
S i  u p a š  b i t i 
g o S p o d ?

Živeti pristno katoliško možatost

Sam Guzman

»Moški še vedno hrepenijo po uglajenosti, civiliziranosti  
in pravilih obnašanja, po katerih naj živijo. In zato je vzdevek 
»katoliški gospod« posebno izstopajoč, ker predstavlja 
moškega, ki ve, kakšna je njegova dolžnost in jo izpolnjuje  
s kančkom sloga in elegance. Torej, kdo je katoliški gospod?«

Slovenski naslov knjige se morda zdi mnogo splošnejši od 
izvirnega The Catholic Gentleman, a z njim želimo poudariti 
najodličnejši pomen besede »gospod«: moški, ki zaradi 
odličnega vedenja in urejenega videza vzbuja spoštovanje. 
Avtor bralcem vseh starosti ponuja praktične smernice, 
kako odrasti v moškega, ki ga odlikujejo krepostno življenje, 
pristnost, nežnost, skrbnost in prežetost z vero. Katoliška 
vera namreč »spreobrača grešnike v svetnike in podpira 
številne moške, takšne, kot si ti, ki se borijo na tem romanju, 
ki mu pravimo življenje.«

»Sam Guzman nam daje nekaj, kar krvavo potrebujemo: 
dragoceno, berljivo knjigo, ki bo mlade moške spremenila  
v prave gospode.«
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Spremna beseda

Beseda gospod je na slabem glasu, skupaj z besedo mož. Med 
njima obstaja povezava. Gospodje so postali negosposki v 

neposredni povezavi z možmi, ki so postali nemoški. Začelo se 
je tako, da gospodje niso opravili svojega dela.

Paradoksalno je, da so besedo gospod tradicionalno upo-
rabljali za nazivanje moških, ki niso bili neposredno povezani z 
gosposkostjo kot tako. Ta naziv so podeljevali vitezom. Viteze 
so poimenovali »gospod«, ko so opravili kakšno hrabro nalogo 
in s tem dokazali, da so dovolj pogumni in vredni v kakršnem 
koli pogledu, in pogosto je to pomenilo, da so bili pogumni, 
tako v boju kot pri kakršnem koli drugem dejanju, ki je bilo 
vse prej kot gosposko. Skupaj s tem nazivom je vitez prejel tudi 
posestvo. Bil je zaščitnik ne samo utrdbe, temveč tudi polja. In 
družine.

Vitez je znal obdelovati zemljo in graditi, tako kot se je 
znal bojevati. Znal je tudi gostiti, prirejati pojedine, peti in re-
citirati poezijo. In znal je tudi moliti. Vedno je bil vzornik – ko 
je stal, hodil, sedel, govoril in ko je pokleknil pred svojo Gospo 
in pred Bogom.

Nadeti si vojni oklep je bila redkost, vendar nujno potreb-
na. Vitezova največja moč je bilo njegovo samoobvladanje. Pri-
dobival je priljubljenost in spoštovanje brez dokazovanja svoje 
moči. Upošteval je že postavljena pravila.

Vedel je, da znotraj teh pravil obstaja svoboda – lastna 
svoboda in svoboda za vse, ki so bili od njega odvisni. Bil je 
civiliziran, ne barbarski. Bil je nežen, zato ker je bil uglajen. G. 
K. Chesterton izpostavlja že pozabljeno zvezo med pomenoma 
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angleških besed »biti spodoben« (polite) in »nadzorovati« (po-
lice). Obe besedi se nanašata na samoobvladanje, vzdrževanje 
reda in upoštevanje pravil. Uglajenost, spodobnost (politeness) 
nadzira polis, torej mesto.

Skupaj s spodobnostjo, ki se nanaša na vzdrževanje reda, 
je druga lastnost gospoda spoštljivost, ki, kot pravi Chesterton, 
pomeni spoštljivo obnašanje, torej takšno obnašanje, kot ga ima 
človek v prisotnosti kraljeve družine. Biti spoštljiv, kakršen bi 
gospod moral biti, pomeni, da se do vsakega moškega obnaša, 
kakor da bi bil kralj, in do vsake ženske, kakor da bi bila kraljica. 
Biti spoštljiv pomeni imeti visoko mero skromnosti in usmi-
ljenosti. Chesterton poudarja, da je bil sveti Frančišek Asiški 
spoštljiv tudi do živali.

Tako spodobnost kot spoštljivost sta odvisni od samoob-
vladovanja. Toda, kot poudarja tudi Chesterton, imajo moški 
tisto »rezervno moč«, ki se včasih imenuje lenoba. Da, vrlina 
samoobvladovanja, kot vsaka dobra stvar, se lahko zlorablja kot 
ostale vrline, ki lahko postanejo razvade; in splošna moška šib-
kost, lenoba, je težnja po tem, da delo prepustijo drugim. Toda 
gospod opravi delo sam. Zato postane vodja in vzor. Če zlo-
rablja svoj položaj, gospod sproži slab odziv pri ženskah. Mo-
ški privilegij biti vodja (kar pomeni služiti), postane priložnost 
vzeti si in zlorabiti, privoščiti si in preprosto narediti po svoje. 
Gospodje so izgubili lasten smisel odgovornosti, lasten ponos 
in lasten občutek resničnosti.

Ko so se moški nehali obnašati kot gospodje, so se ženske 
nehale obnašati kot dame. Ženske so se začele zavzemati za 
svoje pravice, ker jih moški niso več upoštevali. Ženske so za-
čele opravljati moška opravila, ker jih moški niso več opravljali. 
Ženske so se oddaljile od doma, ker so se moški oddaljili od 
doma.

Zloraba viteštva je privedla do nastanka feminizma. Ko so 
moški začeli skrbeti samo za moč in ugled, ki so ga pridobili s 
svojim položajem, so prenehali biti gospodje. In tisti moški, ki 
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so se po njih zgledovali, so prenehali biti moški, prenehali so 
delovati z odgovornostjo, temveč so začeli delovati s sebično-
stjo, prenehali so voditi s spodobnostjo, temveč so začeli voditi 
z močjo. Opustili so samoobvladanje in se začeli šopiriti z golo 
močjo. Postali so bojeviti, ne s plemenitimi dejanji, ki so služila 
za obrambo, temveč z zlobnimi nasilnimi dejanji. Feministke so 
zgolj sledile enakemu slabemu zgledu. Ker v njihovem okolju ni 
bilo gospodov, ki bi jih imeli za dame, so se nehale obnašati kot 
dame in so začele posnemati najslabše nebrzdano moško obna-
šanje. Gospe so prenehale biti kraljice, ko so gospodje opustili 
izkazovanje spoštovanja. Moški so nehali izkazovati spošto-
vanje. Eno najvidnejših mest, kjer lahko vidimo pomanjkanje 
spoštljivosti, je svetovni splet, nebrzdani način, s katerim se lju-
dje naslavljajo med seboj. Virtualni svet ni svet vrlin, saj ljudje 
tipkajo takšna sporočila svojim spletnim sogovornikom, ki jih 
nikoli ne bi izrekli osebi, ki sedi na drugi strani mize. Kakor 
koli že, a vendar: nič ne bo ustavilo, da se tak način obnašanja 
ne prenese tudi v resnični svet.

Ne samo da se moški na svetovnem spletu ne obnašajo kot 
gospodje; tudi z ženskami ne ravnajo kot z damami. Moški, ki v 
ženski ne vidi nič več kot erotično podobo brez duše, ki obstaja 
samo njemu v zadovoljitev, je postal barbarski, in ravno to je 
tisto, proti čemur se je boril dobri in plemeniti vitez. Obuditi 
moramo takšne viteze. Obuditi moramo prave gospode. Sam 
Guzman nam daje nekaj, kar krvavo potrebujemo: dragoceno, 
berljivo knjigo, ki bo mlade moške spremenila v prave gospode.

Dale Ahlquist
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9
Očetovstvo

Trenutek zatem, ko je bil rojen moj prvi sin Peter, so ga 
položili v moje naročje – drobceno, krhko, nebogljeno 

štručko. Bil je presenetljivo pozoren. V primerjavi z ostalimi 
novorojenci je bil on zelo umirjen in ni jokal. Njegove oči so se 
na široko odprle od začudenja, ko so radovedno strmele v moj 
obraz. Počutil sem se, kot da mi bo počilo srce. To drobceno 
življenje bo oblikovano po mojem in bo dobilo njegovo podobo. 
Jaz bom vedno njegov oče in on bo vedno moj sin. Teža tega 
spoznanja je dosegla vrtoglave višine. Približno dve leti pozneje 
je Peter, okroglolični malček, prikorakal do mene in me prijel za 
obraz z obema rokama, ko sem se sklonil k njemu.

»Oči,« je rekel s svojim sesljajočim glasom, »ti si moj oči.«
»Ja, Peter,« sem mu odgovoril, »in ti si moj sin.«
Ti si moj sin. Moj ljubljeni sin.
V teh besedah najdemo ključ za vsakršno uspešno očeto-

vstvo. Vedno sem razmišljal, da je biti dober oče odvisno od 
izkušenj, ali, celo bolj naivno, od tega, kar se naučiš iz knjig in 
priročnikov. Če bi le vedel, kako se dela pravilno, potem bi vse 
tudi delal prav. In končno, več kot se iz vzponov in padcev na-
učim o očetovstvu, bolj spoznavam, da biti dober oče izhaja iz 
dejstva, da se najprej naučimo biti dober sin.

Moškega močno izoblikujejo lastne izkušnje, ki jih je doži-
vel kot sin. Naša moška identiteta je zavita v besede: »Ti si moj 
ljubljeni sin.« Prav tako pa večji del ranjenosti in negotovosti pri 
odraslih moških izvira iz odnosa z lastnimi očeti – natančneje, 
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iz tistih trenutkov, ko smo bili kot sinovi zasenčeni z grehi in 
padci lastnih očetov. Tudi najboljši zemeljski očetje niso najbolj 
popolni in lahko pustijo brazgotine, ki vplivajo ne samo na to, 
kakšni smo postali kot moški, temveč tudi na to, kakšen odnos 
imamo mi kot očetje do lastnih otrok.

Bistvo odnosa med očetom in sinom je medsebojna ljube-
zen. Identiteta očeta je to, da si želi, kar je dobro za sina; identi-
teta sina je to, da sprejme očetovo ljubezen in jo vrača z zaupa-
nja polno predanostjo in ubogljivostjo. Ko je sin prepričan, da 
mu lasten oče želi in hoče le, kar je zanj dobro, se lahko, z vso 
svojo ranljivostjo in povsem brez strahu, varno zateče lastnemu 
očetu v objem.

Ta odnos nesebičnega dajanja in zaupnega sprejemanja 
ima svoj prvobitni vzor v odnosih Svete Trojice. Bog Oče daje 
in ustvarja za vse večne čase. On obstaja zaradi Sina. Sin v za-
meno sprejema Očetovo ljubezen z zaupanja polno prepušče-
nostjo in ubogljivostjo. On obstaja od Očeta. Sveti Duh je po-
osebljena ljubezen, ki si jo delita Oče in Sin. Sveti Duh obstaja 
z Očetom in Sinom.

Čeprav je vzorec jasen, je resničnost v izgubljenem svetu 
lahko precej drugačna. Zaradi izvirnega greha smo vsi ujeti v 
zelo lepljivo mrežo pokvarjenosti in greha. Vsak človek vstopi 
v ta svet z ranami, ki so jih povzročile slabosti in grehi drugih, 
nato pa tudi sam zadaja podobne rane.

Zemeljski očetje, ne glede na to, kako dobre so njihove na-
mere, za lastne otroke ne želijo vedno dobrega. V resnici lah-
ko tudi najboljši očetje zlorabijo sinovo zaupanje. Prelomljene 
obljube, preklicane zaradi jeze, nepozornost, sebičnost – očetje 
so nagnjeni k vsem tem stvarem, lahko imajo trajne posledice 
za otroke. Očetje lahko z različnimi besedami, v različni meri 
izražajo: »Ti nisi moj ljubljeni sin.« Ti si sin, ki se ga sramujem. 
Želim si, da bi bil kdor koli drug namesto tebe. Naredi, kar si 
želim, ali pa te bom zavrnil. Moja ljubezen ni brezpogojna in ti 
ji moraš biti kos. Ta, pogosto neizrečena sporočila, z namenom 
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ali nenamerno, nam lahko pustijo globoko zakoreninjene rane 
sramu in negotovosti in občutke nezadostnosti. Poškodujejo 
našo sposobnost sprejemanja ljubezni. Zaprejo nam srce in tako 
postanemo previdni in nezaupljivi, dvomeči in cinični. Nauči-
mo se biti v strahu namesto zaupati.

Kot odrasle osebe se lahko ozremo nazaj v svoje otroštvo 
in mogoče vidimo, na kakšen način so nas naši očetje zavračali 
in oblikovali v takšne, kakršni smo. Mogoče nam nikoli niso 
rekli: »Ti si moj ljubljeni sin.« Mogoče še danes čutimo v sebi 
globoko negotovost, zato ker naši lastni očetje niso nikoli potr-
dili naše osebnosti. Odpuščanje je nujno. Morda pa nam je bilo 
jasno izraženo, kakšna je naša identiteta, in to nas je naredilo 
celostne.

Če želimo biti dobri očetje in s splošnejšega vidika popolni 
moški, moramo najti ali ponovno odkriti našo moško identiteto 
kot sinovi. Ne glede na to, kako dobri ali revni so bili naši ze-
meljski očetje, ne glede na to, kakšne so naše srčne rane, imamo 
nebeškega Očeta, ki nas ne bo nikoli zavrnil. Če se tega zave-
damo ali ne, je vsak od nas sin, ki ga je pod svoje varstvo sprejel 
večni Bog, in to ima tudi svojo ceno.

»Bog [je] poslal svojega Sina,« pravi sveti Pavel, »rojenega 
iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod 
postavo, da bi mi prejeli posinovljenje« (Gal 4,4–5). Tudi sveti 
Janez z začudenjem razglaša: »Poglejte, kakšno ljubezen nam je 
podaril Oče, da bi se imenovali Božji otroci – in to tudi smo« 
(1 Jn 3,1).

O tej skrivnosti ne premišljujemo dovolj natančno, če pa 
bi, bi nam prinašala veliko ozdravljenje. Bog vas ljubi kot lju-
bljenega otroka. V svoje roke vzame vaš obraz, vas pogleda v 
oči in reče: »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.« In 
ta identiteta se ne bo nikoli spremenila. Nikoli je ne moremo 
odstraniti.

Tvoja sposobnost biti oče je zrasla iz korenin tega, da si 
sin. Ne moreš biti dober oče, dokler nisi najprej ljubljeni sin. 
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Zavedaj se torej: »Ti si Božji sin.« On te ljubi in te je odkupil 
zase po zelo visoki ceni. Razmišljaj o tej skrivnosti. Naj ta iden-
titeta pronica v tvoje kosti in v srž tega, kar si. Sprejmi Njegovo 
ljubezen in prepusti se Njegovi dobroti. Nikoli te ne bo zapustil.

Kako blagoslavljati lastne otroke

Pozabljeni obred, ki ga lahko ponovno obudite v svojem 
domu, je blagoslov otrok. To lahko naredimo vsak večer pred 
spanjem, enkrat na teden ob nedeljah ali kadar koli želimo. Če 
želite blagosloviti otroka, naredite takole: s prstom narišite križ 
na otrokovo čelo (jaz ga pokrižam tudi z blagoslovljeno vodo) 
in recite: »Naj te Bog Vsemogočni Oče, Sin in Sveti Duh bla-
goslovi, moj dragi otrok, na vse veke vekov in naj te ta blagoslov 
vedno spremlja. Amen.«

To je to! Zelo preprosto je, in če boste to delali pogosto, 
bodo otroci ta obred imeli radi in bodo ta obred tudi pričako-
vali.
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