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NOVO BRANJE 
TOMAŽA 

AKVINSKEGA

STEFAN SWIEŻAWSKI

Poljski filozof Stefan Swiezawski (1907–2004) je bil 
eden od utemeljiteljev in profesorjev »lublinske filo-
zofske šole«, t.j. usmeritve klasičnega filozofskega  
študija na Katoliški univerzi v Lublinu po drugi sve-
tovni vojni. Delovala je v najtežjih povojnih oko li šči-
nah kot edina od komunističnega sistema ne od visna 
(in ne financirana) ustanova v vzhodnem delu Evro-
pe. Na prizadevanje komunističnega siste ma, da bi 
s popolno institucionalno prevlado marksizma na 
vseh področjih družbe prevladala tudi marksistična 
ideologija, so filozofi Katoliške univerze v Lublinu 
odgovorili s filozofsko usmeritvijo, ki je tedaj edina 
na Poljskem razvijala celosten pogled na realnost in 
človeka, izhajajoč iz klasične realistične filozofije.
Monografija o sv. Tomažu Akvinskem je nekakšno 
življenjsko delo filozofa Swiezawskega, saj izha-
ja iz njegovih dolgoletnih predavanj in študijskih 
krožkov. Kot pove naslov, gre za »novo branje« del 
velikega sholastika, novo namreč v pomembnem po-
menu besede. Najprej v tem, da ločuje med sv. To-
mažem samim in tomizmom kot mogočnim doktri-
nalnim tokom, ki se je od čiste Tomaževe misli kdaj 
tudi oddaljil, včasih v zelo pomembnih zasnovah. In 
drugič je branje novo v tem, da zavestno razločuje 
pri Akvinskem tista področja misli, kjer je ta odvisen 
npr. od antične fizike in ki so danes presežena, od ti-
stega, kar je pri Akvinskem čisto filozofsko motrenje 
resničnosti in kot takšno še danes navdihujoče za-
radi trajne veljavnosti spoznanj. K temu središču je 
usmerjena celotna knjiga, ki v 25 poglavjih odstre bi-
stvene vidike – od filozofije bitja prek vzročnosti do 
pojmovanja človeka in spoznavoslovnih vprašanj. 
Zdi se, da je kot središče ali povezovalno nit vseh teh 
tem moč videti v tej knjigi vprašanje o bitju – o nje-
govem izvoru in deležnosti v biti, torej eksistencial-
ni vidik bitja, s tem pa knjiga razpira eksistencialno  
jedro misli sv. Tomaža. Kot ena pomembnejših knjig 
lublinske krščanske filozofije je bila prevedena v 
francoščino (Redécouvrir Thomas d’Aquin, 1989) in 
angleščino (St. Thomas Revisited, 1995).

M.O.
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Predgovor k Prvi izdaji

knjiga, ki jo izročam bralcem, ima – kot sicer vsaka – svo-
jo zgodovino. Nastala je v treh etapah. Prva je bila dolgo 
obdobje, ki je trajalo približno petdeset let. v tega pol stole-
tja mi je bilo dano, da sem se velikokrat in na različne načine 
srečeval z mislijo sv. Tomaža akvinskega. Šlo je za bolj ali 
manj sistematično branje njegovih spisov. Šlo je za študij – 
predvsem sodobne literature, posvečene njegovemu delu. 
Navsezadnje pa je šlo tudi za moja predavanja o njegovih 
pogledih, natančneje, o njegovi filozofiji. Predavanja sem 
imel bodisi v okviru obveznih in izbirnih predmetov iz zgo-
dovine filozofije na fakulteti ali pa sem jih pripravljal v skraj-
šani obliki in jih povezoval v cikle, s katerimi sem ljudi iz 
različnih okolij seznanjal s Tomaževo mislijo. Tako se je več 
let širilo ogrodje problematike, ki je razvidna iz petindvajse-
tih poglavij moje knjige. Toda zbrano gradivo ne bi nikoli 
dočakalo izdaje v knjižni obliki, če ne bi bilo druge etape 
zgodovine tega dela.

Drugi del te zgodovine se je začel leta 1977, ko se je sestra 
alma skrzydlewska, vrhovna predstojnica kongregacije se-
ster frančiškank služabnic sv. križa, name obrnila s prošnjo, 
da bi za sestre pripravil cikel predavanj o filozofsko-teoloških 
izhodiščih sv. Tomaža. Poznavanje Tomaževega nauka je na-
mreč eden poglavitnih temeljev kongregacije, ki sta jo obli-
kovala oče Władysław korniłowicz in ustanoviteljica, mati 
elżbieta Czacka, kar je razvidno iz redovnih konstitucij.

glede na pomembnost naloge ter tesne vezi in dolgoletno 
prijateljstvo z duhovnim središčem v Laskih sem povabilo z 
veseljem sprejel. Uporabil sem gradivo, ki sem ga zbral v prvi 
etapi, in se lotil pripravljanja predavanj, s katerimi sem začel 
spomladi 1977. Cikel sem sklenil tik pred božičem istega 
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leta. Naloga je bila težavna zato, ker so se poslušalci na teh 
srečanjih zelo razlikovali. med sestrami so me poslušale tako 
tiste, ki so imele za sabo resen študij ter dolgoletno pedago-
ško, dušnopastirsko in drugo prakso, kot tudi čisto mlade 
kandidatke, novinke ali redovnice, ki so se povsem posvetile 
praktičnim opravilom in jim je bilo ustaljeno filozofsko in 
humanistično mišljenje tuje. Udeleženci srečanj so bili tudi 
laiki. vsako predavanje sem imel dvakrat – predaval sem kro-
gu poslušalcev v Laskih in predavanje ponovil za skupino, ki 
se je zbirala v samostanu na Pivski ulici v varšavi.

s težavami, ki so bile posledica zelo velikih razlik v filozof-
sko-teološkem predznanju poslušalcev, sem se spoprijemal 
predvsem na dva načina. Najprej sem se kot predavatelj tru-
dil, da bi karseda natančno razložil – in to na razumljiv na-
čin – zahtevne pojme in koncepcije, oddaljene od vsakdanje-
ga mišljenja. Poleg tega so predavanja dopolnjevala srečanja 
v obliki repetitorijev. Na Pivski ulici jih je redno vodila sestra 
joanna Lossow, magistrica filozofije in diplomirana teologi-
nja, v Laskih pa sestra maria janina borkowska, inženirka 
kmetijstva in magistrica filozofije. sestri sta veliko pripomo-
gli k celotnemu ciklu predavanj, saj so udeleženke srečanj 
lahko postavljale vprašanja, za katera med predavanji ni bilo 
časa, in si razjasnjevale različna težavna mesta.

Tretja etapa je obsegala urejanje besedil predavanj za knji-
žno izdajo. Pri tem delu sta mi požrtvovalno pomagala sestra 
rut Wosiek, polonistka in magistrica teologije, in Tadeusz 
Urbaniak, magister filozofije. Za pomoč sem jima zelo hvale-
žen. Toda kljub njuni dragoceni in nujno potrebni pomoči 
besedilo še ni bilo primerno za tisk, saj je temeljilo na govor-
jenem jeziku, prepisanem z magnetofonskega traku. Zato 
sem se odločil celoto obdelati na novo, da bi se tudi razvrsti-
tev poglavij v knjigi in njihova vsebina tesno ujemali s tema-
mi predavanj in njihovo notranjo zgradbo.
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Tomaževe poglede sem moral predstaviti jedrnato, toda 
prizadeval sem si poudarjati temeljne in najpomembnejše 
točke njegovega nauka. vseh delov tega nauka pa nisem mo-
gel razlagati z enako natančnostjo. Tu se nisem mogel izogni-
ti izboru. Natančneje in bolj poglobljeno sem obravnaval fi-
lozofijo bitja s posebnim ozirom na teološko problematiko, 
pa tudi filozofsko pojmovanje človeka. Po drugi strani se v 
knjigi nisem nameraval temeljito ukvarjati z etičnimi vpraša-
nji (zlasti ne z osebno moralo), saj bi bilo za to potrebno novo 
obsežno delo. Navsezadnje sv. Tomaž osebni morali posveča 
najobširnejši del Teološke sume, znan kot »drugi del drugega 
dela« (Secunda secundae).

vsaka izvirna – in še toliko bolj vsaka vélika – filozofska 
misel je vedno hkrati nadčasovna in zgodovinska. Čas in pro-
stor presega v okviru najglobljih metafizičnih pojmovanj, po-
polnoma zgodovinska pa je kot misel, ki je nastala v določe-
nem hic et nunc (to se kaže pri vseh rabah metafizike na 
različnih področjih raziskovanja) in ki je v drugačnem hic et 
nunc na novo sprejeta in premišljena. Tudi ta knjiga prinaša 
rezultate novega – z novimi razmerami 20. stoletja zaznamo-
vanega – branja filozofsko-teoloških razmišljanj vélikega mi-
sleca in učenjaka iz 13. stoletja. bralcu je prepuščena sodba, 
do katere stopnje imajo predstavljeni sadovi refleksije sv. To-
maža neminljivo vrednost in koliko so aktualni še dandanes.

veliko let in z več strani sem poslušal zahteve po jedrna-
tem in razumljivem pregledu filozofije Tomaža akvinskega. 
vesel bom, če bo moja knjiga zadovoljila to potrebo. knjiga 
je izraz naraščajočega zanimanja več skupin ljudi za klasično 
filozofijo in filozofsko-teološko misel visokega srednjega 
veka. Dandanes vemo, da je bil tomizem, ki je kot doktrinal-
ni tok želel ostati zvest misli sv. Tomaža, tej misli skozi stole-
tja velikokrat in v veliko poglavitnih točkah v resnici nezvest. 
To je vplivalo na napačno interpretacijo Tomaževe filozofije, 
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ki je resno popačila njegovo misel. Upam, da bo moja knjiga, 
v kateri nameravam predstaviti poglede Tomaža samega, oči-
ščene različnih neustreznih »tomizmov«, pripomogla k bolj-
šemu in bolj nepristranskemu poznavanju in razumevanju 
teh pogledov. To je nujen pogoj, da bo lahko zasijala njihova 
neminljiva in aktualna vrednost.

ob izdaji knjige bi se rad toplo zahvalil vsem, ki so pripo-
mogli – pogosto z veliko truda in dela – k njenemu nastan-
ku. iskreno sem hvaležen sestram frančiškankam služabni-
cam sv. križa, ki sem jih z imeni in priimki v tem predgovoru 
že omenil, magistru Tadeuszu Urbaniaku in založbi Znak. 
Ne zahvaljujem se jim le za sodelovanje pri pripravljanju 
knjige, ampak tudi za izjemno naklonjenost, ki je spremljala 
njeno nastajanje. Prav tako sem hvaležen ustanovama, s ka-
terima sem bil med delom tesno povezan – Domu duhovno-
sti sester frančiškank služabnic sv. križa v varšavskih Laskih 
in gostoljubnemu Domu duhovnosti sv. Frančiška v Tenczy-
nu pri myślenicah, kjer sem naletel na popolno razumeva-
nje, ki mi je omogočilo, da sem v miru in tišini dokončal za-
dnjo različico besedila.

stefan swieżawski

Varšava–Tenczyn, septembra 1982



9

i. zakaj filozofija?

Zakaj se moramo ukvarjati s filozofijo, zakaj s sv. Toma-
žem? Pravzaprav se vprašanje glasi takole: zakaj ob že tako 
napornem življenju v kongregaciji, polnem opravkov in te-
žav, prihaja še taka obveznost, kot so ta predavanja? Toda 
predavanja so vendarle pomembna in zelo močno povezana z 
duhovnim življenjem v Laskih. gre za to, da je prav nauk – in 
sicer nauk v kontemplativnem smislu, ki ga ne smemo razu-
meti z gledišča pravil, ampak bistva stvari – verjetno eden od 
treh poglavitnih smerokazov za duhovnost v Laskih, tamkaj-
šnje kongregacije in celotnega središča. Frančiškanska ljube-
zen, benediktinsko bogoslužje in nauk, misel sv. Tomaža so 
tiste tri stvari, ki naj bi se združile v delovanju središča v La-
skih. Tako sem vedno slišal govoriti očeta korniłowicza.

Današnji položaj je precej težek. govoriti o filozofiji te vr-
ste in se poglabljati prav v Tomaževo misel je dandanes zago-
tovo nekakšno plavanje proti toku, saj je tok, ki zdaj prevla-
duje, protifilozofski in večinoma protitomističen. Toda ravno 
plavanje proti toku, lahko bi rekli »postrvje« plavanje (postr-
vi namreč plavajo proti toku), je pomembno, saj se z njim 
upiramo vrtiljaku, ki samo množi različne obveznosti in 
opravila, ne dopušča pa refleksije, umirjene kontemplacije 
in poglobljenega pogleda na resničnost. Približevanje misli 
sv. Tomaža je tudi nekakšno spopadanje z dandanes prevla-
dujočimi težnjami v filozofiji, saj je v sodobnih filozofskih 
smereh izredno težko najti prav to, za kar nam gre, ko pravi-
mo, da kongregacija v Laskih potrebuje filozofijo. Zato želim 
najprej premisliti, kaj naj bi filozofija v temelju sploh bila in 
zakaj je potrebna za vašo kongregacijo. res, mogoče se zdi 
čudno, da se morajo frančiškanke služabnice sv. križa ukvar-
jati s filozofsko problematiko.
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Posvetimo se nastanku same besede, njeni etimologiji. be-
seda je grška in je sestavljena iz dveh izrazov: philéo, tj. »pri-
jateljujem«, »ljubim«, in sophía, tj. »modrost«. s tem takoj 
zadenemo v jedro problematike: filozofija ni nič drugega – 
in ne bi smela biti nič drugega – kot prijateljevanje z modro-
stjo. To je zelo zahtevno početje, ki zahteva vaje in napor vse 
življenje. Pomen modrosti, ki se, kot bomo videli, razprosti-
ra po vseh sferah, po naravni in nadnaravni sferi, in v nad-
naravni doseže svojo izpolnitev, je tako velik, da je avtor 
Knjige modrosti o njem brez omahovanja napisal naslednje 
besede:

Zato sem molil, in dana mi je bila preudarnost,
klical sem, in name je prišel duh modrosti.
bolj sem jo cenil kakor žezla in prestole,
v primerjavi z njo sem imel bogastvo za prazen nič.
Niti z neprecenljivim draguljem je nisem primerjal,
saj je v njenih očeh vse zlato le kupček peska
in srebro se nasproti njej šteje za blato.
bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil;
sklenil sem, da jo bom raje imel kakor luč,
ker njen plamen ne pozna pojemanja.
Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine,
po njenih rokah neizmerno bogastvo.
vesel sem bil vseh dobrin, ker jih vodi modrost,
nisem pa vedel, da je ona njihova mati.
Po pošteni poti sem jo dobil, brez nevoščljivosti jo dajem,
ne skrivam njenega bogastva.
ona je namreč za ljudi neizčrpno bogastvo,
tisti, ki ga izkoristijo, si pridobijo prijateljstvo z bogom,
ker jih priporočajo darovi, ki izvirajo iz vzgoje.
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meni pa naj bog da, da bom govoril z razumnostjo,
da bo moje razmišljanje vredno prejetih darov,
saj on hkrati vodi modrost
in usmerja modre.
v njegovi roki smo namreč mi in naše besede,
vsa preudarnost in poklicno znanje.
Zakaj on mi je dal pravilno spoznanje bivajočih stvari,
da razumem sestavo vesolja in delovanje prvin,
začetek in konec in sredino časov,
premene sončnih obratov in letnih časov menjavo,
kolobarjenje let in lego zvezd,
naravo živali in nagone zveri,
silno moč duhov in miselnost ljudi,
pestrost rastlin in moč korenin.
spoznal sem, kar je skrito in kar je vidno,
poučila pa me je modrost, umetnica vsega. (mdr 7,7–21)1

To slovito besedilo dopolnjuje drugo besedilo iz stare zave-
ze, Jobova knjiga:

modrost pa, kje jo je moč najti,
kje je kraj razumnosti?
Človek ne ve za njeno nahajališče,
ni je najti v deželi živih.
vodovje govori: v meni je ni!
morje pravi: Pri meni je ni!
Čistega zlata ni mogoče ponuditi zanjo,

1 odlomki iz svetega pisma so navedeni po slovenskem standardnem 
prevodu, Ljubljana: Društvo svetopisemska družba slovenije, 2006 (peti, 
pregledani natis). (op. prev.)
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ne odtehtati srebra za njeno ceno.
Ne da se odtehtati z zlatom iz ofírja,
ne z dragocenim oniksom in s safirjem.
Nihče je ne primerja z zlatom in s steklom,
ne menja se z nakitom iz čistega zlata.
korald in kristala niti ne omenjajo,
cena modrosti presega bisere.
Nihče je ne primerja z etiopskim topazom,
ne da se odtehtati s čistim zlatom.

od kod torej prihaja modrost,
kje je doma razumnost?
Zagrnjena je očem vseh živih,
tudi pticam pod nebom je prikrita.
kraljestvo mrtvih in smrt pravita:
Le govoriti sva slišala o njej!

bog razume pot do nje,
on pozna njen kraj.
on zre do koncev zemlje,
vidi vse, kar je pod nebom.
ko pripravlja utež za veter
in z mernikom odmerja vodo,
ko pripravlja postavo za dež
in pot blisku in gromu,
tedaj jo gleda in jo razodeva,
jo potrjuje in tudi razkriva.
Človeku pa pravi:
glej, strah gospodov je modrost,
ogibati se hudega je razumnost! (job 28,12–28)
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Ti besedili sta klasični izpovedi o sijajnosti, veličini modro-
sti, ki je dvojna: naravna in nadnaravna. Za modrost je treba 
moliti, saj po njeni zaslugi najdemo resnico, resnica pa je 
vrednota, ki je enako pomembna kot ljubezen. resnica ni 
nižja vrednota od ljubezni: to sta zamenljivi vrednoti. resni-
ca je nad tem in bi morala biti dostopna vsem. Da bi bil mo-
der, ni nujno, da si izobražen, izobrazba včasih celo ovira 
modrost. včasih se veliko bolje ukorenini prav v preprostem 
človeku, saj je pogoj za modrost duhovna preprostost. veliko-
krat se torej prej zakorenini v preprostem in nezapletenem 
človeku, človeku brez kompleksov, kot v izobražencu, ki ima 
v sebi pogosto veliko zavor in ovir.

Pomembna je tudi trditev, da brez modrosti ni svetosti. Ta 
je neizogiben pogoj za svetost, oznanja sv. Tomaž. modrost je 
torej pomembna. vsi bi morali rasti v njej in goreče moliti 
zanjo, saj je eden najpomembnejših darov svetega Duha. ko 
čakamo na dar modrosti, moramo s svojimi naravnimi mo-
čmi in zmožnostmi narediti vse, da bi z naravno modrostjo 
pripravili podlago za sprejem nadnaravnega daru. Če je mo-
drost navzoča v vseh ljudeh, bi se vsi morali ukvarjati s filo-
zofijo, saj je filozofija prijateljstvo z modrostjo. kot je Tomaž 
oznanjal, da je modrost neizogiben pogoj za svetost, tako se 
je v 15. stoletju našel nekdo, ki je dejal, da tisti, ki se ne 
ukvarja s filozofijo, ni človek (Pico della mirandola). Filozo-
fija je torej neizogiben pogoj za človečnost. Da bi človek bil 
človek, da bi razvijal svojo človečnost, mora prijateljevati z 
modrostjo. Toda ne zdi se mogoče, da bi se lahko vsak učil 
tako zahtevnih reči, kot je filozofija.

To stališče kaže, da filozofije ne dojemamo ustrezno. v te-
melju je treba razločevati med znanstveno in predznanstve-
no filozofijo. Znanstvena filozofija, filozofija, razumljena kot 
znanost, ima tako kot vsaka druga znanost svojo terminolo-
gijo, tj. svoj zahtevni tehnični jezik ter svojo razvejeno in 
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težko obvladljivo zgodovino, obsežno zgodovino, ki zajema 
več tisočletij in vse rase sveta. evropska filozofija je namreč 
samo majhen del tega, kar je človeštvo doseglo v znanstveni 
filozofiji. Filozofija je torej znanost – in to v nekem pogledu 
posebno zahtevna. ob znanstveni filozofiji, ki je znanstveni 
sistem, celota trditev, dokazov, dognanj in velikih zgodovin-
skih poglavij, ki kažejo, kako je vse to dozorevalo v teku sto-
letij, pa je še druga: predznanstvena filozofija, ki še ni ureje-
na v sistem, skupek trditev itn., in prav s to filozofijo bi se 
morali ukvarjati vsi. Pico della mirandola je imel prav, ko je 
govoril, da tisti, ki je brez filozofije, ni človek. Predznanstve-
na filozofija se približuje temu, kar imenujemo »kmečka mo-
drost«, zmožnosti refleksije, premišljevanja, mirnega in po-
globljenega pogleda na take in drugačne zadeve. s to filo zofijo 
se do neke mere ukvarjamo vsi. Filozofirati začnemo takrat, 
ko nas ob nečem zajame začudenje, ki pogosto vodi v prevze-
tost. ko si oče Tadeusz v Laskih ogleduje rastline, rože ali 
ptice, filozofira, saj se čudi, da je neko bitje takega videza, da 
ima ravno take navade, da ima tako prefinjeno zgradbo. To 
ni čisto estetsko motrenje, ni samo prevzetost nad lepoto sve-
ta. gre za nekaj več in zato je že Platon – eden največjih 
svetovnih filozofov – dejal, da se filozofija začenja prav s ču-
denjem. Čudenje je izvir filozofiranja, v nas pa ga lahko 
vzbudijo celo najpreprostejše stvari.

Tako čudenje se najpogosteje pojavlja pri majhnih otrocih. 
jezus je dejal: »Če […] ne postanete kakor otroci« (mt 18,3). 
Lahko bi rekli, da če ne postanete kakor otroci, ne boste mo-
gli filozofirati. Ne samo da »nikakor ne pridete v nebeško 
kraljestvo« (mt 18,3), ampak ne boste mogli filozofirati, saj 
se najgloblje in najresničnejše čudenje pri otroku pojavi v 
filozofskem obdobju, to je pred racionalnim obdobjem, ko že 
začenja logično sklepati. Štiri, pet, šest let – to je čas, ko otro-
ci postavljajo vprašanja, ki nas najbolj spravljajo v zadrego. 
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Nanje se pogosto ne odgovarja, saj se večina ljudi ne želi sku-
paj z otrokom potopiti v globino resničnosti. vendar se je 
treba podati v globino in otroku omogočiti poln razvoj. vsa 
naša kultura – kultura, ki prinaša tehniko in udobje – izhaja 
iz vzgoje, ki se ne opira na filozofsko obdobje, v katerem se 
začenja modrost, ampak na poznejše, racionalno obdobje, ko 
otrok že začenja logično sklepati, to sklepanje pa ni isto kot 
filozofska refleksija. Prav v otrokovih prvih vprašanjih, ki so 
izraz začudenja in prevzetosti nad drobnimi rečmi, za katere 
se sicer sploh ne menimo, prav tu ima filozofska drža svoje 
izhodišče. vseeno je, ali gre za vso resničnost, celoto sveta, 
ali za kak živ organizem, ali pa za kake majhne notranje 
strukture in življenjske procese. vsak drobec resničnosti, ki 
nas obdaja, je po svoji naravi namenjen temu, da bi nas na-
vdal z začudenjem in prevzel.

Pred veliko leti sem pisal članek o filozofiji, o njenih ra-
znovrstnih različicah in nalogah. v njem sem trdil, da »nalo-
ga filozofije ni izboljšanje življenja, hkrati pa je neizpodbitno 
dejstvo, da je filozofija eden od dejavnikov, ki najučinkovite-
je prispevajo k njegovemu izboljšanju«.2 Filozofija ni kratko 
malo nekakšno življenjsko pravilo, ne razdaja navodil, ki 
nam govorijo, kako je treba ravnati, vendar – če jo skrbno 
gojimo – dviga in poglablja kulturo naših misli in dejanj, tj. 
naš način mišljenja in ravnanja. Dobila pa je še neko drugo 
precej presenetljivo oznako. v platonistični šoli so jo nekoč 
poimenovali meditatio mortis, »premišljevanje smrti«. Pri 
tem ne gre za mračno poglabljanje v dejstvo, da se mora vse 
končati, da nič ne traja, da se bliža konec itn. Ne gre za to, 
gre za nekaj čisto drugega: skrbno gojena filozofija je šola, ki 
nas uči, da samo mrtvičenje rojeva življenje, da ni življenja 

2 stefan swieżawski, »o roli filozofii i o niektórych jej typach«, v: 
isti, Rozum i tajemnica, krakov: Wydawnictwo Znak, 1960, str. 103–
104.
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brez mrtvičenja, se pravi brez odmiranja nekaterih prvin v 
korist razvoja drugih. To je stvar, ki ima za celoto življenja, 
za vso askezo, razumljeno v najboljšem smislu, velikanski 
pomen. To je šola, ki nam omogoča, da izbiramo, nas uri v 
pravilnem razumevanju lestvice vrednot in nenehno prispe-
va k izboljševanju življenja.

Meditatio mortis oziroma premišljevanje smrti temelji na 
tem, da moramo nenehno – od začetka svojega zavestnega 
življenja do njegovega zadnjega trenutka – izbirati. izbira je 
refleksivna, miselna, saj imamo vedno na voljo večje in manj-
še dobro, manjše pa mora zamreti, da bi raslo večje. Prav to 
je premišljevanje smrti, ki je nekakšno rojevanje in poglablja-
nje življenja. s tem ko v sebi razvijamo sposobnost čudenja 
in zmožnost pravilnega presojanja vrednot, po naravni poti, 
z lastnim trudom pripravljamo svojo modrost. Ta modrost je, 
kot že rečeno, v največji meri dar »od zgoraj«, filozofija v 
pravem pomenu te besede pa je pripravljanje modrosti, goje-
nje modrosti »od spodaj«. vsi smo poklicani, da se ukvarja-
mo s predznanstveno filozofijo, ki je neizogibno teološka, 
odprta za problem absolutnega, tj. za brezpogojno in najviš-
jo vrednoto, za poslednje stvari – za boga.

ko v filozofiji delamo prve korake k modrosti, se učimo 
kontemplacije. Filozofija je kratko malo šola naravne kon-
templacije. o kontemplaciji smo vajeni govoriti le v pomenu 
molitvene kontemplacije, ki nas približuje mistični izkušnji, 
torej v pomenu nadnaravne kontemplacije. vendar obstaja 
tudi naravna kontemplacija, ki po svojem bistvu še ni moli-
tvena, ampak je priprava na molitveno »zrenje«. To je, bi re-
kel, preddverje molitvene kontemplacije, nepopolna, vpelje-
valna kontemplacija, ki je nujna za to, da se v človeku lahko 
popolnoma razvije molitvena kontemplacija. Naša sodobna 
kultura tako zelo otežuje, da bi zaslišali glas evangelija, in 
sicer zato, ker nimamo ušes, da bi slišali, in oči, da bi videli, 
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tj. zanj nimamo primerne podlage, ki naj bi nam jo od začet-
ka dajala vzgoja v okviru družine in šole. že stoletja nismo 
več oblikovani v duhu primata modrosti, ampak v duhu pri-
mata tehnike, primata uporabnosti, udobja in ugodja. Naša 
evropska kultura je, recimo, v primerjavi z nekaterimi vzho-
dnimi ali afriškimi kulturami izgubila izredno veliko. Za ra-
zvoj znanstvenih ved, tehnike in prizadevanj za udobje smo 
plačali neverjetno visoko ceno, in sicer z izgubo modrostno-
-kontemplativnih vrednot.

Toda poklicanost vsakega kristjana v svetu je, da goji kon-
templativno življenje in da ga goji – kot pravi rené voillau-
me – au cœur des masses (»v srcu množic«),3 v samem vrvežu 
življenja, sredi tega, kar se dogaja okoli nas, v vrtincu obve-
znosti in opravkov. Zato je filozofija kot šola kontemplacije 
in modrosti nujna za vsakega človeka, je, bi rekel, resnična 
šola življenja. Toda tako filozofijo bi zaman iskali med sodob-
nimi filozofskimi tokovi. kulturni razvoj belega človeka je 
povzročil, da so se znanstvena, sistematična filozofska pre-
mišljevanja oddaljila od modrosti, in potreben je ogromen 
napor, da prestavimo kretnico, velikokrat se je treba vrniti 
zelo daleč, ne samo več deset, ampak tudi več sto let v prete-
klost, da v svoji miselni zapuščini najdemo tiste vrednote, ki 
bi nam lahko dandanes kazale smer. kje lahko najdemo prav 
tako filozofsko šolo in takega učitelja?

Poleg tega gre za to, da mora biti modrost, ki se je učimo 
in se v njej urimo, univerzalna, primerna za vse rase in kul-
ture. vprašanje omenjene izbire in iskanja je zelo zahtevno. 

3 gl. rené voillaume, Kot v Nazaretu. Po stopinjah Karla de Foucaulda, 
pričevalca Božjega usmiljenja, prev. irena modrijan, Ljubljana: Družina, 
2016. – rené voillaume (1905–2003) je bil francoski duhovnik, ki je leta 
1933 ustanovil redovno skupnost jezusovih malih bratov. Navdihovala se je 
pri duhovnosti in apostolatu, ki ju je z asketskim življenjem izoblikoval fran-
coski puščavnik in jezikoslovec Charles de Foucauld (1858–1916). (op. ur.)




