdno	razpolagati	z	
novo	stvarnostjo	vere.	
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To je bilo prvo med njegovimi znamenji. In redko katero znamenja, ki ga je storil Gospod, to je Beseda, zaradi nas 
učlovečena, je zbudilo pri ljudeh več strmenja. Ker torej izpovedujemo vero v Sina, da bi imeli dostop k Očetu, se 
zazrimo v duhovno lepoto, ki se nam razkriva v tem čudovitem Jezusovem dejanju. To storimo z Njegovo pomočjo, 
pa tudi po ugledu svetih očetov, ki nam kaže pot.

Bila je, je rečeno, Svatba v Kani Galilejski. Mnogi preroki so v svojih prerokbah napovedovali in očaki so s svojimi 
dejanji nakazali ta veliki dogodek, to je, da se bosta dve naravi, božja in človeška, združili v enem, Kristusu, in da bo 
On sam postavil svoj šotor na soncu, kakor ženin, ki odhaja iz svoje kamre. To se je zgodilo v kamri deviškega naročja, 
ko se je ženin nadvse spoštljivo združil z nevesto, to je, stvarnik se 
je združil s svojo stvarjo.

Jezus pravi v Kani: »Napolnite vrče z vodo!« Voda pa je bila mlačna, 
hladna in v človeški naravi ni mogla obnoviti nekdanje življenjske 
moči. Kajti Mojzesova postava (ki jo pomeni voda) in tovrstni božji 
darovi ne morejo ničesar privesti do popolnosti, saj človeškemu 
rodu niso zmogli prinesti odpuščanja grehov in vstajenja mesa; v 
njih je le črka, ki ubija, ni pa duha, ki oživlja.

S tem pa, ko se je voda spremenila v vino, je bilo nakazano ti
sto, kar se je zgodilo oziroma kar je tedaj po Jezusu Kristusu prišlo 
na svet, namreč milost in resnica. Našo grešno naravo je oblekel v 
verličastvo svojega božanstva. Ne dolgo zatem pa bo, po zmagi nad 
trpljenjem in smrtjo, v samem sebi in v telesih mnogih svetih, ki 
vstanejo z njim, pokazal domovino vstajenja. Zaradi tega se, potem 
ko se je dvignil v nebo, blesti v vsej slavi. Opozarja nas, da moramo 
v vodah Pisma gledati in okušati Njegovo podobo in moč. Tako 
moremo razumeti duhovni pomen evangeljskega besedila, ker se 
nam je razodel njegov pravi smisel. Saj je bila vendar naša grešna narava ozdravljena in smo, krščeni s Svetim Duhom, 
po prvem vstajenju znova zaživeli, obenem pa smo bili z blaženim upanjem prestavljeni tudi v drugo vstajenje.

Če to dojamemo, je naša žeja pogašena, kakor da bi pili najboljše vino, in zagorimo v ljubezni, mnoge pa navda 
celo želja po deviški čistosti, tako da ne zametujejo samo vprežnih volov, ki so jih preizkušali, ali njive, ki so jo kupili, 
temveč celo zvezo v mesu samo, da bi se mogli bolj posvetiti nebeški svatbi.

Drugo obdobje se začenja z Noetom. O njem Pismo poroča, da je zasadil vinograd. Ko pa je pil vino, se je upijanil in se 
razgalil sredi svojega šotora. Iz tega smo spoznali, da je voda dobra, pa tudi primerna za očiščevanje nravi. Blagoslova 
ne bo podedoval tisti, ki bo po Hamovem zgledu zasmehoval svojega očeta in razglašal njegovo slabost, ko bi za ka k   š

no vedel. Deležen ga bo 
tisti, ki bo to slabost 
za kril s častjo in dolžno 
ljubeznijo, po zgledu 
Šema in Jafeta.

Ob Noetovih sinovih 
moramo biti pozorni na 
to, da so se sicer vsi rešili 
pred vodovjem v istem 
naročju na barki, da pa je 
bila med njimi vendarle 
velika razlika v vedenju 
do očeta. Dobesedni 
pomen tega odlomka 
pa je tak, kakor da bi se 
voda spremenila v vino.

P. Vladimir Kos

V NAGASAKI
Oj, Sveti križani tam v Nagasáki,
kjer zimsko sonce morju šepeta
o vere šestindvajsetih junakih –
najmlajši komaj nekaj let ima …

Ne, Jezusa ne marajo izdati:
za nas, ljudi, se ves je daroval,
da vsak od nas bi dober znal postati,
in vsak od nas vso srečo praznoval.

Rupert iz Deutza
(ok. 1075-1129)

IZ VOD E V VINO,
IZ GREHA V MI LOST

Razlaga Janezovega evangelija, 2
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
1857 – SMRT

Na	koncu	poročila,	ki	ga	je	Knoblehar	poslal	28.	
septembra	leta	1857	vodstvu	dunajskega	Marijinega	
društva,	je	zapisal,	da	bo	spet	prišel	v	Evropo.	Ta	svoj	
sklep	je	omenil	tudi	nekaterim	svojim	misijonarjem.	
V	evropskem	podnebju	si	je	hotel	okrepiti	zdravje,	
ki	je	zaradi	dušnih	in	telesnih	naporov,	zaradi	neu
godnega	podnebja	 in	 zaradi	 raznih	obolenj	precej	
opešalo.	Bil	 je	 zelo	utrujen	 in	 izčrpan.	V	Rimu	se	
je	hotel	s	Kongregacijo	za	širjenje	vere	in	z	njenim	
novim	predstojnikom	kardinalom	Aleksandrom	Bar
nabò	dogovoriti	o	prihodnosti	misijona;	desetletna	
izkušnja	ga	je	mnogo	naučila;	spoznal	je,	da	bo	treba	
zastaviti	drugače,	bolj	na	široko.	Tudi	na	Dunaju	je	
moral	mnogo	 razložiti	 in	pojasniti.	Zaradi	naglega	
umiranja	mladih	misijonarjev	in	zaradi	prav	majhnih	
uspehov	misijona	je	v	avstrijskih	deželah	poneha
vala	gorečnost	in	darežljivost	zanj:	širile	so	se	celo	
govorice,	da	se	bo	razšel,	češ	da	so	v	njem	velike	
notranje	razprtije.	Svoj	misijon	je	hotel	priporočiti	
tudi	misijonski	družbi	v	Lyonu.	Nameraval	je	potovati	
tudi	v	Anglijo	in	Nemčijo	in	prositi	za	prispevke.	In	še	
več	drugih	perečih	vprašanj	ga	je	klicalo	v	Evropo.
Za	 svojega	 namestnika	 v	 Kartumu	 je	 postavil	

Jožefa	Gostnerja,	za		njegovega	pomočnika,	to	je	
za	 preglednika	 (vizitatorja)	 vseh	 treh	misijonskih	
postaj	pa	Mateja	Kirchnerja.
Zadnjega	novembra	 je	poslal	 v	Rim	poročilo	o	

misijonu.	Da	 je	 bilo	 ugodno,	 se	 vidi	 iz	 odgovora	
pred		stojnika	Kongregacije	od	dne	18.	januarja	na
slednjega	leta	1858,	ki	piše:	»Z	zadovoljstvom	sem	
vzel	na	 znanje	poročilo	o	napredku	misijona	 in	o	
gorečnosti	misijonarjev	za	Božjo	čast.«
Enega	izmed	prvih	dni	decembra	leta	1857	–	ne	

vemo	pa	točnega	datuma	–	se	je	poslovil	od	tako	
drage	mu	misijonske	postaje	v	Kartumu,	kamor	je	
bil	prvič	prišel	malo	manj	kot	deset	let	poprej,	dne	
11.	februarja	leta	1848.	Gotovo	mu	je	bilo	slovo	od	
prijateljev	in	znancev	silno	težko,	saj	so	se	mu	ved
no	bolj	zgoščevale	slutnje,	da	bo	kmalu	umrl.	Bil	je	
brez	denarja;	za	potovanje	v	Evropo	je	moral	vzeti	
v	Kartumu	2.000	goldinarjev	na	posodo	in	naprej	
plačati	oderuške	obresti	25%,	to	je	500	goldinarjev	
(Zgodnja	Danica	10.	6.	1858).
Če	 bi	 sešteli	 samo	 tiste	 Knobleharjeve	 vožnje	

po	Nilu,	ki	so	zapisane,	bi	znesle	skoraj	štiri	 leta.	
Zdaj	je	nastopil	zadnjo.	S	seboj	je	vzel	12-letnega	
zamorskega	gojenca	Jakoba	Habeši,	da	ga	pelje	v	
Rim.	Deček	je	bil	doma	iz	Kartuma.	Značaja	je	bil	
zelo	blagega	 in	krotkega;	bil	 je	nadarjen	 in	 je	že	
precej	 gladko	 bral	 in	 pisal	 arabsko	 in	 italijansko.	
Nič	 drugega	 ni	 hotel	 slišati	 kot	 da	 bo	 duhovnik.	
Knobleharja	je	s	solzami	prosil,	naj	ga	vzame	s	seboj	
v	Rim,	na	Propagando.
3.	decembra	je	Kirchner	pisal	iz	Kartuma	Jeranu	

(Zgodnja	Danica,	18.	2.	1958).	Pismo	je	najbrž	oddal	
po	Knobleharju.	Piše	mu:

»Zdaj	Ti	vendar	morem	sporočiti	veselo	novico,	
da	je	g.	provikar	zares	odpotoval	v	Evropo.	Ako	ga	
bo	Gopod	varoval	na	težavnem	potu	skozi	puščavo	
in	na	nevarnih	 valovih	Nila,	 kakor	 ga	 je	 do	 zdaj,	
bodo	ljubi	Slovenci	spet	videli	svojega	apostolskega	
rojaka	 živega	 in	 zdravega.	 Vendar	 bi	 se	 utegnil	
prihod	g.	provikarja	na	Slovensko	in	Nemško	neko-
liko	zakasniti.	Najprej	hoče	iti	v	Rim	in	tamkaj	na	
ti	hem	preživeti	sveti	postni	 in	velikonočni	čas.	Po	
veliki	noči	hoče	urediti	važna	opravila,	ki	so	ga	k	
po	tovanju	posebno	nagnila,	zlasti,	da	se	ustanovi	
zamorski	zavod	v	Rimu	in	da	se	kakšen	cerkveni	red	
dobi	za	osrednjeafriški	misijon.	Tako	se	bo	z	vedno	
novo	armado	rušilo	satanovo	kraljestvo,	ki	je	tukaj	
posebno	močno.	Potrebna	so	semenišča	za	bodoče	
afriške	 duhovnike,	 urejena	 po	 afriških	 potrebah;	
krščanska	soseščina	naj	bi	jih	blagovoljno	poživljala	
in	 ogrevala.	 Vrste	 Kristusovih	 vojskovalcev	 bodo	
morali	 obnavljati	 cerkveni	 redovi;	 njih	 člani	 bodo	
morali	sproti	nadomeščati	tiste,	ki	obnemorejo.
Iz	Rima	bo	gospod	provikar	potoval	čez	Francosko	

in	Angleško	na	Nemško,	da	bi	našemu	misijonu,	ki	
ga	poznajo	in	podpirajo	skoro	samo	v	Avstriji,	tudi	
drugod	pridobil	veljavo	in	mu	obudil	novih	članov.	
Gospod	bo	vodil	stopinje	svojega	služabnika	in	bo	
dal	njegovemu	jeziku	moč	do	katoliških	src.	Temelj-
ni	kamen	krščanske	prihodnosti	v	osrednji	Afriki	je	
položen.	Evropa	mora	na	njem	zidati	in	bo	zidala;	ne	
bo	se	utrudila	pošljati	svoje	sinove	in	svoje	denarne	
prispevke	za	nadaljnje	delo.	Afrika	mora	biti	reše
na!	Čeprav	mlada	osrednjeafriška	Cerkev	le	počasi	
napreduje,	kakor	sploh	sleherno	veliko	delo,	se		pa	
lahko	tembolj	zanašamo	na	njeno	trdnost.	Misijon
sko	delo	namreč	ne	obstaja	v	naglem	zaporednem	
krščevanju,	ampak	v	tem,	da	se	mladina	skrbno	izuči	
in	vzgoji;	da	se	modro	upoštevajo	in	izkoriščajo	vse	
okolnosti;	da	se	s	krščansko	čednostjo	in	potrpežlji
vostjo	pridobivajo	srca	odraslih,	odvrnjena	od	Boga,	
in	da	se	misijonarji	tako	zakoreninijo	v	tej	okolici,	da	
ji	postanejo	neobhodno	potrebni.	Teh	vodil	se	je	naš	
misijon	zmerom	držal;	krstili	smo	samo	take,	ki	sta	
jim	večmesečna	preskušnja	in	priprava	bili	porok,	
da	bodo	krščansko	živeli,	in	ki	je	misijon	mogel	tudi	
potem	paziti	na	njihovo	vedenje	in	izpopolnjevanje.	
Zato	se	ne	morem	ponašati	s	tisoči	novih	kristjanov;	
tisti	pa,	ki	so	deležni	milosti	sv.	krsta,	so	v	neprestani	
zvezi	z	misijonom.	Prej	je	misijon	kupoval	zasužnje-
ne	otroke;	zdaj,	ko	je	suženjstvo	odpravljeno,	pa	
spre	jemamo	sirote,	zapuščene	otroke.
Izmed	 prejšnjih	misijonskih	 gojencev	 jih	 je	 že	

precej	odraslo	v	fante	in	dekleta,	ki	delajo	v	misijo
nu	in	za	misijon.	Razen	dveh	ali	treh	vsi	delajo	čast	
in	veselje	svoji	krščanski	vzgoji.	Jožef	Vodiški	(od
kupnino	zanj	so	zbrali	v	župniji	Vodice	pod	Šmarno	
goro),	ki	je	v	vseh	ozirih	izvrsten	mladenič,	se	je	to	
leto	po	krščansko	poročil	z	Marijo	Uršič.
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BRA LI SMO . . .
VATIKAN — 3.	 decembra	 je	 službo	 v	 švicarski	
gardi	nastopilo	14	novih	gardistov.	Papež	je	potr
dil	 predlog,	 da	 se	 število	gardistov	 s	110	poveča	
na	135.	Tiskovni	predstavnik	papeške	vojske	Uras	
Breitenmoser	je	spremembo	utemeljil	z	naraščan
jem	zahtev	in	razširjenim	delovnim	področjem.
RIM — Papež	je	8.	decembra	tako	kot	vsako	leto	
obiskal	 Marijin	 kip	 na	 Španskem	 trgu	 in	 molil	 k	
Brezmadežni,	da	bi	se	Rimljani	potrpežljivo	zmogli	
spoprijemati	z	vsakdanjimi	neprijetnostmi	ter	da	bi	
si	prizadevali	za	to,	da	bi	bilo	mesto	lepše	in	boljše	
za	bivanje.	Zatem	je	obiskal	vodstvo	in	uredništvo	
dnevnika	Il	Messagero.
ORAN — V	Oranu	v	Alžiriji	je	kardinal	Angelo	Bec
ciu,	prefekt	Kongregacije	 za	 zadeve	svetnikov,	8.	
decembra	razglasil	19	mučencev,	med	njimi	škofa	
Pierra	Claverieja,	menihe	iz	Tibhirina	in	redovnice.	
Papež	je	v	pismu	ta	dogodek	označil	za	»veliko	zna
menje	 bratstva	 pod	 alžirskim	nebom,	namenjeno	
vsemu	svetu«.	Prefekt	Becciu	je	v	pridigi	poudaril,	
da	so	novi	blaženi	v	Alžiriji	ustvarjalci	miru	in	priče	
bratstva,	Cerkev	pa	želi	služiti	alžirskemu	ljudstvu.
MÜNCHEN — 10.	decembra	je	umrl	91-letni	nemški	
katoliški	 filozof	 Robert	 Spaemann.	 V	Münchnu	 je	
poučeval	filozofijo	od	leta	1973	do	1992;	posvečal	
se	je	etičnim	vprašanjem,	zaradi	česar	je	nasproto
val	jedrskemu	orožju.	Bil	je	član	Papeške	akademi
je	za	življenje	in	je	izražal	ostro	kritiko	evtanazije.	
Bil	je	blizu	zaslužnemu	papežu	Benediktu	XVI.
RIO DE JANEIRO — 49-letni	moški	je	11.	decem
bra	 v	 katedrali	 jugovzhodnega	 brazilskega	mesta	
Campinas	ustrelil	pet	ljudi,	štirje	so	bili	ranjeni.	Za
tem	je	storil	samomor.	Ozadja	umora	raziskujejo.
GUADALUPE — Za	praznik	guadalupske	Matere	Bož
je	je	12.	decembra	v	ta	romarski	kraj	poromalo	8,7	
milijona	ljudi	z	vsega	sveta,	največ	iz	Mehike	in	Latin
ske	Amerike,	skoraj	poldrugi	milijon	več	kot	lani.
STRASBOURG — Strasbourški	nadškof	Luc	Ravel	
je	v	pogovoru	za	francoski	dnevnik	La	Croix	dejal,	
da	je	storilec	napada	v	Strasbourgu,	v	katerem	je	
bilo	pet	smrtnih	žrtev	 in	enajst	ranjenih,	ciljal	na	
simbolno	tarčo	—	božični	sejem	in	evropsko	pres
tolnico.	13.	decembra	so	na	nadškofovo	pobudo	v	
stolnici,	 nedaleč	 stran	 od	 kraja	 napada,	 pripravili	
ekumensko	molitev	za	žrtve	in	za	mir.	Papež	Fran
čišek	je	obsodil	nasilje	in	izrazil	sočutje	prizadetim	
družinam	in	francoskemu	ljudstvu.
KINŠASA — Katoliška	cerkev	je	novembra	objavila	
kodeks	ravnanja	za	duhovne	in	pastoralne	delavce	
med	kampanjo	pred	predsedniškimi	volitvami	23.	
decembra.	 Prepovedano	 je	 omogočiti	 nastopanje	
politikom	med	obredi,	sodelovati	v	volilni	tekmi	ali	
zanjo	dajati	na	voljo	cerkvene	prostore.
BRUSELJ — Poročilo	Evropskega	parlamenta	nava
ja,	da	vsako	leto	v	Sloveniji	zaradi	korupcije	izgine	
več	kot	8,5	milijarde	evrov,	kar	je	približno	8,5%	
celotnega	slovenskega	bruto	družbenega	proizvo
da,	kar	je	več	kot	Slovenija	nameni	za	zdravstvo.

VATIKAN — Papež	Frančišek	je	potrdil	nov	zakon	
o	upravljanju	vatikanske	države.	Njegov	namen	je	
poenostavitev	številnih	uradov	 in	dejavnosti	Vati
kana	ter	krepitev	preglednosti	in	nadzora	nad	pro
računom.	Število	posameznih	uradov	znotraj	krov
nega	glavnega	tajništva	se	bo	z	devet	zmanjšalo	na	
sedem,	manjši	 uradi	 bodo	 združeni,	 ustanovljena	
bo	tudi	enota	za	nadzor.
SANTIAGO — Papež	Frančišek	je	13.	oktobra	za
radi	 zlorab	 nad	mladoletnimi	 laiziral	 dva	 čilenska	
škofa.	To	sta	Francisco	José	Cox	Huneeus,	upoko
jeni	nadškof	La	Serene	in	Marco	Antonio	Órdenes	
Fernández,	upokojeni	škof	škofije	Iquique.	Na	od
ločitev	se	ni	moč	pritožiti.	Čilenska	škofovska	kon
ferenca	je	znova	prosila	za	odpuščanje
SANTIAGO — Čilski	duhovnik	John	O’Reilly	iz	reda	
Kristusovih	 legionarjev,	 rojen	 sicer	 na	 Irskem,	 je	
14.	decembra	po	izpolnitvi	štiriletne	zaporne	kazni	
na	zahtevo	oblasti	moral	zapustiti	Čile.	Leta	2014	je	
bil	obsojen	zaradi	spolne	zlorabe	v	šoli,	ki	jo	vodijo	
Kristusovi	legionarji.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	17.	decembra,	na	
svoj	82.	rojstni	dan,	opravljal	običajne	obveznosti:	
sprejel	 je	 generalno	 direktorico	 Unesca,	 apostol
skega	nuncija	pri	OZN,	se	srečal	s	šrilanškim	ško
fom	…	Že	dan	pred	tem	pa	je	upihnil	nekaj	svečk	
na	veliki	rumeno-beli	torti.	Podarili	so	mu	jo	otroci,	
ki	se	zdravijo	v	ambulanti	svete	Marte.
VATIKAN — Papež	Frančišek	bo	konec	marca	obis
kal	Maroko,	v	začetku	maja	pa	Bolgarijo	in	Makedo
nijo,	je	sporočil	tiskovni	urad	Svetega	sedeža.	Od	
5.	do	7.	maja	bo	v	Bolgariji	najprej	obiskal	Sofijo,	
zatem	pa	mesto	Rakovski,	kjer	v	prebivalstvu	pre
vladujejo	rimokatoličani.	V	makedonski	prestolnici	
Skopje,	kjer	se	je	leta	1910	rodila	mati	Terezija,	bo	
obiskal	majhno	katoliško	skupnost.
WASHINGTON — Ameriški	 predsednik	 Donald	
Trump	je	podpisal	zakon,	s	katerim	se	Združene	dr
žave	Amerike	obvezujejo,	da	bodo	kristjanom	in	ja
zidom	iz	Sirije	in	Iraka	nudile	človekoljubno	pomoč.
LAHORE — Pakistanska	kristjana,	brata	Qaisar	in	
Amoon	Ayub,	ki	so	ju	zaprli	leta	2015,	sta	bila	obso
jena	na	smrt	zaradi	bogoskrunstva.	Obsodba	jima	
je	bila	iz	varnostnih	razlogov	izrečena	13.	decembra	
v	zaporu	v	Jhelumu.	Očitajo	jima	objavo	gradiva	na	
spletni	strani,	ki	naj	bi	bilo	žaljivo	do	muslimanov.	
Obtožbe	do	bratov	izvirajo	iz	leta	2011,	kristjani	pa	
trdijo,	da	je	bila	spletna	stran	nedejavna	že	od	leta	
2009.	Organizacija	Class,	ki	 ju	brani,	bo	na	višje	
sodišče	v	Lahoreju	vložila	pritožbo.
DŽAKARTA — V	ožini	Sund	so	ob	zadnjem	cuna
miju	spravili	na	varno	17	morskih	želv.	V	bližnjem	
naravnem	parku	pa	grozi	iztrebljenje	javaskim	no
sorogom,	od	katerih	jih	je	ostalo	komaj	okrog	70.
VATIKAN — Sveti	sedež	je	27.	decembra	sporočil,	
da	je	bil	Angelo	Proietti	17.	decembra	obsojen	na	
dve	leti	in	pol	zaporne	kazni	zaradi	pranja	denarja	
prek	 svojega	 računa	 na	 Inštitutu	 za	 verska	 dela	
(IOR).	Poslovneža	so	prijeli	leta	2016,	ker	je	dve
ma	 gradbenima	 podjetjema	 ukradel	 11	milijonov	
evrov.	Vatikansko	sodišče	 je	 takšno	kazen	 izreklo	
prvič	od	reforme	leta	2013.
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SOFIJA — Bolgarski	parlament	je	21.	decembra	iz
glasoval	veliko	povišanje	proračunskih	sredstev	za	
verske	namene,	da	bi	omejil	vpliv	radikalnega	isla
ma,	ter	registracijo	verskih	objektov	in	tujih	verskih	
osebnosti.	Delež	muslimanov	v	državi	s	prevladu
jočim	pravoslavnim	prebivalstvom	je	13-odstoten.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 18.	 decembra	
imenoval	52-letnega	laika	Andrea	Torniellija,	očeta	
treh	otrok,	za	medijskega	direktorja,	ki	bo	poma
gal	prefektu	za	komuniciranje	Paolu	Ruffiniju.	Tor
nielli,	ki	je	doslej	deloval	kot	časnikar	dnevnika	La	
Stampa	in	portala	Vatican	Insider,	bo	tako	oblikoval	
uredniško	usmeritev	dnevnika	Osservatore	Roma
no,	 vatikanske	 založbe,	 televizijskega	 središča	 in	
novičarske	strani	Vatican	News.	Za	glavnega	ured
nika	dnevnika	Osservatore	Romano	je	bil	imenovan	
univerzitetni	profesor	in	publicist	Andrea	Monda.
LOS ANGELES — Papež	 je	 19.	 decembra	 spre
jel	 odstop	Alexandra	Salazarja,	pomožnega	škofa	
v	 Los	Angelesu.	Nadškof	 Jose	Gomez	 je	 v	 pismu	
pojasnil,	da	je	bil	odstop	povezan	z	obtožbami	ne
ustreznega	ravnanja	z	mladoletno	osebo	v	devet
desetih	letih.	Sodišče	je	obtožbe	leta	2002	zavrglo.
VATIKAN — Papeški	svet	za	kulturo	je	17.	decem
bra	objavil	sklepe	nedavne	konference	o	spremem
bi	 namembnosti	 opuščenih	 cerkva.	 Med	 drugim	
priporočajo	 vključitev	 celotne	 skupnosti	 vernikov	
v	odločanje,	dajanje	prednosti	kulturni	 in	socialni	
rabi	cerkva	ter	usposabljanje	duhovnikov	za	varo
vanje	kulturne	dediščine.
BETLEHEM — Jezusovo	rojstno	mesto	in	palestin
ska	območja	so	v	letu	2018	doživela	močno	turis
tično	rast.	Po	navedbah	župana	Salmana	je	Betle
hem	od	začetka	leta	do	konca	novembra	obiskalo	
1,1	milijona	romarjev.
RIM — Papež	 Frančišek	 je	 italijanskim	 vojakom,	
ki	so	bili	za	božič	v	službi,	poslal	kratko	video	spo
ročilo,	ki	je	objavljeno	na	Facebook	strani	italijan
ske	vojske.	Zahvalil	se	jim	je	za	njihovo	službo	in	
pohvalil	njihov	»pogum	in	čut	za	darovanje«,	saj	ni	
lahko	praznovati	božiča	daleč	od	doma	in	družine.	
V	zelo	osebnem	sporočilu	je	dejal,	da	»ljubezen	do	
domovine	krepi	čut	za	služenje«.
MOSKVA — Moskovski	patriarh	Kiril	I.	je	vodje	av
tokefalnih	pravoslavnih	cerkva	v	pismu	pozval,	naj	
novoustanovljene	 Ukrajinske	 pravoslavne	 cerkve	
ne	priznajo	in	ne	vstopijo	v	evharistično	občestvo	z	
njo.	Združitvena	sinoda	v	Kijevu	15.	decembra	naj	
bi	pravoslavju	prizadejala	globoko	rano.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 potrdil	 izvolitev	
kaldejskega	 nadškofa	 v	 Mosulu	 na	 severu	 Iraka,	
Najiba	Mikhaela	Moussa.	Izvoljen	je	bil	na	škofovski	
sinodi	kaldejske	Cerkve.	Potrdil	je	še	izvolitev	mel
kitskega	duhovnika	Eliasa	El-Debeija	 za	nadškofa	
v	Bosri	 in	Hauranu	v	Siriji.	Pri	vzhodnih	cerkvah,	
ki	so	v	občestvu	z	Rimom,	papež	vsakokrat	potrdi	
izvolitev	novega	škofa.
ABUJA — Oboroženci	so	24.	decembra	na	območju	
Anambre	v	Nigeriji	zajeli	katoliška	duhovnika.	Vra
čala	 sta	 se	 s	priprav	na	bližnji	 obisk	nigerijskega	
kardinala	Arinzeja.	V	tej	državi	so	ugrabitve	duhov
nikov	od	leta	2015	čedalje	pogostejši	pojav.

VATIKAN — Med	splošno	avdienco	2.	januarja	je	v	
dvorani	Pavla	VI.	z	nekaj	točkami	nastopila	umet
niška	cirkuška	skupina	s	Kube.	Papež	Frančišek	si	
z	veseljem	ogleda	cirkuške	podvige	in	je	v	nastopu	
sede	 na	 stolu	 tudi	 sam	 sodeloval:	 žogo,	 ki	 jo	 je	
eden	izmed	umetnikov	postavil	na	njegov	kazalec,	
je	 z	užitkom	vrtel.	Prizor	ni	navdušil	 le	navzočih,	
marveč	tudi	številne	na	družbenih	omrežjih.
LILLE — V	Somainu	na	severu	Francije	so	na	sve
ti	 večer	 obhajali	 polnočnico	 v	 bližini	 krožišča,	 na	
katerem	 se	 izmenjujejo	 pripadniki	 protestniškega	
gibanja	 “rumenih	 jopičev”.	 Pri	 maši	 je	 bilo	 okoli	
dvesto	ljudi,	je	poročal	La	Voix	du	Nord.
DUNAJ —	Dva	moška	sta	27.	decembra	v	ropar
skem	napadu	na	samostansko	cerkev	Maria	Imma
culata	v	dunajskem	okrožju	Floridsdorf	 za	več	ur	
zvezala	pet	šolskih	bratov	in	jih	ranila,	enega	izmed	
njih	huje.	Dunajski	nadškof	kardinal	Schönborn,	ki	
je	še	istega	dne	obiskal	šolske	brate,	je	izrazil	pre
tresenost	nad	dogodkom.	»Molim	za	hitro	ozdravi
tev	žrtev	in	kesanje	storilcev,«	je	zapisal.
MADRID — Santiago	 Cantera,	 prior	 benediktin
skega	samostana,	ki	upravlja	 frankistični	spomin
ski	kraj	Valle	de	los	Caidos	(Dolina	padlih),	je	izrazil	
nasprotovanje	izkopu	posmrtnih	ostankov	nekdan
jega	španskega	diktatorja	Francisca	Franca	in	njih
ovi	premestitvi,	za	katero	si	prizadeva	socialistična	
španska	vlada.	Prior	Cantera	je	poudaril,	da	preko
pu	nasprotuje	tudi	Francova	družina.	
KAIRO — Muslimani	 smejo	 za	 božič	 in	 za	 druge	
praznike	kristjanom	čestitati	in	izmenjati	darila,	se	
glasi	 fatva	 (pravno	 stališče	muftija	 ali	 musliman
skega	pravnika),	ki	jo	je	izrekla	mošeja	Al	Azhar	v	
Kairu.	To	je	prva	uradna	presoja	te	ustanove,	ki	do
voljuje	izraze	spoštovanja	ob	nemuslimanskih	praz
nikih.	Povod	za	fatvo	so	bila	svarila	konservativne	
muslimanske	duhovščine	pred	takšnimi	voščili.
DŽAKARTA — Vidni	 indonezijski	 muslimanski	 in	
katoliški	kleriki	so	v	skupni	izjavi	posvarili	pred	če
dalje	večjim	vplivom	skrajno	konservativnega	isla
ma	 v	 Indoneziji.	 Konservativnost	 postane	 »resna	
nevarnost«,	če	se	spremeni	v	»versko	izključevanje	
in	ekstremizem«	ter	v	»orodje	političnih	interesov.«
KAIRO — 5.	januarja,	dva	dni	pred	koptskim	boži
čem,	je	policist	izgubil	življenje,	ko	je	pred	cerkvi
jo	v	predmestju	Kaira	razstavil	bombo,	najdeno	v	
torbi	na	bližnji	strehi.	O	najdbi	je	policijo	obvestil	
imam	tamkajšnje	mošeje.	Dva	druga	policista	sta	
bila	ranjena.	Koptski	papež	Tavadros	II.	je	obžalo
val	policistovo	smrt	in	pohvalil	njegovo	hrabrost.	
LYON — Od	7.	do	9.	januarja	so	na	obravnavi	na	
sodišču	 v	 Lyonu	 očitali	 tamkajšnjemu	 nadškofu	
kardinal	 Philippu	 Barbarinu,	 da	 ni	 prijavil	 spolnih	
zlorab,	ki	jih	je	duhovnik	Bernard	Preynat	zagrešil	
nad	 70	mladoletnimi	 v	 sedemdesetih	 in	 osemde
setih	letih.	Po	oprostitvi	leta	2016	zdaj	kardinala	po	
posebnem	postopku	spet	toži	deset	žrtev.	
HO CHI MINH — V	Ho	Chi	Minhu	v	Vietnamu	so	
francoski	 redovni	 družbi	 Pariških	 misijonarjev	 na	
tujem	(Missions	étrangères	de	Paris)	odvzeli	48.000	
kvadratnih	metrov	veliko	zemljišče	in	na	njem	po
rušili	hiše,	ki	so	jih	zgradile	katoliške	družine.



FEBRUAR 201940

Jože Dolenc

S LOV ENSKI ROMAR

BOŽJEPOTNIŠTVO NE POZNA MEJA

V	romanju	ali	božjepotništvu	dobijo	globoke	zna
čilnosti	naše	človečnosti	poseben,	rekli	bi,	smiseln	
izraz.	Romanje	pomeni,	da	še	nismo	na	cilju,	ampak	
šele	 na	 poti	 k	 cilju,	 k	 dovršitvi	 naše	 človečnosti,	
našega	bivanja	na	zemlji.	Kot	romarji	težimo	za	ti
stim	končnim	ciljem,	ki	ga	človek	najde	v	Bogu.	To	
velja	za	posameznika	in	za	
vse	človeštvo.	Sveto	pismo	
opisuje	začetek	zveličavne	
dobe	kot	veliko,	svet	obe
gajoče	 ljudsko	 romanje	 k	
Božji	gori,	kot	božjo	pot,	ki	
ne	pozna	meja.	V	mnogih	
romanjih	se	izraža	globoko	
človekovo	 hrepenenje	 po	
zveličanju,	po	Božji	bližini.	
Zato	 so	 se	 ljudje	 vedno	
znova	odpravljali	na	pot	k	
svetim	krajem,	da	so	pro
sili	pomoči	v	svojih	stiskah	
in	skrbeh,	da	bi	si	izprosili	
zdravje	 in	 odvrnitev	 ne
sreče.	Ljudje	so	se	odpravljali	na	daljna	in	težavna	
romanja,	 da	 so	 delali	 pokoro	 in	 dobili	 odvezo	 za	
svoje	grehe.	Končno	so	se	odpravljali	na	božjo	pot	
zato,	da	so	se	svojim	priprošnjikom	zahvalili	za	iz
prošeno	pomoč.

Nagib	vseh	naših	romanj	je	prepričanje	v	veri,	da	
se	Bog	udeležuje	našega	življenja.	V	tej	trdni	veri	so	
ljudje	romali	in	v	tej	veri	romajo	še	danes:	Bog	živi	
z	nami,	hodi	z	nami	in	živi	naše	življenje	z	nami.	Ro
manja	naj	krepijo	naše	zaupanje,	veselje	do	življenja.
Božje	poti	so	poznali	že	Egipčani,	Grki,	Rimljani	

in	drugi	stari	narodi;	pozna	
jih	 hinduizem	 z	 glavnim	
romarskim	 svetiščem	 v	
Varanasi	 (Benares),	 poz-
nejši	 budizem	 in	 njegova	
ločina	lamaizem	s	kultnim	
romarskim	 središčem	 v	
Lhasi,	 poznajo	 jih	 šinto
isti	 in	 konfucianci.	 Svoja	
romarska	 središča	 imajo	
mohamdedanci	 v	 Kaabi	 v	
Meki	in	v	Medini,	kamor	ro
majo	na	Mohamedov	grob.	
Nomadski	 izvor	 Izraelcev	
je	 bil	 naklonjen	 božjepo
tništvu,	k	občasnemu	vra

čanju	v	določena	svetišča.	Že	Abraham	je	ustanovil	
taka	romarska	svetišča	za	svojo	rodbino.	Očak	Jakob	
se	 kot	 romar	 ponovno	 vrača	 v	 Betel,	 »on	 in	 vse	
ljudstvo,	ki	je	bilo	z	njim.	Tam	je	postavil	oltar	in	
kraj	imenoval	El	(=	Bog)	iz	Betela,	ker	se	mu	je	tam	

Betel – razvaline svetišča

Ko sem prelistal rokopis sošolca Jožeta Dolenca SLOVENSKI ROMAR, mi je živo stopil pred 
oči naš pokojni profesor slovenščine, dr. Anton Breznik, ko nam je prinesel nazaj zvezke s 
slovensko domači nalogo in je vzkliknil: »Dolenc je spet napisal zelo dolgo in dobro domačo 
nalogo!« Takšen je bil že v gimnazijskih letih, neutruden zbiralec vsega lepega v slovenski 
kulturni zgodovini. Tako se je tudi v tem spisu nadvse potrudil, da bi opisal slovenskega romar-
ja, kakršen je bil v naši preteklosti in je v naši sedanjosti in kaj vse so napisali naši pisatelji 
in pesniki o njem. Začne s temeljno razpravo o romanjih, »ki so utrjevala vero, pobožnost, 
nudila več priložnosti za molitev, zbranost, premišljevanje Božje besede, navajala verne ljudi 
k askezi in spokornosti.«

Sam se izza svojih mladih let spominjam, kaj so romanja pomenila našim kmečkim ljudem. 
Kljub vsem nevšečnostim, dolgi hoji in različnim odpovedim so bila romanja prekinitev enolič-
nega delavnika, nova doživetja, najlepši način povezovanja vaščenov. Menjavala se je pesem 
in molitev, pa tudi veselo kramljanje. Današnja romanja so se v mnogočem spremenila zaradi 
prometnih pripomočkov, ki jih ponuja sodobna družba. Morda so mnogokje prešla v neke vrste 
“verski turizem”. Vsega tega se je v svojih razpravah lotil avtor.

Drugi vatikanski koncil je Cerkev rad poimenoval “potujoče Božje ljudstvo” in s tem nakazal, 
da je vsa Cerkev kakor romarica na poti v “nebeški Jeruzalem”. Zato naša romanja tudi danes 
lahko kristjanu pomagajo do večje zavesti, da nimamo tukaj “stalnega mesta, ampak iščemo 
prihodnje”. Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983 v kan. 1234 naroča, »naj se v božjepotnih 
svetiščih obilneje oskrbuje sredstva odrešenja, ko se skrbno oznanja Božja beseda, primerno 
goji liturgično življenje zlasti z obhajanjem evharistije in svete pokore, in negujejo odobrene 
oblike ljudske pobožnosti.«

Naj ta knjiga, ki je gotovo zanimiv prerez skozi zgodovino svetovnega in našega romarja, 
pomaga osmisliti romanje tudi v našem spremenjenem času in okolju.

Ljubljana, 17. oktobra 1986
Stanislav Lenič

ljubljanski pomožni škof
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Božjepotništvo	 je	 izraz	 pobožnosti.	 Razlogi	 za	
čaščenje	se	spreminjajo	in	tako	si	občestvo	pobožnih	
ljudi	ustvarja	vedno	nova	zbirna	središča,	kamor	se	
v	 živi	molitvi	 stekajo	množice	
romarjev	s	trdnim	zaupanjem	in	
z	vero	v	pripravljenost	Boga	in	
njegovih	svetnikov,	da	prav	na	
tem	kraju	pomagajo	bolj	kot	kje	
drugje.	Tako	se	novim	oblikam	
pobožnosti	 primerno	 pridružu
jejo	nove	božje	poti;	nekdanje	
sicer	še	obstajajo,	čeprav	kult,	
ki	je	božjo	pot	priklical	v	življe
nje,	nima	več	svoje	privlačnosti,	
čemur	je	navadno	tudi	vzrok,	da	
sta	 božjepotni	 kraj	 in	 njegova	
okolica	prišla	v	roke	veri	nena
klonjenih	ljudi.
Z	učlovečenjem	Boga	(teofa

nija)	so	dežela	in	kraji,	v	katerih	
je	 živel,	 deloval,	 trpel	 in	 umrl	

Jezus	Kristus	–	to	je	Palestina	–	postali	“Sveta	de
žela”.	V	nekem	italijanskem	rokopisu	je	prikazano	in	
opisano,	kako	je	Marija	po	Kristusovem	vnebohodu	

s	pobožnostjo	(cum devotione) 
obiskovala	 kraje	 zemeljskega	
življenja	 in	 delovanja	 svojega	
Sina.	Na	teh	krajih	je	molila	in	
premišljevala	o	skrivnostih	odre
šenja.	Skraja	so	bili	le	posame
zniki,	ki	so	kot	romarji	obiskali	
Sveto	deželo,	da	so	se	pri	“viru”	
prepričali	 o	 resničnosti	 izročila	
in	si	tako	okrepili	vero	(Meliton	
iz	Sard,	Origen,	Pionij	iz	Mirne,	
škof	Aleksander	iz	Kapadokije	in	
drugi).	 Ko	 je	 cesar	 Konstantin	
razglasil	krščanstvo	za	svobodno	
vero	in	je	na	pobudo	svoje	mate
re	Helene	dal	zgraditi	veličastne	
cerkve	 Kristusovega	 rojstva,	
Božjega	 groba	 in	 Kalvarije,	 je	

Bog	razodel«	(1	Mz	35,6-7).	Betel	kot	romarski	kraj	
je	omenjen	večkrat	v	Svetem	pismu	stare	zaveze.	
Na	Gospodov	praznik	so	romarji	vsako	leto	prihjali	
v	Šilo,	kjer	je	bila	skrinja	zaveze.	Ko	je	bil	Samuel	
rojen,	se	je	njegova	mati	za	njegovo	rojstvo	zahvalila	
Bogu,	govoreč:	»Od	Gospoda	sem	ga	želela«	(1	Sam	
1,19).	Za	vlade	kralja	Davida	je	postal	Jeruzalem	
glavno	romarsko	središče	Izraelcev.	Trikrat	na	leto	
so	se	morali	vsi	moški	prikazati	»pred	obličjem	Go
spoda	Boga,	Izraelovega	Boga«	(2	Mz	34,23)	–	ob	
treh	glavnih	praznikih:	na	veliko	noč,	na	binkoštni	
praznik	in	na	praznik	šotorov.	Romanja	so	bila	za	
Izraelce	pomembna	traj
na	vez	s	 templjem.	An
tična	pisca	Filon	in	Jožef	
Flavij	 omenjata	 visoko	
število	 romarjev,	 ki	 so	
na	omenjene	tri	praznike	
prihajali	 v	 Jeruzalem	 k	
daritvam.	V	Svetem	pis-
mu	 beremo,	 da	 so	 tudi	
Jezusovi	starši	vsako	leto	
na	 velikonočni	 praznik	
hodili	 v	 Jeruzalem.	 Ko	
so	se	nekoč	po	končanih	
praznikih	vračali,	je	Jezus	
ostal	v	 templju.	Tam	so	
ga	sredi	učiteljev	šele	po	treh	dneh	našli	zaskrbljeni	
starši	(Lk	2,41-47).	Potovanje	iz	oddaljenejših	kra
jev,	kot	je	bil	na	primer	Nazaret,	je	potekalo	tako,	
da	so	se	romarji	razdelili	v	skupine	–	moški,	ženske,	
otroci,	sorodniki	itd.	Pred	odhodom	so	se	dogovorili,	
kje	se	bodo	vsak	večer	sešli	za	prenočevanje.	Na	poti	
iz	Nazareta	v	Jeruzalem	in	obratno	je	bilo	treba	vsaj	
dvakrat	prenočiti.	V	Jeruzalem	so	prišli	1–2	dni	pred	
praznikom,	da	so	se	lahko	obredno	očistili.	Po	kon
čanih	slovesnostih	so	se	romarji	spet	vračali	v	sku

pinah,	ki	so	se	vsak	večer	shajale	v	dogovorjenem	
prenočišču.	Prav	ta	romanja	so	Izraelce	odvračala	
od	malikovanja,	da	so	ohranili	vero	v	enega	Boga	in	
krepili	zavest	skupnosti.	Na	glavne	praznike	je	tudi	
Jezus	večkrat	romal,	prav	tako	apostol	Pavel.
Na	 teh	 romanjih	 so	 Izraelci	 ob	 obisku	 templja	

peli	 romarske	 pesmi.	 V	 njih	 odseva	misel,	 da	 je	
poslušnost	 Jahvéju	 pogoj	 za	 vstop	 v	 svetišče,	 za	
udeležitev	obrednega	obhoda	skrinje	zaveze	in	za	
upanje	 na	 razsodbo.	 Zbirko	 psalmov	 120	 –	 134	
z	napisom	Romarska	pesem	po	pravici	 imenujejo	
Zbirko	romarskih	pesmi.

Sveto	 pismo	 govori	
tudi	o	romanju	ljudstev.	
Ob	koncu	časov	bo	nad	
Sionom,	mestom	na	gori,	
zasijalo	Božje	veličastvo.	
Nekoč	nepomembno	me
sto	 bo	 postalo	 cilj	 veli
častnega,	miroljubnega	
romanja	ljudstev.	V	apo
stolski	 in	 poapostolski	
dobi	 ni	 bilo	 vzroka	 za	
kakršnokoli	obliko	judov-
skega	 romanja,	 pač	 pa	
sta	 tempelj	 in	 njegovo	
osrednje	bogočastje	pri

vlačevala	Jude	iz	vsega	sveta.	Razdejanje	templja	
in	 kar	 zadeva	 kult	 in	 pobožnost,	 odpor	 proti	 na
vezanosti	na	kakšen	drug	kraj,	kakor	tudi	pogled,	
uprt	v	skorajšnji	drugi	Gospodov	prihod,	so	pretrgali	
judovski	izročilo.	Judovski	kristjani	so	sicer	še	romali	
na	grobove	očakov	in	svetnikov,	prenos	te	religiozne	
navade	na	svetnike	novega	Božjega	ljudstva	pa	ni	bil	
mogoč,	ker	za	grobove	večine	apostolov	niso	vedeli.	
Za	to	obliko	romanja	v	čast	svetnikom	in	relikvijam	
še	ni	bilo	prave	utemeljitve.

Lhasa – Tibet

ZGODOVINA KRŠČANSKEGA BOŽJEPOTNIŠTVA

Bazilika rojstva
Betlehem
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prihajalo,	v	Palestino	zmerom	več	romarjev,	celo	od	
daleč,	na	primer	 iz	Britanije.	V	najpomembnejših	
božjepotnih	 krajih	 so	 zgradili	 hospice	 za	 številne	
romarje.	 Od	 tedaj	 imamo	 tudi	 tako	 imenovane	
itinerarije,	 topografsko,	 kulturnozgodovinsko	 in	
božjepotniško	bogate	potopise.	Za	 romarje,	ki	 so	
prihajali	iz	zahodne	Evrope,	je	bila	pot	po	morju	od	
7.	stoletja	dalje	tvegana,	saj	so	jo	ogrožali	Arabci,	
pot	po	kopnem	pa	so	Seldžuki	v	11.	stoletju	zaprli.	
Zasedba	Svete	dežele	z	“neverniki”	je	bila	povod	za	
skoro	200	let	(od	l.	1096	do	l.	1291)	trajajoče	pohode	
–	križarske	vojske,	ki	naj	bi	osvobodile	deželo.	Šele	
sodobna	prometna	sredstva	so	omogočila	velikemu	
številu	kristjanov	obisk	Svete	dežele.	Skozi	stoletja	
in	stoletja	je	Sveta	dežela	ohranila	svojo	privlačnost.	
Tudi	Rim	je	kot	središče	krščanstva	kmalu	postal	cilj	
številnih	romarjev.
Tako	 se	 je	 v	 4.	 stoletju	 razvila	 značilna	 oblika	

pobožnosti:	romanje	ali	božjepotništvo.	Množično	so	
romali	verniki	–	pogosto	zelo	od	daleč	–	k	svetiščem,	
ki	so	bila	posvečena	znanim	mučencem:	k	svetemu	
Menasu	v	Egiptu,	 zahodno	od	Delte,	 k	 sedmerim	
makabejskim	bratom,	k	 svetemu	
Babilasu	v	Antiohiji,	k	svetemu	Ja
nezu	v	Efezu;	k	svetemu	Demetriju	
v	Solunu;	v	Iliriji	so	romali	k	sveti	
Anastaziji	v	Sirmiumu,	k	svetemu	
Kvirinu	v	Siscii,	današnjem	Sisku.	
Relikvije	tega	slavnega	mučenca	so	
častili	tudi	v	Rimu,	Milanu	in	Ogle
ju.	Razumljivo	je,	da	so	bili	poseb
no	obiskani	sveti	kraji	v	Palestini;	
ti	so	predstavljali	posebno	skupino	
martirijev	in	so	se	kot	prvi	razvili	
že	koli	 leta	330.	To	nam	potrjuje	
Evzebijevo	 pričevanje	 in	 veliča
stne	zgradbe	cesarja	Konstantina:	
v	 Jeruzalemu	 rotunda	 Anastasis	
okrog	 Kristusovega	 groba,	 njej	
sosednja	bazilika	na	kraju	Kalvari
je,	na	Oljski	gori	bazilika	Eleone	in	
vnebohodna	cerkev;	v	Betlehemu	
bazilika	Kristusovega	rojstva	in	tako	naprej.	Romarji	
so	obiskovali	martirije,	ki	so	bili	posvečeni	spominu	
stare	zaveze:	Abrahamu	v	Mambri,	v	Hebronu,	Jobu	
v	Karneasu	in	predvsem	Mojzesu	na	gori	Nebo,	kakor	
tudi	daljnemu	svetišču	na	gori	Sinaj.
Ti	 romarji	 so	 nam	 zapustili	 prve	 zapise	 svojih	

božjih	poti.	Znani	so	opis	romanja	iz	Bordeauxa	v	
Jeruzalem,	potopisni	spomin	redovnice	Eterije	(Ae
theriae)	iz	Akvitanije	v	Galiji	(okrog	leta	400);	njen	
zapis	je	posebno	dragocen	zaradi	podrobnega	opisa	
liturgije	 v	 Jeruzalemu,	 liturgije,	 ki	 je	 prav	 zaradi	
božjepotništva	izžarevala	na	vso	Cerkev.
Pojav	božjepotništva	je	zanimiv	v	več	pogledih:	

kot	pobožnost,	ki		izhaja	iz	njega,	odkriva	pristno	
vnemo	 za	 zgodovinske	 korenine	 krščanske	 vere;	
kot	askeza,	spričo	težav	in	dolžine	potovanja	s		po
udarjeno	težnjo	po	spravi;	odkriva	pa	tudi	mnoge	
posvetne	prvine,	radovednost,	veselje	do	potovanja.	
Da	preprosto	verno	ljudstvo	ne	razlikuje	med	živimi	
in	mrtvimi	 svetniki,	 potrjujejo	 romanja	 k	 velikim	

asketom		in	puščavnikom,	zlasti	k	stilitom	ali	stolp-
nikom,	na	stolpih	stoječim	menihom.	Med	temi	so	
najbolj	znani	Simeon	Stilit	(Starejši),	Simeon	Stilit	
(Mlajši)	na	hribu	Mons	mirabilis	pri	Antiohiji,	Daniel	
Stilit	v	Anaplu	pri	Carigradu	in	drugi.	Množice	ljudi	
so	 v	 trumah	 prihajale	 gledat	 in	 občudovt	 stilite,	
iskat	sveta	pri	njih	,	duhovne	tolažbe.	Simeon	Stilit	
Starejši	je	skoraj	40	let	prebil	na	stebru;	k	njemu	
so	prihajai	ljudje	iz	Sirije,	Arabije,		Perzije,	Iberije,	
iz	Rima,	Italije,	Španije	in	Galije.	Trume	romarjev	
so	prihajale	tudi	k	velikemu	puščavniku	sv.	Antonu.	
Podobno	kakor	nekoč	k	stilitom,	so	se	ljudje	zatekali	
po	duhovno	 in	 telesno	pomoč	k	stigmatikom,	kar	
je	dalo	pobudo	za	nove	božje	poti.	Že	v	zgodnjem	
krščanstvu	so	se	verniki	obračali	na	umrle	svetnike.	
To	so	bili	najprej	mučenci,	katerih	čaščenje	se	 je	
začelo	proti	koncu	2.	stoletja.	Med	leti	300	in	500	
so	v	mnogih	krajih	nastale	božje	poti	h	grobovom	
mučencev,	ki	niso	bili	zmerom	na	kraju	mučenja.	
Tako	so	zlasti	po	velikih	preganjanjih,	v	katerih	je	
umrlo	mučeniške	smrti	na	stotine	pričevalcev	vere,	
nastale	tedaj	sloveče	božje	poti:	v	Rusafi	(mučenca	

Bakh	in	Sergij),	v	Euhaiti	(Teodor),	
Halkedonu	(Evfemija),	v	Carigradu	
(Kozma	in	Damijan),	Solunu	(De
metrij),	 Kartagini	 in	 več	mestih	
v	 severni	 Afriki	 (Ciprijan	 in	 Šte
fan),	 v	Meridi	 (Evlalija),	Valenciji	
in	 Saragozi	 (Vincencij).	 Tudi	 Rim	
je	 zgodaj	 postal	 privlačno	mesto	
števinih	romarjev,	ki	so	prihajali	na	
grobova	apostolov	Petre	in	Pavla	in	
na	grobove	drugih	mučencev	(La
vrencija,	Pankracija	in	drugih).	Rim	
je	kot	središče	krščanstva	ostal	še	
danes	 najprivlačnejša	 božja	 pot,	
saj	je	celo	ime	romanje	nastalo	od	
latinskega	imena	za	Rim	(Roma).	
Od	10.	stoletja	dalje	je	ena	najpo
membnejših	 božjih	 poti	 Santiago	
de	 Compostela,	 kjer	 naj	 bi	 bil	
domnevni	grob	apostola	Jakoba.	V	

Efez	so	hodili	romarji	na	domnevni	grob	evangelista	
Janeza,	v	Nolo	na	grob	spoznavalca	Feliksa,	v	Tours,	
kjer	spomin	na	Martina	po	še	več	kot	tisoč	letih	sveti	
še	danes	in	je	njegov	grob	znana	božja	pot	francoske
ga	naroda.	Zelo	znane	italijanske	božje	poti	so	Assisi	
(sv.	Frančišek),	Padova	(sv.	Anton),	Loreto	(hiša	iz	
Nazareta).	Ne	samo	telesne	relikvije,	tudi	spominski	
predmeti,	predvsem	mučeniško	orodje,	so	priklicali	
v	življenje	marsikatero	božjo	pot.	To	velja	za	Kristu
sov	križ,	ki	so	ga	od	leta	350	kazali	v	Jeruzalemu	
in	so	njegove	drobce	kot	dragocen	spomin	raznesli	
po	vsem	krščanskem	svetu.	Med	znane	božjepotne	
kraje,	kjer	so	častili	svetinje	sv.	Treh	kraljev,	sodijo	
Aachen,	Köln	in	nekatera	druga	porenska	svetišča.	
K	aachenskim	štirim	svetinjam	so	se	napotili	romarji	
vsakih	sedem	let.	Prav	na	te	božje	poti	so	Slovenci	
dolga	stoletja	radi	romali.	Sloves	mnogih	božjih	poti	
je	še	posebno	rasel	zaradi	odpustkov,	ki	so	jih	po
deljevali	papeži	posameznim	romarskim	središčem	
v	posebnih,	tako	imenovanih	odpustkovnih	listinah.

Božji grob
jeruzalemJ
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SIN ČLOVEKOV, SIN BOŽJI

NJEGOVO ČLOV EŠKO ŽIV LJENJE
Običajen	človek	–	tak	je	Jezus	v	vsem	evangeliju,	

eden	od	malih	 ljudi,	med	katerimi	 je	 izbiral	svoje	
učence,	živel	njihovo	življenje,	jedel	in	se	oblačil	ka
kor	njegovi	rojaki	istega	stanu.	Gotovo	ni	potrebno,	
da	pod	pretvezo	zgodovinske	verodostojnosti	preveč	
ponižujemo	 njegov	 lik,	 da	 hočemo	 po	 bedastem	
obrazcu	narediti	iz	njega	“proletarca,	sina	služkinje”.	
Vsaki	potezi,	s	katero	se	kaže	v	svoji	preprostosti,	
morajo	ustrezati	tudi	one,	ki	razodevajo	v	očeh	mno
žice	svojo	veličino.	Ko	gledamo	v	njem	skromnega	
rokodelca,	človeka	preprostega	stanu,	moramo	imeti	
pred	očmi	tudi	podobo	Jezusa,	ki	ozdravlja,	preroka	
in	čudodelnika,	prav	tako	kot	podobo,	ki	so	jo	po
veličano	v	Njegovi	slavi	gledali	na	gori	Peter,	Jakob	
in	Janez.	Popolnoma	upravičeno	je,	ne	da	bi	pri	tem	
zapadli	v	ceneno	obnavljanje	“krajevne	barve”,	da	si	
predstavljamo	Jezusa	s	pomo
čjo	tega,	kar	še	danes	vidimo	v	
palestinkih	 šegah	 in	 navadah.	
Sploh	je	treba	izkoristiti,	kar	je	
znal	negibni	Vzhod	še	ohraniti,	
preden	 bo	 avtomobil	 dokonč
no	uničil	 izročilo	 ter	dokončno	
povsod	 uvedel	 čepico,	modro	
obleko	mehanika	in	prazno,	za	
vse	 porabno	 bencinsko	 ročko.	
Toda	kadar	ne	govorimo	več	o	
Jezusovi	obleki	in	hrani,	ampak	
o	njegovi	razumski	izobrazbi,	o	
jezikih,	ki	jih	je	govoril,	čutimo	
Božjo	 skrivnost	 bolj	 v	 bitju	 iz	
mesa	in	krvi;	in		nastane	vpra
šanje,	ali	ni	bil	on,	ki	je	imel	v	
sebi	vse	darove	Svetega	Duha,	
po	njih	spremenjen	do	dna	svo
jega	človeškega	bistva.
Njegovo	 ime	ni	bilo	nič	po

sebnega:	Ješúa	izvira	iz	Jahošu,	
“Jahvé	 je	 odrešenje”.	 Istega	
pomena	je	Jehošúa,	s	katerim	
je	označen	 izključno	Jozue,	Nunov	sin	(Jozuetova	
knjiga)	,	in	Jošúa	(Jozue),	ki	je	pri	Nehemiju	izenačen	
z	Ješúa	(Jezus).	V	grških	prevodih	so	vse	semitske	
oblike	podane	z	obliko	Iesoús,	kar	se	izgovarja	Jesús	
(grščina	ima	namreč	samo	en	znak,	jota,	za	“i”	in	
“j”;	“ou”	pa	je	diftong	in	se	izgovarja	kot	“u”).	Pri	
Hebrejcih	je,	kakor	še	danes,	posegala	v	rabo	imen	
moda.	Ime	Jezus,	ki	je	bilo	dolgo	zanemarjeno,	se	je	
zelo	razširilo	s	4.	stoletjem	pred	Kr.	Njegov	pridevek	
“Nazarečan”ni	prekinjal	običaja,	ki	se	zdi,	da	je	bil	
tedaj	zelo	razširjen	v	Izraelu,	namreč	opredeljevati	

človekovo	istovetnost	z	nekakšnim	pridevnikom.
Kakršenkoli	 je	 že	 pomen	 besede	 “Nazarečan”,	

vendar	se	zdi	močno	pretirano,	da	bi	ji	pripisovali	sko
raj	čarobno	moč	glede	na	Janezov	evangelij	(18,5),	
kjer	samo	Jezusov	odgovor	»Jaz	sem,«	ljudem,	ki	
iščejo	 Jezusa	Nazarečana	 v	Getsemaniju,	 podere	
na	tla	krdelo,	ki	ga	je	Juda	Iškarijot	pripeljal,	da	bi	
Jezusa	prijeli;	ali	pa	na	Apostolska	dela	(3,6),	kjer	
Peter	ozdravi	bolnika	»v	imenu	Jezusa	Nazarečana.«	
Nobenega	 dokaza	 ni,	 da	 bi	 Jezus	 sam	ali	 njegovi	
učenci	verovali	v	moč	tega	imena.	Sicer	so	pa	znani	
tudi	 drugi	 podobni	 pridevniki:	 Simon	Kananej	 (Mt	
10,4;	Mr	3,19);	Tomaž	Dvojček	(Jn	11,16;	20,24;	
21,2)	in	drugi.

Tudi	njegova	obleka	se	gotovo	ni	razlikovala	od	
tiste,	ki	jo	še	danes	vidimo	pri	palestinskih	podeže
lanih.	Glava	je	bila	pokrita	s	kosom	blaga,	ki	se	je	

tesno	prilegal	na	čelu	in	je	padal	
na	ramena,	današnji	kufija.	Las
je	in	brada	so	bili	zelo	verjetno	
dolgi.	Na	telesu	je	nosil	platneno	
tuniko,	ki	so	jo	nosili	v	vseh	let-
nih	časih,	kadar	je	bilo	hladno,	
pa	še	volnen	plašč,	ki	je	moral	
imeti	 po	Mojzesovih	 predpisih	
na	vogalih	modre	čope,	kakrš-
nih	 se	 je	 dotaknila	 krvotočna	
žena.	Ali	si	je	pri	molitvi	ogrnil	
beli	obredni	plašč	z	vijoličastimi	
progami	 ter	 si	 pritrdil	 na	 čelo	
in	zapestja	“tefilim”,	škatlice	z	
izreki	potave?	Splošno	so	upo
rabljali	troje	pasov:	z	enim	so	si	
pritrjevali	obleko,	drugi,	z	žepi,	
je	rabil	za	mošnjo,	tretjega,	ki	je	
bil	dolg	kakih	petnajst	metrov,	
so	si		ovili,	kadar	so	šli	na	po
tovanje.	Na	nogah	so,	kakor	še	
danes	vidimo	v	Palestini,	nosili	
sandale:	 običajne	 podplate	 z	
jermeni,	o	katerih	je	rekel	Janez	

Krstnik,	da	jih	ni	vreden	odvezati	Kristusu.
Kadar	je	kam	prišel,	je	prosil	tega	ali	onega	za	

gostoljubje,	kakor	je	bil	in	je	v	veliki	meri	še	vedno	
star	običaj.	V	eni	izmed	sob	ali	na	terasi	pripravijo	
slamnico,	nekakšno	visečo	mrežo	iz	motvozov,	ali	
pa	kar	kožo,	rogoznico	ali	preprogo.	Radi	spe	tudi	na	
polju.	Hladna	noč	je	pravi	užitek	po	vročem	dnevu	
in	sladko	je	počivati	z	glavo	malce	zavito	v	plaščč	
na	dnu	tišine,	ki	jo	napolnjujejo	miriade	zvezd	do	
ure,	ko	s	prihodom	zarje	zadoni	»glas	pastirjev	pri	
napajališčih«	(Sod	5,11).
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Od	svojih	gostiteljev	je	Jezus	izprosil	tudi	velik	
del	 svoje	 hrane.	Dvanajsteri	 in	 njihov	Učenik	 so	
nedvomno	imeli	skupno	mošnjo	–	mošnjo,	ki	jo	je,	
kot	pravi	evangelist	Janez,	upravljal	Juda	Iškarijot.	
Nekaj	 bogatih	 prijateljev,	 predvsem	 žena	»jim	 je	
streglo	 iz	 svojega	premoženja«	 (Lk	8,3).	Njihova	
prehrana	vsekakor	ni	bila	draga.	Galilejski	kmetje	
so	se	zadovoljevali	s	kruhom,	z	mlečnimi	izdelki,	z	
zelenjavo,	s	sadjem	in	seveda	z	ribami.	Voda	je	bila	
najobičajnejša	pijača	skromnih	ljudi.	Vino	in	neka
kšno	pivo	iz	sadja	in	žita	so	hranili	za	razkošnejše	
obede.	Verjetno	se	 je	Jezus	kdaj	pa	kdaj	udeležil	
katere	 od	 pojedin	 –	 kot	 na	 primer	 v	 Kani	 –	 kjer	
vzhodnjaki	radi	razkazujejo	svoj	sijaj,	ali	pogrebnih	
obredov,	kjer	so	jedli	samo	lečo,	kajti,	kot	so	govorili	
rabini,		»kakor	leča	nima	kalic,	tako	tudi	žalosten	
človek	nima	besed.«	Sicer	pa	vse	v	evangeliju	vzbuja	
vtis	preprostega	življenja,	osvobojenega	potreb	ne	
zaradi	posesti	denarja,	ampak	zaradi	odpovedi	 in	
skromnosti.	
Obstaja	 pa	 vprašanje,	 o	 ka

terem	 so	 zeli	 razpravljali.	 Ka
tere	 jezike	 je	 govoril	 Jezus?	 V	
njegovem	 času	 so	 v	 Palestini	
že	 približno	 dvesto	 let	 govorili	
aramejščino.	Aramejci	so	sever
na	 semitska	 veja;	 nekako	 leta	
2000	so	z	neurejenimi	selitvami	
ustanovili	 svoje	glavno	središče	
severno	od	rodovitnega	križišča,	
ob	vznožju	Anti-Taurusa.	Tamkaj,	
v	Haránu,	se	je	prvič	za	dlje	časa	
ustavil	 Abraham,	 ko	 je	 zapustil	
Ur	v	Šinárju;	tja	v	Paddan-Aram,	
“Deželo	očetov”	sta	šla	iskat	ženi	
tudi	Izak	in	Jakob.	Izraelci	so	iz
ražali	svoja	najstarejša	izročila	z	
besedami:	»Moj	oče	je	bil	blodeč	
Aramejec	...«	(5	Mz	26,5).	Te	blo
deče	ljudi,	neizčrpni	vir	potujočih	
plemen	in	neprestane	napadalce,	
ki	so	se	jim	hebrejski	kralji	okoli	
9.	in	7.	stoletja	le	s	težavo	upi
rali,	srečujemo	na	vseh	križiščih	
svete	zgodovine.	Aramejsko	pronicanje	v	vso	Sirijo	
in	Palestino	je	bilo	tako	globoko	in	zveze,	ki	so	jih	ti	
neutrudni	potniki	vzpostavljali	z	Mezopotamijo,	tako	
bogate,	da	se	je	njihov	jezik	razširil	po	vsej	pokrajini	
od	Sinaja	do	Taurusa	in	dalje	do	Perzijskega	zaliva.	
Zato	ni	nobenega	dvoma,	da	je	Jezua	govoril	ara
mejsko.	Evangelij	nam	v	tem	jeziku	poroča	izraze,	
ki	so	prišli	iz	njegovih	ust:	Abbá	(oče),	effetá	(odpri	
se),	lamma	sabaktani	(zakaj	si	me	zapustil),	talitha	
kumi	(deklica,	zbudi	se).	Nekatere	besedne	igre	so	
značilno	aramejske,	na	primer	slovita	»Ti	si	Kefà«	(ti	
si	skala),	druge	pa	moremo	uganiti,	tako	ukaz:	»Pu
sti,	naj	mrtvi	svoje	mrtve	pokopljejo«	(Mt	8,22)	kjer	
se		je	mogel	Jezus	igrati	s	podobnostjo	med	mâthâ	
(vaščani)	in	methâ	(mrtvi).	Ritem,	naglas	in	začetne	
rime	njegovega	sloga	so	prav	gotovo	aramejske.
Toda	ali	je	poznal	Jezus	samo	to	govorico?	Ver

jetno	ne.	Dovolj	 je,	da	preberemo	mesto,	ki	nam	

ga	Luka	kaže	v	shodnici,	kjer	so	mu	podali	zvitek	
»preroka	Izaija.	Odvil	 je	zvitek	 ...«	(Lk	4,16),	pa	
razumemo,	da	je	gotovo	znal	tudi	klasično	hebrej
ščino.	Hebrejščina,	ki	je	že	od	4.	stoletja	pred	Kr.,	
ko	 je	 dokončno	 zmagala	 aramejščina,	 bila	mrtev	
jezik,	pa	ostala	liturgični	jezik,	kakor	je	latinščina	v	
isti	nalogi	preživela	zmago	romanskih	jezikov.	Vsak	
mlad	Jud,	ki	je	končal	šolo	v	shodnici,	je	znal	vsaj	
nekoliko	hebrejsko,	ker	je	bilo	poznavanje	svetega	
jezika	osnova	vse	izobrazbe.
V	deželi	 pa	 je	 bil	 zelo	 razširjen	 še	 tretji	 jezik:	

grščina.	Po	Aleksandrovih	osvojitvah	in	ustanovitvi	
helenističnih	kraljestev	je	imel	ta	jezik,	ki	pa	ni	bil	več	
Platonov,	na	vsem	Vzhodu	in	v	vsem	sredozemskem	
svetu	vlogo	mednarodnega	tolmača,	podobno	kot	ga	
ima	danes	angleščina	ali	ga	je	imela	okoli	leta	2000	
pred	 	Kr.	 babilonščina.	Ko	 je	na	Bližnjem	vzhodu	
nadvladala	aramejščina,	ki	je	ostala	običajna	med	
preprostim	ljudstvom,	je	postala	grščina	jezik	trgo

vine,	diplomacije	in	izobraženega	
življenja.	Rimski	uradniki	 so	po	
teh	deželah	govorili	grško.	Ali	je	
Jezus	znal	ta	jezik?	V	evangeliju	
nam	nič	izrecno	ne	govori	o	tem.	
Vsekakor	v	njegovem	slogu	ni	ču
titi	helenskega	vpliva.	Vendar	Pi
latovo	zasliševanje	močno	vzbuja	
vtis,	da	je	bilo	brez	tolmača,	da	se	
odgovori	dvogovora	izmenjujejo	
med	človekoma,	ki	se,	kar	zadeva	
jezik,	popolnoma	razumeta.	Gre	
pa	seveda	samo	za	vtis.
Zato	nam	tudi	nič	ne	dopušča	

trditi,	da	je	bil	Jezus	“izobražen	
človek”	 v	 današnjem	 pomenu	
besede.	Res	je	sicer,	da	je	nekaj	
največjih	izraelskih	učenikov	izšlo	
iz	preprostega	ljudstva,	preprosti	
rokodelci	so	postali	učeniki	naj
višje	 znanosti,	 za	 kakršno	 je	 v	
očeh	Judov	veljala	Postava.	Toda	
to	 so	dosegli	 z	 velikim	 trudom.	
Mi	pa	nimamo	nobene	opore	za	
trditev,	da	bi	mali	Jezus	posebno	

veliko	šudiral.	Iz	evangelija	vidimo,	da	se	vrti	nje
gova	misel	v	krogih,	ki	so	domači	pobožnim	dušam	
njegovega	 časa	 in	 njegove	 dežele.	 Preprosto	 se	
sklicuje	na	dogodke	iz	stare	zaveze	in	navaja	Sveto	
pismo.	Dovolj	močan	je	tudi	v	razpravljanju	s	farizeji,	
da	jim	more	odgovarjati,	vendar	nikoli	ne	stopi	na	
torišče	pismarjev	in	učenikov;	in	kadar	jih	porazi,	se	
sklicuje	na	zdrav	razum	ali	na	svojo	“novo”	Postavo,	
ki	je	tolikokrat	eno	s	preprostim	naravnim	zakonom.	
Pri	njem	preseneča	tole:	z	neutrudno	vedoželjno
stjo	in	vesoljnim	razumevanjem	združuje	modrost,	
ki	se	zdi,	da	ničesar	ne	dolguje	šoli.	Njegov	način	
govorjenja	 je	edinstven	 in	nenadomestljiv.	V	 tem	
pa	je	tisti	vidik	njegovega	bitja,	kjer	ne	zasije	samo	
to,	česar	si	ne	bi	upali	imenovati	njegov	genij,	ker	
ta	beseda	ostane	zemeljska,	ampak	nekakšno	nad
naravno	razsvetljenje,	kjer	človeški	razum	izžareva	
Svetega	Duha.
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To	 razsvetljenje	 so	 neutajljivo	 razodene	 tiste
mu,	ki	 razmišlja	o	 Jezusovi	naravi	 in	značaju.	Če	
gledamo	s	čisto	naravnega	stališča,	je	jasno,	da	je	
Jezus	človek,	ki	ni	“kakor	drugi	ljudje”.	Od	tod	očitno	
zadrega	vseh	“svobodomiselnih”	kritikov,	ki	hočejo	
gledati	v	njem	samo	človeško,	pa	vendar	čutijo,	da	
jim	manjka	nekaj,	kar	je	pravzaprav	najodločilnejše	
za	Jezusovo	bistvo.
Nekateri	so	se	hoteli	rešiti	iz	zadrege	z	vpraša

njem	o	njegovem	duševnem	zdravju.	Najbolj	znan	
je	 Binet-Sanglé,	 čigar	 knjiga	 “La	 Folie	 de	 Jésus”,	
(Jezusova	blaznost),	Pariz	1908	je	prav	tako	predrz-
na	kakor	površna.	

Imamo	pa	še	mnogo	drugih	v	vseh	jezikih,	npr.	
Loustenovo,	W.	Hierschovo,	Rasmussenovo.	Vse	te	
psihiatrične	trditve	je	povzel	in	zavrnil	A.	Schweitzer	
v	“Psychiatrische	Beurteilung	Jesus”,	Tübingen	1913.	
Vprašanja	so	se	lotili	tudi	psihoanalitiki,	npr.	Berguer	
v	“Quelques	traits	de	la	vie	de	Jésus	au	point	de	vue	
psychologique	et	psychoanaliste”,	Genève	1920)

Nemški	racionalistični	zgodovinar	D.	F.	Strauss	je	
že	sredi	19.		stoletja	prišel	do	tega,	da	je	zapisal,	da	
se	mu	Jezus	zdi	“čisto	blizu	blaznosti”.	Od	tedaj	so	šli	
še	dalje	in	seznam	znakov,	znamenj	in	neizpodbitnih	
dokazov	blaznosti,	ki	so	ga	sestavili	naši	psihiatri	bi	
bil	predolg,	da	bi	ga	prepisal	semkaj.	Ali	ni	dokaz	oči
tnega	preveličevanja	samega	sebe,	če	se	kdo	izdaja	
za	Sina	Božjega	in	za	bodočega	sodnika	sveta?	Ali	ni	
bolestno	pretiravanje	samozavesti,	če	nekdo	nepre
stano	postavlja	samega	sebe	za	vzor	in	začenja	vse	
svoje	govore	z	“jaz”.	Ali	ne	razodevajo	halucinatorske	
narave	dogodki,	kakor	Božje	znamenje	pri	krstu	ali	
pri	spremenitvi?	In	ali	Kristusova	neprestana	hoja	
po	mali	palestinski	deželi	ne	razodeva	zanesenjaške	
strasti	do	potovanja?	Psihoanalitiki	razlagajo	zopet	s	
svoje	plati	mnogo	dogodkov	iz	evangelija,	Jezusove	
besede	in	celo	njegov	molk	s	stališča	poželenja.	Ko	
je	Jezus	odrasel,	ni	več	govora	o	svetem	Jožefu.	Ali	
ni	bilo	morda	v	njem	nekaj	“Ojdipovega	kompleksa”,	
kar	dokazuje	tudi	njegovo	trdo	ravnanje	z	materjo	
v	Kani	...?	Že	Bionet-Sanglé	je	rekel,	da	Jezusova	
plašnost	do	žensk	(?)	»ni	bila	moška;«	in	lahko	si	
mislimo,	kaj	je	sklepala	Freudova	šola	iz	Mt	19,12:	
»...	nekateri	pa	so	se	sami	skopili	zaradi	nebeškega	
kraljestva.«	Nič	manj	fantasti	niso	tudi	tisti	zdravniki,	
ki	z	višin	svojega	strokovnega	znanja	ugotavljajo	
hemofilijo	zaradi	križevega	pota,	o	katerem	poroča	
evangelist	Luka	v	prizoru	na	Oljski	gori	in	sitiofobijo,	
ker	se	je	hotel	Jezus	štirideset	dni	postiti	ter	pljučno	
tuberkulozo	(katere	posledica	je	splošna	oslabelost	
in	negotovost)	zaradi	»krvi	in	vode,«	ki	je	pritekla,	
ko	ga	je	s	sulico	prebodel	vojak.	Bedno	in	bolj	sme
šno	kakor	žaljivo.
»Norec	nikoli	ne	uspe.	Vse	do	danes	omračitvi	

duha	ni	bilo	dano,	da	bi	resno	vplivala	na	napredek	
človeštva.«	Pametna	beseda,	ki	jo	dolgujemo	Rena
nu.	Lombrosovske	teorije	o	geniju	kot	obliki	blazno
sti,	poslušajo	danes	samo	še	zakasneli	oblikovalci	
idej	19.	stoletja;	škoda,	da	jih	še	vedno	najdemo	v	

mnogih	analfabetskih	možganih.	Če	hočemo	poteg-
niti	mejo	med	 razumom	 in	 blaznostjo,	 vendar	 ni	
potrebno	stanje	“normalno”	opredeliti	tako	nizko	in	
prazno,	 da	 izključuje	 kakršnokoli	 izredno	 lastnost	
in	 postavlja	 kot	 vzor	 za	 homo	 sapiens	 gospoda	
Jourdaina,	 junaka	Molièrove	 komedije	 “Plemeniti	
meščan”,	ali	gospoda	Prudhomma,	modernega	vzo
ra	samozadovoljne	brezpomembnosti	in	mojstrske	
praznote.	Če	so	Michelangelo,	Beethoven,	Napoleon	
ali	Aleksander	Veliki	vsak	po	svoje	“izven	normalne
ga”,	to	še	nikakor	ne	pomeni,	da	so	pod	poštenimi	
meščani.	Če	označujemo	povprečne	ljudi	z	nič,	velja	
za	blaznost	znak	manj	(minus)	in	za	genij	znak	več	
(plus).	Nihče	ne	trdi,	da	je	Jezus	na	ravni	drugih	pač	
zato,	ker	jih	neizmerno	presega,	ne	pa	zato,	ker	bi	
bil	pod	njimi.
Nasprotno,	kdor	ga	nepristransko	opazuje,	vidi	

v	evangeljskem	Kristusu	skrajno	dosledno,	resno	in	
na	neomajno	trdnih	osnovah	zgrajeno	osebnost.	Niti	
enkrat	ne	zalotimo	v	njem	potez	nečimrnosti	in	pre
tiravanja	v	nastopu,	potez,	ki	izdajajo	komedijanta.	
Niti	za	trenutek	se	ne	nastavlja	množici.	Bogokletna	
zgodba,	ki	je	imela	mnogo	uspeha	v	določenih	krogih	
v	srednjem	veku	ter	so	trdili,	da	jo	je	napisal	cesar	
Friderik	II.	Hohenstaufovec	(1194-1250)	ali	pa	da	
jo	je	vsaj	dobil	z	Vzhoda	in	jo	razširjal,	je	imela	isto	
označbo	“Trije	sleparji”	za	Mojzesa,	Jezusa	in	Mo
hameda.	Noben	izraz	ni	bolj	napačen,	da	bi	z	njim	
označili	Kristusa.	V	njem	ni	bilo	nobenega	sleparstva,	
niti	tistega,	ki	ga	zagrešimo	vsi,	ko	hočemo	narediti	
kar	najboljši	vtis.	Slovita	primera	o	iveri	in	brunu	(Lk	
6,42)	nas	ne	uči	samo	ponižnosti,	ampak	tudi	prist-
nosti:	Jezus	ne	uči	samo	z	besedami,	ampak	tudi	z	
zgledom,	naj	bomo	resnični,	da	nikoli	ne	popuščamo	
demonu	razkazovanja,	naj	se	kažemo	vedno	takšne,	
kakršni	smo.	»Resnica,	ki	osvobaja«	(Jn	8,32),	je	
najprej	tista,	katere	se	držimo	v	odnosu	do	sebe.
Prav	 tako	kot	odkrita	pa	 je	 Jezusova	osebnost	

tudi	trdna.	On	je	resnično	“gospodar	vesolja”.	On	
vedno	obvladuje	dogodke;	prav	tako	kakor	se	ne	
da	potegniti	od	nepremišljenega	navdušenja	mno
žice	tja,	kamor	noče,	ga	tudi	neuspeh	ne	potre	in	
nasprotovanje	ne	pripravi	do	tega,	da	bi	bistveno	
spremenil	svoje	ravnanje.	Če	vidimo,	da	se	včasih	
prilagodi	 okoliščinam	 in	 se	 šele	 ob	 svojem	 času	
spopade	z	odporom	in	s	sovraštvom,	ko	meni,	da	
je	to	primerno,	vendar	nikoli	ne	klone	in	se	nikoli	ne	
umakne	nasprotnikovim	spletkam.	Pri	preprostem	
človeku	bi	morali	občudovati	tako	zlitje	odločnosti	in	
prožnosti.	Tudi	notranja	zavest	njegovega	poslan
stva	ga	ne	zapelje	v	pretiravanje:	videli	smo,	kako	
je	odbil	satanovo	zapeljevanje,	naj	stori	čudež,	ki	bi	
mu	prepoceni	pripomogel	k	slavi.	“Njegov	duh	mu	
je	bil	pokoren”	in	vest	prav	tako.
Prav	tako	lahko	opazimo,	da	njegova	gotovost	ni	

pridobljena	v	nasprotju	s	tolikimi	ljudmi,	ki	si	jo	pri
dobe	v	življenjskikh	izkušnjah,	z	nekakšno	utrditvijo;	
pri	njem	jo	vidimo	že	takoj	v	začetku,	brez	razvojnih	
težav,	brez	vežbanja.	Pa	tudi	človeške	slabosti,	ki	

NARAVA IN ZNAČAJ
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jih	poznamo	pri	njem,	kot	na	primer	stiska	na	Oljski	
gori,	nikoli	niso	v	škodo	teh	duhovnih	premočrtnosti	
in	prav	nič	ne	obtežujejo	njegovih	odločitev.
Samo	iz	ljudi,	ki	so,	kot	tako	lepo	pove	Charles	

Morgan,	uresničili	v	sebi	“notranjo	enotnost”,	to	se	
pravi	po	eni	plati	podvrgli	voljo	jasno	določenemu	
cilju,	za	katerim	streme	z	vso	odločnostjo,	po	drugi	
plati	pa	usmerili	vse	sposobnosti	na	ta	cilj,	izžareva	
tista	samohotna	moč,	ki	nima	nič	opraviti	z	oblastjo	
in	ni	odvisna	od	družbenih	hirerarhij,	ki	pa	se	razo
deva	v	najmanjši	kretnji,	v	eni	sami	besedi,	v	enem	
samem		pogledu	–	v	tistem	križnem	pogledu	“okrog	
sebe”,	o	katerem	tolikokrat	govori	evangelij.	Jasno,	
da	je	Jezus	kot	človek	imel	to	moč.	Če	na	mnogih	
mestih	Svetega	pisma	čutimo	nekaj	drugega	kakor	
njegovo	 osebno	 veljavo	 –	 na	 primer,	 ko	 pokliče	
apostole,	v	 razgovoru	z	Natanaelom	 in	v	prizoru,	
ko	ga	zgrabijo	stražarji	in	popadajo	na	tla,	ko	jim	
Jezus	pove	svoje	ime	–	se	vendar	povsod	razodeva	
resnična	oblast	 voditelja,	 človeka,	ki	mu	 je	 treba	
samo	spregovoriti,	pa	mu	bo	vse	pokorno.	Spomni
mo	se	prizora	s	prodajalci,	ki	jih	požene	iz	templja,	
in	tistega,	ko	Jezus,	ki	se	boji	zarote,	da	bi	ga	oklicali	
za	kralja,	ukaže	svojim	učencem,	naj	se	vkrcajo	in	
sam	odpošlje	množico.	Kolikšna	oblast	sije	iz	čisto	
preprostih	besed	evangelistov!	Ista,	ki	se	razodeva	
v	vsem	njegovem	učenju:	»Jaz	pa	vam	pravim	...«	
Pri	vsakem	drugem	bi	se	besede	zdele	predrzne,	iz	
Jezusovih	ust	pa	zvene	resno.
Najbolj	čudovito	pa	 je,	da	so	zgoraj	omenjene	

lastnosti:	 pristnost,	 trdnost	 in	 oblast	med	 seboj	
uravnovešene,	kar	nam	pojasnjuje	popolno	priro
dnost	njegovega	značaja.	Nič	ni	bolj	napačno,	kakor	
če	si	predstavljamo	Jezusa	togega	in	nepremičnega	
v	njegovi	drži,	mavčni	kip,	ki	ga	ne	oživlja	nobena	
strast.	Osebnosti,	kakor	je	Mojzes	v	stari	in	Janez	
Krstnik	v	novi	zavezi,	so	veliko	preprostejše.	V	Kri
stusovem	življenju	so	tudi	smehljaji;	»pustite	male	
k	meni«	 spremlja	gotovo	najmilejši	 od	njih.	 Prav	
tako	zna	biti	tudi	hudomušen,	na	primer	v	razgovo
ru	o	davku,	ki	ga	dolgujejo	cesarju	(Mr	12,13-17).	
V	 slovitem	 Jezusovem	 odgovoru	 »Dajte	 cesarju,	
kar	 je	 cesarjevega,«	 se	 zdi,	 da	 se	 zrcali	 vzvišen	
posmeh,	porogljiv	način,	s	katerim	odbije	nevarno	
nasprotnikovo	vprašanje.	Tako	neveren	zgodovinar,	
kot	je	Guignebert,	je	govoril	o	»svežosti	Jezusovega	
Duha,	ki	se	v	nobenih	okoliščinah	ne	da	zmesti.«	
Včasih	zakipi	v	njem	sveta	in	veličastna	jeza,	kadar	
se	gorečnost	 za	Boga,	ki	ga	použiva,	 razsrdi	nad	
neumnostjo	ali	hotenim	nerazumevanjem	ljudi.	Toda	
»pozna	ure,	 ko	moška	 sila	naraste	v	njem	kakor	
reka	in	se	zdi,	da	se	podeseterjena	hoče	razliti«	(L.	
de	Grandmaison).	Tedaj	se	zdi,	da	resnično	pripada	
silovitemu	plemenu,	ki	je	rodil	preroke	in	ki	ga	še	
vidimo,	kako	krili,	se	razburja	in	često	iz	razlogov,	
ki	niso	prav	nič	duhovni,	popušča	silovitosti.	Ko	z	bi
čem	v	roki	napade	tempeljske	prodajalce,	ko	z	divjo	
zgovornostjo	očita	učenikom	postave	 in	 farizejem	
njihova	dejanja,	ko	odgovori	vohunom	kralja	Antipe:	
»Pojdite	in	recite	temu	lisjaku	...!	(Lk	13,32),	je	v	teh	
prizorih	pred	nami	resničen	mož,	ki	mu	teče	po	žilah	
kri,	pravo	nasprotje	kičastim	kipcem.	O	njem	ne	bi	

mogli	reči	kot	o	junakih	največjih	romanopiscev,	da	
so	v	njem	nasprotja,	da	je	mogoče	o	njem	“marsikaj	
domnevati”,	če	ne	bi	vse	čisto	jasno	ostajalo	v	okviru	
popolne	enotnosti,	če	mu	strasti,	ki	besne	v	njem,	
ne	bi	puščale	popolne	duševne	jasnosti.	Jezus	nikoli	
ne	postavi	samega	sebe	na	laž:	isti	Odrešenik,	ki	da	
svoje	življenje	za	človeka,	je	ogorčen	nad	njegovo	
zlobo.	»Kakor	da	je	v	protislovju	v	ljubezni	in	v	so
vraštvu	do	človeka,«	piše	Chesterton.
Še	drug	dokaz	popolne	Jezusove	uravnovešenosti	

–	prav	tako	kot	ena	od	potez,	ki	bolj	počlovečijo	ne
gov	značaj	–	je	v	smislu	za	resničnost,	za	stvarnost,	
kakršnega	Jezus	stalno	dokazuje.	Tisti,	ki	so	samo	
vizionarji,	nastopajo	kot	bitja,	ki	zanje	resničnost	ne	
obstaja.	Na	skrajnih	mejah	njihovega	stremljenja	
so	sanje	in	doživeto	nekaj	istovetnega	in	blaznost	
na	 široko	 odpre	 vrata	 njihovemu	 častihlepju.	 Ta	
skušnjava,	ki	ni	ena	najbolj	skritih,	kar	jih	preži	na	
visoko	pesništvo,	kakor	sta	jo	dobro	poznala	Rim
baud	in	Hölderlin	in	se	je	mora	zelo	varovati	visoka	
mistika,	ni	nikoli	vtisnila	svojih	sledov	v	Jezusove	
misli	ali	besede.	On	je	z	nogami	vedno	na	zemlji.	
Zanj	obstoji	zunanji	svet.	Evangelij	s	presenetljivo	
stvarnostjo	slika	ves	mali	palestinski	svet:	zemljo	
in	letne	čase,	veter,	ki	vleče	in	dež,	ki	ga	pričaku
jejo,	žito,	ki	zori	spomladi	ter	mnogovrstno	bujno	
rastlinstvo,	prav	tako	kakor	vse	znane	živali	od	osla	
do	škorpijona	in	ljudi	z	njihovimi	značilnimi	kretnja
mi,	sejavca,	ki	seje	žito,	žensko,	ki	s	pozibavajočim	
korakom,	z	vrčem	na	glavi	stopa	proti	vodnjaku	in	
ribiča,	ki	vleče	svoje	mreže.	V	Jezusovi	govorici	je	
jasno	opaziti	smisel	za	resničnost,	kar	jasno	zveni	
celo	v	poznejših	prevodih;	 toliko	bolj	 je	moralo	v	
aramejščini,	saj	ob	primerjavi	besedil	opažamo	dolo
čeno	zvodenelost.	“Ptice	neba”	pri	Mateju	(6,26,),	ki	
ne	sejejo	in	ne	žanjejo	niti	ne	spravljajo	v	žitnice,	in	
vendar	jih	vaš	nebeši	Oče	hrani,	postanejo	pri	Luku	
(12,24)	vrane.	Ko	govori	ljudem,	ki	so	blizu	zemlji,	
Jezus	uporablja	prav	take	izraze,	ki	so	kmetom	všeč.	
V	tem	zdravem	realizmu,	natančnosti	v	izražanju	in	
smislu	za	stvarnost	ne	moremo	videti	drugega	kot	
znamenje	duševnega	ravnovesja	in	trdnosti.	Jezus	
ljubi	svet,	ki	ga	opisuje.	Dobro	je	zares	mogoče	go
voriti	samo	o	tem,	čemur	smo	poklonili	svoje	srce.	
»Dvigni	kamen,	pa	me	boš	našel,	razkolji	drevo,	in	
glej,	še	sem	tam!«	Ta	izrek,	ki	ga	apokrifni	Evangelij	
Ebionitvo	pripisuje	Jezusu,	je	vreden	kanoničnega	
evangelija:	dobro	namreč	izraža	smisel	tistega	rea
lizma,	ki	je	ljubezen.
To	 nam	pove	 dovolj,	 kako	 napačna	 je	 Renanu	

tako	draga	slika	o	“milem	galilejskem	sanjaču”.	Ali	
moremo	pri	Jezusu	sploh	govoriti	o	“mistični	naravi”?	
Vsekakor	samo	v	primeru,	če	očistimo	ta	izraz	vsega	
zmedenega	in	dvoumnega,	s	čimer	ga	le	prepogosto	
povezujejo,	ter	se	spomnimo,	da	so	bili	veliki	mistiki	
popolnoma	zdravi	možje	in	žene,	z	odlično	zdravo	
pametjo,	često	zelo	nadarjeni	za	dejavnost,	nikaki	
zmedenci,	izgubljeni	v	svojih	zanosih,	s	katerimi	jih	
običajno	zamenjujejo.	V	resnični	duhovni	vrednostni	
lestvici	je	ekstaza	precej	podrejen		pojav,	ki	razodeva	
predvsem	slabotnost	svojega	nosilca:	in	je	onstran	
vsake	karizme	in	vsakega	videnja:	onstran	Jezuso
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vega	krsta,	onstran	spremenitve	na	gori,	onstran	
skušnjav	v	puščavi	in	drugih	priložnoti,	na	primer	
tiste,	ki	je		omenjena	pri	Luku	(10,18),	kjer	Jezus	
pravi:	»Gledal	sem	satana,	ki	je	kakor	blisk	padel	z	
neba.«	Vendar	pri	tem	nikoli	ne	izgubi	svoje	jasnosti,	
nikdar	se	ne	izneveri	klasični	opredelitvi	mističnega	
zamaknjenja:	 »osvoboditi	 se	 samega	 sebe	 in	 se	
polastiti	Božjega.«

Jezusu	tudi	ni	mogoče	dati	oznake	asket.	Zdi	se,	
da	 je	Janez	Krstnik	 iz	asketizma	naredil	enega	od	
temeljev	svojega	nauka.	Jezus	pa	ne.	On	in	njegovi	
učenci	so	živeli	skromno,	vendar	niso	iskali	odpovedi	
zaradi	odpovedi	same	in	niso	zapadali	v	farizejska	
pretiravanja	 v	 postu	 in	mrtvičenju.	 V	 tem	 so	 ne
skončno	daleč	od	Esenov,	katerih	“pravilo”	vsebuje	
marsikateri	asketični	predpis.	Tudi	veliki	mistiki	so	
vedno	imeli	askezo	kot	skoraj	osnovno	sredstvo,	skozi	
katero	je	treba	iti		v	dosego	višjega	stanja.

Ta	opredelitev	nam	pojasnjuje,	da	se	Jezus	nikoli	

ni	mogel	 »osvoboditi	 samega	 sebe	 in	 se	 polastiti	
Božjega,«	ker	je	bilo	Božje	v	njem	povsod	in	vedno	
pričujoče.	Sveti	Pavel	je	popolno	označil	tákonajvišje	
mistično	stanje	z	znamenitimi	besedami:	»Ne	živim	
več	jaz,	ampak	Kristus	živi	v	meni«	(Gal	2,20).	Pri	
Jezusu	so	te	besede	brez	smisla,	ker	je	Kristus,	ker	
je	Bog.	Odpadnik	Renan	je	to	popolnoma	razumel:	
»Bog	ne	govori	[Jezusu]	kot	nekomu	izven	sebe.	Bog	
je	v	njem,	z	Bogom	se	čuti	eno,	in	kar	govori	o	Očetu,	
črpa	iz	svojega	srca.	Jezus	nepretrgano	povezano	
živi	v	naročju	Boga.«	Največji	svetniki	trepetajo	od	
groze	pri	sami	misli	na	Boga,	Jezus	nikoli,	ker	je	enak	
Očetu.	O	njem,	ki	je	alfa	in	omega	vsega	mističnega	
stremljenja,	zato	ne	moremo	govoriti,	da	bi	bil	Jezus	
mistik.	Zato	tudi	tu,	kakor	pri	vseh	potezah	slike,	
ki	jo	skušamo	začrtati,	sije	za	Jezusovim	človeškim	
obrazom	Božja	skrivnost.	

V	sinagogah	je	bil	za	pismouke	na	razpolago	
poseben	stol,	ki	so	ga	imenovali	»Mojzesova	
stolica«.	Večkrat	so	pismouki	in	farizeji	s	
ponosom	zasedli	ta	stol	in	razlagali	božjo	
postavo.

Jezus	ne	pravi,	da	je	bilo	napačno,	kar	so	učili.	
Očita	jim	pa,	da	se	tega,	kar	so	učili,	niso	
držali.

Šlo	jim	je	za	ugled	in	čast.

Zaverovani	vase	so	se	poviševali	nad	druge,	
pričakovali	so	priznanja	in	častne	naslove,	
ljudem	so	nalagali	bremena,	ki	se	jih	sami	še	s	
prstom	niso	hoteli	dotakniti.

Kako	radi	tudi	mi	dovoljujemo,	da	smo	v	
ospredju,	da	nas	drugi	pozdravljajo	in	
občudujejo,	da	nas	imenujejo	z	različnimi	
častnimi	naslovi.

Kako	radi	tudi	mi	hrepenimo	po	časti	in	ugledu,	
pričakujemo	pohvalo,	želimo	si,	da	bi	nas	
drugi	cenili	in	spoštovali.

Kljub	vsem	razlikam,	službam	in	položajem	naj	
bi	ohranili	med	seboj	enakost	in	spoštovanje.	
Če	pa	ima	kdo	v	življenju	posebne	zasluge	in	
odlikovanja,	naj	jih	nima	samo	zase,	temveč	
za	druge:	»Kdor	med	vami	je	največji,	bodi	
vaš	strežnik«.	Biti	v	življenju	strežnik,	biti	
sočloveku	na	razpolago,	kadar	me	potrebuje,	
ni	enostavno.

Biti	strežnik	pomeni	tudi	prevzeti	odgovornost	in	
pomagati	nositi	breme	sočloveka.

Biti	strežnik	pa	gotovo	ne	pomeni,	da	sočloveku	
nalagam	težko	breme,	sam	si	pa	izberem	pot	
najmanjšega	odpora.

Jezus	sam	je	službo	strežnika	zelo	vestno	opravljal.	
Sklanjal	se	je	k	ljudem.	Bil	je	tam,	kjer	so	ga	
ljudje	potrebovali.	Ni	jim	nalagal	težkih	bremen.	
Nasprotno	–	ob	Jezusu	so	mnogi	našli	novo	
upanje	in	zopet	na	novo	zaživeli.

Tudi	mi	smo	povabljeni,	da	s	svojim	življenjem,	
s	svojimi	besedami	in	dejanji	prinašamo	
spodbudo	in	upanje.

Slavko Thaler

»DRUG DRUGEGA BREMENA NOSITE«
Mt 23,1-12

Ti, Gospod, si nas določil, da ne nosimo samo svojega bremena,
ampak tudi breme svojih bratov in sester.

Postavil si nas na veliko cesto sveta,
po kateri hodijo vsi nosilci križa.

Hočeš, da vsem pomagamo nositi njihov križ z molitvijo, besedo in 
dejanjem, z zgledom nesebičnega, požrtvovalnega življenja.

V vsakomer, ki gre mimo nas,
nas znova vprašujoče in proseče pogledaš:
»Ali me poznaš? Ali mi hočeš pomagati?«
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papežev verouk
Frančišek

DRUŽINA

1 I I .  OČE
Nadaljujemo	svojo	pot	v	razmišljanju	o	družini.	

To	pot	se	bomo	pustili	voditi	besedi	“oče”.	Beseda,	
ki	je	bolj	kot	katera	druga	draga	nam,	kristjanom,	
ker	je	to	ime,	s	katerim	nas	je	Jezus	naučil	klicati	
Boga:	oče.	Smisel	tega	imena	je	dobil	novo	globino	
prav	od	tega,	kako	jo	je	Jezus	uporabljal,	ko	se	je	
obračal	na	Boga	 in	pokazal	 svoj	posebni	odnos	z	
njim.	 Blažena	 skrivnost	 notranjega	 odnosa	Boga,	
Oče,	Sin	in	Sveti	Duh,	ki	jo	je	razodel	Jezus,	je	srce	
naše	krščanske	vere.
	“Oče”	je	vsem	znana	beseda,	vsesplošna	beseda.	

Označuje	temeljni	odnos,	katerega	vsebina	je	tako	
stara	kot	človeštvo.	Kljub	temu	pa	smo	danes	prišli	
do	trditve,	da	živimo	v	“družbi	brez	očetov”.	Z	dru
gimi	besedami:	posebno	v	zapadni	kulturi	je	podoba	
očeta	simbolično	odsotna,	izginila	je,	odpravili	so	jo.	
Najprej	so	stvar	razumeli	kot	nekakšno	osvoboditev:	
osvoboditev	od	očeta-gospodarja,	od	očeta	kot	pred
stavnika	zakonov,	ki	jih	vsiljuje	od	zunaj,	očeta	kot	
tistega,	ki	odloča	o	sreči	otrok	in	je	ovira	osamosvo
jitvi	in	samostojnosti	mladih.	Včasih	je	v	nekaterih	
hišah	vladala	avtoritarnost,	v	določenih	primerih	celo	
nasilje:	starši,	ki	so	ravnali	z	otroci	kot	s	sužnji	ne	
da	bi	upoštevali	osebne	
zahteve	 njihove	 rasti;	
očetje,	ki	 jim	niso	po
magali	stopiti	na	lastno	
pot	v	svobodi	–	vzgajati	
otroka	v	svobodi	ni	lah
ko	–	očetje,	ki	jim	niso	
pomagali	prevzeti	svoje	
odgovornosti,	da	bi	gra
dili	 svojo	bodočnost	 in	
bodočnost	sveta.
Seveda	to	ni	kaj	pri

da	način,	toda	pogosto	se	dogaja	prehod	iz	enega	
ekstrema	v	drugega.	Kaže,	da	problem	današnjih	
dni	ni	več	vsiljiva	navzočnost	očetov,	pač	pa	njihova	
odotnost,	njihovo	prikrivanje.	Očetje	so	včasih	tako	
osredotočeni	nase	in	na	svoje	delo	in	včasih	na	svoja	
zasebna	zanimanja,	da	pozabijo	tudi	na	družino.	In	
puščajo	mlade	in	male	same.	Še	kot	škof	v	Buenos	
Airesu	sem	opažal,	da	mladi	danes	doživljajo	ob
čutek,	da	so	sirote.	Pogosto	sem	očete	vprašal,	če	
se	igrajo	s	svojimi	otroci,	če	imajo	toliko	pameti	in	
poguma,	da	izgubljajo	čas	z	otroci.	V	večini	primerov	
je	bil	odgovor	grd:	»Ne,	ne	morem,	imam	toliko	dela	
…«	In	oče	je	bil	odsoten	od	tistega	otroka,	ni	se	igral	
z	njim,	ne,	ni	z	njim	zgubljal	časa.
Zdaj,	v	tej	skupni	hoji	premišljevanja	o	družini	

bi	rad	rekel	vsem	krščanskim	skupnostim,	da	mo
ramo	biti	bolj	pozorni:	odsotnost	očetove	podobe	v	
življenju	malih	in	mladih	povzroča	vrzeli	in	rane,	ki	
so	lahko	tudi	zelo	hude.	Zares	se	stranpota	otrok	in	
mladih	v	dobri	meri	lahko	pripisujejo	temu	pomanj

kanju,	tej	odsotnosti	vplivnih	zgledov	in	voditeljev	
v	 njihovem	 vsakdanjem	 življenju,	 pomanjkanju	
bližine,	pomanjkanju	ljubezni	očetov.	Občutek,	da	
so	sirote,	ki	ga	doživljajo	toliki	mladi,	je	globlji,	kot	
si	mislimo.
So	sirote	v	družini,	ker	so	očetje	pogosto	odsotni	

od	hiše	tudi	fizično,	predvsem	se	pa	takrat,	ko	so	
prisotni,	ne	obnašajo	kot	starši,	se	ne	pogovarjajo	
z	otroci,	ne	 izpolnjujejo	svoje	vzgojne	naloge,	ne	
dajejo	otrokom	s	svojim	zgledom,	ki	ga	spremljajo	
besede,	tistih	načel,	tistih	vrednot,	tistih	življenjskih	
pravil,	ki	so	jih	potrebni	bolj	kot	kruha.	Vzgojna	zna
čilnost	očetove	navzočnosti	je	toliko	bolj	potrebna,	
kolikor	bolj	je	oče	zaradi	dela	prisiljen	ostajati	izven	
hiše.	Včsih	se	zgodi,	da	očetje	ne	vedo	dobro,	kakšno	
je	njihovo	mesto	v	družini	in	kako	vzgajati	otroke.	In	
potem	se	v	dvomu	umaknejo	in	zanemarjajo	svoje	
odgovornosti,	mogoče	celo	z	zatekanjem	k	nemo
gočemu	odnosu	“biti	enak”	z	otroci.	Je	že	res,	da	
moraš	biti	“sopotnik”	svojega	otroka,	toda	ne	da	bi	
pozabil,	da	si	oče.	Če	se	obnašaš	samo	kot	sopotnik,	
enak	otroku,	to	za	otroka	ne	bo	dobro.
Ta	problem	vidimo	 tudi	v	civilni	družbi.	Civilna	

družba	 ima	 s	 svojimi	
ustanovami	 neko	 od
govornost	 –	 lahko	 re
čemo	 očetovsko	 –	 do	
mladih,	 odgovornost,	
ki	jo	pogosto	zanemarja	
ali	sla		bo	izvaja.	Tudi	ta	
jih	pogosto	pušča	sirote	
in	jim	ne	predloži	neke	
resnične	 perspektive.	
Mladi	ostanejo	tako	si
rote	 bez	 potov	 po	 ka

terih	hoditi,	sirote	brez	učiteljev,	katerim	zaupati,	
sirote	brez	idealov,	ki	bi	ogreli	srca,	sirote	brez	vre
dnot	in	upanja,	ki	bi	jih	podpiralo	vsak	dan.	Mogoče	
jih	natlačijo	z	maliki,	toda	ukradejo	jim	srce.	Rinejo	
jih	v	sanjarjenje	zabav	 in	ugodja,	dela	 jim	pa	ne	
dajo.	Slepijo	 jih	z	bogom	denarjem,	odrekajo	jim	
pa	resnično	bogastvo.
Tako	bo	dobro	storilo	očetom	in	otrokom	znova	

prisluhniti	obljubi,	ki	jo	je	Jezus	dal	svojim	aposto
lom:	»Ne	bom	vas	zapustil	sirot«	(Jn	14,18).	On	je	
v	resnici	Pot,	po	kateri	je	hoditi,	Učitelj,	ki	ga	je	po
slušati,	Upanje,	ki	more	spremeniti	svet,	da	ljubezen	
premaga	sovraštvo,	kar	 je	 lahko	neka	prihodnost	
bratstva	in	miru	za	vse.		Mi	bo	rekel	kdo	od	vas:	
»Oče,	vi	gledate	preveč	črno.	Govorili	ste	samo	o	
odsotnosti	očetov,	o	tem,	kaj	se	zgodi,	kadar	očetje	
niso	blizu	otrokom	...«	Res	je,	to	sem	hotel	poudariti.	
Prihod	njič	 hočem	nadaljevati	 o	 lepoti	 očetovstva.	
Izbral	sem	začetek	v	temi,	da	pridem	do	luči.	Da	bi	
nam	Gospod	dal	razumeti	te	reči.
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Prvotno	ime	današnjega	praznika	je	bilo	Marijino	
očiščevanje.	Po	Mojzesovi	postavi	je	morala	vsaka	
mati,	ki	je	rodila	sina,	štirideseti	dan	po	porodu	priti	
v	 tempelj,	 tam	darovati	 in	se	tako	 ‘očistiti’.	Temu	
predpisu	se	je	podredila	tudi	Marija,	Jezusova	mati.	
Ona	 je	 Jezusa	 spočela	 in	 rodila	 deviško,	 zato	 je	
obred	očiščevanja	ne	bi	obvezoval.	Vendar	se	mu	je	
podvrgla.	Kakor	v	vsem,	se	je	tudi	tukaj	pokazala	
za	Gospodovo	deklo	in	izpolnila	je	Božjo	postavo.
Evangelist	Luka	v	poročilu	o	njenem	obisku	v	je

ruzalemskem	templju	omenja	srečanje	s	starčkom	
Simeonom.	Ta	 je	v	videnju	spoznal,	kdo	 je	Dete,	
ki	ga	pestuje	ta	mlada	žena.	Pristopil	je,	ga	vzel	v	
naročje	in	spregovoril	sloviti	preroški	spev:	»Zdaj	

odpuščaš	svojega	služabnika,	o	Gospodar,	po	svoji	
besedi	v	miru,	kajti	moje	oči	so	videle	rešitev,	ki	si	jo	
pripravil	pred	očmi	vseh	narodov;	luč	v	razsvetljenje	
poganov	in	v	slavo	Izraela,	svojega	ljudstva.«
Spomin	na	ta	dogodek	je	prva	Cerkev	v	Jeruza

lemu	obhajala	že	ob	koncu	4.	stoletja.	Praznovanje	
je	bilo	zelo	slovesno:	obsegalo	je	procesijo,	pridigo	
in	mašo,	sprva	pa	še	ni	imelo	posebnega	imena.	Ko	
se	je	praznovanje	širilo,	je	dobilo	ime	‘srečanje’	–	po	
srečanju	s	starčkom	Simeonom	in	Ano	v	jeruzalem
skem	templju.	V	ljudskem	praznovanju	je	stopilo	v	
ospredje	proslavljanje	Kristusa,	ki	ga	je	Simeon	v	

svojem	hvalospevu	 imenoval	 »luč	 v	 razsvetljenje	
poganov.«	Na	te	besede	starčka	Simeona	se	naslanja	
starodavni	bogoslužni	obred	blagoslavljanja	sveč,	ki	
se	razvije	v	procesijo	s	svečami.	O	tem	obredu	poro
ča	že	znamenita	romarica	Silvija	v	svojem	znanem	
spisu	s	konca	4.	stoletja,	ki	se	nanaša	na	Jeruzalem.	
Za	Rim	imamo	poročilo	o	tem	obredu	in	o	procesiji	
iz	ene	cerkve	v	drugo	iz	časa	papeža	Sergija	I.,	ki	
je	vodil	Cerkev	v	letih	od	687	do	701.
Na	besede	starčka	Simeona	»...	luč	v	razodetje	

poganom	in	slavo	Izraela,	tvojega	ljudstva«	se	na
slanja	starodavni	bogoslužni	običaj	blagoslavljanja	
sveč	in	naše	ime	praznika	–	svečnica.
Pomen	 tega	 obreda	 je	 jedrnato	 izražen	 v	 tre

tji	 prošnji	 blagoslova	 sveč:	
»Gospod	Jezus	Kristus,	prava	
luč,	ki	razsvetljuješ	vsakega	
človeka,	ki	pride	na	ta	svet	–	
kakor	te	luči,	z	vidnim	ognjem	
prižgane,	 preganjajo	 nočne	
temine,	 tako	 naj	 bodo	 tudi	
naša	srca	razsvetljena	z	ne
vidnim	ognjem,	to	je,	z	lučjo	
Sv.	 Duha,	 in	 brez	 sleherne	
grešne	 slepote,	 da	 bomo	
mogli	gledati	z	očiščenim	du
hovnim	očesom,	kar	ti	je	všeč	
in	našemu	zveličanju	v	korist,	
ter	da	bomo	tako	po	temnih	
nevarnostih	tega	sveta	zaslu
žili	priti	k	neminljivi	svetlobi.«
Po	 tem	 obredu	 blagosla

vljanja	sveč	nam	»je	praznik	
znan	 kot	 svečnica,	 praznik	
sveč,	 praznik	 luči.	 Hrepe

nenje	po	svetlobi	je	med	prvobitnimi	značilnostmi	
človeške	narave,«	piše	slovenski	etnograf	dr.	Niko	
Kuret.	Cerkev,	ki	je	uvedla	na	ta	dan	blagoslov	sveč	
in	obhod	z	gorečimi	svečami,	je	upoštevala	človeško	
naravo	in	starodavno	izročilo;	šego	je	povzdignila	
v	svet	nadnarave,	v	cerkven	obred:	v	njem	je	‘luč’	
prispodoba	Mesija,	 ki	 ‘razsvetljuje	 človeštvo’,	mu	
razodeva	smisel	sveta	in	življenja.
Praznik	Jezusovega	darovanja	se	je	na	Vzhodu	

obhajal	 že	 leta	 386	 (romarica	 Egerija	 ali	 Silvija),	
imenoval	pa	se	 je	Očiščevanje	preblažene	Device	
Marije.

Silvester Čuk

JEZUSOVO DAROVA NJE
SV EČNICA

2. FEBRUAR

Za velikodušen sprejem žrtev trgovine z ljudmi, prisiljene prostitucije in nasilja.
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. “VMESNO” BIVANJE

11 – TRAJANJE “VMESNEGA” BIVANJA

Zdi	se,	da	na	podlagi	naše	raziskave	lahko	zaklju
čimo	da,	na	splošno,	morajo	vsi	ljudje	po	biološki	
smrti,	ki	je	opisana	kot	“ločitev	duše	od	telesa”,	iti	
skozi	 vmesno	 bivanje,	med	 katerim	 zavestni	 Jaz	
vsakega	 posameznika	 pride	 do	 pregleda	 svojega	
življenja	(ki	ga	Sveto	pismo	imenuje	“sodba”,	ne
kateri	 teologi	 pa	 “splošno	 izpraševanje	 vesti”),	 ki	
se	dogaja	že	izven	časa	v	navzočnosti,	s	pomočjo	
in	pod	vodstvom	vstalega	Kristusa,	Boga	od	Boga,	
Luči	od	Luči.
Toda	 preden	 pride	 do	 tega	 pregleda	 svojega	

življenja,	porabi	zavestni	Jaz	nekoliko	časa,	da	se	
osvobodi	kategorij	časa	in	prostora,	ki	so	prirojene	
prejšnjemu	življenju.	Koliko	časa	“traja”	to	postopno	
izmotavanje	iz	zemeljskih	vezi?
Kot	pravijo	tibetanski	lame,	je	treba	upoštevati,	

da	tedaj,	ko	je	zunanje	dihanje	prenehalo,	ne	prene
ha	takoj	tudi	notranje	dihanje;	življenjska	energija	
še	vztraja.	»Tedaj	ljudje	pravijo,	da	manjka	zavest.	
Trajanje	tega	stanja	je	negotovo;	spreminja	se	glede	
na	to,	ali	je	bila	oseba	dobra	ali	slaba,	ali	od	stanja	
žil	in	življenjske	sile	...	Na	splošno	to	pomanjkanje	
zavesti	traja	tri	dni	in	pol.
Tudi	po	hebrejskem	ljudskem	mnenju	duša	potre

buje	“tri	dni”	da	se	popolnoma	reši	vezi	s	telesom.	
Odtod	vztrajno	prizadevanje	sinoptikov	(Matej,	Mar
ko,	Luka),	da	bi	postavili	vstajenje	na	“tretji	dan”	
po	njegovem	tridnevnem	bivanju	v	“pred	peklu”	ali	
v	vmesnem	bivanju.
Kaže	pa,	da	tako	Tibetanci	kot	Hebrejci	postavlja

jo	v	zvezo	trajanje	dokončne	osvoboditve	od	“telesa”	
s	časom,	ki	preteče	od	prenehanja	dihanja	do	začet
ka	razkrajanja,	kar	je	mogoče	ugotoviti	izkustveno.
Po	mnenju	islamskih	teologov	se	vmesno	bivanje	

začenja	s	pokopom.	Takoj	po	smrti	se	duša	rajnega	
povzpne	v	nebesa,	potem	pa	se	vrne	nazaj	dol	in	
se	zadržuje	blizu	glave	negibnega	telesa,	ki	je	bilo	
medtem	umito.	Ko	je	bilo	truplo	spuščeno	v	jamo,	
Bog	podeli	tudi	telesu	sposobnost	razumeti	ne	da	bi	

se	združilo	z	dušo,	nakar	sledi		sodno	izpraševanje	
in	sodba	oprostitve	ali	pogubljenja.
Kar	 zadeva	 samo	 trajanje	 vmesnega	 bivanja,	

strogo	vzeto	s	svojimi	elementi	videnja	Bitja	Luči	
in	pregleda	svojega	življenja,	si	 je	to	treba	zami
sliti	 izven	 kategorij	 časa	 in	 prostora,	 v	 večnosti,	
kot	bi	rekli	srednjeveški	teologi,	da	jo	razlikujemo	
od	večnosti	v	skupnosti	z	Bogom.	Zato	se	ne	gre	
čuditi	velikemu	številu	teoloških	mnenj	glede	tega:	
po	 Tibetancih	 “traja”	 vmesno	 bivanje	 49	 dni,	 po	
Judih	365,	po	judovskih	kristjanih	40,	po	krščanskh	
teologih	od	6.000	let	za	pravičnega	Abela	do	treh	
ur	za	desnega	razbojnika;	od	kakih	par	stoletij	do	
30	dni	za	“duše	v	vicah”;	od	tisoč	do	več	tisoč	let	
za	otroški	 limb	v	najboljšem	primeru;	od	začetka	
človeške	zgodovine	do	nekega	časa,	podaljšanega	
v	neskončnost	za	pogubljene	in	tako	dalje.
Videli	smo	že,	kakšni	so	teološki	razlogi	te	raz

ličnosti	 namišljenih	 “preračunavanj”,	 ki	 so	 potem	
delno	 posledica	 velike	 različnosti	 tradicionalnega	
poimenovanja:	 tretje	 nebo,	 raj,	 Abrahamovo	 na
ročje,	zapor,	tartar,	had,	gehena,	predpekel,	gornji	
pekel,	vice,	limb	očakov,	limb	otrok	in	tako	dalje.	
Po	vsej	verjetnosti	se	vsa	ta	poimenovanja	nana
šajo	na	isto	resničnost,	prav	na	vmesno	bivanje,	na	
kar	je	opozoril	že	sveti	Avguštin	namanj	za	izraze,	
ki	se	nanašajo	na	svete	in	pravične	duše,	in	kot	je	
razložil	Benedikt	XIV.	za	izraze,	ki	se	nanašajo	na	
grešne	duše.
Še	vedno	je	najboljše	držati	se	časovnega	prislova,	

ki	je	v	rabi	v	dogmatični	konstituciji	papeža	Benedikta	
XII.	“kmalu	po	smrti”	(“mox post mortem”),	to	je	od	
trenutka	ko	je	mogoče	ugotoviti	ločitev	zavestnega	
Jaza	 od	 telesa,	 pa	 dokler	 traja	 še	 ostala	 biološka	
dejavnost	 celic	 v	 telesu	 in	 je	 še	možen	 povratek	
zavestnega	 Jaza	v	 telo.	Kakršen	 je	 sedaj	 tehnični	
napredek	pa	se	zdi	nemogoče	določiti	točno	mejo,	od	
katere	se	ni	mogoče	vrniti	v	življenje,	ali	od	katere	
se	začenja	večna	smrt	ali	eshatološko	življenje.

Naše sedanje življenje je zelo resna zadeva, ker je in mora biti priprava na smrt, na onostransko večno življenje.
Jakob Ukmar

Ko bi umirali dvakrat, bi lahko enkrat tvegali. A umremo samo enkrat in od naše smrti je odvisna večnost.
sv. Janez Vianej

Božji Sin nas bo sodil kot naš brat, otrok človeškega rodu. Sodil nas bo Odrešenik.
p. Albin Škrinjar
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To	niso	besede	diakona	Štefana,	o	katerem	bere
mo	v	Apostolskih	delih,	kako	je	s	svojim	življenjem	
plačal	svoje	pričevanje	za	Kristusa	–	 in	dejansko,	
kakor	njegov	Učenik,	prosil	Boga,	naj	mučiteljem	
in	morilcem	ne	pripiše	tega	greha.
Tega	ni	izrekel	nihče,	ki	je	kdaj	resnično	umiral	

v	hoji	za	Kristusom	in	v	njegovem	duhu	svojega	tr
pljenja	in	umiranja,	niti	trije	kristjani	v	Turčiji,	ki	so	
pred	časom	v	državi,	ki	se	ima	za	evropsko,	morali	
kakor	jagnjeta	nastaviti	svoje	vratove	za	“zločin”,	da	
so	oznanjali	evangelij	in	Turkom	pripovedovali,	kako	
Bog	ljubi	in	kliče	tudi	nje,	pa	naj	bodo	včlanjeni	v	
EU	ali	naj	ostajajo	zunaj	nje.	To	so	besede	hudega	
zločinca,	ki	je	pobil	32	študentov	in	profesorjev	elitne	
ameriške	univerze.	Vsekakor	pa	se	ni	mogoče	znebiti	
vprašanja,	zakaj	je	ta	množični	morilec	poleg	mora
listične	tirade,	s	katero	je	hotel	svoj	zločin	prikazati	
kot	dejanje	pravičnosti,	nazadnje	hotel	veljati	še	za	
“drugega	Kristusa”?
Psihologi,	pravniki	in	sociologi	si	bodo	gotovo	še	

dolgo	dajali	opraviti	z	iskanjem	najrazličnejših	od
kritih	in	skritih	pobud	ter	motivov	za	tako	dejanje.	
Vsi	ti	pa	vendarle	tipajo	v	temi,	saj	izhajajo	iz	po
dobe	o	človeku,	ki	prav	to,	kar	je	bistveno,	izpušča.	
Ti	ljudje,	četudi	utegnejo	biti	veliki	strokovnjaki	na	
svojem	področju,	nam	nekaj	temeljnega,	kar	zade
va	in	opredeljuje	človeka,	zamolčujejo.	Največkrat	
preprosto	zato,	ker	tega	sami	ne	poznajo.	Človek	
ima	v	sebi	neki	nerazložljivi	“x”,	brez	katerega	te	
enačbe	ni	mogoče	rešiti.
Nemški	 pastor	Wilhelm	 Busch,	 ki	 je	 prišel	 do	

osebne	vere	v	Jezusa	Kristusa	in	ne	le	do	nekak
šnega	 uradnega	 luteranstva,	 kakor	 velika	 večina	
njegovih	rojakov,	v	strelskem	jarku	prve	svetovne	
vojne,	ko	ni	dobil	odgovora	na	svoje	vprašanje,	ki	
ga	je	izrekel	tovarišu	za	okopom,	ta	pa	se	je	pred	
njegovimi	očmi	tiho	zgrudil,	zadet	naravnost	v	čelo,	
pravi	v	svoji	čudoviti	zbirki	pasijonskih	premišljanj	
»Gegenstände	der	Passion«	(Pasijonski	predmeti):	
»Nekoč	sem	vprašal	starega	kristjana:	‘Zakaj	imajo	
vsi	ljudje	takšne	občutke	manjvrednosti?’	Ta	pa	je	
rekel:	‘Ker	vemo,	da	bi	pravzaprav	morali	biti	kra
ljevi	sinovi!	Kaj	pa	smo	mi?!’	Da,	mi	vsi	smo	padle	
veličine.	Morali	bi	biti	Božji	otroci.	In	kaj	smo?«
Triindvajsetletni	 študent	 na	 tehniški	 univerzi	 v	

Virginiji	v	ZDA	Ho	Seung-Hui	ni	streljal	po	svojih	
kolegih,	 kolegicah	 in	 profesorjih	 iz	 koristoljubja,	
najbrž	tudi	ne	iz	gole	sle	po	ubijanju,	temveč,	kakor	
dokazujejo	 stavki,	 ki	 jih	 je	pred	dejanjem	posnel	
na	videotrak	 in	 tega	sredi	 zločina	poslal	 televizij
ski	postaji,	ker	je	hotel	za	uro	ali	dve	igrati	boga.	
Boga	lahko	človek	igra	na	več	načinov,	od	na	videz	
najbolj	nedolžne	oblike	umetniške	ali	katere	druge	
“ustvarjalnosti”	pa	tja	do	na	videz	najbolj	nevarne	

igre	izvajalca	“božje	pravičnosti	in	sodbe”,	kakor	je	
bilo	tudi	v	tem	primeru.
Človek	igra	boga,	odkar	je	kača	v	Edenu	prvemu	

človeku	prišepnila	pogubno	misel.	»V	resnici	Bog	ve,	
da	bi	se	vama	tisti	dan,	ko	bi	jedla	z	njega,	odprle	oči	
in	bi	postala	kakor	Bog,	poznala	bi	dobro	in	húdo,«	
kakor	beremo	v	2.	poglavju	1.	Mojzesove	knjige.	Če	
bi	namreč	naša	prva	starša	verovala	svojemu	Stvar
niku	in	ne	kači,	v	katere	podobi	je	nastopil	Satan,	bi	
nam	boga	ne	bilo	treba	igrati,	saj	bi	ostajali	v	podob
nosti	in	soglasju	z	resničnim	Bogom.	Skušnjava,	da	
zaigraš	boga,	četudi	le	za	nekaj	trenutkov,	je	tako	
velika,	da	je	človek	normalno	za	teh	nekaj	trenutkov	
pripravljen	plačati	večnost	zavrženosti	in	trpljenja.	
V	bistveno	manjšem	merilu	in	v	vsej	smešnosti,	ki	
ta	postopek	spremlja,	vidimo	to	pri	predsedniških	
volitvah,	ko	se	z	vso	vehemenco	in	samoprepriča
nostjo	potegujejo	za	naslov	predsednika	države	tudi	
ljudje,	ki	zelo	očitno	nimajo	za	izvoljenost	prav	no
bene	možnosti.	A	tistih	nekaj	izbranih	trenutkov,	ko	
se	lahko	sončijo	v	luči	televizijskih	žarometov,	ko	jih	
naslikane	na	predvolilne	plakate	obesijo	na	plotove	
in	oglasne	deske,	v	glavah	teh	ljudi	očitno	odtehta	
bolečino	in	ceno	poraza,	ki	za	tem	nujno	pride.	A	to	
so	vendar	samo	predsedniške	ali	poslanske	volitve,	
to	še	niti	približno	ni	tisto,	kar	se	človeku	obljublja	
v	prastari	igri,	ki	jo	je	programiral	Satan	osebno,	ko	
človek	za	nekaj	kratkega	časa	igra	boga.
Ta	pogubna	 igra	pa	 ima	svoje	perverzno	stop-

njevanje:	 igrati	Sina	Božjega,	Jezusa	Kristusa.	Ta	
igra	 je	 prihranjena	 nekaterim	 redkim	 posebnim	
izbrancem	pogube.	Vzeti	življenje	drugim	in	potem	
to	razglasiti	za	 lastno	umiranje	na	Jezusov	način,	
to	je	največja	sprevrženost,	ki	jo	je	človek	zmožen,	
pridržana	majhnim	antikristom,	ki	se	vedno	znova	
pojavljajo,	posebno	pa	še	velikemu	Antikristu,	ki	je	
napovedan	po	prerokih	in	se	bo	z	njim	in	njegovim	
uničenjem	 končala	 zgodovina	 človekove	 “samou
prave”	na	svetu.
V	primerjavi	s	prerokovanim	Antikristom	je	južno

korejski	študent	na	žalostni	ameriški	univerzi	majhna	
riba.	A	takih	majhnih	rib	bo	s	časom	vse	več	in	tudi	
nekoliko	večje	bodo,	saj	tako	kakor	majhni	potresni	
sunki	v	svoji	vse	večji	pogostosti	napovedujejo	velik	
potres,	ki	pokoplje	pod	seboj	cela	mesta,	tudi	majhni	
antikristi	s	svojim	vse	pogostejšim	in	vse	bolj	obno
relim	pojavljanjem	še	kako	zanesljivo	napovedujejo	
prihod	velikega,	v	vsej	človeški	zgodovini	največjega	
Kristusovega	nasprotnika	na	zemlji,	apokaliptičnega	
Antikrista.
Kako	 nebogljena	 je	 pred	 temi	 pojavi	 človeška	

veda,	sem	pred	nedavnim	v	svojo	zabavo	prebral	
v	nekem	slovenskem	časopisu,	kjer	psihološki	sve
tovalec	 takole	 razloži	 vpraševalki	 vse	 pogostejše	

Vinko Ošlak
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pojave	 vse	 bolj	 brutalnega	 nasilja	 na	 slovenskih	
šolah:	»Odprite	strani	črne	kronike	v	časopisih,	po
glejte	televizijska	poročila	o	vojnah	in	terorizmu	po	
svetu,	oglejte	si	kriminalne,	pustolovske	filme	in	celo	
otroške	risanke	–	povsod	boste	naleteli	na	nasilje.	
To	preplavlja	svet	in	mladi	ga	nehote	dojemajo	kot	
vrednoto.	Pred	nasiljem	jih	ni	mogoče	izolirati,	toda	
če	bodo	otroka	že	starši	v	najnežnejšem	obdobju	z	
vztrajnostjo	prepričali,	da	ne	sme	mučiti	mravljice,	
ker	je	živo	bitje	in	jo	to	boli,	potem	tudi	pozneje	ne	
bo	težko	šolarjem	privzgojiti	čuta,	da	bodo	razpo
znavali	nasilje	kot	človeško	nevrednost.«	Dobrohot-
ni	psihološki	svetovalec	 je,	ne	da	bi	se	tega	prav	
zavedal,	uporabil	natanko	 isti	 seznam	krivcev,	da	
bi	tako	razložil	nasilje,	kakor	ga	je	naštel	korejski	
študent	Ho	Seung-Hui,	da	bi	sebe	prikazal	kot	dru

gega	“Jezusa”.	Ni	pa	razložil,	od	kod	izvira	nasilje	v	
množičnih	občilih.	To	je	samo	potiskanje	problema	
z	ene	mize	na	drugo.	S	pravljico	nasilju	ne	bomo	
naredili	konec.
Biblija	pozna	prijem,	ki	je	neprimerno	bolj	učin

kovit.	Najprej	spoznati	človekovo	pokvarjeno	naravo	
in	se	ne	vdajati	pogubnim	iluzijam	rousseaujevstva,	
da	je	človek	v	osnovi	dober,	pokvari	pa	ga	človeška	
družba,	ne	da	bi	nam	filozof	povedal,	kako	je	zašlo	
zlo	v	družbo,	ki	naj	bi	potem	kvarila	posameznika.	
Drugi	korak	biblijske	rešitve	je	razglasitev	svojega	
bankrota	pred	Bogom.	Temu	sledi	spreobrnitev,	ki	
se,	če	je	pristna,	nujno	izteče	ne	v	igranje,	temveč	
v	posnemanje	Boga,	v	hojo	za	Kristusom,	kakor	je	
svoje	 delo	 naslovil	 Tomaž	 iz	 bavarskega	mesteca	
Kemptna.

Trstenjakovo	trditev,	da	se	Slovenci	odlikujemo	po	
poštenosti,	zagovarja	le	še	malokdo.	Poštenosti	ne	
cenimo	več	ali	menimo,	da	trditev	ni	(več)	resnična?	
Ali	danes	poudarjamo	druge	vrednote?	Pred	leti	sem	
se	udeležil	odprtja	nove	šole.	Zanimalo	me	je,	kaj	
bo	ravnateljica	povedala	ob	tej	priložnosti.	Po	čem	
naj	bi	bila	šola	prepoznavna?	Prepričljivo	je	zatrdi
la,	da	bo	njihova	šola	prepoznavna	po	uspešnosti.	
Ta	 beseda	 je	med	 najpogostejšimi	 na	 predlogah	
govornikov.	Radi	bi	bili	uspešni.	Visoko	na	lestvicah	
raznih	vrednotenj.	Uspešni	 in	 slavni.	Privlačno	za	
ušesa	staršev	in	učencev.	Je	to	zdrava	ambicioznost	
ali	nevrotična	ihta?
Čas	se	spreminja.	Vse	pogosteje	slišim	besedo	

spoštovanje.	In	še:	odgovornost.	Pred	petnajstimi	
leti	je	bila	najbolj	uporabljena	beseda	strpnost.	Kate
re	vrednote	so	zapisane	v	vzgojnih	načrtih	osnovnih	
šol?	Mika	me,	da	bi	jih	raziskal.	Katere	vrednote	so	
učitelji,	učenci	in	starši	izbrali	za	najbolj	pomembne?	
Ugibam,	da	bodo	med	 izstopajočimi	že	omenjena	
strpnost	 in	 spoštovanje,	 potem	pa	 znanje,	 dobra	
komunikacija	in	odgovornost.	Ugibam.	Kako	visoko	
se	bo	uvrstila	poštenost?	Od	deklariranih	vrednot	do	
življenja	je	dolga	pot.	Toda	če	človek	nima	cilja,	ga	
nikoli	ne	more	doseči;	ne	more	se	mu	niti	približati.	
Če	pa	ima	cilj	in	vanj	verjame,	se	mu	bo	gotovo	vsaj	
približal,	če	ga	že	ne	bo	povsem	dosegel.
Prve	strani	časopisov	preplavljajo	novice	o	ne

poštenosti,	nasilju	in	manipulacijah.	Prečesali	smo	
deželo	 in	odkrivali	nepoštenost.	Pojavili	 so	se	za
služki	čez	noč.	Z	nič	dela.	Le	kako	so	taki	zaslužki	
možni?	Takšna	je	poslovna	praksa,	tako	se	pač	dela.	
Bi	sodelovali	v	taki	igri?	Mikavno	je	obogateti	z	nič	
dela.	Res	mikavno.	Strast	po	imetju.	Pravi	mamon.	
Zasvojenost.	In	prišla	je	učna	ura.	Kakor	so	veliki	
zaslužki	 prišli,	 so	 tudi	 odšli.	 Čez	noč.	Veliko	 ljudi	
pa	 je	 izgubilo	 svoje	 zaslužene	 prihranke	 in	 delo.	
Nepoštenost	je	ustvarila	množico	osebnih	tragedij.	
Vsako	nepoštenje	pljuskne	v	življenje	soseda	in	ga	

prizadene.	 Le	 vztrajno	 delo,	 veliko	 znanja,	 dobra	
organizacija,	pošteno	poslovanje	in	nekaj	sreče	je	
potrebno,	da	človek	ustvari	premoženje,	ki	se	ga	ne	
bo	nikoli	treba	sramovati.
Zamajala	se	je	predstava,	da	se	etika	vzpostavlja	

kot	seštevek	etik	posameznikov.	Če	vsak	“ravna	v	
skladu	 s	 svojim	 egoističnim	 razlogom,	 je	 najbolj	
etično”.	Nismo	prišli	do	etične	družbe,	egoizem	raste,	
družba	razpada.	Zavedamo	se	velike	zmote.	Družba	
je	zašla	v	slepo	ulico.	Izgublja	se	na	avtocesti	in
dividualnih	pričakovanj,	zahtev	in	neodgovornosti.	
Glasovi	o	potrebnosti	etike	postajajo	vse	močnejši.
Poslovne	in	strokovne	etike,	ki	so	svoj	izraz	iskale	

v	etičnih	kodeksih,	so	sramežljivo	potihnile.	Ni	bilo	
nadaljevanja,	 ni	 se	 gojila	 zavest	 o	 etični	 poklicni	
praksi.	Pričakovane	“etične	skupnosti”	strokovnjakov	
se	niso	rodile.	Ne	v	zadostni	meri.	Etika	je	ostala	pro
stočasni	konjiček	nekaterih	zanesenjakov.	Ni	ostala	
del	 zavesti	 “nacionalnega	 korpusa	 prebivalstva”.	
Obvezna	za	vse,	del	narodove	kulture.	Ne	ubijaj,	ne	
kradi,	ne	prešuštvuj,	ne	pričaj	po	krivem	so	dane	
resnice,	temelj	zdrave	družbe.	Razkritje	skrivnostnih	
pravil	 življenja	 sega	 globoko	 v	 zgodovino.	 Pa	 so	
vedno	 znova	utišane.	 Iščemo	 zavajajoče	 bližnjice	
do	sreče.	Ni	napredka,	če	ni	resnice,	ni	zdravih	in	
zaupljivih	odnosov,	če	ni	poštenosti.
Posvet	 Razvijanje	 etične	 kulture	 (organizatorji	

Institut	Franca	Pedička,	Inštitut	Antona	Trstenjaka,	
DKPS	in	revija	Vzgoja)	je	prispevek	k	javni	razpravi	
ob	nastajajoči	Beli	knjigi	o	vzgoji	in	izobraževanju.	
Izraz	potrebe	po	pogovoru.	V	kontekstu	negotovosti	
in	etične	praznine	avtorji	prispevkov	pišejo	o	pome
nu	in	potrebnosti	etike	v	družbi.	Apel	je	jasen:	»Ni	
dovolj	skrbeti	za	znanje	in	pridobivanje	kompetenc.	
Potrebno	je,	da	si	slovenska	šola	ponovno	postavi	za	
cilj	vzgojiti	poštenega	človeka.«	Vsak	šolski	predmet	
naj	vzgaja	za	poštenost,	spoštovanje	in	resnicoljub
nost.	Še	slišimo	odmev	iz	šolskih	klopi:	»Naj	skače,	
vse	potare,	da	le	ne	laže	ciciban!?«

P. Silvo Šinkovec
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V družini so muzicirali in peli
»Naša	družina	 je	bila	zelo	narodno	zavedna	 in	

tudi	zelo	verna,«	je	ob	svoji	osemdesetletnici	(1982)	
bralcem	Ognjišča	povedala	koroška	pesnica	Milka	
Hartman,	ki	se	je	rodila	11.	februarja	1902	v	Libučah	
pri	Pliberku	v	kmečki	družini.	Mati	je	bila	Terezija	
Kušej,	oče	pa	Matej	Schick,	ki	je	leta	1918	zaprosil	
za	spremembo	priimka	Schick	v	hišno	ime	Hartman.	
Milka	je	imela	tri	brate	in	dve	sestri;	sestra	Micka	
je	umrla	stara	tri	leta.	Na	otroška	leta	je	imela	lepe	
spomine.	Vsi	so	bili	nadarjeni	za	glasbo.	V	družini	se	
je	veliko	muziciralo.	Oče	je	bil	glasbeni	samouk:	igral	
je	citre.	Milka	in	brat	Foltej	sta	igrala	kitaro,	najmlajši	
brat	Tevžej	violino.	Mnogo	so	tudi	prepevali.	»Ko	je	
bila	družina	popolna,	je	bila	že	zbor:	moji	bratje	so	
bili	basisti,	oče	je	pel	tenor,	sestra	Trezika	alt	in	jaz	
sopran,«	se	tistih	lepih	časov	spominja	Milka.
Šest	 let		(1908-1914)	je	obiskovala	dvojezično	

šolo,	potem	pa	je	izbruhnila	prva	svetovna	vojska,	ko	
je	morala	dvanajstletna	zapustiti	šolsko	pot.	Oče	in	
kasneje	še	brat	Anzej	sta	bila	vpoklicana	k	vojakom,	
zato	je	morala	doma	na	kmetiji	prijeti	za	vsako	delo.	
Slabi	dve	leti	po	koncu	prve	svetovne	vojske	je	bil	
10.	oktobra	1920	nesrečni	plebiscit.	Leta	1900	je	od	
377	prebivalcev	Libuč	353	navedlo	slovenščino	kot	
materni	jezik,	po	plebiscitu	pa	so	nekateri	sosedje	
zavedne	Hartmanove	sovražno	prezirali	in	zaničevali,	
toda	družina	se	ni	dala	prestrašiti.
Milka	bi	se	bila	rada	izšolala	za	učiteljico	ali	vzgo

jiteljico,	a	ni	bilo	možnosti.	S	podporo	slovenskih	
krščanskih	 organizacij	 iz	 Celovca	 se	 je	 leta	 1924	
udeležila	 devetmesečnega	 gospodinjskega	 tečaja	
pri	šolskih	sestrah	v	Marijanišču	v	Ljubljani,	nato	pa	
se	je	urila	kot	voditeljica	gospodinjskih	tečajev	po	
nekaterih	slovenskih	krajih.

Učiteljica gospodinjstva
in ljubezni do slovenstva
Njene	mladostne	sanje	so	se	vsaj	deloma	uresni

čile:	ni	sicer	postala	‘prava’	učiteljica	šolskih	otrok,	
ampak	učiteljica	gospodinjstva	za	dekleta.	Leta	1927	
je	prepričala	vodstvo	Slovenske	krščanske	socialne	
zveze	v	Celovcu,	da	bi	bilo	koristno	gospodinjske	
tečaje	organizirati	tudi	na	Koroškem.	Ko	je	bilo	pri
dobljeno	uradno	dovoljenje,	je	Milka	Hartman	v	letih	
1927-1939	vodila	okoli	sto	gospodinjskih	tečajev	po	
številnih	krajih	južne	Koroške.	Tečaji	so	trajali	šest	
do	osem	tednov	in	sicer	samo	v	jesenskih	in	zimskih	
mesecih,	kajti	udeleženke	so	bile	kmečka	dekleta,	
ki	so	morala	spomladi	in	poleti	pomagati	na	kmetiji.	
Največkrat	so	tečaji	potekali	po	župniščih,	včasih	v	
gostilni	ali	tudi	v	zasebni	hiši.	Dekleta,	skoraj	vedno	
jih	je	bilo	več	kot	deset,	so	prihajala	zjutraj	na	tečaj,	
dopoldne	so	bila	na	sporedu	praktična	dela	(kuhanje,	
šivanje),	popoldne	pa	predavanja	o	gospodinjstvu,	
vrtnarstvu	in	kmetijstvu.	Milka	je	ponavadi	pridobila	
zdravnika,	da	je	dekletom	predaval	o	zdravstvu,	in	
duhovnika,	da	jim	je	spregovoril	o	veri.	Tečaji	so	se	
končali	z	nekakšno	“akademijo”:	odrsko	 igrico,	ki	
jo	je	napisala	Milka,	in	z	recitacijo	njenih	pesmi	ter	
z	razstavo	in	prodajo	kuharskih	izdelkov,	predvsem	
peciva.
Med	drugo	svetovno	vojsko,	ko	so	bili	Hartma

novi	zaprti	v	nemških	delovnih	taboriščih,	je	Milka	
gospodinjila	župniku	Tomažu	Holmarju	v	nemškem	
Št.	Jakobu	nad	Krko.	Po	drugi	svetovni	vojski	je	bila	
v	letih	1947-1956	spet	potujoča	učiteljica	po	vsem	
južnem	Koroškem,	kjer	je	imela	okoli	40	gospodinj
skih	tečajev,	vendar	vzdušje	na	njih	ni	bilo	več	tako	
kot	pred	vojsko,	kajti	»čutilo	se	je,	da	je	mladež	čisto	
drugačna«.	Kot	učiteljica	koroških	deklet	je	hkrati	s	
kulturo	urejenega	gospodinjstva	posredovala	kulturo	
materine	besede,	ljubezen	do	slovenske	kulture.

Pesniško se je šolala
pri učiteljici naravi
Govorila	je	o	sebi,	ko	je	slovenskim	dijakom	de

jala:	»Mladi	umetniki,	ki	niso	imeli	sreče,	da	bi	se	

naša kultura
Silvester Čuk

MI LKA HARTMA N
11. FEBRUAR 1902 – 19. JUNIJ 1997

»Kadar ljudstvo, narod proslavlja človeka-umetnika, velikega, svetovno znanega, 
ali malega, komaj poznanega, ne slavi zgolj njegove osebe, marveč predvsem nje-
govo delo. Delo, ki je bilo posvečeno, darovano ljudstvu. Pravim: delo, ker umetnost 
je sad njegovega truda. Kajti na podlagi svojega talenta se umetnik trudi in žrtvuje, 
da ustvari umetnino. Talent pa je dar božji. Bog – večni umetnik – je človeku dal 
talent, da ga izkoristi. Če bi človek iz lenobe ali malomarnosti svoj talent zapravil, 
zakopal, bi grešil proti dobroti božji, bi grešil nad seboj in nad narodom. Saj smo 
vsi poklicani, da vsak s svojim talentom, s svojim delom in trudom dajemo čast 
Bogu in služimo narodu.«

Tako je koroška pesnica Milka Hartman nagovorila dijake slovenske gimnazije 
v Celovcu, ki so pripravili proslavo njej na čast. Njene besede je potrjevalo njeno 
življenje: s svojim pesniškim darom in z vzgojnim delom je v zavesti odgovornosti 
pred Bogom neutrudno služila slovenskemu občestvu na Koroškem. Častitljivo dolgo 
življenje Milke Hartman je bilo zares polno dobrih del.
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izšolali,	so	se	vedno	zatekali	k	učiteljici	naravi.	Zato	
so	take	pesmi	–	v	besedi	kakor	melodiji	–	čustvene	
in	preproste,	brez	moderne	prevleke.	Zato	pa	 jih	
preprosto	ljudstvo	tudi	bolje	razume.«
Milka	Hartman	je	začela	pesnikovati	že	med	prvo	

svetovno	vojsko.	Leta	1919	je	svoje	pesmi	pokazala	
dr.	Gregoriju	Rožmanu,	profesorju	v	Celovcu	in	ka
snejšemu	ljubljanskemu	škofu,	ki	je	bil	tedaj	izgnan	
v	Pliberk.	Prebral	jih	je	in	ji	razložil,	kako	se	pesem	
gradi.	»Pohvalil	jih	je	in	mi	tako	vlil	pogum.«	Prva	
zbirka	pesmi	Milke	Hartman	je	z	naslovom	Dekliške	
pesmi	izšla	v	samozaložbi	leta	1934.	Naslednje	leto	
se	je	oglasila	z	zbirko	Med	cvetjem	in	v	soncu.	Sledila	
je	zbirka	Moje	grede	(1952),	ki	vsebuje	80	pesmi.	V	
središču	njenega	ustvarjanja	je	kmečki	svet,	narava,	

letni	časi,	običaji,	prazniki	in	vera.	Zbirka	Lipov	cvet	
je	izšla	ob	njeni	sedemdesetletnici	(1972).	Župnik	
Lovro	Kaselj,	s	katerim	jo	je	vezalo	iskreno	prijatelj
stvo,	je	v	kratkem	uvodu	zapisal:	»Ljubezen	v	vseh	
plemenitih	zvrsteh	in	odtenkih	diha	iz	sleherne	pe
smi.«	Leta	1977	je	izšla	njena	narečna	zbirka	Pesmi	
iz	libuškega	pu‘la.	Ob	njeni	osemdesetletnici	je	izšel	
izbor	njenih	pesmi	v	nemščini	Gedichte	aus	Kärnten,	
ob	devetdesetletnici	pa	angleško-slovenska	zbirka	
Midsummer	Night/Kresna	noč.	Zbirka	Zimske	rože	
(1998)	je	zagledala	beli	dan	že	po	srečanju	pesnice	
z	božjo	deklo	smrtjo	19.	junija	1997.
V	pričkovanju	tega	srečanja	je	zapisala:	»Hvaljen	

Bog!	–	ne	bode	/	prazen	jerbas	moj:	/	v	njem	so	
zbrane	vse	kreposti,	/	dobra	dela,	trud	in	boj.«

Najbrž	ste	že	brali	o	japonskem	poletju	in	japonski	
vročini.	Nam,	ki	ju	moramo	sprejeti,	ker	živimo	na	
otoku	odnosno	otokih,	ki	se	ne	morejo	odpraviti	na	
počitnice	kam	drugam,	se	zdita	vsako	 leto	malce	
spremenjena.	Ta	“malce”	pomeni	nekaj	stopinj	vro
čine	več	ali	manj,	odvisno	tudi	od	tajfunov,	ki	nas	
v	tem	času	tako	radi	obiskujejo.	Največ	teh	nemih	
gostov	prihaja	s	Filipinskega	morja.
Posebno	tisti,	ki	živimo	v	ogromnem	Tokiu,	sku

šamo	pobegniti	iz	tega	kotla,	če	se	da,	vsaj	za	nekaj	
časa.	Naša	ekipa	graditeljev	otroškega	zavetišča	na	
tokijski	periferiji,	kjer	je	razmeroma	malo	dreves,	
se	vsako	leto	razdeli	na	skupine,	ki	se	za	nekaj	časa	
odpravijo	v	manj	vroče	predele	Japonske.
Tokrat	sedim	na	bregu	jezera	(po	naše	pisano)	

Jamanáka.	Če	se	ne	motim,	sem	o	tem	jezeru	že	
to	 in	ono	razkril	(p. Vladimir se ne moti: glej AM 
02/2016, 02/2017, 10/2017; op. ur.).	A	ker	so	naši	
navadni	spomini	izhlapljivi,	naj	še	enkrat	omenim:	
jezero	je	na	skoraj	tisočmetrski	višini	nad	morjem	
in	je	največje	med	petimi	jezeri,	ki	obdajajo	gorovje	
Fúdži.	Je	ovalne	oblike,	veliko	kakih	6	km2	in	zrak,	ki	
jezero	obdaja,	ima	kvečjemu	20°	Celzija.	V	ozadju	
jezera	so	bivališča.
Koliko	nas	je	na	plahti	na	toplem	pesku?	Gospod	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

SKRIVNOST OB  JAPONSKEM JEZERU
in	 gospa	 Ito	 s	 triletnim	 sinčkom	Akitáka;	 skoraj	
70-letna	gospa	Káneko,	moja	najbolj	pridna	socialna	
pomočnica,	katoličanka;	in	jaz.	Gospod	Ito	in	jaz	sva	
v	kopalnih	hlačah.	Opoldne	bom	šel	plavat,	gospod	
Ito	pa	ne	plava.	Od	časa	do	časa	skuša	pomagati	
v	vodo	sinčku,	ki	bi	rad	plaval,	pa	se	boji	vode	in	
po	nekaj	zamahih	z	rokami	zmeraj	znova	obsedi	v	
vodi.	Brez	vidnega	uspeha	se	gospod	Ito	vrne	k	naši	
veliki	plahti.
Akitáka	se	mi	zasmili.	Stopim	v	vodo	in	deček	me	

kot	tujca	požira	z	očmi.	»Aki,	glej!«	mu	rečem,	se	
proč	od	njega	usedem	v	vodo,	potem	ležem	vanjo	
in	se	obrnem	na		hrbet,	nakar	sunem	roki	v	vodo,	
ki	me	komaj	sprejme,	a	hitro	zaplavam	in	se	spet	
obrnem	k	Akiju,	dokler	ni	pod	menoj	bolj	pesek	kot	
voda	in	ne	morem	naprej.	Smehljaje	zgrabim	Akija	
in	ga	položim	v	vodo.	Pokažem	mu	z	rokami,	kako	
naj	jih	zarine	v	vodo,	obenem	mu	držim	telo;	brez	
besede	me	gleda	in	skuša	posnemati.	Vode	se	(več)	
ne	boji.	Začenja	čutiti	sprejemljivost	vode.	»Greva	
počivat!«	mu	 rečem	 in	 pogumno	 se	 skobaca	 na	
pesek.	Oče	in	mati	mu	čestitata;	vesel	se	s	peska	
vrne	v	vodo,	v	kateri	sva	potem	najbrž	več	kot	pet	
minut.	Krasno	se	je	navadil	na	vodo,	a	predolgo	ne	
sme	ostati	v	vodi.	Ne	pozna	je	še	in	tudi	ne	svoje	

Od	1,3	milijona	migrantov	jih	je	samo	150	tisoč	
našlo	redno	zaposlitev,	medtem	ko	jih	je	85	odstot
kov	odvisno	od	socialne	pomoči.	Dovolj	pove	tudi	
podatek,	da	je	v	Nemčiji	okoli	1,6	milijona	prostih	
delovnih	mest,	migranti	pa	jih	niso	sposobni	zasesti,	
saj	nimajo	ne	izkušenj,	ne	znanja	jezika,	ne	osnovnih	

MIGRA NTI V NEMČIJI
kompetenc	v	poznavanju	proizvodnih	postopkov.
Kot	so	zaključili	na	spletnem	portalu	Logično,	po

litika	Zahoda,	ki	uničuje	Bližnji	vzhod,	da	bi	prišel	do	
poceni	delovne	sile,	se	je	izjalovila.	Ceno	pa	bo	na	
koncu	plačal	Balkan,	kamor	bodo	vračali	migrante.	
Bo	to	tudi	Slovenija?
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Škofa	mesta	Wenčou	mons.	Petra	Šao	Čumina	je	
ugrabila	policija	na	dan	podpisa	dogovora	in	ga	je	
držala	izven	škofije	pol	meseca.
Take	ugrabitve,	ki	se	dogajajo	proti	volji	škofov,	

policija	označuje	kot	“čas	počitnic”.	V	resnici	so	pa	
to	razdobja	zasliševanj	in	pranja	možganov.	Verniki	
te	škofije	so	prosili	vse	cerkvene	skupnosti	po	svetu,	
naj	molijo	za	škofa.
Mons.	Šao,	55	let,	pripada	skupnosti,	ki	je	država	

ne	priznava,	ga	pa	priznava	Sveti	Sedež	kot	škofa	
škofije	Wenčou.	V	zadnjih	dveh	letih	ga	je	policija	
ugrabila	najmanj	petkrat,	zadnjikrat	maja	2017	in	
ga	izpustila	šele	po	sedmih	mesecih.
Ker	je	“podzemeljski”	škof	ga	v	razdobjih	ugra

bitve	silijo,	naj	se	podvrže	verski	politiki	Kitajske,	
ki	zahteva	registracijo	pri	vladi	in	članstvo	v	Patri-
otičnem	združenju.	Toda	 to	 članstvo	vsebuje	 tudi	
pristop	k	načrti	od	Rima	neodvisne	Cerkve,	kar	pa	
mons.	 Šao	 odklanja.	 Tudi	 pismo	 Benedikta	 XVI.	
kitajskim	katoličanom	značuje	statut	Patriotičnega	
združenja	kot	“nezdružljiv	s	katoliškim	naukom”.

Čeprav	je	mons.	Šao	“podzemeljski”	škof,	ga	ceni	
tudi	 uradna	 skupnost.	 Katoliška	 skupnost	 škofije	
Wenčou	 ima	 okrog	 130.000	 vernikov,	 kar	 je	 več	
kot	80.000	pripadnikov	uradno	priznane	skupnosti.	
Duhovnikov	 je	70,	ki	 so	 razdeljeni	na	obe	strani.	
Skozi	desetletja	je	bila	Cerkev	škofije	Wenčou	močno	
razdeljena,		zdaj	pa	obe	skupnosti	delujeta	skupaj.
V	škofiji	Wenčou	celo	uradno	priznani	duhovniki	

doživljajo	omejitve	in	kontrole.	Med	osemdnevnico	
za	rajne	je	bilo	uradno	priznanim	duhovnikom	pre
povedano	obiskati	grobove	nekaterih	 “podzemelj
skih”	duhovnikov	in	škofov,	ki	jih	vsi	verniki	močno	
spoštujejo.
V	uradnih	in	neuradnih	cerkvah	policija	ob	nedel

jah	prepoveduje	vstop	mlajšim	od	18	let	in	pazi,	da	
ni	nedeljskega	krščanskega	nauka.
Po	podpisu	dogovoramed	Vatikanom	in	Kitajsko	o	

imenovanju	škofov,	je	Patriotično	združenje	poostrilo	
kontrolo	in	preganjanje	“podzemeljskih”	skupnosti	in	
pri	srečanjih	z	uradno	priznanim	klerom	poudarilo,	
da	Cerkev	na	Kitajskem	ostaja	“neodvisna”.

KITAJSKO SPOŠTOVANJE DOGOVORA S SVETIM SEDEŽEM

majhne,	netrenirane	moči.	A	napreduje.
Med	najinim	“plavanjem”	je	Akijev	oče	naročil	iz

daten	“obed”	v	bližnji	restavraciji,	ki	nam	ga	je	skoraj	
takoj	dostavila	v	ličnih	belih	zavojih	–	zadehtelo	je.	
Obed	nas	prijetno	razpoloži.	Akiju	se	začne	zehati.	
Za	nami	je	majhen	gozdiček,	ki	daje	prijetno	senco.	
Umaknemo	se	vanjo.	Akitáka	zaspi,	mi	pa	počasi	
srebamo	odlično	kavo.	Gospod	Ito	se	obrne	k	meni:
»Ali	vas	smem	povabiti	na	pojedino	12.	decembra	

letos?
»Prav	12.	decembra?«	se	čudim.
»Na	obletnico	najine	poroke.«
»Iz	srca	se	vama	zahvaljujem	za	povabilo,«	odgo

vorim,	»posebno,	ker	je	ta	dan	zame	eden	najlepših	
in	najbolj	dragocenih	dni	v	letu.«
Začudita	se.	
»Rad	vama	povem,	zakaj.	A	najprej	se	priporo

čam	še	za	eno	skodelico	kave.«
Moja	 sodelavka,	 gospa	Káneko,	 jo	 ima	 pripra

vljeno.	Kako	diši!
»Kje	 je	Mehika,	 veste.	 V	 16.	 stoletju	 so	 jo	 z	

neusmiljenim	bojem	osvojili	Španci.	Večina	prebi
valstva	je	bila	azteškega	rodu.	Španska	vojska	je	
bila	nominalno	katoliška,	a	njej	je	šlo	le	za	osvojitev	
dežele	kot	novega	ozemlja	stare	Španije,	sicer	pa	le	
za	zlato	in	srebro.	V	kolikor	ju	ni	bilo	treba	poslati	v	
Španijo,	sta	se	lahko	porazgubila	v	žepih	osvajalcev.	
Sicer	se	je	Španija	čutila	katoliško	 in	je	poslala	v	
osvojeno	Mehiko	najprej	patre	frančiškane,	potem	pa	
še	patre	dominikance,	da	bi	osvojeno	Mehiko,	če	je	
mogoče,	pokristjanili.	V	očeh	osvojenih	in	poraženih	
Mehikancev	niso	bili	ti	patri	nič	drugega	kot	Španci,	
ki	so	na	prijazen,	dobrohoten	način	hoteli	spremeniti	
Mehiko	v	Španijo.	Le	drobna	peščica	Mehikancev	se	
je	dala	prepričati	o	resničnosti	katoliške	vere.	In	o	
večni	sreči,	kdor	vero	živi.	Španci	so	Mehiko	osvojili	

leta	1521.	In	deset	let	pozneje	–	1531	–	in	točno	12.	
decembra	se	na	gričju	Tépeyac	(le	nekaj	kilometrov	
od	glavnega	mesta)	mehiškemu	Indijancu,	katoli
čanu	s	krstnim	imenom	Juán	Diégo,	prikaže	Marija,	
Kristusova	Mati,	in	ga	prosi,	naj	v	svoji	indijanski	halji	
odnese	 škofu	 v	mestu	México	prekrasne	 španske	
vrtnice	–	naj	bodo	v	dokaz,	da	jih	pošilja	iz	nebes	
sama	Kristusova	Mati.	Dejstvo	je,	da	decembra	v	
celi	Mehiki	ni	sledu	o	vrtnicah	v	tem	zimskem	času.	
Juán	Diégo	je	moral	škofu	sporočiti	Marijino	željo,	
da	se	na	griču	Tépeyac	zgradi	cerkvica,	kjer	hoče	
ljuba	Marija	deliti	molilcem	darove,	ki	jih	je	bil	v	ta	
namen	zaslužil	njen	Božji	Sin	Jezus	–	s	svojo	smrtjo	
na	križu	in	z	vstajenjem	tretji	dan.	Ko	Juán	Diégo	
razkrije	svojo	ubogo	haljo,	v	kateri	je	nesel	vrtnice,	
se	namesto	vrtnic	pojavi	na	halji	čudovita	podoba	
Marije,	tako	prepričevalno	lepa,	da	je	škof	spoznal	
resnico	prikazovanja	in	takoj	začel	z	gradnjo	cerkve.	
Še	danes	stoji	cerkev	na	griču	in	Marijina	podoba	se	
ni	nič	spremenila	v	barvah.	Tudi	Indijančeva	halja	
ne,	čeprav	je	iz	indijanskih	tkiv,	ki	zdržijo	kvečjemu	
20	 let	 ...	Še	preden	 je	minilo	20	 let	od	osvojitve	
Mehike,	je	devet	milijonov	indijanskih	Mehikancev	
sprejelo	katoliško	vero,	posebno	potem,	ko	so	si	šli	
ogledat	Marijino	sliko	na	griču,	kjer	še	danes	okrog	
10	milijonov	ljudi	obišče	to	svetišče	in	kjer	se	zmeraj	
dogajajo	čudeži.	Slavni	slikarji	so	o	tej	božanski	sliki	
izjavili,	da	je	človeško-slikarsko	ni	mogoče	razložiti.	
Marijin	plašč	nosi	zvezde	–	astronomi	so	ugotovili,	
da	je	njih	ševilo	in	razporeditev	točna	“fotografija”	
neba	nad	gričem	12.	decembra	1531.«
»Tudi	jaz	bi	rada	šla	v	Mehiko,«	reče	gospa	Káne

ko.	Gospod	in	gospa	Ito	se	pridružita:
»Midva	tudi!«
»In	tudi	jaz!«	se	jima	nasmehnem.	In	vprašam:
»Je	še	kaj	kave	v	vrču?«
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Slovenska levica živi v alternativni resničnosti, ki gre nekako takole:
Leta 1942 smo Slovenci združeni v socialistično-enotno gverilo bili 

boj z nacistično-fašističnimi mlini na veter ob pomoči drugih južnoslo-
vanskih bratov, s katerimi si delimo kulturo, gene, lingvistično družino 
in smisel za pravičnost. Dolgo je bil boj videti brezupen, dokler niso 
slovenski komunisti nekega mrzlega zimskega dne ob izbruhu interna-
cionalno socialističnega zanosa v vasi Dražgoše lastnoročno premagali 
Nemce in jim (pa tudi zaveznikom) prvič v zgodovini tretjega rajha 
pokazali, da so ranljivi. Tista zmaga je odločilno pripomogla k temu, 
da smo jih izgnali iz naših krajev, zgodovinarji pa še analizirajo, ali ni 
morda ravno ta zmaga botrovala padcu Berlina, Rima in Tokija. Po koncu 
vojne je oblast v novoustanovljeni federativni ljudski republiki mirno 
prevzelo ljudstvo, ki ga je pred globalno človeško družino predstavljala 
miroljubna komunistična partija. Ta nas je v 45 letih spravila na pot 
napredka, prosperitete,  na novo postavila in konsolidirala slovensko 
industrijo, zgradila šole, bolnišnice, ceste, železnice in mostove. Ljudje so 
bili srečnejši, kot so danes. Še zmeraj bi živeli v spravi in sožitju bratskih 
republik pod soncem socialistične solidarnosti, če ne bi sanj pokopali 
srbski, hrvaški in slovenski nacionalisti, ki so predstavljali preostanek 
tistih fašističnih elementov, za katere zmagovalci krepostno trdijo “da 
smo jih še premalo pobili”. Vse od geostrateške katastrofe, ki so jih 
povzročili nacionalizmi pa se še danes borijo, da bi naredili dva koraka 
nazaj in se vrnili v socialistični raj, ki je Slovencem prinesel tako veliko 
dobrega in prav nič slabega. To bodo storili točno na tak način kot je 
to “uspelo” jugoslovanskim komunistom: s prijaznim prepričevanjem, 
da bodo nato ljudje voljno stopili na njihovo stran in skupaj z njimi 
začeli izvrševati 5 letne plane gospodarske prenove, katerih vodilo bo 
izključno (inter)nacionalni interes, ne pa sebični zasebni interesi, ki so v 
tem krutem neoliberalnem svetu proletariat, upokojence in preostanek 
99 odstotkov nesrečnežev pahnili v obup, 1 odstotku tajkunov pa omo-
gočili rop ljudskega premoženja (razen bogatašem, ki so si premoženje 
pridobili izključno na podlagi meritokracije, kot so Zoran Jankovič, Dušan 
Šešok, Stojan Petrič in drugi uspešni podjetniki zbrani okrog Foruma 21).

Kaj pa so bile Dražgoše v resnici? Dejan Židan je vsaj priznal, da je 

mogoče šlo za strateško zmoto partizanov. Najbrž bi bilo preveč, da bi 
priznal, da so naši komunistični “zmagovalci” lastne ljudi prodali za svoje 
politične ambicije. No,  v civiliziranem svetu se sicer tudi strateških zmot, 
ki povzročijo kolateralno škodo, ne praznuje, ampak koga to zanima – 
saj Dražgoše niso praznovanje, ampak politični shod. Dovolj indicev 
obstaja, ki bi vzdržali resno presojo na sodišču, da so Dragoše kraj, kjer 
so partizani hladnokrvno uporabili palestinsko taktiko živega ščita 
nedolžnih ljudi in vas zavestno žrtvovali nemškim bogovom. Ti so jim 
(nevede) omogočili, da začno izvrševati svojo nemoralno razrednobojno 
revolucijo. Če zaradi Hitlerjeve izdaje ni šlo neposredno s pomočjo pakta 
Molotov-Ribbentrop, pa vsaj posredno z nacisti kot priročnim izgovorom 
za prevzem oblasti in povojno morijo , ki je sledila. Zanimivo, da so se 
podobne taktike posluževale mnoge kadrovsko podrejene komunistične 
gverilske enote v zgodovini – Rdeči Kmeri, Vietkong, FARC, Pathet Lao, 
Sandinistas… Po pričevanjih vojaka, ki se je boril na strani Vietkonga, je 
bila njegova enota znana po taktiki, da zavzamejo mesto in iz njegovega 
središča začno obstreljevati ameriške in južnovietnamske enote v bližini, 
upajoč, da bodo ti udarili nazaj in pobili čim več nedolžnih vaščanov. Kot 
je bojda dejal Moša Pijade – Samo nesrečniki postanejo komunisti, zato 
moramo mi ustvariti nesrečo in množice spraviti v obup. V socialističnih 
revolucijah ni morale, le smrt, nesreča in sla po oblasti.

Danes so Dražgoše generalštab izrojene levice, ki se je zagnojila iz 
nekoč sredinskih socialnih demokratov. Kraj kjer najprej iz vljudnosti 
kakšno rečejo o epskih borbah iz leta 1942, v kateri nihče od prisotnih ni 
sodeloval, niti ni za njo vedel, dokler se ni začel ukvarjati s politiko globoko 
v času samostojnosti. Kot hors d’oeuvres pred resničnim kosilom zaradi 
katerega so se zbrali. Kot “gospod, usmili se”  pri maši, le da se v cerkvi 
govori občutno manj o politiki kot pa na partizanskih proslavah. Dražgoše 
so leta 2019 bolj komunistične, bolj absurdne kot so bile leta 1959. Tedaj 
so bili visoki komunisti najbrž preveč zaposleni s sklepanjem mafijskih 
kontaktov širom Evrope in shranjevanjem denarja v švicarskih trezorjih, 
da bi jim takšne pravljice bile pomembne in koristne. Oblast je bila preveč 
konsolidirana, da bi se ji bilo treba še naprej dokazovati. Danes še nimajo 
dvotretjinske večine, zato bo program v Dražgošah, Bolnici Franji, obletni-

Letošnjega 13. januarja so se spet “zgodile” Dražgoše. Spet smo videli povorke sivolasih (ali plešastih) nostalgikov, ki se leto za letom skušajo pre-
pričati o zmagi, ki je ni bilo in mladih, ki jim je “ne-zmaga” deveta briga, ampak jih zanima samo kolomaz za njihove škripajoče finance. Skoraj se mi je 
zapisalo, da so bile “procesije”, kar pa zveni preveč farško; po vojski smo imeli povorke. Razlika niti ni bila velika: nam so pri procesijah zvonili zvonovi, 
oni zvonov niso imeli, pa tudi nič drugega, zato so se samo drli »Smrt fašizmu ...« Zvonovi so  razglašali, da verujemo v Boga, kar je slovenska tradicija 
že stoletja, njihovo dretje pa je razglašalo, da bi radi verjeli v neko zmago, pa je ni bilo, tradiciji pa le nekaj podobnega: približno enake govorance, kot 
jo je imel nekoč Tito opolnoči, ko je silvestroval v ljubljanskem hotelu Slon. Manjkala je edino nova izdaja Ježka, ki bi zmogel toliko korajže kot pravi 
Ježek, ki je ob obljubah, kaj vse se bo zgodilo v nastopajočem letu, zavpil: »Ti, Stari, za vice sem pa jaz plačan!« (Mimogrede: zjutraj so ga zaprli).

Tudi dražgoška zmaga bi bila vic, če ne bi ob njej plačali račun Dražgošani in Dražgoše: prve so Nemci pobili, vas pa zažgali, partizani, ki so Nemce 
razdražili, so se pa “junaško” umaknili na Jelovico. Saj res, zdaj mi prihaja na misel: morda je bil pa ta umik tista zmaga, ki jo častijo že desetletja. Malo 
nenavadno sicer, ampak v komunizmu je dosti nenavadnega, začenši z Marxovo-Engelsovim Komunističnim manifestom leta 1848. Sicer je pa o tem 
več napisal Mitja Iršič na Nova24tv pod naslovom “Dražgoše 2019 – parada komunističnega ponosa”.

“za narodov blagor”

P. Bernadin Sušnik

O ZMAGI,  KI  JE NI BI LO
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V Dražgošah so se spet, tako kot vsako leto, zbrali starostniki s 
privilegiranimi pokojninami, politični voditelji levih strank in mladi, ki 
mislijo, da sta v komunizmu tekla mleko in med. Manjkal ni niti zadnji 
predsednik Centralnega komiteja komunistične partije Slovenije Milan 
Kučan. Slovesnost je spet potekala v luči slavljenja lažne zgodovine, 
herojstev, ki jih ni bilo, in zaklinjanja k boju, ki naj bi Slovence osvobodil 
potujčenja.

Slavnostni govornik prireditve je bil kar sam predsednik državnega 
zbora Dejan Židan. Najprej je opisal metode, s katerimi danes levica 
ogroža osnovne civilizacijske pridobitve. Torej, opisal je sebe. »Soočamo 
se z napadi na temeljne človekove pravice, zanemarjajo se moralna in 

civilizacijska načela, ki bi morala biti neomajna, krepi se začaran krog 
sovraštva in agresije, pod vzkliki domoljubja in izkoriščanja strahu pred 
različnim, pred drugim, se krepijo ksenofobija, rasizem in populizem,« 
smo ga slišali izreči.

Židan ni omenil, da ravno njegova stranka ogroža osnovno človekovo 
pravico, to je pravico do svobode govora. Prav tako s takšnimi procesijami 
krepijo krog sovraštva. Namesto da bi se spomnili padlih civilistov, se 
spominjajo strahopetnih partizanov, ki so pobegnili na Jelovico in ljudi 
prepustili na milost in nemilost Nemcem. Nato je opisal fašizem. Bolj 
pozornim bo jasno, da je spet opisal svojo politično opcijo: “Kaj fašizem 
je – grajenje kulta osebnosti, napadi na kritike, netenje strahu pred 

Pravijo, da je treba slišati obe plati zvona. Pa poglejmo, kaj sodijo tisti, ki so se šli prepričat, kako to izgleda. Tudi oni so objavili svoje mnenje in 
izkušnje na Nova24tv. Naslov: Bili smo v Dražgošah: poglavar borcev Turnšek se je ustrašil Nova24tv ...

cah pohoda XXX.divizije v Slovensko benečijo in drugih podobnih paradah 
komunističnega ponosa zmeraj dolgočasno predvidljiv.

Prva točka: utrjevanje Dolančevih besed – “Če ne bi v tej deželi 
vladali komunisti, bi pa kdo drug.”

Druga točka: Razno.
Zato so Dražgoše danes kraj, kjer se napada politično opozicijo. Že 

praoče slovenskih neomarksistov Janez Stanovnik, je na isti prireditvi 
leta 2012 napadel veleposlanika edine svetovne velesile, ker si je ta 
drznil razmišljati o koalicijah v kateri bi sodelovala tudi največja stranka 
na desnici. Leta 2019 ni nič drugače, le da je sodoben trend postal so-
vražni govor in z jim povezan razrast fantomskega fašizma, ki ga vidijo 
le skrajni levičarji. Še zmeraj pa se preganja isto desno sredino, kot se 
jo je šest let nazaj. Z vsemi sredstvi. Popolnoma brez smisla za ironijo.

“Upali smo, da je evropska zgodovina z 20. stoletjem izčrpala za-
logo temačnega zla. A sodobne oblike fašizma ponovno po vsej Evropi 
dvigajo glave. Ta se ne kaže kot pobesnela zver, ima človeški obraz. Vse 
bolj prefinjeno je zasidran v naši družbeni realnosti. Standardi o tem, 
kaj je javno dopustno in sprejemljivo, vse bolj padajo,” je rekel Dejan 
Židan, uradni naslednik internacionalno socialističnih fašistov, rabljev 
slovenskega smisla za podjetništvo, morilcev nedolžnih otrok in žena.

Prav prefinjeno, a neznosno perfidno je povedal, da je ključ do 
slovenske prihodnosti temeljit nadzor javnega diskurza. Sporočilo 
je nedvoumno. Židan je že na predvolilnih soočenjih jasno in glasno 
povedal, da je fašističnega 25 odstotkov slovenskega volilnega telesa, 
ki voli SDS. Sodobne oblike fašizma pa so: opozarjanje na nelegalne 
migracije, škodljivost marakeškega dogovora, izpostavljanje težav 
sodobnega političnega islama, ideje o podjetnikom prijazni davčni 
reformi ali bognedaj privatizaciji državnega premoženja (o tem se je 
lani prav tako v Dražgošah še posebej razgovorila butlsocialstična ak-
tivistka Lara Janković, ko je opozarjala na vse pasti neoliberalizma)… 
Skratka fašizem je vse, kar je desno od socialnih demokratov. Fašizem 
pa je treba preganjati. Samo to je tja prišla povedati zbrana elita. Zdaj 
se počuti dovolj močna, da lahko kontrolira opozicijski govor, z režimom 
nepovezane medije in protipartijsko retoriko navadnih državljanov. 
Počuti se močnejša kot CK ZK konec osemdesetih. Ali kot se je sama pred 

šestimi leti. Stanovnik je leta 2012 želel le sforsirati posiljeno koalicijo 
političnega kadavra Jankovića. Dejan Židan želi leta 2019 kontrolirati 
vaše misli. Vašo ideologijo. Vašega duha.

Da bi pa Židanov nastop pod plapolajočimi jugoslovanskimi zastavami, 
grbi, rdečimi zvezdami in simboli ZSSR zveneli koherentno, pa je potrebna 
točno takšna pravljica iz uvoda. Alternativna resničnost. Nemogoče je 
narodnoosvobodilni boj povsem izolirati od komunistične revolucije 
in povojnih pobojev, tako kot je vse industrijske uspehe tretjega rajha 
nemogoče ločiti od holokavsta. Zato danes v Nemčiji ni državnih proslav 
ob 70 letnici otvoritve avtocestne povezave Frankfurt-Essen in zato se 
skupina Volkswagen vsako leto ne zahvaljuje Adolfu Hitlerju, da je verjel 
v projekt Ferdinada Porscheja iz katerega se je razvil kasnejši Hrošč, ki je 
tovarno postavil na svetovni avtomobilistični zemljevid. Nacistična oblast 
je manifestacija zla. Komunistična partija je manifestacija zla. Razlog da 
sta obe obstajali je enak kot tisti, zakaj je Džingis kan pil kri otrok svojih 
sovražnikov v Aziji in zakaj je turški Sultan Mehmed IV pred prestrašenim 
občinstvom obredno klal mlade evropske device. Častihlepje, psihopatska 
sla po kontroli nad soljudmi, latentni sadizem, pohlep…   Komunistične 
revolucije po Evropi so le izrazna oblika te iste sle. Zato je nemoralno, da 
se jih v kakršnemkoli scenariju predstavlja kot nekaj pozitivnega. Sploh na 
tak oduren način, kot to počno slovenski socialni demokrati in na njihov 
vlak priklopljeni neoLDSovski kruhoborci. Zgodba, ki jo je v Bruslju pro-
dala Alenka Bratušek, ko so jo poslanci vprašali zakaj za hudiča na uradni 
državni proslavi vsa pljuča poje “evivva il communismo, e la liberta” ne 
pije vode. Obupana, na robu joka zaradi komisarske plače, ki je vedno bolj 
spolzela mimo njenih prstov se je takrat s tresočim glasom izgovorila, 
da je ta pesem v Sloveniji pesem upora, ki se ne povezuje neposredno s 
komunistično oblastjo, ampak z uporom proti okupatorju. Bulšit. Ta pesem 
ima v Sloveniji povsem isto konotacijo kot v Nemčiji, Avstriji ali Švici. Zato 
jo najraje pojejo anarhisti in radikalni levičarji. Pri nas pa visoki politiki. 
Sicer pa – ali si dražgoško rajanje sploh še kdo prizadeva ločevati od 
komunistične revolucije? Saj govorniki s svojo antikapitalistično retoriko 
predstavljajo povsem iste vrednote kot so jih komunisti ob prevzemu 
oblasti. Še njihovi skriti (povsem elitno kapitalistični) nameni so povsem 
enaki kot so jih imeli njihovi predhodniki. Rdeča zvezda je tam z razlogom. 
Ker se z njo identificirajo. Politično, kulturno, ideološko in ekonomsko.
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Sedaj so dnevi neskončnih rdečih procesij, ko z vseh koncev države 
na plano pridejo sive glave s privilegiranimi pokojninami, oblečejo 
majice s simboli morilcev in odkorakajo na kraje porazov, ki jih sami 
imenujejo zmage. Kot vsako leto sem moral tudi tokrat izbrskati nekaj 
zgodovinskih zanimivost o tako imenovani bitki za Dražgoše. Ko pa sem 
se vprašanja lotil nekoliko širše, sem odkril uradne zapiske rdečih zgo-
dovinarjev, ki opisujejo boje partizanov na Gorenjskem. Poleg čaščenja 
boja partizanov in izpuščanja nekaterih pomembnih podrobnosti se v 

teh zapisih skrivajo tudi skrajno komične dogodivščine, za katere bi bili 
danes, če bi jih izrekli, obtoženi sovražnega govora in zmanjševanja 
pomena OF.

No, sam se takšnih obtožb ne bojim, saj imam dokumente, ki te 
zgodbe dokazujejo. Preden zapišem eno takšnih zgodb, naj se le na 
kratko dotaknem Dražgoš. Dražgoše so bile popolnoma objektivno 
zgodovinsko in vojaško gledano popoln poraz. Niti sapice zmage ni pri 
Dražgošah. Poleg tega je skrajno sporno bivanje partizanov v Dražgošah, 

Nikar ne mislite, da je bila dražgoška zmaga edina svoje vrste. Nekaj analognega je popisal Aleksander Rant na Nova24tv pod naslovom“Kako je 
zajec zagotovil partizansko zmago”.

drugačnostjo, smešenje demokracije, spodnašanje avtoritete sodišč 
in države, zavračanje volilnih izidov, zagovarjanje izbranega naroda, 
spreminjanje preteklosti in pisanje alternativne zgodovine.”

Večje smešenje demokracije kot je proslavljanje totalitarizma 
v Dražgošah bi pri nas težko našli. Še vedno drži rek, da ko levičarji 
govorijo o drugih, v resnici govorijo o sebi. Seveda pa tudi tokrat ni 
šlo brez ene najbolj podlih in nedemokratičnih praks – zlorabe otrok v 
politično-ideološke namene. »Naši dedi so tu se nekoč bojevali, neznani 
junaki kot talci so padli, ker svoje zemlje niso izdali,« smo slišali recitirati 
enega izmed otrok, medtem ko so drugi korakali na “Kdo pa so ti mladi 
fantje, ki korakajo skoz’ vas”.

Posnetki so iz leta 2019, izgledajo pa kot kakšen video iz Sirije, kjer 
Islamska država uri otroke v korakanju in ideologiji. Takšne prakse bi 
morale biti, sploh kjer gre za ideološko lažno zgodovino, izobčene iz 
slovenske družbe. Praznujte svoje pravljice, a prosimo, pustite otroke 
pri miru.

Levičarjev zgodovinska dejstva ne motijo,
da ne bi ponavljali popolnoma neutemeljene laži
Nato je nastopil trenutek, ko so vsi pokazali, da se jim o slovenski 

zgodovini niti malo ne sanja. Spet so začeli poudarjati, da zaradi 
partizanov govorimo slovensko. Kljub 1000 letom pod Bavarci, Nemci, 
Habsburžani Slovenci govorimo slovensko, po tako imenovani zmagi pa 
je srbohrvaščina postala uradni jezik nove države. A to levičarjev ne moti, 
da ne ponavljajo svoje zgodovinsko popolnoma neutemeljene laži. »Vsi 
skupaj pa bi morali biti ponosni, da v Dražgošah in v Sloveniji Slovenci 
govorimo slovensko. To, da govorimo Slovenci slovensko v naši Sloveniji, 
je pa tudi zato, ker je premnogo ljudi dalo svoje življenje v borbi proti fa-
šizmu in proti okupatorju,« je dejal mag. Dejan Židan. Očitno ima oprane 
možgane tudi predsednik Mladega foruma SD Andrej Omerzel: »To je 
simbol pogumnih ljudi, zaradi katerih v Sloveniji govorimo slovensko 
in imamo svojo domovino in so padli za ta namen. Najmanj, kar lahko 
naredimo, je to, da negujemo in častimo spomin nanje.«

Kučan pa spet o sovražnem govoru …
Potem pa je svoj odpor do demokracije in ustavne ureditve pokazal 

tudi Milan Kučan, ki meni, da je svoboda govora nekaj popolnoma 
brezveznega. Polnih ust je imel demokracije, domovine in svobode, 
hkrati pa bi ljudem odrekal osnovno človekovo pravico do svobodnega 
izražanja. Demokrat, ni kaj. »Fašizem je pač neka rakava rana današnje 
sodobne družbe. Tisto, kar skrbi, ni samo pojav, ampak neobčutljivost 
in nereagiranje nanj in izgovarjanje na vse mogoče stvari tudi glede 

sovražnega govora. Namesto da bi ga prepoznali in mu odrekli domo-
vinsko pravico, se izgovarjamo na svobodo govora.«

Zadnjega predsednika CK ZKS smo vprašali tudi, zakaj Dražgoše 
razdvajajo narod, a Kučan meni, da ga združujejo. »Koga pa razdvajajo? 
Politike ne morejo razdvajati, če je tisto, za kar se proglaša, če je domo-
ljubna, progresivna, demokratična, če je za tiste vrednote, za katere so 
se borili ljudje, ki so na teh pobočjih popadali.«

Kučan torej meni, da so se partizani in komunisti borili za demo-
kracijo in narod, čeprav vemo, da sta po vojni zavladala enopartijski 
apartheid in najtrši totalitarizem. Bolj iskren in navdušen pa je bil 
nadkoordinator vlade Luka Mesec, ki ga navdušuje predvsem misel 
na to, da noben sistem ni nezlomljiv. Se nam obeta nova revolucija, 
se sprašujemo? »Dražgoše so simbol upora, so znanilec zmage v drugi 
svetovni vojni, predvsem pa simbol tega, da noben red ni nezlomljiv, 
pa če je še tako zastrašujoč,« je dejal Mesec.

Celo partizani priznali strahopeten beg na Jelovico,
predsednik podmladka SD pa o simbolu poguma?!
Dražgoše so faktor združevanja naroda tudi za Omerzela, ki bi 

si lahko v roke vzel kakšno zgodovinsko knjigo. Meni namreč, da so 
Dražgoše simbol poguma, v resnici pa celo partizanski viri pišejo o ne-
potrebnih žrtvah in strahopetnem begu na Jelovico. »Po mojem mnenju 
Dražgoše ne delijo. Dražgoše so simbol upora proti veliko močnejšemu 
okupatorju, simbol poguma, ponosa vseh Slovenk in Slovencev, in po 
mojem mnenju Dražgoše ne delijo.«

Kako borci sprejemajo drugačne, o čemer je govoril Židan, pa je lepo 
dokazal šef zveze borcev, ki nam kljub prijaznemu pristopu ni hotel dati 
izjave. Njegov kolega pa nas je celo ozmerjal, da bi nas moralo biti sram. 
Res, dva primera sprejemanja drugačnosti in resnice. Tit Turnšek nam 
je namreč na vprašanje, ali nam da izjavo, zabrusil: »Ne, za Nova24TV 
pa ne! Ne!«

O Dražgošah nič slabega, saj so mrtvi vaščani več kot plačali za napuh 
komunistov. Opozarjamo pa le na čaščenje neumnosti, napak in straho-
petnega bega, ki se ga danes prodaja kot velik upor. Slavljenje Dražgoš 
je ista neumnost, kot če bi Francozi slavili bitko pri Waterlooju, le da tam 
ni bilo civilnih žrtev. Tu v Dražgošah pa je umrlo dvakrat več domačinov 
kot partizanov. Tako je še ena proslava laži in ideologije minila, Slovenci 
začenjamo leto 2019, nekateri pa ostajajo v letu 1945. Veliko pa pove 
dejstvo, da so bile, razen zlorabljenih otrok in nekaj zanesenjaških mlad-
cev, na proslavi več ali manj videti sive glave. Sive glave s privilegiranimi 
penzijami, ki še vedno menijo, da lahko Slovence vlečejo za nos.



2019 FEBRUAR 59

➧

Slovenski socialni demokrati niso demokrati. Približno dve desetletji 
se jim je ljubilo pretvarjati, da so, zdaj pa je tudi pretvarjanja konec. Ni 
jih več sram, da je njihovo seme tiranija, ki ima na vesti tisoče pobitih in 
milijone revnih. Danes so na to ponosni. Tako daleč so pognali strupeni 
sevi kužne bolezni. Če danes njihov visoki funkcionar poziva k bojkotu 
in nacionalizaciji bank, to ni napad na prostotržni sistem, ki smo si ga 
Slovenci s krvjo izborili leta 1991, ampak boj za nacionalni interes. Če 
drugi politkomisar razglaša slavno parolo “Tovarne Delavcem”, ki so jo 
komunistični samodržci uporabljali za plenjenje premoženja in klanje 
premožnih, je to tako zveličavna, pravična retorika, da bo politkomisarja 
pripeljala vse do mesta državnega sekretarja, kjer bo lahko še naprej 
tuhtal kako tovarne “vrniti” delavcem. Če njun šef na partizanski kome-
moraciji, ki so se je še v trdo komunističnih časih udeleževali le preživeti 
geriatriki, opeva zmago komunistične revolucije, potem je medijsko 
marljivo, da njegov hvalospev uradna državna tiskovna agencija zavije 
v tak ličen pamflet, da se nam zdi, kot da je izrekel najbolj patriorske 
besede, ki jih je kadarkoli izustil kak slovenski državnik.   Pravila igre 
so povem drugačna, kot so bila desetletje nazaj. Nastopil je novi dan, 
o katerem je leta 1991 sanjal Milan Kučan. Končala se je Pučnikova 
Slovenija. Zdaj gre za Jugoslavijo. Zdaj gre za Slovenijo kot propadli 
družbeni eksperiment. Eksperiment poteka nekako takole. Kaj se 

zgodi, ko skušajo inkognito komunisti voditi državo po starih vzorcih 
državnega planiranja, sistemske uravnilovke in uzakonjene korupcije 
ter se pri tem pretvarjati, da so socialni demokrati iz zahodno-evrop-
skega hleva? Eksperiment ne bo poceni. Rezultati bodo predvidljivi. Ni 
pa edini takšen. Še en tak eksperiment obstaja skrit globoko v nedrju 
naše največje izvozne partnerice – le da je dovolj državno irelevanten, 
da ne bo povzročil dolgoročne škode. 

Tudi v Nemčiji obstajajo zasanjani večni študenti, propadli umetniki, 
falirani intelektualci, bivši režimski novinarji in večni priklopljenci na 
proračun, ki bi se radi ukvarjali s politiko. Take bo zmeraj vabil radikali-
zem neomarksizma, ki ga danes v Sloveniji prakticirata Levica in Socialni 
demokrati. A tam so potegnjene ostre meje, ki uglednim političnim 
akterjem velevajo kako globoko v zajčjo luknjo se smejo spustiti, dokler 
ne bodo izzveneli absurdno. Pred nastankom Die Linke sta v Nemčiji 
obstajali dve večji frakciji skrajne levice: Die Wahlalternative (WASG) 
na bivšem (kapitalističnem) zahodu in Partei des Demokratischen 
Sozialismus (PDS) na bivšem (komunističnem) vzhodu. Medtem ko je 
bil WASG tipična različica skrajnejše socialdemokracije (program višje 
obdavčitve bogatejših, poudarek na socialnih transferjih, večji politični 
in kapitalski nadzor nad tujimi korporacijami) so bili PSD pravi nasledniki 
sovjetskih lakajev – Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Stranke 

Kot ste iz zapisanega lahko ugotovili, je imel glavno besedo v Dražgošah predednik Socialnih demokratov Dejan Židan. Včasih imam vtis, da svojo 
provenienco skrivajo kot kača noge. Nekaj podobnega, kot je bilo pred časom z revolucijo, ko smo lahko  v kakem mediju prebrali, da revolucije v Sloveniji 
sploh ni bilo, na isti strani pa je drug pisec razkladal, kako je za vse, kar imamo, zaslužna revolucija. Tako se je za razjasnitev tega, kdo socialni demokrat 
sploh so, pobrigal Mitja Iršič v članku “Socialna demokracija po sovjetsko”.

saj jih je večina prebivalcev rotila, naj se ne zadržujejo predolgo. A ne, 
partizani so bili tako samozavestni, da so razglasili Dražgoško republiko 
za osvobojeno ozemlje. Maščevanje Nemcev je bilo hitro in odločno. 
Partizani pa so strahopetno zbežali na Jelovico in pustili prebivalce 
Dražgoš na milost in nemilost Nemcem. Ti so 41 ljudi pobili, več kot 80 
so jih internirali v Ljubljani, vas pa zravnali z zemljo. V Dražgošah torej 
ni herojev, so zgolj storilci, tako eni in drugi, in žrtve.

Ni mi šlo v glavo, zakaj ravno Dražgoše, ki so simbol strahopetnosti 
in napuha partizanov. Zakaj novodobni komunisti ne praznujejo kakšne 
bitke, v kateri so dejansko zmagali. Recimo bitke pri Rovtu. V Rovtu so 
partizanske čete v zasedi pričakale skupino nemških stražmojstrov in jo 
pobile. Padlo je 45 nemških orožnikov, partizani večjih izgub niso imeli. 
Po vseh kriterijih je to bila zmaga. Zakaj torej rajši ne praznujejo tega 
dogodka, sem se vprašal? V katerem grmu tiči zajec?

Bitka, ki opiše večino bojev
Začel sem raziskovati bitko oziroma spopad pri Rovtu in skušal izbr-

skati, zakaj nočejo praznovati tam, kjer so dejansko zmagali. Zgodovina 
je lahko tudi zabavna in v primeru Rovta je bila točno takšna. Partizanski 
viri govorijo, kako so ležali nad potjo, po kateri so prihajali nemški oro-
žniki. Obhajala jih je tesnoba, saj so slabo zabrisali sledi. Nemci so se 
razporedili v obrambno linijo, partizani pa so videli, da imajo s seboj tudi 
psa, ki je začel besno lajati. “Po nas je, odkrili nas bodo,” piše partizanski 
vir, ki je sodeloval v spopadu. In v tistem trenutku se je prikazal mesija, 
odrešenik. Iz grma je namreč skočil zajec in se zapodil proti psu. Ta se 
je iztrgal vodniku in se pognal za zajcem. Tudi red v nemški koloni se je 

začel krhati, saj so se nekateri pognali za psom, drugi pa so se smejali, 
češ, samo zajec je bil, preplah je odveč. In v tistem trenutku so začeli 
partizani streljati in pobili vse nemške orožnike.

Bitka pri Rovtu je bila tako za partizane popolna zmaga, a je ne 
praznujejo tako pompozno kot poraza in bega v Dražgošah. Morda pa 
ravno zato, ker se še njihovi zgodovinski viri norčujejo iz komunistične 
vojske. Rešil jih je zajec. In ta bitka lahko opiše večino bitk, ki so jih 
partizani dobili. V celotni vojni so pripadniki komunistične vojaške 
obveščevalne službe (VOS) pobili več Slovencev kot Nemcev. Nemci, ki 
so padli pod streli borcev, so bili večinoma ostareli orožniki in policisti. 
S pravo vojsko v Sloveniji partizani niso imeli opravka.

Partizanske grozote častijo le tisti,
ki imajo od tega politično in finančno korist
Ljubljano so osvobodili, ko so Nemci že odšli, prav tako večino drugih 

krajev po Sloveniji. So pa intenzivno po vojni “osvobajali” zasebno lastni-
no industrialcev, bogatih meščanov in obrtnikov. V tem so bili dobri. V 
izpeljevanju revolucije. Ta jim je zaradi kupa zgodovinskih naključij tudi 
uspela in po vojni je sledil obračun z lastnim prebivalstvom, katerega 
brutalnost prekaša vse poboje v Evropi.

Čaščenje teh morilcev, ki so vsak dobronamerni upor proti okupa-
torju infiltrirali in uničili (Sokoli, Krščanski socialisti itd.), sebe pa posta-
vili na prestol narodnoosvobodilnega boja, je v letu 2019 popolnoma 
zgrešeno. Tisti, ki takšne grozote še danes častijo, to počnejo le zato, ker 
imajo od tega finančno in politično korist. Sive glave, s privilegiranimi 
pokojninami, ki še danes menijo, da lahko Slovence vlečejo za nos.
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socialistične enotnosti Nemčije (SED). Ti so bili veliko bolj radikalni, nekje 
na ravni današnjih slovenskih Socialnih demokratov in Levice (pozivi k 
nacionalizaciji, težnje po povezovanju z vzhodom – predvsem Rusijo, 
poskusi sabotiranja zahodnih povezav, pozivi k uničenju kapitalizma, 
poskusi preko zakonodaje in administracije tujim podjetjem otežiti 
investicije v Nemčiji…). WASG je bil na zahodnem delu Nemčije mi-
norna, nepomembna stranka, medtem ko je v (z boljševiškim virusom 
okuženih) področjih bivše Vzhodne Nemčije PSD prosperiral in enako-
merno tekmoval z CDU. Nemški butlsocializem je bil na zahodu ravno 
tako butast kot na vzhodu, le morda za odtenek manj radikalen in kar 
je najpomembneje – niti približno ni imel takšnega dometa kot na 
vzhodu. Dokler se nista obe stranki leta 2007 združili v Die Linke in je bolj 
radikalni PSD pojedel zahodno zmernost. Takrat je tudi Nemčija dobila 
svojo “Združeno levico”. Pomembni predstavniki WASG so razočarani 
odstopili. Ja, bili so socialni demokrati, nekateri tudi socialisti, a niso 
se hoteli bratiti s stranko, katera je bila očitna naslednica komunistov, 
katera je brezsramno prevzela leninistično-marksistično doktrino in ji 
na silo skušala nadeti prijazen obraz. V Nemčiji vendarle obstaja zdravo 
jedro 60 milijonov ljudi, ki so bili izolirani od sovjetskih pogromov in 
so razumeli kakšno zlo je politika, ki ga danes Die Linke (in včasih PSD) 
reklamira kot najvišjo stopnjo človeškega razuma, sočutja in svobode. 
Ko je Die Linke leta 2014 na višku Rusko-ukrajinskega konflikta napo-
vedala, da Nemčija na noben način ne sme pomagati Ukrajini, dokler 
bodo v ukrajinski vladi “fašistični elementi” so Nemci zastrigli z ušesi 
– ugledne publikacije kot so Frankfurter Allgemeine Zeitung, kot tudi 
rumene tipa Bild so jih javno osramotile. Ko leta 2012 die Linke niso 
hoteli potrditi levičarskega (SDP + zeleni) kandidata za predsednika 
Joachima Gaucka, tudi zato ker je preiskoval zločine pod komunistično 
oblastjo, so ostali povsem izolirani v političnem prostoru – Nemška 
socialna demokracija ni mogla sprejeti njihovega apologetskega ob-
našanja do vzhodnonemških boljševikov in ga je razumela kot zadnjo 
potrditev, da so Die Linke pod vodstvom bivše PSD res le (ne)reformirana 
komunistična vzhodnonemška partija. Se vam je začelo svitati, kaj je 
glavna razlika med evropsko socialno demokracijo tipa SDP (tudi njene 
radikalne različice WASG) ter slovenske socialne demokracije tipa SD, ki 
je na moč podobna Die Linke?

Vzhodna Nemčija kot samostojna demokratična postkomunistič-
na država brez Zahodne matere bi bila … Slovenija. Z veliko desno 
sredinsko stranko (CDU), ki bi jo reformirani komunisti (PSD) skupaj z 
bivšimi politbirojevskimi interesnimi združenji (sindikati, upokojenske 
organizacije, veterani druge svetovne vojne) izolirali in neprekinjeno 
vladali znotraj na videz varne ovojnice evro-območja. Vzhodni Nemci 
so nam podobni tudi v tem, da so bili – preden so jih zavezniki prodali 
Sovjetom – neprekinjeni del germanskega tehnološko revolucionarnega 
vala. Sledilo je 44 let komunistične stagnacije, ki je iz nekoč naprednih 
delov naroda naredilo industrijskega invalida, s tehnologijo, ki je bila 
najmanj tri desetletja za zahodno. Po združitvi (tudi ob pomoči zaho-
dnonemških trilijonskih investicij) so si nato na hitro opomogli, a še 
danes po mentaliteti, navadah in tehnološki razvitosti capljajo daleč 
za lastnimi ljudmi na zahodu, ki so imeli to srečo, da so ves čas bili pod 
soncem ameriškega neoliberalizma. Ravno iz tega vidika sta Vzhodna 
in Zahodna Nemčija tako hvaležni primerjavi. Ljudstvo, ki je del istega 

kulturno-genetsko-lingvističnega kontinuuma, se je pred sovjetsko 
okupacijo vzhodnega dela razvijalo približno enakopravno zahodnim 
sorodnikom. 44 letni komunistični katastrofi je sledila prostotržna šok-
-terapija, politično pa počasi, a zanesljivo vedno bolj s totalitarizmom 
koketirajoča “socialna demokracija”. Ta je za revolucionarno gorivo 
uporabila globoko zakoreninjene ideale o egalitarnosti, kolektivizmu in 
mitu države kot matere, ki jemlje iz eteričnih nebes in deli smrtnikom.

A ste vedeli, da imajo v bivših vzhodnih delih Nemčije svojo različico 
jugonostalgije? Pravijo ji Ostalgie (ost =vzhod). Ostalgie je na moč 
podobna slovenski šegi slabše izobraženih poražencev tranzicije, ki se z 
nostalgijo spominjajo, kako so imeli vsi službe, stanovanja, brezplačno 
zdravstvo. Tako kot Lidl v Sloveniji s pridom izkorišča jugonostalgijo z 
reklamnimi akcijami “Radi se jih spominjamo” ter tako v promet spravi 
drugače tržno mrtve ex-yu izdelke, se na vzhodnih delih Nemčije cel 
kup trgovin poslužuje podobnih prijemov. Prodajajo ogabne vzhodno-
-nemške bomboniere iz jedilne čokolade, Rotkäppchen (rdeča kapica 
– peneče vino na kakovostni ravni Spumante iz Eurospina, s katerim 
je delovno ljudstvo nazdravljalo ob novem letu), Zeha (komunistični 
Adidas, ki je zalagal nemarno zlepljene kose obutev po vsej železni 
zavesi, danes pa zopet straši s pol-izdelki iz azijskih otroških delavnic), 
nepitno mešanico psevdo-kave s splošnim imenom mischkaffee (t.i. 
“mešana kafa”, ki je v Vzhodni Nemčiji nastala zaradi pomanjkanja kave 
v sedemdesetih, Nemci pa tradicionalno brez kave ne morejo živeti, zato 
so naredili mešanico, ki je vsebovala le sled kave, preostale sestavine 
pa so bile centralno-planska skrivnost.)…

Ali je mogoče, da komunizem spremeni duh družbe? Raziskave 
nam ponujajo vpogled v zanimiv psihološki mikrokozmos, ki je trajna 
posledica železna zavese. Ko so ljudi na teritorijih bivše vzhodne Nemčije 
(za raziskavo PRC o družbeni klimi v post-komunističnih deželah iz leta 
2009) vprašali, ali jim je pomembnejša osebna svoboda ali to, da nihče 
ne živi v pomanjkanju, so bili odgovori takšni: 61 odstotkov generacije 
od 18 do 39 let je odgovorila, da jim je pomembneje, da nihče ne živi v 
pomanjkanju, 35 odstotkov pa, da je pomembnejša osebna svoboda. 
Pri generaciji +40 je bilo to razmerje še bolj poudarjeno. 77 odstotkov 
jih je mnenja, da je pomembneje, da nihče ne živi v pomanjkanju, le 19 
odstotkov pa osebna svoboda. Podoben trend zasledimo v vseh državah 
bivšega Varšavskega pakta, medtem ko so na isto vprašanje na zahodu 
odgovori bili nekje v razmerju 60-40 v prid osebni svobodi. Pomembni 
orisi pomena individualizma in osebne svobode znotraj družbe ter 
tudi, ali so se v imenu egalitarnosti ljudje pripravljeni odpovedati 
določenim osebnim svoboščinam. Ko se družbe v razvoju razvijajo in 
se v kapitalistični meritokraciji rojevajo novi bogataši in vse bogatejši 
srednji sloj, se s tem razlika med bogatimi in revnimi vztrajno povečuje 
(kljub temu, da so tudi revni veliko bogatejši, kot so bili prej). Glede na 
to kakšen pomen egalitarnosti namenjajo države bivših komunističnih 
držav je tam vzpon populističnih skrajno levih strank veliko bolj verjetna 
reakcija, kot v zahodnih demokracijah.

Tudi v prvih letih po komunizmu, ko so na novoustanovljene  svo-
bodne države bivšega Sovjetskega imperija, njegovih satelitov in SFRJ 
imele še dokaj negativen odnos do socializma in so ga povezovale s 
tiranijo, kateri so ravnokar ušle, so se kazali prvi znaki družbenih razlik v 
razmerju do “kapitalističnih” držav. V raziskavi National Council for Sovi-
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V zadnjem času slišimo v slovenski javnosti vse več glasov, ki opozar-
jajo na negativne posledice permisivne vzgoje, ki jo je ustoličila Gabrova 
reforma šolstva po družbenih spremembah. Nadaljevanka te reforma 
je brezsramno uvajanje ideologije spola v slovenski šolski sistem, od 
vrtcev do Univerze. Vse pa je že nekaj tednov zapakirano v obsesijo o 
sovražnem govoru, v katerega naj bi spadala vsaka kritična na račun 
homoseksualnega lobija in feministk ter njihove splavarske miselnosti.

Zastavimo si danes vprašanje, ki je politično nekorektno. Ali res ne 
smemo o Judih in judovski državi povedati nič kritičnega, zato, ker so 
Judje bili žrtve nacizma? Ali ne smemo o homoseksualcih povedati nič 
kritičnega, zato, ker so bili tudi oni žrtev nacizma? No po tej logiki ne 
bi smeli povedati nič kritičnega o kristjanih, ki so bili žrtev komunizma, 
nacizma in fašizma. Na samem začetku pa rimskega imperija, da o 
vmesnih obdobjih ne govorimo.

Eden od temeljnih postulatov demokratične in pluralne družbe je, da 
ni tabujev in tabu tem. Danes pa se skuša s pomočjo človekovih pravic 
ustvarjati nove tabu teme, ki spadajo pod zaščito politične korektnosti. 

Ni politično korektno kritično razmišljati o kateri koli manjšini, recimo 
o Romih. Je pa korektno, da se jih ne pokoplje po človeško, ker se je 
tako odločil neki Jankovič, ki je sin “tekovin” naše revolucije, kakor se 
je temu reklo v titoistični armadi. Če bi slovenski medijski prostor, ki 
je brezsramno enostranski, zagnal okrog prepovedi pokopa nasilno 
pobitih Romov na ljubljanskih Žalah tak hrup, kot ga je pred leti okrog 
romske družine Strojanovih v Ambrusu, bi ostanki teh žrtev komunizma 
že zdavnaj mirno počivali tam, kjer jim je mesto. A ker je Jankoviča in 
njegovo politiko potrebno zaščititi, ker se z njo ščiti komunistične zlo-
čine, pokop teh Romov ne zanima slovenske javnosti, ki se je prisiljena 
ukvarjati s sovražnim govorom, ker je tako ukazal Milan Kučan. Najbolj 
ostudno pri tem sovražnem govoru pa je to, da nam kriterije o tem 
postavljajo tisti, ki niso pripravljeni priznati sovražnih dejanj, kot so bile 
likvidacije nedolžnih ljudi med drugo svetovno vojno. Takrat so najprej 
nekoga označili za fašista ali farškega, za tem pa poslali likvidatorje, 
da so opravili svoj posel. Kdor teh sovražnih dejanj ne prizna in kdor 
ni pripravljen pokopati nasilno pobitih ljudi, naj vendarle utihne s tem 

Ne vem, če ste opazili, da je tudi Dražgoše izrabil Kučan, da se  je spet obregnil ob tako imenovani “sovražni govor”. Od Ilove gore dalje, ko je izrekel 
svojo “fatwo”, nam je postalo jasno, kaj sovražni govor sploh pomeni. To je v bistvu razširitev Bavconovega načela, s katerim je zastrupljena večina 
slovenskih pravnikov, da je namreč naloga prava predvsem ščititi tiste, ki so na oblasti, oziroma obnavljanje in poglabljanje znanega jugoslovanskega 
verbalnega delikta. O tem je na Radiu Ognjišče objavil dr. Ivan Štuhec članek z naslovom “Tabuiziranje v feminističnem loncu”.

et and East European Research (danes National Council for Eurasian and 
East European Research) iz leta 1993 so državljani bivših komunističnih 
držav pokazali veliko večjo občutljivost do premoženjske neenakosti kot 
v kapitalističnih državah. Zanimivo – že takrat so se nad neenakostjo 
najbolj pritoževali na Madžarskem, Bolgariji in Sloveniji, kjer je kar 
60% ljudi menilo, da so razlike v prihodkih prevelike. V kapitalističnih 
državah so tedaj menili, da je poštena plača za direktorja družbe 
4-kratnik najmanjše plače. V postkomunističnih so v povprečju menili, 
da je pravičen 2.5-kratnik. V vseh postkomunističnih je bila večina 
prebivalcev mnenja, da bi morala država zagotoviti delo vsakemu, ki si 
želi delati.  Slovenija, Madžarska in (bivša) Vzhodna Nemčija so celo iz 
skupine držav vzhodnega bloka izstopale v naslednji anomaliji: kar 60 
odstotkov ljudi je bilo mnenja, da bi država morala zakonsko omejiti, 
koliko denarja lahko zasluži posameznik(!).

Takšnih raziskav je bilo skozi tri desetletja cel kup. Rezultati pa podob-
ni. Razlika ni le statistični šum. Čeprav obstaja ogromno spremenljivk, ki 
vplivajo na javno mnenje in prav vsega res ne moremo pripisati zgodovin-
sko-političnim dejavnikom je vseeno smelo postaviti tezo, da obstajajo v 
bivših komunističnih evropskih deželah nekateri vzorci dojemanja družbe, 
ki so si presunljivo podobni. V vseh je poudarjena potreba po egalitarnosti, 
kolektivizmu, socialni državi. Dojemanje socialne pravičnosti in družbene 
razslojenosti je povsem drugačno kot v kapitalističnih deželah.

Nova normalnost vzhodnih Nemcev poznih srednjih let je ta, ko se 
Fritz iz Chemnitza z novo Opel Insignio pripelje pred dobro založeno 
pekarno Backwerk, si kupi francoski rogljič in ga v sosednji kavarni poje 
ob dobrem latte macchiatu, zraven pa s kolegi razmišlja, kako lepo je 
bilo, ko se je pred Ljudsko pekarno št. 5 po službi pripeljal s Trabantom, 
si kupil posušeno žemljo in jo kar v avtu poplaknil s termo steklenico 
polno mlačnega mischkaffeeja. Takrat je bil srečen in vesel – sosed pa ni 

zaslužil 1.000 evrov več od njega in se ni vozil v novem BMWju ter hodil 
na počitnice na Bahame. Takrat sta oba s sosedom v Trabiju preganjala 
punce in v železarni zaslužila natanko 170 vzhodnonemških mark. Od 
kolegov je slišal, da obstaja skupina zagretih aktivistov, ki razumejo, da 
v prejšnji državi vse ni bilo tako slabo in da bi bilo treba dobre lekcije 
iz tistih časov implementirati v sodobno ekonomijo, drugače jih bo 
neoliberalizem naredil še bolj revne, bogate pa še bolj bogate. Take 
misli so mu bile všeč. Tudi njegovim kolegom. Zato lahko svoje modrosti 
zagreti aktivisti danes trosijo tudi v Bundestagu.

Nova normalnost Slovencev poznih srednjih let je ta, ko se Jože iz 
Ljubljane z novo Hondo CRV pripelje v BTC, si v Spar-to-go kupi plastični 
kozarec svežega tropskega sadja in ga v bližnji slaščičarni pozoba ob kavi 
s smetano, zraven pa razmišlja, kako lepo je bilo, ko je prihajal domov iz 
ljudske tovarne varilnih strojev in se usedel v zakajeno beznico, si naročil 
špricer, prižgal Filter57 in s kolegi – ki so prišli iz službe natančno ob dveh 
popoldne – veselo razpravljal o tem, katera jugoslovanska manekenka 
ima najboljšo rit. Takrat je bil srečen in vesel – sosed ni zaslužil 3.000 
evrov več od njega in ni se vozil v novem Audiju ter hodil na počitnice 
na Kubo. Takrat sta oba s sosedom v starem fiču preganjala punce in v 
tovarni zaslužila natančno 1.500 dinarjev. Od kolegov je slišal, da obstaja 
skupina zagretih socialističnih aktivistov, ki razumejo, da v prejšnji dr-
žavi vse ni bilo tako slabo in da bi bilo treba dobre lekcije iz tistih časov 
implementirati v sodobno ekonomijo, drugače nas bo neoliberalizem 
naredil še bolj revne, bogate pa še bolj bogate. Take misli so mu bile 
všeč. Tudi njegovim kolegom. Zato lahko svoje modrosti zagreti aktivisti 
danes trosijo tudi v Državnem zboru.

A za razliko od Nemčije imajo socialistični aktivisti pri nas v rokah 
škarje in platno. Socialna demokracija po sovjetsko je naša ekonomska, 
družbena in politična resničnost.
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enega izmed desetih najvplivnejših pravnikov odgovorila na okrogli 
mizi. Nelagodje nekaterih ostalih prejemnikov priznanja, ki so se pričeli 
v zadregi presedati, je bilo opazno, vendar me takrat in tam ni nihče 

»Meja med svobodo govora in sovražnim govorom je tam, kjer 
preneha govoriti politična levica in prične govoriti politična desnica.«

Tako sem na vprašanje dr. Mateja Avblja ob podelitvi priznanja za 

Kje se torej neha, oziroma začne sovražni govor? To je pojasnila pravnica Lucija Šikovec Ušaj na Nova24tv pod naslovom “Meja med svobodo govora 
in sovražnim govorom”.

poneumljanjem o sovražnem govoru.
V slovenski družbi praktično judovskega vprašanja nimamo, ker so 

jih nacisti ali pobili ali pa so pred njimi pobegnili. Marsikatera trgovska 
ali podjetniška družina, ki ji je uspelo preživeti nacistični teror, je po vojni 
bila pobita ali izgnana. Med njimi je zagotovo bila tudi kakšna judovska 
družina. A o tem ne vemo nič, vsaj v javnosti ne. To pa ni razlog, da bi 
morali mirno in nekritično gledati na sodobno izraelsko državo in njeno 
politiko apartheida. Pred leti je bil medijsko dnevno izpostavljen konflikt 
med Izraelci in Palestinci. Od kar imamo vojno v Siriji in islamsko državo, 
o Izraelu komaj kaj slišimo, razen če v Gazi leti kamenje in je tamkajšnjo 
mladež potrebno ukrotiti s kakšnim letalskim napadom. Kako in na 
kakšen način je vpletena sodobna izraelska država v bližnjevzhodni 
konflikt, se ne govori. Vsekakor pa je izraelski politiki dobrodošlo, če se 
piše in govori o Siriji, da oni v senci drugih konfliktov lahko uresničujejo 
svoje načrte, o širjenju ozemlja in izrivanju arabskega življa.

V zahodnih družbah je že nekaj časa ena od osrednjih tem enakost 
istospolnih parov s heteroseksualnimi pari. Na katerikoli mednarodni 
posvet prideš, ki ima kaj opravka s človekovimi pravicami, je to tema. 
Pa je to res najbolj pereča tema v zahodni civilizacijski orbiti? Zagotovo 
ne. Samo nekomu je v interesu, da s to temo prekrije veliko bolj usodne 
in pomembne teme. Ideologija sedemdesetih let prejšnjega stoletja, 
“otrok da, oče ne”, je rodila enostarševske soft generacije, ki so posle-
dično vplivale na procentualno povečanje homoseksualnih oseb. O tem 
se ne sme govoriti, ker bi lahko matere samohranilke bile prizadete. A 
med njimi je potrebno razlikovati med neprostovoljnimi in tistimi, ki 
so takšno pot izbrale zavestno. A družba brez očetov in brez moških je 
posledica kombinacije seksualne revolucije oplojene s feminizmom. Pri 
nas z afežejefkami, ki so si postavile spomenik pod oknom ljubljanske 
nadškofije, zdaj pa vlačijo patra Strehovca na sodišče.

Kaj je za našo prihodnost bolj usodno, ali to, da se homoseksualne 
pare izenači v vsem s heteroseksualnimi ali demografsko vprašanje. 
Slednje je seveda v direktnem nasprotju s homoseksualnimi skupnost-
mi, ki demografskega vprašanja ne rešujejo ampak ga poglabljajo. Dve 
tako nasprotujoči si temi ne moreta biti hkrati na meniju mainstream 
medijev, to je razumljivo. Kakor je tudi razumljivo, da se v ta kontekst 
odlično integrira vprašanje multikulturnosti in internacionalizma. Saj 
si od slednjega mnogi obetajo tudi rešitev demografskega vprašanja. 
Za to lahko slišimo politike, ki nam pripovedujejo pravljice o odprti 
družbi, nič pa ne storijo, da bi doma zadržali tiste, ki smo jih izšolali in 
izobrazili z našim intelektualnim potencialom in davkoplačevalskim 
denarjem. Sodobni svet je priča neokolonializmu, ko si bogati lahko 
privoščijo, da najbolj dragoceno intelektualno in delovno silo privabijo 
iz manj razvitih okolij v svoje bogate firme. Tudi zahodni del Evrope je 
po padcu komunizma zapadel tej skušnjavi. Ker so imeli bistveno bolj 
razvito gospodarstvo kot bivše komunistične države, so iz njih uvozili 

na stotine izobraženega kadra, ki so ga seveda lahko bistveno bolje 
plačali, kot matične države. Tudi s tega zornega kota je upor proti Bruslju 
s strani Višegrajske skupine popolnoma razumljiv in na mestu. Na žalost 
je naša država izven tega in se hlapčevsko udinja zahodnoevropskim 
dekadentnim trendom. Slednje pa v vrednostnem smislu višegrajce 
potiska v Putinov objem, ker ga vidijo kot varuha najbolj primarnih 
človeških vrednot, katerih zaščitnik je pravoslavje tesno vezano na 
nacionalno državo.

Vsi voditelji, ki danes poudarjajo tradicionalne vrednote so v glav-
nem ožigosani s populisti. Vsak domoljub ni populist in vsak populist 
ni domoljub. Najprej je potrebno odgovoriti na vprašanje, za koga so 
politični voditelji najprej postavljeni? Ali za svoj narod in državo, ali za 
globalni svet in tujce? Če Trump reče, najprej Amerika, ima prav. Če pa 
to pomeni protekcionizem in egoistično iskanje samo svojih koristi, ne 
oziraje se na globalni svet, pa to ni prav. Znan je rek, misli globalno, 
deluj lokalno. To velja za slehernega politika, ki ga je njegovo ljudstvo 
in njegovi državljani izvolilo na ta položaj. Komu, če ne temu ljudstvu, 
je najprej odgovoren. Odgovoren je tudi širše in globalno, vendar na 
podlagi jasnih dogovorov in enakomerno razporejenih bremen. Že 
omenjeni pojav neokolonializma in migracije na drugi strani, kaže 
neenakopraven položaj mladih članic EU. Bogate članice vabijo v svoje 
države izobražene in za delo že usposobljene ljudi, migrante, ki so tako 
delavsko kot kulturno neznanka pa bi vsiljevali po načelu solidarnosti 
vsem. V primeru, ko gre za solidarnost v korist bogatih, se ti sklicujejo 
na njo. Ko pa gre za solidarnost z manj razvitimi pa se na to pozabi. 
In več ko bo nerazsodnega internacionalizma in multikulturalizma, 
več bo populizma. Te vrste polarizacija je odvisna od obeh ekstremov. 
Zgodovinsko gledano so prav ekstremi povzročali nasilne politične 
prevrate. Pri tem pa ne eni ne drugi niso bili nedolžni. Če že kritiziramo 
populizem pa še dajmo internacionalizem. Ne pa da se eno razume v 
kontekstu sovražnega govora, drugo pa v kontekstu humanitarnosti in 
civilizacijskih pridobitev.

V interesu globalnega sveta bi moralo biti, da ljudje lahko solidno 
živijo v okoljih, kjer so se rodili in kjer so vidne sledove zapustili njihovi 
predniki. Zahodni svet, ki živi v preobilju bi lahko bistveno več storil za 
nerazvite države po načelu pomoč za samo pomoč. Ne pa da se je več de-
setletij dolgo ujčkal v svojem lastnem egoizmu in abortivni miselnosti, 
zdaj pa v strahu za svojo prihodnost brezglavo uvaža migrante, ki imajo 
popolnoma drugi kulturni kontekst in ki se nikoli ne bodo integrirali v 
evropsko družbo po naših zahodnjaških predstavah.

Kako je Erdogan napovedal osvajanje Evrope? S pomočjo maternice. 
Pri nas pa se preganja tiste, ki bi otroka v maternici radi zaščitili. Dokler 
bomo pristajali na tabuiziranje vsega, kar se kuha v feminističnem loncu, 
nam ni pomoči. Ni nevarnost, da nam zavlada matriarhat ali patriarhat, 
vladati nam želi femiarhat. Moški in ženske vseh dežel združimo se!
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prekinil. Še danes sem vesela, da je novinarka, ki je z menoj kasneje 
opravila intervju, to tudi objavila. Tudi njej ni bilo lahko ta stavek spraviti 
v časopis. In pisalo se je leto 2015, če se ne motim.

Rojena in vzgojena v komunizmu ali socializmu, v državi, ki je imela v 
nazivu nekaj časa celo besedo demokratična, sem navkljub temu zrasla v 
“upornico proti diktaturi”, v osebo, ki razmišlja izven postavljene in dovoljene 
matrike. Zrasla s problemi, ki so jih imenovali disciplinski, vzgojni, pa vendar, 
začuda, brez strahu. Časi so se spreminjali, mladi smo si upali, starejši so 
nas svarili, opozarjali, prosili in se za nas, mogoče pa tudi zase, bali. Imeli so 
izkušnje trdega komunizma, ko si en dan moral vzklikati Stalinu, naslednji 
dan si bil za isto dejanje brez sodbe sodišča deportiran na Goli otok.

Spominjam se našega, danes bi temu rekla, napuha. Kaj nam 
pa morejo, smo si prepevali in javno obsojali režim, ki nam je vladal. 
Kasneje smo zvedeli, da so še v osemdesetih naročali umore, ki so jih 
izvajali vestni uslužbenci SDV v tujini. Zvedeli smo za postopke Agopa 
Stepanjana, Ota Vilčnika, nenazadnje Janeza Janše, a vendar nas je bilo 
veliko. Preveč, da bi zastraševanje doseglo rezultate. Bili smo generacija, 
ki se je poimenovala za srečno generacijo, koraki upora so bili majhni, 
vendar vztrajni. Nismo šli na referendum za plačilo samoprispevka, pred 
nosom sem zaprla vrata aktivistom, ki so pobirali članarino SZDL, nosili 
smo značko s prečrtanim členom 133 KZ. Bili smo polni samih sebe, kot 
je kasneje bil tudi reklamni slogan za Fructalov sok.

In bili smo izjemno naivni. Z osamosvojitvijo Slovenije, s spremembo 
družbenega sistema, z vstopom v Nato, v EU so se nam odprla vrata 
sveta, premagali smo samozvano tretjo najmočnejšo vojsko v Evropi, 
prijateljem iz tujine smo na prestrašene telefonske klice odgovarjali, da 
ne bomo bežali, ne hvala, mi bomo zmagali … res je, bili smo srečni.

V zaljubljenosti slepi in gluhi za opozorila
In kot da nismo neštetokrat v času šolanja recitirali: “Ne vedel bi, 

kako se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta; mi ne bila bi 
vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih b’igrača!”, smo zajeli življenje 
s polno žlico. Malo nas je zmotilo, to je že potrebno priznati, da je na 
volitvah zmagal partijski šef, vendar demokracijo je potrebno spoštovati. 
In smo jo. Nismo vedeli, da obstajajo manipulacije, da časopisi “vredni 
smo dobrega predsednika”, da potvarjanje dejstev, da roke v žepu ob t. 
i. spravni slovesnosti v Rogu, da odklopljen mikrofon na takratnem še 
vedno Trgu revolucije, ko je govoril nadškof, nosijo določeno sporočilo, 
ki so ga “pravi” pravočasno in pravilno razumeli. Nismo vedeli, da je 
Mencingerjevo navijaštvo, “da naj direktorji postanejo lastniki podjetij, 
saj so edini sposobni voditi gospodarstvo, in da so lastninski certifikati 
ničvreden papir”, pomenilo v praksi izpeljavo največjega ropa, takoj za 
zaplembami, nacionalizacijo in agrarno reformo, ki si ga je v vsej svoji 
zgodovini Slovenec sploh lahko predstavljal. Bili smo srečni, zaljubljeni 
v svojo domovino in v tej zaljubljenosti slepi in gluhi za opozorila, ki so 
počasi prihaja iz ust posameznikov.

Pa vendar je prvih 10 let minilo v nekakšni evforiji, bivšo državo 
je zajela vojna, mi smo dobrohotno nudili zatočišča beguncem, jim 
pomagali in jih tudi po koncu vojne obdržali. Tistim, ki leta 1991 niso 
hoteli sprejeti slovenskega državljanstva, ker so enostavno špekulirali, 
smo sedaj pričeli izplačevati odškodnine, oficirjem, ki so nas napadali, 
izplačujemo pokojnine, skratka, nadutost ali neumnost, vseeno kaj, 
rezultat je takšen, da v Ljubljani le še redko slišiš slovenščino na ulici, da 

“ubogi begunci” zahtevajo status manjšine, da so pred vsemi drugimi na 
vrhu liste za neprofitne najemnine, da si kot Slovenec vse bolj odrinjen 
od odločanja, od raznih pomoči, od služb …

Vendar je jezdecev apokalipse več, kot smo mislili, da jih je. Ob 
kraji družbenega premoženja, ki je vmes postalo nacionalni interes, 
dokler ga niso pravi olastninili in po načelu “easy come easy go” tudi 
zapravili, smo v zadnjih letih doživeli obujanje ideje o novi Jugoslaviji 
(Bogu bodi hvala, da razen Bosancev in Slovencev te ideje ne posvojijo 
tudi drugi), ustanovitev KP Jugoslavije, ki jo je ustanovilo društvo, ki 
deluje v javnem (pa pri tem ne mislim na tisti nespodobni pridevnik, 
kot je npr. javna hiša) interesu in ki ga plačujemo vsi, vsakodnevne par-
tizanske proslave, ki jih je letno več, kot je bilo verjetno partizanov, ne, 
sedaj smo doživeli še javne pozive v parlamentu, v hramu “domnevne” 
demokracije, k nacionalizaciji, k preganjanju svobode govora. Ta naš 
parlament je postal zatočišče osebe, za katero je bila izdana prav-
nomočna odločba o deportaciji, postal je oder izjavljanja vrhovnega 
državnega tožilca, ki je izjavil: “Kapitalu je potrebno odvzeti moč. To 
zmorejo samo državni zbor in vlada in podobne institucije. To bo treba 
korenito obrniti. Odvzeti jim to moč, obdavčiti jih, ne pa poslušati to 
jokanje, da bodo šli v tujino. Naj grejo v tujino!” Omenjeni se je jasno 
opredelil za politično opcijo, ki jo predstavlja Levica. Njen član Grega 
Ciglar, ki je bil mednarodni opazovalec volitev v Venezueli, je po vrnitvi 
v Slovenijo izjavil: “Kot član državne volilne komisije v Sloveniji sem se 
na trenutke počutil kar neprijetno, ko sem videl, kako zelo zaostajamo 
za naprednim sistemom, ki ga imajo v Venezueli …” Venezuela, država, 
iz katere ljudje sestradani, brez možnosti zdravstvene oskrbe, bežijo, 
je za politično stranko, ki je tako ljuba vrhovnemu državnemu tožilcu, 
zgled napredne države, v kateri se njeni člani počutijo neprijetno, ker 
Slovenija tako zelo zaostaja za njo!

Kozina kot pravnik deloval protiustavno
In v petek, 4. 1. 2019, smo dočakali izjavo generalnega državnega 

tožilca gospoda Škete. Izjavo lahko vsi, ki ljubimo svobodo, pozdravi-
mo z obema rokama, si jo vtisnemo v glavo in v srce. Gre namreč za 
epilog postopka zoper gospoda Kozino, vrhovnega državnega tožilca. 
Generalni državni tožilec je dejal: “A tudi Kozina je človek in ima kot 
vsi drugi pravico do svobode izražanja.”  Drži! Končno! Sedaj si lahko 
gospod Bernard Brščič oddahne in direktorju svoje službe sporoči, da 
je tudi on človek in da ima pravico do svobode izražanja. Ne nazadnje 
si lahko oddahnemo tudi vsi odvetniki, ki nas tako radi pribijajo na križ 
zaradi našega mišljenja in izražanja. Tudi mi smo ljudje.

Zakaj me torej nekaj moti? Zato, ker je Jože Kozina vrhovni državni 
tožilec, ki se je postavil proti temeljem naše državne ureditve, proti 
vsemu, kar imamo zapisano v ustavi, in ker več ne more vzbujati niti 
občutka, da je pri svojem delu lahko nepristranski. Vsi imamo svoje 
politično prepričanje, na določeno delo to prepričanje ne more vpli-
vati, na določeno delo ne sme vplivati. Si predstavljate zdravnika, ki bi 
bogatemu “kapitalistu” odrekel zdravljenje, ker se ne strinja z njegovim 
bogastvom? Si predstavljate vojsko, ki bi svojo obrambno doktrino 
gradila na političnem prepričanju ene politične stranke? Kako bi se 
temu reklo, če bi ubogala voljo ene, četudi minorne politične opcije? 
Vojaški udar? Moja frizerka je levičarka, prepričana, da se Mesec bori 
za njeno plačo. Vendar njeno politično prepričanje ne vpliva na mojo 
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM

4. PRI ŽIDIH – NA SIONU –
SVETI KRIŽEV POT – EL-EBRA –

NA KRALJEVIH VRTOVIH
EL-EBRA – JOKANJE

Proti	 štirim	 že	 gre	 in	 treba	 je	 pohiteti,	 da	 ne	
zamudiva	prizora,	ki	je	napravil	name	vtis,	da	mu	
duša	pri	spominu	nanj	še	sedaj	trepeta	od	groze.	
Svet	nima	ničesar	podobnega.
Od	 gostišča	 greva	 naravnost	 naprej	 po	 dolini	

Tiropéjon	med	Sionom	in	Mórijo.	Ulice	so	ozke,	ve
činoma	obokane,	hiše	siromašne,	povsod	nesnaga	
in	smrad.	Na	levi	so	zagrizeni	muslimani,	na	desni	
proti	Sionu	je	židovska	četrt.	Iz	stranskih	ulic	in	ko
tov	prihaja	vedno	več	ljudi.	Prvi	pogled	na	odurne	
obraze	pove,	da	so	Židi.
Presenečen	sem,	ker	prihajajo	vsi	v	čednih,	ne

kateri	 celo	v	dragocenih	oblekah:	možje	v	dolgih	
kaftanih	iz	svile	ali	žameta,	na	glavi	s	kožuhovino	
obrobljeno	kapo,	na	nogah	oprane	nogavice,	lične	
opanke;	 ženske	 v	 belih	 haljah,	mladina	 v	 čedni	
praznični	obleki;	tako	se	zbirajo	k	službi	el-ebra,	k	
jokanju.
To	so	torej	potomci	onega	naroda,	ki	je	imel	ne

kdaj	 tukaj	v	Jeruzalemu	svoje	središče.	Tudi	zdaj	

tvorijo	med	prebivalci	 večino;	na	vsakem	 trgu,	 v	
vsaki	ulici	jih	najdeš.	Niso	pa	več	gospodarji	mesta,	
ampak	tujci	v	njem.	Menda	ni	židovske	družine,	ki	
bi	bila	vedno	ostala	v	svetem	mestu;	vsi	so	prišli	iz	
tujine	sem,	ne	v	svojo	domovino,	ker	te	židovski	na
rod	nima.	Tvorijo	več	verskih	ločin.	Vsaka	ima	svoje	
shodnice,	svoje	dobrodelne	zavode,	šole,	sirotišnice	
itd.	Nekaj	je	rokodelcev,	drugi	se	pečajo	s	kupčijo,	
večina	živi	od	milodarov.	Vse	pa	navdaja	ena	želja:	
končati	svoje	življenje	na	mestu	nekdanje	slave	in	
najti	počitek	v	dolini	Jozafat.	Na	siromašnih	hišicah	in	
na	gnusnih	ulicah	se	pozna,	da	morajo	biti	prebivalci	
silno	revni;	pač	pa	so	skoz	in	skoz	verni.	Iz	verskih	
nagibov	pridejo	sem;	tu	hočejo	postati	“svetniki”	v	
molitvi	in	branju	svetih	knjig.	Najdejo	se	tudi	izjeme.	
Mnogi	so	vrgli	vero	proč;	žive	razkošno	v	bogastvu,	
prištevajo	se	narodu	le	po	rodu.
Zavijeva	v	stransko	ulico.	Naenkrat	stojiva	pred	

silno	steno,	ki	se	dviga	iz	nižave	do	višine	20	metrov.	
To	je	podzid	gore	Mórije.	Pri	tleh	so	silni,	do	5	metrov	
dolgi	kvadri,	gotovo	še	iz	Salomonovih	časov.	Stra
nice	so	pokrite	s	hebrejskimi	črkami,	med	špranjami	
tiči	veliko	žebljev.	Na	ozkem	prostoru	je	zbrano	polno	
Židov.	To	je	el-ebra,	kraj	jokanja.	Nekateri	še	čakajo	
in	ne	gledajo	naju	posebno	prijazno,	drugi	so	pričeli	

POPOTOVANJE
PO JERUZALEMU

Je pa še nekaj. Vprašal sem se, zakaj naenkrat tak pogrom proti svobodi govora, tako privijanje vijaka sovražnega govora? Možen je samo en odgovor: 
strah jih je! Tistemu, ki je na oblasti po volji ljudstva in dela za  ljudstvo, se kritike ni treba bati. Pametno upošteva, neumno prezre. Boji se je tisti, ki se 
mu maje stolček. Tisti, ki ugotavlja, da tudi zanj raste palica. Tisti, ki vidijo, da so državni avto zapeljali v slepo ulico, obrniti ga pa ne znajo in še manj 
vzvratno voziti. In predvsem tisti, ki so se mladi opajali z revolucijo in oblastjo, zdaj se jim pa vse izmika iz rok. Tisti, ki jim počasi postaja jasno, da jih 
bo na njihovi zadnji poti spremljalo samo prekletstvo onih, pred katerimi so skrili, kar so pokradli. Tisti, za katerimi ne bo narod potočil niti solze, ampak 
se bo samo oddahnil. Zakaj komunizem in njegovi nosilci so hudičevo delo in zanje velja, kar je zapisano v Razodetju (20,7-10): »Ko pa se dopolni tisoč 
let, bo satan izpuščen iz svoje ječe. Stopil bo na plan, da bi zapeljal narode, ki so na štirih vogalih zemlje, Goga in Magóga, ter jih zbral na vojsko. Njih 
število bo, kakor je peska ob morju. Šli so v napad po zemeljski širjavi ter obkolili tabor svetih in ljubljeno mesto. A z neba je padel ogenj in jih použil. 
Hudič pa, ki jih je zapeljal, je bil vržen v jezero z ognjem in žveplom, kjer sta tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni podnevi in ponoči na veke vekov.«

frizuro. Čeprav sedaj, če dobro pomislim, ali ni bila njena ideja, da me 
pobarva na rdečo? Kakorkoli, ko bom začutila, da me striže slabo, ker ve, 
da ne volim za isto politično opcijo kot ona, jo bom preprosto zamenjala. 
Tožilca pa si obdolženi ne more zamenjati. Kot tudi sodnika ne. In zato 
so takšne izjave generalnega državnega tožilca, čeprav jih moje srce 
navdušeno pozdravlja, razumsko gledano, nevarne. Zaradi dela, ki ga 
opravlja, ne zaradi tega, ker ne bi smel biti ali ni človek s političnim 
stališčem. Seveda je, vendar to na njegovo delo ne bi smelo vplivati. 
Mogoče ne bo, mogoče je že, videza nepristranskosti pa gotovo ne more 
več dajati. In žalibog, njegov poklic je tak, da je potrebno negovati tudi 

videz nepristranskosti, česar drugim, ki opravljamo poklic, ki s politiko 
in politiki ni usodno povezan, ni potrebno.

Torej, gospod Bernard Brščič, povejte svojemu delodajalcu, da ste 
ne nazadnje tudi vi človek, kot bi za vas verjetno potrdil tudi generalni 
državni tožilec Šketa, in to ne pripadnik “idiotes”, temveč “homo politi-
cus”. In da imate svoje stališče, svoje mišljenje, ki ga svobodno izražate, 
ne vpliva pa na rezultate vašega dela.

Zato smo navkljub vsemu lahko zadovoljni zaradi včerajšnje izjave 
generalnega tožilca. Priznal je, da ima človeško bitje svobodo mišljenja 
in izražanja. Hvala lepa!



➧

s	tarnanjem.	Pretresljivi	prizori!	Srce	mi	trepeče.
Posamezno	in	v	gručah	klečijo,	stojijo	ali	slonijo	

ob	ogromnih	kamnih.	V	rokah	imajo	starinske	knjige,	
iz	katerih	molijo	gugaje	 se	 s	 telesom.	Posamezni	
padajo	na	tla,	poljubujejo	kamne,	pritiskajo	nanje	
svoje	 čelo	 ali	 lice,	močijo	 jih	 s	 solzami,	mrmrajo	
neprestano	v	špranje,	vzdihujejo,	tarnajo,	tožijo	sta
remu	zidu	svojo	bolest;	kaj	takega	še	nisem	doživel.	
Krči	se	mi	srce	in	tudi	meni	se	prikaže	solza	v	očesu.
Prostor	je	napolnjen.	Votlo	mrmranje,	jok,	sto

kanje,	zdihovanje	se	čuje	v	vseh	vrstah.	Zdi	se	mi,	
da	se	mora	omehčati	celo	trdi	kamen	in	obup	me	
navdaja,	ko	se	spomnim,	da	je	ta	jok	star	že	dva
tisoč	let.
Zdaj	se	prične	pravi	obred.	Če	si	bil	do	sedaj	brez	

sočutja,	te	litanije	ti	starejo	srce.

Nekaj	jih	stopi	skupaj.	Eden	prične	pevaje	otožno	
narekovati	kratke	stavke,	na	kar	odgovori	ves	zbor	
vedno	enako,	a	vedno	bolj	milo	in	obupano.	Ne	ra
zumem	besed,	a	poznam	njih	vsebino.
Bolestno	doni	pevcev	glas:

Zaradi palače, ki je podrta;
in	zbor	odgovori	žalostno:

Sedimo tu samotno in tožimo!
Zaradi templja, ki je razdejan;
zaradi zidov, ki so razpokani;
zaradi naše slave, ki je minila;
zaradi naših velikašev, ki so na tleh;
zaradi dragocenih kamnov, ki so zgoreli;
zaradi duhovnikov, ki so se spotaknili;
zaradi naših kraljev, ki so jih zaničevali...

in	vedno	ponavlja	ves	narod	v	srce	pretresujočem	joku:
Sedimo tu samotno in tožimo!
Litanijam	sledi	nekaj	skupnih	molitev,	v	katerih	

prosijo	Jahveja	za	usmiljenje.

Prosimo te, usmili se Siona!
 Zberi otroke jeruzalemske!
Hiti, o hiti Odrešenik Siona!
 Prosi za Jeruzalem!
Da se Sion ovenča z lepoto in slavo!
 Obrni se milostljivo k Jeruzalemu!
Da se kraljestvo kmalu obnovi na Sionu!
 Tolaži te, ki jočejo za Jeruzalemom!
Da pride mir in veselje na Sion!
 In dvigne žezlo moči nad Jeruzalemom!
O Bog, kako dolgo še, kako dolgo še?

povprašujejo	ihteč	posamezni	glasovi.
Vedno, do konca časov!

je	strašni	odgovor.
Ta	 kamen,	 katerega	 poljubujete,	 bo	 ostal	 trd	

in	mrzel	vedno	in	srca	Onega,	h	kateremu	kličete	
tako	obupno,	ne	boste	omehčali,	ker	ste	si	nakopali	
njegovo	prekletstvo,	ko	ste	rjoveli:	»Njegova	kri	na	
nas	in	na	naše	otroke!«
Strašno!	Ves	narod	kliče	in	vzdihuje	tu,	a	usmi

ljenja	ni!
Le	tarnajte,	da	vam	zmanjka	glasu,	le	poljubujte	

kamen,	da	vam	zakrvave	ustnice,	le	bijte	s	čelom	v	
temni	zid,	da	ga	zrušite,	le	jokajte,	da	vam	oslepijo	
oči,	vi	ubogi	otroci	sionski	–	vaš	jok	ne	zbudi	slave	
vašega	naroda,	tempelj	se	ne	dvigne	več	iz	pepela,	
vaši	kralji	ne	vstanejo.	Edino	ta	zid	vam	ostane,	da	mu	
potožite	svojo	bolest,	edino	to	pokopališče	je	vaše,	da	
tu	pokopujete	upanje	zakrknjenega,	mrtvega	naroda.
Križali	ste	svojega	Zveličarja,	zdaj	ga	iščete,	pa	

zastonj.	Kot	berači	stojite	zunaj	in	trkate	že	dvatisoč	
let	na	kamnita	vrata;	na	uho	vam	pa	udarja	odmev	
vedno	istega	odgovora:	»Ne	–	nikoli	ne!«
Komu	se	ne	krči	srce?	Vsak	petek	se	opravljajo	

tu	ob	tem	zidu	zadušnice	za	mrtev	narod.
Na	dveh	prostorih	se	v	Jeruzalemu	vedno	čuje	

ihtenje	 in	 zdihovanje.	Na	Golgoti	 in	ob	 tem	zidu.	
A	na	Golgoti	se	konča	žalostinka	z	veselo	Alelujo,	
tam	se	jok	spremeni	v	slavospev,	tukaj	pa	ni	spre
membe,	ni	upanja,	vedno	se	ponavlja	le:	»Sedimo	
tu	samotno	in	tožimo!«
Nastane	gneča.	Dosti	imam	teh	bolestnih	prizorov.	

Še	en	pogled	na	temni	zid	in	nemo	zapustiva	prostor	
el-ebra,	kraj	jokanja,	kakršnega	svet	ne	pozna.

NA KRALJEVIH VRTOVIH

Prideva	na	ulico	Hoš-el-Burak	in	po	njej	navzdol	
do	Bab	el-Mugharibe.	Tu	skozi	so	nekdaj	spravljali	
odpadke	od	žgalnih	daritev.	Ta	vrata	se	imenujejo	
tudi	Gnojna	vrata	in	zaslužijo	ime	še	dandanes:	tu	
in	tam	leži	smrdeča	mrhovina.
Svet	se	nagne	močno	navzdol.	Nekdaj	je	bilo	tukaj	

vse	zazidano,	danes	so	le	še	razvaline	in	posamezna	
pota.	Skozi	ta	mestni	del	je	šel	Zveličar	od	zadnje	
večerje	 na	 vrt	Getsemani	 in	 tu	 so	 ga	 zvezanega	
peljali	pred	Ana	in	Kajfa.
Nama	nasproti	je	vas	Silvan	ob	Gori	pohujšanja.	

Sredi	revnih	koč	so	grobovi,	mnogi	prebivajo	tam,	
kjer	so	nekdaj	trohneli	mrliči.	Na	severnem	kraju	je	
videti	štirioglat	grob;	menda	je	tam	pokopana	hčerka	
faraonova,	kateri	na	ljubo	je	Salomon	častil	malike.
Prideva	do	studenca	Siloa,	ki	pa	je	le	iztok	Ma

Zid objokovanja



ZADNJI VEČER V SVETEM MESTU
Neka	skrivna	moč	me	žene	na	hišno	teraso.	V	srcu	vre	kakor	v	hudem	tolmunu;	vtisi	zadnjih	dni	so	bili	

veličastni,	nekateri	tudi	pretresljivi.	Skoraj	ne	smem	misliti	na	jutrišnji	dan.	Grenko	bo	slovo,	ker	se	mi	je	
mesto	silno	prikupilo.
Oko	se	ozira	čez	mesto.	Vse	je	zavito	v	čarobno	poltemo.	Takih	večerov	pri	nas	pač	ni.	Sonce	je	zatonilo,	

a	njegovi	žarki	sipljejo	iz	višin	nad	pokrajino	bujne	barve.	Nad	mestom	je	razlit	svit	slave	in	nebeške	lepote.
Dolgo	stojim	in	gledam.	Izza	gora	priplava	luna.	Njen	srebrni	žarek	ublažuje	marsikatero	nasprotje.	S	

svojim	milim	svitom	veže	smrt	in	življenje,	sedanjost	in	preteklost	v	krasno	podobo.
Podam	se	k	zadnjemu	počitku	v	Jeruzalemu.

KONEC

rijinega	studenca.	Tu	sem	je	Zveličar	poslal	slepo
rojenega,	da	se	umije	in	popolnoma	spregleda.	Na	
šotorski	praznik	je	duhovnik	prinesel	v	zlatem	vrču	
vodo	iz	tega	studenca	k	templju.	Tam	so	ga	sprejeli	
s	petjem:	»Z	veseljem	boste	zajemali	iz	studencev	
zveličanja«	(Iz	12,2).	Z	vinom	vred	je	potem	vodo	
razlil	 pred	 oltar.	 Z	 ozirom	na	 ta	 obred	 je	 zaklical	
Zveličar:	»Kogar	žeja,	naj	pride	k	meni	in	naj	pije«	
(Jn	7,37).
Nad	studencem	je	nekdaj	stala	cerkev;	še	sedaj	

se	vidi	nekaj	ostankov.
Muslimani	imajo	v	bližini	majhno	džamijo.

Ravno	zahaja	sonce.	Na	hodniku	tankega	mina
reta	se	prikaže	muezin.	Čisto	blizu	sva	in	razločno	
slišiva	njegov	klic.
Proti	meki	obrnjen	zakliče:	»Alahu	akbar;	ašhadu	

ana	la	ilaha	il-alah	–	Bog	je	velik;	pričam,	da	ni	Boga	
razen	Alaha.«	Proti	zapadu:	»Ašhadu	ana	Muhamed	
rasul	Alah	–	pričam,	da	je	Mohamed	poslanec	Ala
hov.«	Proti	severu:	»Haja	ala	szala	–	sem	k	molitvi!«.	
In	zopet	proti	Meki	prvi	klic.	Glas	si	okrepi	z	dlanmi	
ob	ustih.	Priznavam,	da	je	ta	klic	v	bližini	veličasten	
in	ne	zaostaja	za	donenjem	našega	večernega	zvona.
Na	bližnjem	vrtu	dela	nekaj	muslimanov.	Takoj	

pustijo	delo,	stopijo	k	studencu,	si	umijejo	noge	in	
opravijo	mrmraje	svojo	molitev.	Dvignejo	roke,	jih	
nastavijo	na	ušesa,	pokleknejo,	vstanejo,	se	večkrat	
vržejo	na	tla.	Sram	me	je	zaradi	samega	sebe	 in	
zaradi	mnogih	mlačnih	kristjanov.
Niže	doli	stoji	samotno	drevo.	Izročilo	pravi,	da	

je	bil	tukaj	prežagan	prerok	Izaija.	Kjer	se	strneta	
jozafatska	in	hinomska	dolina,	je	ognjeni	dol,	ker	
so	menda	tukaj	darovali	maliku	Molohu.	Nekdaj	so	
se	 tu	 razprostirali	 kraljevi	 vrtovi.	Še	dandanes	 je	
precej	lepi	nasadov.
Greva	zopet	navzgor	in	prideva	od	edinega	teko

čega	studenca	v	Jeruzalemu,	kateri	nosi	 lepo	ime	
Ajn	siti	Mirijam	–	Marijin	studenec.	Pravijo,	da	je	tu	
Devica	prala	plenice	Božjega	Deteta.	Po	tridesetih	
kamnitih	stopnicah	se	gre	navzdol.	Ženske	nosijo	
vodo	v	velikih	vrčih.	Vode	ne	smeš	piti,	ker	jutrovec	
ne	pozna	snažnosti.
Zopet	sva	ob	tempeljskem	obzidju	sredi	mrtvih	

na	muslimanskem	pokopališču.	 Pozdravim	 še	 vrt	
Getsemani	 in	 Oljsko	 goro,	 potem	 zavijeva	 skozi	
Štefanova	vrata	v	mesto.

Ostanek Kraljevih vrtov

Jeruzalem z Oljske gore


