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Krščanska vera v času negotovosti in novega upanja

Oblika verovanja, na katero smo se navadili, resnično odmira. K zgo-
dovini verstva in k zgodovini krščanstva sodijo obdobja kriz in obdobja 
obnove; resnično mrtvo je samo tisto verstvo, ki ne doživlja sprememb, 
ki je izpadlo iz tega ritma življenja.

Tomáš Halík (1948) je češki duhovnik, fi lozof, teolog in profesor, 
predsednik Češke krščanske akademije. Je avtor številnih odmev-
nih knjig o religiji in duhovnosti; za svoje delo je prejel nagrado 
Romana Guardinija in Templetonovo nagrado.

V času kulturne sekularizacije in upadanja vernosti v zahodnem 
svetu, ki sta na poseben način prizadela katoliško Cerkev, je Ha-
líkova beseda preroški glas upanja. Njegov globok razmislek raste 
iz osebne izkušnje zatiranja in nestrpnosti do vere, ki ju je doživljal 
v času komunizma na Češkoslovaškem. Bralca uvaja v globlje razu-
mevanje verovanja ter poudarja, da je vsaka živa religija podvržena 
spreminjanju. A osrednje sporočilo krščanske vere ostaja enako – in 
enako zahtevno. 
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ŽIVLJENJE V VIDNEM POLJU

Od nekdaj me pri delu doma obkroža vrsta obrazov, ki me gle-
dajo s fotografij in sličic, razstavljenih pod steklom na pisalni 
mizi, okrog zaslona računalnika in na knjižnih policah. Med 
njimi so El Grecove upodobitve Kristusa, fotografije mojih 
staršev in tistih, ki so bili – pogosto ne samo v intelektualnem, 
ampak tudi moralnem smislu – moji učitelji, kot na primer Jan 
Patočka ali Josef Zvěřina; tu so podobe nekaj mojih še posebno 
priljubljenih svetnikov in portreti mislecev, ki jih najbolj cenim 
in ki me najbolj navdihujejo. Filozof Edmund Husserl je zapi-
sal, da tisti, ki smo jih ljubili, pravzaprav ne umrejo – še vedno 
čutimo, kako nam kukajo čez ramo, ne glede na to ali odobrava-
jo naše ravnanje ali ne. Da, zato so ti obrazi tu z mano: veliko 
je že bilo trenutkov, ko sem postaval pred njimi z vprašanjem, 
kaj bi mi v tej ali oni situaciji svetovali, kako bi ocenili korak, 
ki ga nameravam narediti, ali kako bi v podobnem položaju 
ravnali oni.

Moliti pomeni zavedati se, da si viden – in morda mi pogled 
teh mnogih oči, na katere me vežeta ljubezen in spoštovanje, 
pomaga pri nelahki nalogi iskanja Božje volje. Včasih mi ravno 
notranji dialog s temi ljudmi, v katerih doživljam Božjo bližino, 
pri tem pomaga bolj kot listanje po členih kodeksa cerkvenega 
prava ali učbenikih moralne teologije, ne da bi hotel te glasove 
Cerkve kakorkoli omalovaževati.

V času, ko delam korekture rokopisa te knjige, se na dveh 
sporedih komercialne televizije in spremljevalnih prenosih na 
spletnih straneh z doneče vsiljivo reklamo začenja oddaja, kate-
re vzor sem nekoč že videl na televizijskih zaslonih v Veliki Bri-
taniji in Nemčiji, Big Brother – reality show. Gledalci lahko sko-
zi pogled skrite kamere ob različnih delih dneva spremljajo 
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skupino »izvoljenih«, zaprtih v neki hiši, kako se zabavajo, pre-
pirajo, prhajo ali spijo. K rekordni priljubljenosti te oddaje pri-
speva tudi njena »demokratična narava«: gledalci lahko z glaso-
vanjem vplivajo na odločanje udeležencev o tem, kdo bo izpadel 
iz igre in kdo bo nasprotno »preživel« in gledalce zabaval vse do 
konca, dobil kopico oboževalcev in astronomsko finančno na-
grado.

To je ena od tistih oddaj, ki vnaprej računajo s tem, da bodo 
izzvale škandal in proteste: njeni kritiki v hipu dobijo nalepko 
krivoverskih »elitističnih intelektualcev« in »moralistov«, ki ži-
vijo »brez stika s stvarnostjo«, ne čutijo svetega pravila, da si 
»ljudstvo tega želi«, in so s svojim domišljavim prepričanjem, da 
vedno vedo, kaj je prav, potencialna grožnja za demokracijo.

Ne, na vso stvar ne gledam kot površni domišljavi moralist: 
eksistencialna nespodobnost te oddaje se namreč skriva v nečem 
veliko resnejšem, kot je to, da gledalci občasno zagledajo gole 
zadnjice »izvoljenih« ali prestrežejo kakšno vulgarnost v njiho-
vem blebetanju. Prava nespodobnost se skriva v poskusu igranja 
vseprisotnega očesa – to pa je nekaj, kar se človeku resnično ne 
poda in ne spodobi.

Oddaja je značilno orwellovsko poimenovana »Big Brother« 
po geslu »Veliki brat te opazuje« iz slavne Orwellove vizije 
totalitarne družbe, o katere preroški naravi smo se lahko prepri-
čali v obdobju komunističnega policijskega režima. Tukaj gre 
seveda za drugačno totalitarnost, za drugačen način spreminja-
nja družbe v živalsko farmo – če si sposodim še eno prispodobo 
Georgea Orwella.

V prvem primeru je šlo za poskus totalitarnega režima poisti-
ti ljudi prek zunanjega pritiska, zastraševanja, kombinacije na-
silja in propagande; v drugem zabavna industrija poisti ljudi z 
izkoriščanjem prostovoljnega sodelovanja tistih, ki so se za obet 
priljubljenosti in dobička pripravljeni spremeniti v lutke »veli-
kega šova«. Vendar za totalitarnimi zahtevami obeh Velikih 
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bratov – policijskega in medijskega – stoji isto prizadevanje po-
staviti se na Božje mesto, na God-like-position vsevidečega. Zdi 
se mi, da se gledalci, producenti in zagovorniki te oddaje moti-
jo, ko jo imajo predvsem za zabavo z žgečkljivim priokusom 
opolzkosti ali za privlačen sociopsihološki eksperiment, to sta 
samo drugotna vidika zadeve; kar gledalce nezavedno očitno 
najbolj priteguje in zabava, je igra »Nevidne priče«.

Ta oddaja je nekakšna javna liturgija nadomestne religije raz-
kristjanjene družbe; večkrat sem že opozarjal na to, da glavnega 
problema ateizma ne vidim (samo) v tem, da »ne veruje v Boga«, 
ampak v posledicah te nevere: v pripravljenosti nekritično absolu-
tizirati relativne vrednote in se igrati boga. Zanimivo je, da v tej 
neumni oddaji kar mrgoli verskih terminov – npr. o udeležencih 
se govori kot o »izvoljenih«, pojavlja se »spovednica« ipd.

Masaryk je nekoč pozival k življenju »sub specie aeternitatis«, 
v vidnem polju večnosti – zdaj pa se učimo živeti v vidnem po-
lju skrite kamere. Martin Buber je v Bogu videl »obzorje abso-
lutnega Ti«; te oddaje pa ponujajo pravo nasprotje, »obzorje ab-
solutnega Onega« – ljudje na zaslonu postajajo razstavni 
predmet, ljudje pred zaslonom anonimna masa, katere kvantite-
ta služi za zapiranje ust tistim, ki sprašujejo po kvaliteti … Zdi 
se mi, da gre za igro, ki na poseben način človeško degradira 
tako svoje aktivne kot tudi pasivne udeležence.

Moliti pomeni zavedati se, da sem viden. Zavest, da živi v 
»neskritosti« (znova se spomnimo, da je to točen prevod grške 
besede za resnico), človeka spremeni. Bistvenega pomena pa je 
narava pogleda, ki je v nas uprt. Božje oko ni objektiv vsiljive 
kamere, ki hrepeni po tem, da me zasači v komični ali žgečklji-
vi situaciji, v »gledalsko atraktivnem« trenutku nepozornosti, ni 
pa tudi zastrašujoče oko represivnega policijskega paznika, ki 
išče moje šibke točke in prekrške proti Zakonu.

Čeprav grešimo in čeprav podlegamo svojim slabostim, to 
praviloma »ni nič hudega«. To izkušnjo z »Bogom, ki ne poseže 

spovednikova noc.indd   133spovednikova noc.indd   133 6.4.2017   14:00:116.4.2017   14:00:11



134 SPOVEDNIKOVA NOČ

vmes« je mogoče razlagati na različne načine: lahko si jo razla-
gamo tako, da »Bog ne vidi«, da »Boga ni«, kot govori deseti 
psalm, ali pa tesnobno pričakujemo strogo Božjo kazen – bodi-
si že v tem življenju ali pa po njem. Oba pogleda sta medseboj-
no tesno povezana – veliko ljudi sprejema verovanje, da »Boga 
ni«, s takšno voljnostjo in olajšanjem ravno zato, ker si pod poj-
mom Bog ne znajo predstavljati ničesar drugega kot kruto ka-
znujočega očeta ali policijskega uradnika.

Krščanstvo namesto obeh teh predstav ponuja drugačno vi-
zijo, vizijo usmiljenega in ljubečega Boga – njegovega »molča-
nja« ob naših grehih si ne smemo razlagati kot znamenja njego-
vega neobstoja, ampak kot izraz njegove potrpežljivosti in 
pripravljenosti odpuščati. A tudi vizijo odpuščajočega Boga 
lahko interpretiramo na različne načine in različno reagiramo 
nanjo. Iz Boga lahko naredimo neškodljivega dobričino, s kate-
rim se na koncu vedno da nekako dogovoriti, s tem pa uspava-
mo svojo vest – ali pa njegovo odpuščanje z osvobajajočim ve-
seljem izkušamo pri zakramentu sprave in na njegovo 
velikodušnost in zaupanje reagiramo z odgovorno zahtevnostjo 
do sebe ter velikodušnostjo in pripravljenostjo odpuščati v od-
nosih z drugimi.

Ob nekaj prizorih oddaje Big Brother sem premišljeval o 
svoji izkušnji spovednika. Saj je tudi spovednik povabljen, da 
vstopa v zasebnost ljudi, ki mu razkrivajo to, kar pogosto ostaja 
skrito ne samo pred »javnostjo«, ampak tudi pred njihovimi bli-
žnjimi. Vendar obstaja tudi veliko bistvenih razlik. Oko in uho 
spovednika nista čutili anonimne množice zabavljajočih se gle-
dalcev. Navzočnost spovednika, ki posluša in razume spoved 
svojega brata ali sestre iz iste družine vere, iz istega občestva 
»ljudi na poti«, je »anamnesis«, opomin in simbol tega, da 
svojega življenja ne živimo (in ne bi smeli živeti) kot monolog, 
kot solistični dosežek – saj je vendar ves čas navzoč nadvse dis-
kreten Drugi, na katerega se lahko z zaupanjem obračamo. 
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Spovednik je priča, da spovedanec govori predvsem pred Bo-
gom, k Bogu in z Bogom; spoved ne bi imela vrednosti, če ne bi 
bilo najprej tihega pogovora skesanca z Gospodom v svetinji 
lastne vesti – po nauku Cerkve se najpomembnejši del dogaja 
ravno v tej fazi, pri notranji spreobrnitvi, ki ji nekoliko nerodno 
pravimo »doseganje popolnega kesanja«; če se pojavi situacija, 
ko fizično ali moralno ni mogoče izpovedati grehov duhovniku 
in dobiti njegove odveze, lahko človek črpa upanje v Božje od-
puščanje ravno iz dejstva, da je »dosegel popolno kesanje«, da je 
z notranjo odvrnitvijo od zla in z zaupanjem v Božje usmiljenje 
temu usmiljenju dovolil, da dejansko vstopi v njegovo življenje.

Nietzsche je hotel nekoč hladno in togo moralo »kamnitih 
plošč« nespremenljivih vrednot zamenjati z »dobrim okusom«. 
Vendar banaliziranje življenja, izhajajoče iz ideologije »vse je 
dovoljeno« – saj sta edino merilo vznemirljivost in zabavnost –, 
prinaša ne samo zameglitev smisla za to, kaj je prav in kaj ne, 
ampak tudi zelo kričavo neokusnost. Televizijske oddaje, teme-
lječe na ukinitvi zasebnosti – pa najsi se akterji v določenem 
trenutku zavedajo, da so »pred kamero«, ali pa (v še večjo zaba-
vo skritih opazovalcev) za trenutek celo pozabijo na to in se ob-
našajo še bolj »nezadržano« kot v okviru že utečenega 
ekshibicionizma –, so mišljene kot zabava, ki naj bi preganjala 
dolgčas. Seveda pa zabava te vrste deluje kot vsaka druga droga: 
odvisnost se poglablja, človek izgublja razsodnost, smisel za 
mero ter zahteva čedalje večje in močnejše odmerke.

Zakrament sprave, katerega del je »spoved«, ni zabaven ne za 
spovedanca ne za spovednika, toda če je to, kar mora biti, po-
tem pogosto prinaša osvobajajoč občutek veselja. Podobno kot 
se upanje razlikuje od cenenega optimizma, se veselje razlikuje 
od cenene zabave.

V svetu komercialne banalnosti so samo navidezno preseže-
ni in potlačeni vsi tabuji: v resnici je od začetka pa vse do konca 
strogo tabuizirano zlasti vprašanje vsakršne krivde in moralne 
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odgovornosti. V okviru oddaje potekajo – v stilu nehotene pa-
rodije na »preiskovalno novinarstvo« – razgovori udeležencev z 
moderatorko, ki agresivno in vsiljivo zastavlja vprašanja, na ka-
tera bi v kulturi, kjer beseda džentelmen ni prazna, džentelmen 
moral zavrniti odgovor, saj so »too personal« in tak slog samo-
razkrivanja velja za izraz slabega okusa in nevzgojenosti. Am-
pak tukaj ti razgovori nosijo oznako »spovednica«.

Avtorji takšnih oddaj imajo o spovednici in zakramentu 
sprave kaj čudne predstave, si mislim. Bi bilo ljudem, ki čutijo 
potrebo, da se v zabavo gledalcem javno izkašljajo, kaj lažje, če 
bi svoje rane in umazanijo prinesli v tišino in varnost kraja mo-
litve in kesanja ter tu našli pravi pogum za izpoved, pogum, da 
odložijo masko »zafrkavanja« in poimenujejo stvari s pravimi 
imeni – in se ne bi bali reči »grešil sem«, »to je moja krivda« ter 
se odpraviti po poti kesanja in spreobrnitve srca?

Psihologija in psihoterapija sta nekoč iz celotnega procesa 
zakramenta sprave ekstrahirali eno samo – sicer pomembno, 
ampak niti zdaleč najpomembnejšo – prvino, spoved, včasih pa 
sta tej prvini odvzeli še njeno največjo globino, izpoved krivde, 
in jo tako reducirali na gol »klepet«, verbalizacijo problema, po 
kateri začutimo olajšanje. Televizijski »šov« pa je to spoved še 
dodatno trivializiral in degradiral v konverzacijsko igro, kjer 
krivda postaja dobro prodajan artikel, saj ustvarja normo: tele-
vizijski mogotci, ki imajo za nedotakljivo dogmo stavek, da »te-
levizija ne vzgaja«, tako sugestivno pedagoško vplivajo na gle-
dalce: tisto, o čemer se s smehom govori v razvedrilnih oddajah, 
vendar ne more biti razlog, da bi se človek s tem ubadal in hotel 
narediti nekaj iz tega: saj je to čisto normalno!

Ob tem pomislim na stavek iz Svetega pisma, ki mi je še po-
sebno pri srcu: »Ne vleci z večino, da bi delal hudo.«

Med portreti v moji delovni sobi je tudi plemenit, poduho-
vljen obraz velikega britanskega misleca in spreobrnjenca, kar-
dinala Johna Henryja Newmana, avtorja slavne definicije džen-
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telmena in moškega, ki je bil po enoglasnem pričevanju njegovih 
sodobnikov eno od najboljših utelešenj tega ideala zahodne, in 
še zlasti britanske civilizacije.

V Oxfordu, kjer je Newman deloval in od koder sem si pri-
nesel njegovo upodobitev, sem se nekoč zavedel – v veliki meri 
ravno po zaslugi njegovih besedil –, kaj je bil pravzaprav prvo-
tni smisel in poslanstvo univerze. To ni bila »izobraževalna to-
varna« v smislu predajanja informacij ali zgolj kultivacije mišlje-
nja; šlo je za okolje, v katerem se je kultivirala celotna osebnost, 
kjer je iz človeka nastajal džentelmen: to je človek, ki v vseh oko-
liščinah, najsi je to zanj ugodno ali ne, najsi je na očeh drugim 
ali v samoti – ostaja zvest temeljnim vrednotam kulture, iz ka-
tere je zrasel in za katero nosi odgovornost.

Zavedel sem se, kako pomembno je univerza prispevala k 
demokratizaciji evropske družbe. V univerzitetni srenji se je 
ideja aristokrata tako poglabljala in poduhovila (poudarjalo se 
je načelo »noblesse oblige«, da rojstvo v plemiški rod moralno 
zavezuje, ustvarjal se je ideal »aristokrata duha«) kot tudi demo-
kratizirala – v univerzitetnem okolju ni bilo več pomembno, iz 
kakšne družine je človek izhajal, relativizirala se je celo stanov-
ska pregrada med kleriki in laiki. Akademski naziv je postajal 
nekakšen ekvivalent plemiškega naziva, a ni bil omejen samo 
na »visokorodne« ali vladarjeve izbrance. Vodjo univerze, ki je 
imel številna pooblastila, je – po tradiciji, uveljavljeni že prej v 
nekaterih meniških redovih – volila celotna univerzitetna srenja 
in univerza je bila okolje, v katerem se je Evropa naučila, da je 
edina pot k spoznavanju resnice svobodna razprava izobraženih 
ljudi. Marsikaj dobrega in pomembnega, kar se je zgodilo na 
pragu moderne – in kar je treba pravilno ovrednotiti kot dedi-
ščino reformacije, renesanse in razsvetljenstva –, je izšlo ravno 
iz okolja in navdiha univerzitetnega življenja.

Vse bolj me skrbi za prihodnost demokracije. Prepričan sem, 
da demokracija – na političnem in gospodarskem področju – 
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ne temelji samo na mehanizmih prostega tekmovanja, ampak 
se eksistencialno navezuje na določen kulturni kontekst, na do-
ločeno moralno klimo, ki jo lahko krepi in utrjuje, ki pa je s 
svojimi mehanizmi ni zmožna »ustvariti iz nič«.

Sir Karl Popper, pomemben filozof racionalizma in libera-
lizma, je ravno ob primeru komercialnih medijev opozoril na 
to, da princip svobodnega tekmovanja ne vodi vedno oziroma 
nujno k zviševanju kakovosti: ravno v primeru medijske konku-
rence vodi bolj v eskalacijo neumnosti in vulgarnosti.

Mar ni obstoj demokracije eksistencialno vezan na določene 
civilizacijske predpostavke, na določeno raven izobrazbe, na 
motivacijo državljanov, da sodelujejo v javnem življenju, in 
predvsem na določen odstotek ljudi, ki jih je oblikoval ideal 
džentelmenstva – za katere je samoumevno, da spoštujejo pra-
vila ferpleja in določena moralna načela, ne zato, ker bi bili v to 
prisiljeni, ampak zato, ker imajo globoko vsajeno spoštovanje 
do teh vrednot?

Je še mogoče preprečiti preobrazbo demokracije, katere smi-
sel je bila v končni fazi zaščita manjšin, v »diktaturo večine« in 
tega, kar bodo vodilni v medijih po svojih preprostih merilih 
proglasili za »večinski okus«? Je še mogoče preprečiti razvoj, ki 
ga je G. K. Chesterton nekoč izrazil s krilatico, da medtem ko 
bi morala demokracija preprostega človeka voditi do upraviče-
nega mnenja »vreden si toliko kot vojvoda iz Norfolka«, ga je 
marsikdaj vodila v prepričanje »vojvoda iz Norfolka je ravno 
tak pujs kot ti«?

Seveda se ni mogoče – niti v primeru medijev – vrniti k 
državnemu dirigizmu in od zgoraj vsiljeni cenzuri. Živimo v 
svobodni družbi in na principih svobode je treba vztrajati. Zato 
pa je toliko pomembnejši vsak korak, ki z izobraževanjem in 
kultiviranjem družbene klime poskuša ustaviti nenavaden raz-
mah »novega barbarstva«; toliko bolj dragocen je vsak impulz, 
ki razbija stereotipe suhoparnih fraz ter spodbuja h kritičnemu 
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in ustvarjalnemu neodvisnemu razmišljanju. Toliko pomemb-
nejši je pogum, da se upremo valovom populističnega iskanja 
najmanjšega skupnega imenovalca in se ne bojimo, da bomo, če 
smo zmožni prepoznati vrednote in se jim postaviti v bran, 
označeni za »elitiste«, ki drugim vsiljujejo svoj subjektivni kul-
turni okus. Zagotovo, ničesar ni mogoče vsiljevati, je pa treba 
ponujati. Zagotovo, izbira vrednot je pri vsakem od nas pogoje-
na s perspektivo, s katere opazujemo svet, nihče si ne more pri-
laščati vse resnice –, a kljub temu imamo pravico in dolžnost, 
da stojimo za tistim, do česar smo se dokopali.

Gotovo gre za delo Božje previdnosti, da so v našem okolju 
kristjani – podobno kot privrženci številnih drugih duhovnih 
šol, ki niso ravno v modi – v položaju, ko je edina sila, s katero 
lahko podprejo svoja stališča, moč argumentov in lastnega ži-
vljenjskega zgleda. Zato je še toliko odgovornejša naloga, da ta 
edina orodja vpliva uporabljamo res dobro.
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Doklej, Gospod, bom klical na
pomoč

in ne boš poslušal,
vpil k tebi zaradi nasilja

in ne boš pomagal?
Zakaj mi daješ gledati zlo

in opazuješ stisko?
Hab 1,2–3 

Povabljen sem na predpremiero ameriške filmske uspešnice o 
trpljenju našega Gospoda, ki se samo nekaj tednov po začetku 
predvajanja vpisuje v filmsko zgodovino kot rušilka vseh za-
služkarskih rekordov. Pred začetkom filma se razgledam po ob-
činstvu.

Med publiko najbolj izstopa habit mladega redovnika, ob-
kroženega s skupinico deklet in fantov, ki jih »vodi«. Le kam, se 
sprašujem, ko se spomnim, kakšen tip teologije je zavel iz nje-
govega obsežnega prispevka k razpravi, ki je očitno postala 
glavna tema zadnje vikariatne konference, namreč, ali je dovo-
ljeno, dopustno ali prepovedano moliti z verniki rožni venec 
pred Najsvetejšim oltarnim zakramentom; očitno je bilo to 
vprašanje, ki so ga navzoči duhovniki zaznali kot najaktualnej-
ši problem naše Cerkve. (Ne vem, kako je bil ta pereči problem 
razrešen in ali so gospodje župniki sploh prišli do kakšne druge 
točke programa, saj sem se po približno dveh urah razprave 
opravičil zaradi neodložljivih obveznosti; in govoril sem resni-
co, saj sem čutil res neodložljivo obveznost do svojega zdravja, 
da spijem pivo v bližnji gostilni.)

Poleg novinarjev in znanih obrazov, notorično navzočih na 
vseh dogodkih, ki dišijo po kadilu, v prvi vrsti sedi eden od gu-
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rujev češkega katoliškega ultrakonservatizma, ki zavrača Vati-
kan zadnjega četrt stoletja kot modernistično, s herezijo prežeto 
Antikristovo gnezdo. Nekoč sem bral besedilo tega človeka, v 
katerem napada neko judovsko umetnico in se loteva tako nje-
nega judovstva kot njenega ženstva s tako neotesano grobostjo, 
da sem si zdaj – ko sem opazoval njegov zabuhli obraz, napol 
zakrit s črnimi sončnimi očali – rekel, da je v resnici videti po-
vsem takšen, kakršnega sem si predstavljal. Tudi on je obkrožen 
s skupino svojih sovercev, ki me nekoliko spominjajo na »prija-
telje italijanske opere« iz filma Nekateri so za vroče. Gre za res 
nenavadno druščino; moj Bog, mar tu res ne bo niti enega nor-
malnega moškega ali normalne ženske? Vsi ti ljudje so že vna-
prej vidno navdušeni; saj je to njihov kultni film, in zato so že 
pred začetkom trdno odločeni, kako zelo jim bo všeč – zadam 
si, da se ne bom pustil prehitro pregnati v nasprotni tabor. 

Za uspeh filma so v določeni meri poskrbele skupine judov-
skih fundamentalistov, ki so se pustile sprovocirati h glasnim 
protestom pred kinodvoranami proti domnevnemu antisemitiz-
mu filma; marsikatero blago na današnjem umetnostnem trgu 
naravnost hlepi po tem, da bi vzbudilo proteste in škandale, saj 
mu to v hipu zagotovi medijsko pozornost, publiciteto, s tem pa 
tudi visoko gledanost in dobiček.71 Toda naš antisemit s črnimi 
očali bo razočaran. Za prizore s sojenja pred velikim zborom si 
režiser Mel Gibson sicer res ni izbral ekipe z najbolj simpatičnimi 
obrazi, pa vendar film »antisemitski«, tj. razširjajoč sovraštvo do 
Judov kot rase, resnično ni; njegov ton ne presega meja duha, v 
katerem je v evangeliju po Janezu (in analogno z judovske strani 
v nekaterih odlomkih Talmuda) orisano vzajemno sovraštvo 
med obema verstvoma v času, ko so se mlade krščanske skupno-
sti začele osamosvajati in ograjevati od sinagoge in je prihajalo do 
dogodkov, kakršen je bilo kamenjanje diakona Štefana.

Čeprav sem o filmu veliko bral in se v družbi, s katero sem 
tu večinoma obkrožen – z izjemo par znancev v zadnjih vrstah 
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in enega povsem normalnega in za povrh resnično inteligentne-
ga in simpatičnega mladega dominikanca, s katerim sem se 
spoznal v avli –, ne počutim preveč dobro, si še naprej močno 
prizadevam biti nepristranski. Nekatere režiserjeve ideje v filmu 
so odlične, prizorišče je verodostojno, večina igralcev je izvrstno 
izbranih. Ozračje v dvorani se segreva, ko končno pridemo do 
slavnih prizorov bičanja, o katerih smo vsi brali in na katere 
podzavestno čakamo, da bi se prepričali o svoji psihični odpor-
nosti. In dejansko se vse do konca filma Odrešenik počasi spre-
minja v krvavi biftek, režiser pa dokazuje, da je v poveličevanje 
Božje slave in mrcvarjenje vesti grešnih gledalcev vložil vse, v 
čemer se je izuril ob snemanju nekaj deset večinoma enako 
uspešnih krvavih akcijskih filmov.

Zavem se, da to, kar me na tem filmu žali, ni mera nasilja; 
prepogosto sem poslušal izpovedi o takšni meri trpljenja – veči-
noma tistega še bolj uničujočega, psihičnega –, da pri soočenju 
z bolečino in krvjo na platnu ne omedlevam. Žali me kristološka 
herezija tega filma, v katerem je zveličavno delo našega Gospo-
da podano kot njegov človeški herojski dosežek – Jezus je lepo po 
ameriško prikazan kot šampion, kot prvak v prenašanju boleči-
ne, ki v ringu s hudičem, tisočkrat nokavtiran, spet vstane – in 
na koncu zasluženo stoji na zmagovalnih stopničkah. Zmaga, 
vstajenje našega Gospoda, je tu najprej nakazana s frustracijo 
poraženega hudiča, ki jezno odvrže lasuljo, na koncu pa s tisto 
najbolj banalno upodobitvijo vstajenja od mrtvih, ki si jo je 
mogoče predstavljati: mrlič se premakne, zloži mrtvaški prt in 
odhaja s prizorišča – ob ploskanju gledalcev.

To, kar smo videli, ni evangelij, ampak prepis kultne knjige 
katoliškega romantizma devetnajstega stoletja, sadomazohistič-
ne fantazije Anne Katharine Emmerick, vizionarke, o kateri ne 
dvomim, da je s potrpežljivim prenašanjem telesnih in dušev-
nih bolezni ter življenjem v postu in molitvi dosegla svetost; ne 
vidim pa nikakršnega teološkega razloga, zakaj bi njeno razgla-
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sitev za blaženo ali sveto moral razumeti kot uradno cerkveno 
avtorizacijo njenih nesporno z boleznijo zaznamovanih pred-
stav kot »neposrednih prenosov z Golgote«. Cerkev zelo pazi na 
to, da kanonizacije kakšne osebe ne bi razumeli kot avtomatič-
ne popolne odobritve (ali celo vsesplošnega priporočila) vseh 
njenih del, idej in vizij; in kdor je le malo proučeval fascinantno 
področje življenja Cerkve, ki ga sestavljajo življenja svetnikov z 
njihovimi dramami in paradoksi, se tej zadržanosti niti ne čudi.

Nekoč sem bil v komisiji pri diplomskem delu, ki je analizi-
ralo več kot sto različnih filmskih upodobitev Jezusovega življe-
nja od začetkov zgodovine kinematografije do danes, in celo 
vrsto teh filmov sem tudi sam videl. Res ni lahko dogajalno na 
videz preproste, dejansko pa večplastne zgodbe pasijona preve-
sti v slike na filmskem platnu. Za Novo zavezo je bistveno, da 
ne prinaša ene zgodbe, ampak štiri verzije, štiri poglede z različ-
nih zornih kotov, pa vendarle ne potlači ničesar od njihove vza-
jemne napetosti. Poskus naivne harmonizacije in podajanja 
evangelija kot odličnega rezultata »reporterskega dela«, za kar si 
je prizadevala priljubljena knjiga Jima Bishopa Dan, ko je umrl 
Kristus in mnoge druge, so osupljiv prikaz tega, kako se s sveto-
pisemskim besedilom ne sme ravnati. Evangeliji niso reportaže 
neudeleženih prič, ampak izpoved vere, podana v obliki pripo-
vedi, ki želi z interpretacijo dogodkov vedno novim okoljem 
približati »razloge za naše upanje«. Njihov smisel in vrednost 
nikakor ne temeljita na fotografsko natančnih podrobnostih 
zunanjega ogrodja teh dogodkov, ampak na njihovi (marsikdaj 
»implicitni«) kristologiji, razumevanju tega, kaj svojim učencem 
in svetu pomeni Kristus.

Na koncu od najrazličnejših »jezusovskih filmov«, od kate-
rih mnogi zapadejo v naivno banalnost, kadarkoli poskušajo 
kar najbolj natančno prikazati, »kako je res bilo«, pravzaprav 
najbolj cenim kontroverzno Scorsesejevo Zadnjo Kristusovo sku-
šnjavo, ki bi bila pravo svetoskrunstvo, če bi jo človek razumel 
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kot pripoved o tem, »kako je res bilo«. A Martin Scorsese na 
začetku svojega filma jasno pove, da pripoveduje zgodbo o tem, 
»kako resnično ni bilo«; njegov film je nekakšen negativ evan-
geljske zgodbe, ne poskuša narediti ilustrativnega prepisa, ne 
prikazuje »realnosti«, ampak vizijo, »skušnjavo«, ki je na koncu 
zavrnjena – in ravno zato ponuja zanimivo pobudo za meditira-
nje ob evangeliju.

V nasprotju s tem filmi, ki se izdajajo za »filmsko uprizoritev 
velikonočnih dogodkov«, za nekakšen poskus dodatne reporta-
že z Golgote in »zvesto ilustracijo evangelija«, dejansko ne por-
tretirajo evangelija, ampak svojega ustvarjalca in njegov čas. S 
te perspektive pa so »jezusovski filmi« seveda zanimivi – Paso-
linijev Evangelij po Mateju prikazuje levičarsko družbeno raz-
položenje šestdesetih let, Jezus Kristus Superstar juvenilne proti-
kulturne igrice »otrok cvetja«, Jezus iz Montreala kritiko 
hinavstva konzumne družbe in Cerkve, ki se ji prilagaja … Sem 
pa vsekakor sodi tudi film Zadnja Kristusova skušnjava, kot pri-
kaz provokativne postmoderne dekonstrukcije in »alternativne 
interpretacije« tradicionalne tematike.

S tega stališča je bil seveda tudi Gibsonov film, poln krvi in 
nasilja, dragocen – kot pričevanje ne samo o režiserju, ki je 
hkrati katoliški tradicionalist in virtuoz »akcijskih filmov«, am-
pak kot izpoved o našem času, »času po enajstem septembru«.

Najbolj dragocen ključ za razumevanje fenomena terorizma 
mi je nehote ponudila neka neposredna udeleženka dogodkov na 
Manhattnu. Tisto dopoldne, 11. septembra, je namreč imela ne-
kak dejà vu, iluzijo že videnega. Zdelo se ji je, da je svet, ki se mu 
je skupaj z milijoni Američanov vsak večer predajala pred televi-
zijskim zaslonom, svet filmov katastrofe (v katerih so ravno pri-
zori padajočih Dvojčkov na Manhattnu sodili med najbolj prilju-
bljene) postal stvarnost, da je pogoltnil preostanek resničnosti.

Bojim se, da je pravo poslanstvo 11. septembra večini Ame-
ričanov uspelo preslišati, preglasili so ga bobni »vojne proti te-
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rorizmu«, polne hitro proizvedenih nadomestnih ciljev. Zdi se, 
da je le malokdo opazil, da bin Laden ni toliko »hudoben mu-
sliman« iz oddaljene arabske puščave, ampak bolj utelešenje ti-
stega demona moči in uničevalnosti, s kakršnim se je v podobi 
najrazličnejših king kongov in drugih pošasti od nekdaj igrala 
ameriška domišljija; zdelo se je, da si jih je zabavna industrija že 
zdavnaj udomačila – zdaj pa se je ta »senca« začela obnašati kot 
slepi Samson, ki so mu neopaženo spet zrasli lasje in se mu je 
vrnila moč. Samo en evropski novinar je plaho opozoril na to, 
da bin Ladna pravzaprav ni vzgajal in navdihoval Koran, am-
pak hollywoodski filmi. Spomnil sem se prvega filma, ki sem 
ga kot otrok sploh videl, imenoval se je Upor igrač. Ni šlo tudi 
tukaj za duha grozljivk, s katerim se je samozavestna družba – 
od neumnih in krutih televizijskih nadaljevank za otroke, ki se 
izvažajo po vsem svetu, naprej – tako dolgo poigravala, da bi 
pregnala svoj dolgčas in praznino? Se ni po tej družbi superra-
cionalnosti, fascinirani z uspehom, dosežki in močjo, že davno 
sprehajal demon norosti in nasilja, ki se je tu in tam utelesil v 
morilskih srednješolcih – in iskal nekoga zadosti eksotičnega, 
ki bi to moč popeljal iz »kolektivnega nezavednega«, iz virtual-
nega sveta televizijskih pravljic za odrasle, v svetlobo ulic?

Ne, sploh ne želim opravičevati fanatikov oziroma poklicnih 
morilcev iz arabskih dežel ter mazohistično udrihati po lastnih 
vrstah. A ko se je pojavila nevarna metafora »vojne proti terori-
zmu«, sem vendarle nekako pričakoval, da bo nekdo odgovoren 
v Ameriki ali kjerkoli drugje na Zahodu zapisal nekaj podobne-
ga, kot je na pragu komunistične tème resnično preroško napi-
sal češki pesnik Jan Zahradníček: »(…) moj bližnji, moj brat / 
(…) tisti, ki gre in natre / svet z grdo barvo mržnje / čopič po-
maka tako v naše kot v svoje srce«; »(…) Obtožujemo na ves 
glas, a na zatožni klopi je tudi mesto za nas (…)«

Šopirjenje idiotskih generalov iz Pentagona »Dobili smo dve 
svetovni vojni, nato hladno vojno, kmalu bomo zmagali tudi v 
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tej!« je samoumevno tudi pri nas takoj naletelo na navdušen od-
ziv pri tistem delu politikov in zlasti publicistov, ki imajo radi 
banalne korenjaške fraze, hkrati pa uživajo v karanju »intelek-
tualcev« (s tako sovražno zaničljivim tonom znajo to besedo v 
psovko spremeniti menda samo oni), ki so si dovolili namesto 
ognjemeta strinjanja z novim »Velikim bratom« postavljati kri-
tična vprašanja in gledati na stvari z nekoliko drugačnega zor-
nega kota.

Mislim, da bi k resnični »rešitvi Amerike« namesto križar-
skih odprav v Irak in podobnih akcij veliko več prispevala te-
meljita samokritična refleksija kulta moči in nasilja v lastni kul-
turi, ki se seveda ne bi končala samo z nekaj bistroumnimi 
članki, ampak s prizadevanjem tistih, ki imajo moralni in kul-
turni vpliv, za spremembo smeri. Treba je iskati poti, da se vsaj 
malo izboljša celotno ozračje družbe, ki se »globalno preliva«, in 
to pogosto ravno v svojih najbolj problematičnih podobah.

Neizmerno koristno bi bilo, če bi se ogorčeno vprašanje, ki ga 
je bilo tolikokrat slišati po enajstem septembru, namreč »kaj 
pravzaprav imajo proti nam?«, spremenilo v resno spraševanje – in 
če bi se resnično proučilo, kakšno predstavo imajo o nas ti odda-
ljeni svetovi in na podlagi česa (kakšnih manifestacij naše kulture) 
so si jo izoblikovali. Imajo tamkajšnji ljudje do Zahoda nepravične 
(in nam pogosto nedoumljive) predsodke? Pogosto to drži – očitno 
pa so simetrični s tistimi, ki jih večina ljudi pri nas goji do njih.

Si ne bi moral Zahod zastaviti neprijetnega vprašanja: Mar 
nam ti, ki so se nenadoma izvili iz eksotične daljave drugačnih 
kultur, ne nastavljajo zrcala? Ne moremo vsaj malce razumeti 
razlogov za strah in sovraštvo – kljub vsem iracionalnim pred-
sodkom –, ki ju čutijo do nas? Niso »od nas« prejeli še nekaj več 
kot samo našo bojno tehniko, s katero smo jih naučili dovršeno 
ravnati, kadar so nam prišli prav kot zavezniki?

Zdi se, da v Ameriki za zdaj zmagujejo sile, ki nimajo rade 
zapletenih vprašanj, »vojno proti terorizmu« vidijo enodimenzi-
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onalno in si jo razlagajo po svoje, hkrati pa si niso zmožne pri-
znati, kako grozljivo izgubljajo v njej; zelo me jezi, da nekateri 
njihovi vrhovni predstavniki svojo ljubezen do preprostih goto-
vosti radi odevajo v verske in krščanske pojme.

Še kar čakam na avtentičen krščanski odgovor na to situacijo 
– ko slišim prazne fraze televizijskih »evangelizatorjev«, demago-
ških pridigarjev tipa Jerryja Falwella in Pata Robertsona ter dru-
gih predstavnikov »verske desnice« (Religious Right) in »moralne 
večine« (Moral Majority), sem prepričan, da pot tod res ne vodi.

Da bi se gledalec znebil stresa najbolj krutih scen bičanja iz 
pobožno grozljivega »evangelija po Gibsonu«, bi si moral pred-
stavljati cela vedra rdeče barve, ki jih prinašajo prepotene asi-
stentke režije, in režiserja, ki maha z bejzbolsko kapo in kriči 
»Še, še!«. V resnici pa so bili ti potoki krvi bolj avtentični kot 
karkoli drugega – režiser jih ni »zajemal« iz evangeljskega 
scenarija, ampak iz naše skupne izkušnje, iz zgodovine, ki se 
pravkar dogaja okrog nas in z nami.

Očitno je bil namen ustvarjalca filma vzbujanje občutkov 
krivde ob pogledu na Odrešenikovo kri in zevajoče rane – saj je 
vendar odkupil moje grehe! – ter posledično kesanje in spreobr-
nitev. Za nekaj podobnega si je prizadevala tudi sentimentalna 
pobožnost poznega romantizma, korenine takih prizadevanj pa 
segajo globoko v določen tip krščanske teologije in duhovnosti. 
Danes so takšne uprizoritve pasijona zelo priljubljene v nekate-
rih evangeličanskih krogih »južnih baptistov«. Sam sem bil pri-
ča grozljivi pridigi Billyja Grahama o tem, kako je pozval svoje 
otroke, naj ga prebičajo zato, ker so nagajali – s tem jim je hotel 
nazorno pokazati, kako je Odrešenik nase vzel kazen, ki smo si 
jo mi prislužili za svoje grehe. (Nisem si mogel pomagati, da me 
ta pridiga ne bi spomnila na »metodo samokaznovanja učitelja«, 
ki jo je izumil junak češkega satiričnega gledališča Jára da Ci-
mrman: »Otroci, danes si ne bom privoščil viržinke, ker ste na-
gajali; ne jočite – sami ste si za to krivi!«)
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In resnično: po celotni Ameriki (pa ne samo tam) so se napo-
vedovale na stotine spreobrnitev (»Američani se radi spre obračajo 
nekajkrat na dan,« mi je z nasmehom rekel neki kolega) in sveče-
niki vseh veroizpovedi (med njimi na žalost tudi nekateri katoli-
ški samostani) so si na veliko naročali kopije filma.

Pa se sme tako delati s skrivnostjo velike noči? Je res bilo tole 
razlog, da je Jezus vzel nase križ in da je Pavel predložil svetu 
oznanilo o križu in vstajenju kot o ključnem trenutku celotnega 
kozmosa? Je to tista skrivnost, ki jo razglašamo, vsakič ko slavi-
mo evharistijo – »tvojo smrt oznanjamo, tvoje vstajenje slavi-
mo, dokler ne prideš v slavi« – in »se spominjamo njegove mu-
čeniške smrti«?

Ne gre pri tem pravzaprav za vrnitev v predkrščansko dobo 
– niti ne toliko za katarzo ob antičnih tragedijah kot za orgia-
stične užitke v rimskem cirkusu ali padec nazaj v svet krvavih 
žrtvovanj – tega sveta, ki bi morala biti za vekomaj končana, ko 
je angel ustavil Abrahamovo roko nad Izakovim vratom?

Ko zbranim vernikom ob veliki noči prebiram pasijon ali 
hodim z njimi med postajami križevega pota, jih seveda nočem 
niti zmanipulirati v vlogo Jezusovih mučiteljev, da bi se »omeh-
čali« in spreobrnili, niti sprožiti čustvenih izbruhov, kakršne so 
doživljale sentimentalne jeruzalemske naricalke, ki jih je po pri-
čevanju evangelijev sam Jezus med svojim križevim potom 
opominjal. Izzivanje čustvenih viharjev s cenenimi efekti lahko 
pomeni, da poti, na katero nas vabi velikonočni evangelij, ne 
odpiramo, ampak jo ravno nasprotno zagrajujemo. Da, ta pot 
zagotovo vodi skozi naše »srce«, ampak beseda srce v biblijskem 
pomenu ne označuje čustev in sentimentalnosti, ampak globlje 
razumevanje.

Gibsonov film je morda koristno nasprotje preveč abstrak-
tnih in polikanih pridig, v katerih se dejanska zgodba pasijona 
kar izgublja v prekombiniranih, preintelektualiziranih teolo-
ških shemah. Vsak katoličan je gotovo kdaj slišal znano Ansel-
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movo ekonomsko-pravno teorijo o zveličanju kot o plačilu od-
kupnine hudiču, ki je po Adamovem grehu dobil pravno oblast 
nad človeštvom, oziroma njegovo razlago o ustreznosti nado-
mestila, izplačanega užaljenemu Bogu. Morda so bile že 
srednjeveške pasijonske igre in kult Kristusove Krvi, na katere 
se Gibson nedvomno navezuje, nekakšen podzavestni protest 
proti tem preveč abstraktnim teološko-pravnim konstrukcijam, 
poskus usmeriti pozornost nazaj k surovi zgodbi.

Toda Gibsonov poskus reinterpretacije zgodbe razpade rav-
no v trenutku, ko je režiser »zavohal kri« in dovolil magiji nasi-
lja, da ga je tako obvladala (vsaj tako se mi je zdelo), da je po-
vsem »padel iz zgodbe«. Kam? No ja, v naš čas!

Filmi tega tipa zagotovo želijo biti (in tudi so) neke vrste pri-
diga. Pridiga bi morala »graditi mostove« med besedilom Svete-
ga pisma in našim izkušenjskim svetom, prispevati bi morala k 
hermenevtičnemu krogu, v katerem se Sveto pismo in naše življe-
nje tako rekoč medsebojno razlagata. A kaj je v tem filmu osta-
lo od oznanila velike noči – samo potoki krvi, junak, ki je vse 
zdržal, in za zaključek oživljeno truplo. Kaj nam to pove o Kri-
stusu – in kakšno perspektivo ponuja našemu svetu, ki se uta-
plja v nasilju?

Ko sem prvič slišal očitke budistov (tudi tako modrega in 
učenega človeka, kakršen je bil Suzuki), da je krščanstvo fasci-
nirano z nasiljem in postavlja grdoto trpljenja na piedestal, ka-
mor oni sami postavljajo spokojno smehljajočega se Budo, sem 
imel občutek, da v tej zadevi Vzhod kaže globoko nerazumeva-
nje nas kristjanov in naših simbolov. Ko sem prvič bral o prote-
stih staršev, ki so na Bavarskem zahtevali odstranitev razpela iz 
šol, ker morajo njihovi otroci gledati tako grozljiv prizor, nisem 
mogel verjeti, da nekdo, ki je zrasel v kulturi, prežeti s 
krščanstvom, tako zelo ne razume poslanstva križa.

Saj krščanstvo resnično ne slavi nasilja! Samo pač ne cenzu-
rira dejstva, da je nasilje del našega sveta in da tudi našemu Go-
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spodu ni bilo prizaneseno. A hkrati pravi, da nasilje nima in ne 
sme imeti zadnje besede, da je Jezus raje dovolil, da ga nasilje 
ubije, kot da bi ga sam uporabil ali odobril. Krščanska vera uči, 
da nasilje po tem, ko ga je Kristus vzel nase, ni več med nami 
kot razdiralna absurdnost, ampak ga je notranje spremenil smi-
sel, ki ga je on dal svojemu trpljenju in smrti. Saj križ vendar ni 
»demonstracija« nasilja, trpljenja in smrti, ampak ravno naspro-
tno oznanilo ljubezni, ki je »močnejša kot smrt«, je pridiga o 
moči upanja, ki relativizira in ironizira samo smrt: »Smrt, kje je 
tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo?«

Saj vendar ni mogoče tako popačiti smisla križa, iztrgati 
tega simbola iz njegovega konteksta! Evangelij ne pripoveduje 
zgodbe križa kot grozljivke, kjer sta trpljenje in groza sama sebi 
namen, sprožilec prijetnega, vznemirljivega mravljinčenja. Po-
doba križa in trpljenja kaže na širše obzorje – in za to gre!

Pri Gibsonovem filmu se mi je zdelo, kot da so križ, trpljenje 
in kri tako močno stopili v ospredje, da se na tisto širše obzorje 
velikonočnega oznanila ne navezujejo več, da so ga zastrli. Kljub 
temu sem si rekel: Ni morda ravno zaradi tega ta film nehote 
globoka izpoved o našem času, kjer nasilje fascinira ravno s tem, 
da je samo sebi namen, da se ne navezuje na nič drugega kot 
samo nase? 

Nasilna smrt je vedno strašna, toda usmrtitve in vojne so 
imele kljub vsej svoji grozljivosti vsaj nekak specifičen namen. 
Letalski napadi na ozemlje sovražnika z množico civilnih žrtev, 
ki jih je bilo mogoče predvideti, so seveda pomenili, da smo 
prečkali določeno mejo v zgodovini ubijanja, a tudi to je imelo 
nekakšno – čeprav težko opravičljivo – logiko, še vedno je bilo 
mogoče razpoznati bojno polje, naše ozemlje – in ozemlje so-
vražnika. Toda za samomorilske napadalce, ki postavljajo ek-
sploziv na obljudene kraje mednarodnih metropol, kjer gre lah-
ko mimo kdorkoli, vključno z njihovimi političnimi in verskimi 
somišljeniki, njihovimi rojaki ter njihovimi ženami in otroki, je 
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zdaj ves svet sovražnikovo ozemlje. V kakšen raj se želijo prebu-
diti tisti, ki s to perverzno mučeniško tradicijo svet spreminjajo 
v pekel? Leta 2004 so si teroristi za svoj cilj izbrali šolo in za 
svoje talce otroke. Če ima beseda »hudičev« za nas sploh še kak 
pomen, potem se je verjetno ne bomo obotavljali uporabiti za 
označitev takih dejanj.

Demonično je inverzija svetega, ne pozabimo na to! Pred ne-
kaj leti sem bral zanimivo knjigo o fascinaciji z nasiljem, o ge-
nezi sadizma – šlo je za razmišljanje o delu markiza de Sada. 
Avtor je opozoril na to, da se je v razsvetljenstvu, ko se je ver-
stvo identificiralo s sfero »razumnega in moralnega«, sveto – ti-
sti mysterium tremendum et fascinans – umaknilo v dve skrivali-
šči: nasilje in seksualnost. 

Morda nam ta povezava pomaga razumeti, zakaj sta ravno 
seksualnost in nasilje osrednji temi zgodb, ki se s sugestivnimi 
podobami ter triki filmske in računalniške tehnike pretakajo v 
podzavest milijonov ljudi naše civilizacije iz večera v večer, iz 
noči v noč. Ljudje, ki so sicer izgubili stik s svetim, tukaj pod-
zavestno začutijo možnost, da presežejo sfero racionalnega, da 
si zagotovijo košček ekstaze, da izstopijo iz sive vsakdanjosti. 
Poglejte kdaj pozorno v oči otrokom, ki vsak dan več ur prebi-
jejo v čudni duhovni masturbaciji ob računalniških igricah, ki 
jim omogočajo, da se »na suho« vživljajo v užitke morilcev!

Pritisk vsakdanjosti, grožnja stereotipa in dolgčasa, izkušnja, 
da bo vse že čez hip spet postalo banalno, vodi k nenehnemu 
stopnjevanju eksperimentov in preseganju še včeraj nedotaklji-
vih meja ad absurdum. In v nekem trenutku igra prestopi meje 
gole igre, mamljivo doživetje ubijanja, za zabavo tisočkrat pre-
izkušeno v računalniških igricah ali napetem spremljanju gro-
zljivk in »akcijskih filmov«, se izvije iz sveta preveč razburkane 
fantazije in se prelije čez zdaj že nerazpoznavno mejo med vir-
tualnim in realnim. Nasilje pleše po šoli in po ulici, v svojo igro 

spovednikova noc.indd   152spovednikova noc.indd   152 6.4.2017   14:00:116.4.2017   14:00:11



KLIČEM: NASILJE! 153

potegne vse, morilec in žrtev postaneta zamenljivi vlogi, ki ju je 
celo mogoče poljubno kombinirati. Vse je dovoljeno!

Ne, nimam univerzalnega zdravila za bolečino nasilja. To 
rano našega sveta nosim v svoje meditacije ob križevem potu. 
Da, včasih ko pri tem zaprem oči, se mi iz spomina izvijejo su-
gestivno in vsiljivo podani nasilni prizori Gibsonovega filma. 
Ne, Jezus, v katerega verujem, ni hollywoodski junak, prvak v 
kategoriji trpljenja. Njegovega vstajenja ne more ujeti oko ka-
mere, odigrava se globlje, v tisti neuničljivi plasti resničnosti, ki 
se imenuje upanje.

»Trpljenje je trdnjava ateizma,« je napisal pesnik Georg 
Büchner. Veliko ljudi je, ko so se znašli iz oči v oči s trpljenjem, 
ugotovilo, da morajo iz svojega pogleda na svet črtati »hipotezo 
boga«. V redu, črtajmo jo: pa se je s tem zmanjšala stopnja tr-
pljenja v svetu? Ali pa se je samo zmanjšala moč upanja in je zlo 
dobilo priložnost, da zmaga ne samo v zunanjem svetu, ampak 
da tudi v človeška srca zagrize s cinizmom in obupom?

Vera, ki je lahko človekov zaveznik v boju proti zlu nasilja, 
proti trpljenju in cinizmu, ne sme proizvajati cenenih razlag; 
mora pa iz nje kipeti upanje.

Upanje je dar, ki ga je Bog dal svojemu stvarstvu; gre za spo-
sobnost, da resničnost zaznavamo kot vedno odprto.

Križev pot se konča s tem, da je mrtvo telo tistega, ki se ni 
umaknil pred silami nasilja in smrti, položeno v naročje njego-
ve matere, potem pa v naročje zemlje; toda Marija, ki je verjela, 
da »pri Bogu nič ni nemogoče«, tudi v tej temni uri ostaja sve-
tilnik upanja: v nasprotju z vsemi pričakovanji tudi v tem tre-
nutku verjame, da Bog še ni izrekel zadnje besede. 

Mnoge sodobne upodobitve križevega pota klasičnim štiri-
najstim slikam dodajajo še vstajenje kot zadnjo postajo. Osebno 
dajem prednost klasični verziji: ta nakazuje, da smo še vedno 
»sredi zgodbe«, da vstajenje ni samo še ena od postaj; je druga 
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dimenzija, v katero lahko vstopimo le v modusu upanja. Kljub 
temu pa je ravno to upanje ključ do smisla celotne zgodbe.

Šele ko bomo zmožni velikonočno zgodbo pripovedovati ne 
kot krvavo story za vzbujanje občutkov krivde, ampak tako, da 
bo iz naše pridige razvidna nalezljiva moč upanja, ljudem ne bo 
več treba z grozo snemati razpela s stene, saj bodo razumeli nje-
govo poslanstvo. Šele ko bomo znali verodostojno živeti to po-
slanstvo, nasilje – tako filmsko kot resnično – ne bo smelo in ne 
bo moglo imeti zadnje besede.
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»Umrl je papež Janez Pavel II.« Ponedeljek zjutraj je, sedim na 
letalu za London in vedno znova prebiram te besede na naslov-
nicah vseh časopisov, ki ležijo na sedežu zraven mene. Zgodilo 
se je v soboto zvečer in od takrat sem to novico z množico ko-
mentarjev slišal že velikokrat, ampak zdaj prvič vidim ta stavek 
zapisan, »črno na belem« – in se trudim biti samo tihi opazova-
lec poplave občutkov, spominov in povezav, ki jih to sporočilo 
v meni prebuja.

Ko sem obhajal svojo prvo mašo – za zaprtimi vrati korne 
kapele uršulinskega samostana v Erfurtu –, zgodaj zjutraj po 
svoji tajni duhovniški posvetitvi, sem prvič v kanonu izgovoril 
njegovo ime. Ta dan ni dišal po novem samo zame – bilo je na-
mreč tik po presenetljivi izvolitvi »papeža z Vzhoda«. Da, zelo 
verjetno sem bil prvi duhovnik v celotni katoliški Cerkvi, po-
svečen v njegovem pontifikatu; ko se je moja nova maša konča-
la, sem se s škofom odpravil gledat televizijski prenos slovesne 
inavguracije nove glave Cerkve.

Bilo je to novo ime, nov obraz, tudi nov duh – neodložljiv, 
energičen poziv prve papeževe pridige Ne bojte se! je nagovoril 
še mnoge druge, ne samo milijardo katoličanov. Novemu du-
hovniku, ki se je že čez nekaj ur moral vrniti v policijsko državo, 
da bi tam začel svoje duhovniško poslanstvo »v ilegali«, in ni 
želel misliti na tveganja in težave svoje nove življenjske poti z 
neznanim, nedoglednim koncem, so te besede zvenele kot zelo 
osebno sporočilo.

Nato sem več kot šestindvajset let pri vsaki maši – torej sko-
raj vsakodnevno – izgovarjal ime našega papeža Janeza Pavla, in 
to ime mi je sčasoma postajalo vse bližje in ljubše. Od novem-
bra leta 1989 je zame imelo še zaupnejši pridih, prebujalo je 
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spomin na prvo osebno srečanje s tem možem na predvečer 
padca Berlinskega zidu – in nato so se skozi leta v moj spomin 
shranjevale sledi vedno novih srečanj in pogovorov v jedilnici 
ob oknih, katerih luči so razsvetljevale trg pred baziliko svetega 
Petra. To ime je torej dobesedno spremljalo moje celotno du-
hovniško življenje, do tega trenutka natanko tako dolgo kot ta 
dolgi pontifikat; zame ni bil samo »naš papež Janez Pavel«, kot 
ga imenujejo vsi v mašnem kanonu, ampak tudi moj papež, na 
neponovljiv način čustveno povezan z mojo življenjsko zgodbo, 
mojo vero, mojimi upanji. Včeraj, v nedeljo, sem prvič obhajal 
mašo, ne da bi izgovoril njegovo ime – v trenutku tega premol-
ka v kanonu se mi je stisnilo srce, in čeprav sem se z vsemi mo-
čmi trudil, da ne bi ničesar pokazal, se mi je zlomil glas, kot bi 
v meni samem nekaj umrlo.

Spominjam se vseh velikih trenutkov njegovega pontifikata; 
poročila o njih, ki so k nam najprej s težavo in zamudo prihaja-
la čez zid ideološke cenzure, so za nas pomenila vse glasnejše 
spodbudne signale. Papež, ki stoji na Varšavskem trgu in na 
travniku blizu Krakova, okrog njega pa milijonska množica; 
binkošti 1979, prave binkošti: papež nas nagovarja v jeziku, ki 
ga nenadoma vsi razumejo, v jeziku svobode in upanja, medtem 
ko sta newspeak in ptydepe72 komunistične propagande poza-
bljena, izpuhtela sta kot zatohli zrak iz sobe, v kateri je nekdo 
po dolgih letih na stežaj odprl vsa okna. Spominjam se pripove-
di svojih nemških prijateljev o njegovem prvem obisku v njiho-
vi deželi; liberalni katoličani z apriorno kritičnim odnosom do 
predstavnikov cerkvene avtoritete – stališčem, ki ga takrat sploh 
še nisem razumel, in me je zato zelo jezilo – so govorili o tem, 
kako jih je ta papež ob srečanju od blizu osvojil s svojo pristno-
stjo, prepričljivostjo svoje osebnosti. Iz spomina se mi izvije la-
stna vnema in nato občutki strinjanja in pritrjevanja, s katerimi 
sem bral – v samizdatu, na zamaščenem papirju kdove katere 
po vrsti tajno širjene kopije – njegove briljantne nagovore evrop-
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skim intelektualcem, v Nemčiji nad grobom Alberta Velikega 
ali v Parizu pred plenumom Unesca. Nikoli ne bom pozabil, 
kako je name delovala fotografija prvega srečanja predstavnikov 
svetovnih verstev v Assisiju, ko sem jo končno dobil v roke v 
pretihotapljenem časopisu na travniku nedaleč od Počátkov: 
papež, ki se drži za roke z dalajlamo, velikim muftijem in vr-
hovnim rabinom. Takrat sem se hvaležno zavedel, da mi je 
dano biti priča neverjetnim prelomnim dogodkom, ki jih nihče 
več nikoli ne bo izbrisal iz zgodovinskega spomina človeškega 
rodu, trenutku, ko se odpirajo tisočletja zaklenjena vrata, ki jih 
nihče več ne bo mogel zapreti.

Spominjam pa se tudi, kako so me takrat prizadele kritike, 
ki so se v tistih letih – po začetni očaranosti svetovne javnosti – 
počasi začele stekati na papeževo glavo z obeh koncev Cerkve: 
za ene je šel predaleč (zlasti v odnosu do drugih verstev), za dru-
ge je bil nazadnjak.

Šele leto 1989 je moje življenje, mojo duhovniško službo in 
moje videnje sveta prestavilo v povsem nov kontekst, radikalno je 
razširilo mojo izkušnjo; v navdušen in vdan odnos do Cerkve so 
z novimi izkušnjami vstopali tudi občutki ranjenosti in razočara-
nja. Začenjal sem razumeti, zakaj so ljudje, ki živijo v svobodi, 
bolj sposobni dojemati stvarnost z več različnih plati – in torej 
biti tudi bolj kritični do lastne Cerkve in njenih predstavnikov – 
kot tisti, ki si v oblegani trdnjavi nezavedno prepovedujejo pripu-
stiti karkoli, kar bi oslabilo njihovo bojno moralo. Postopoma 
sem si moral priznati, v kolikšni meri je tudi nas, odločne naspro-
tnike komunizma, zaznamovala zamorjena, strupena atmosfera 
totalitarne družbe, klima, zaradi katere na koncu trpijo tako vla-
dajoči kot obvladovani. Učil sem se – in se še vedno učim – po-
trpežljivosti, umetnosti čakanja, da se – morda z zamenjavo gene-
racij – počasi zacelijo rane ter popusti ohromitev družbenega in 
cerkvenega organizma na razvalinah brezdušnega birokratsko-
-policijskega kraljestva svetovnega komunizma.
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Pogosto sem se vračal k papeževi analizi duhovnih in moral-
nih dilem sveta, ki zarašča po padcu bipolarnega sistema, k en-
cikliki Centesimus annus, zlasti k odlomkom o humani ali soci-
alni ekologiji, kjer piše o nujnosti skrbi za družbene in kulturne 
strukture življenjskega okolja, ki so nepogrešljive za resnično 
zdravo dozorevanje človeške osebnosti. Jezilo me je, da mediji, 
ki jih fascinira le malo tém – pa še med temi vedno dominira 
tisto, kar zadeva seks –, notorično preusmerjajo pozornost jav-
nosti od teh bistvenih idej Janeza Pavla II. k povsem marginal-
ni agendi in tudi ta del njegovega nauka, iztrgan iz konteksta 
njegove teološke antropologije, do neprepoznavnosti karikirajo 
in banalizirajo. Za krinko »konservativca z Vzhoda«, s katero so 
ne samo rumeni tisk, ampak tudi vrsta cenjenih intelektualnih 
komentatorjev nenehno zakrivali Karola Wojtyło, nisem prepo-
znaval potez moža, katerega besedila sem skrbno bral in s kate-
rim sem imel večkrat priložnost osebno govoriti. Eden od sode-
lavcev BBC-ja, povsem osupel nad planetarnim odzivom na 
smrt papeža, in še zlasti nad reakcijo mladih ljudi, mi je v red-
kem trenutku kritične samorefleksije rekel: »Zdi se mi, da nam 
je šel nekako mimo, da ga nismo razumeli.«

Z leti se je v besedilih Janeza Pavla II. vse pogosteje začela 
pojavljati téma, za katero se je zdelo, da postaja njegova »fiksna 
ideja«. Šlo je za pomen leta 2000. Papež je reformni Drugi vati-
kanski koncil označil kot »oddaljeno pripravo na vstop v novo 
tisočletje« in svoj lastni – v marsičem prevratni – pontifikat kot 
»vigilijo jubilejnega leta«. Ideji praznovanja te simbolične oble-
tnice Kristusovega vstopa v zgodovino je dajal vse bolj premi-
šljeno teološko in duhovno dimenzijo. Navezal se je na staroza-
vezno pojmovanje jubilejnih let kot časa sprave, kesanja, 
očiščenja; od Cerkve in od »vseh ljudi dobre volje« je zahteval, 
da se na to veliko zgodovinsko priložnost temeljito pripravijo in 
je ne zapravijo. Z idejo svetega leta je povezal morda največje 
moralno dejanje svojega pontifikata, slavno Mea culpa – javno 
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izpoved zgodovinskih krivd in neuspehov Cerkve ter prošnjo za 
odpuščanje na pragu postnega časa leta 2000. Upravičeno so ga 
začeli označevati za »papeža milenija«.

Leto 2000 je prišlo in odšlo: in kaj se je v njem zgodilo? Niso 
bila papeževa pričakovanja samo pobožne sanje, želja, ki se ni 
izpolnila? Ni izzvenel njegov poziv k spreobrnitvi src, ni bil po-
nekod prekrit s praznimi zmagoslavnimi paradami, spet drugje 
pa s stereotipi vsakdanjosti, ki ignorira vsakršno magijo »okro-
glih obletnic« kot umetne človeške konvencije dvomljivega po-
mena?

Ob pogledu na dogodke prvih let novega tisočletja bi res tež-
ko lahko govorili o kakšnih opaznih »sadovih spreobrnitve« – 
to, kar je na prvi pogled očitno, je alarmantno razraščanje sve-
tovnega terorizma, nesrečna vojna v Iraku s kopico tragičnih 
posledic ali naravne katastrofe izjemnega obsega. Tudi o »novi 
pomladi Cerkve« ni kaj dosti slišati in »nova evangelizacija 
Evrope«, ki jo je papež kar naprej razglašal, se bolj spreminja v 
nepremišljeno ponavljano frazo cerkvenih dokumentov kot pa 
v stvarnost življenja naše celine.

Ko sem tako bil že kar blizu temu, da ob pogledu na začetek 
novega tisočletja podležem popolni skepsi, so mi na misel prišle 
besede evangelija: »Hudobni in prešuštni rod zahteva zname-
nje, toda ne bo mu dano znamenje razen znamenja preroka 
Jona.«73

Knjiga preroka Jona sodi med moja najljubša besedila, pred-
vsem zaradi prefinjenega humorja in ironije, ki ju v njej Gospod 
kaže svojemu izvoljenemu, vendar ne povsem posrečenemu po-
slu. Jezus je s svojim sklicevanjem na Jonovo zgodbo očitno ho-
tel reči, da ljudje podobno kot v primeru, opisanem v tej knjigi, 
niso dobili drugega znamenja kot preroka in njegove besede, 
zato naj se tudi zdaj ne ozirajo za izrednimi zunanjimi »dokazi«, 
ampak se naj raje odprejo Kristusu in njegovemu sporočilu. 
Toda spomnimo se nenavadnega zaključka knjige preroka Jona: 
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po pridiganju preroka, po njegovih vneto oglaševanih katastro-
fah, se ni zgodilo nič – tako da je prerok zaradi tega na koncu 
povsem frustriran in grenko očita Gospodu, da je njega, svojega 
posla, osmešil in diskreditiral.74 A za navidezno nedejavnostjo 
Gospoda se skriva tisto, kar s perspektive preroka niti s kakr-
šnekoli »distance« ni moglo biti vidno: v globini srca Ninivlja-
nov se je zgodila sprememba in Gospod je to mesto pustil na 
površju zemlje.

Ko so me novinarji na pragu novega tisočletja spraševali, v 
čem vidim upanje za prihodnost, sem se domislil povsem pre-
prostega odgovora: v tem, da smo še tukaj. V dvajsetem stoletju 
je človeštvo kot nikoli dotlej dobilo v roke sredstva za svoje hi-
tro, popolno in dokončno samouničenje. Redkokdaj v prete-
klosti – čeprav je to težko »objektivno« oceniti – je na zgodo-
vinsko prizorišče stopilo toliko norcev in toliko norih, s 
sovraštvom prežetih ideologij ter poželo tako množični odziv, 
takšno pripravljenost milijonov, da se pustijo omamiti z duhov-
nimi opijati nacionalne, rasne ali razredne mržnje. Pa vendar se 
nismo uničili, pa vendar smo še vedno tukaj.

Ponujajo se številne razlage, od banalnih odgovorov (»srečno 
naključje!«) do zapletenih teorij zgodovinarjev. Pa lahko kar 
tako vržemo čez krov staro vero, še živečo v srcu ljudstva Stare 
zaveze, da svet drži skupaj določeno število skritih pravičnežev?

Mar ni sodil ravno stari mož na Petrovem stolu – in morda 
še nekaj tistih, včasih tudi za vidnimi mejami Cerkve, ki se nje-
govemu pozivu k spreobrnitvi niso posmehovali – k tisti neizo-
gibni peščici pravičnežev, na katerih temeljita obstoj in še vedno 
odprta prihodnost našega sveta? »Nič se ni zgodilo« – da, am-
pak a ni ravno to dejstvo »Jonovo znamenje«?

Ob milenijskem letu sem napisal ne preveč posrečen članek 
Papež in njegovo leto. Tedaj nisem slutil, da bo resnično »leto 
papeža« prišlo pet let pozneje – in da bo to leto njegove smrti. 
Za nekaj dni je po svetu zavelo nekaj, kar je kot razcefrane cu-
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nje odneslo vse novinarske fraze o zapoznelem papežu, trdogla-
vo vztrajajočem na »zastarelih dogmah«. Svet se je za trenutek 
ustavil v spoštovanju, tih in vznemirjen: vsi so naenkrat dojeli, 
da ga je zapustil velik, resnično velik mož.

»Je ta nemočen, slineči se starček na vozičku resnično repre-
zentativna podoba vaše Cerkve?« To vprašanje so mi v zadnjih 
letih zastavili več kot enkrat. »V določenem smislu da,« sem od-
govarjal, »če gledate zunanjost, je na njej danes res veliko obža-
lovanja vrednega. Če pa se vam posreči pogledati globlje, boste 
v njej našli podobno moč kot v tem bolehnem papežu.«

Ne, nisem se sramoval njegove fizične onemoglosti; bil sem 
vesel, da ima Cerkev v njem drugačen tip predstavnika, kot jih 
ponuja »ta svet«, s svojo čedalje bolj stereotipno ponudbo sexy in 
sport looking vodij, manekenov, pristriženih po diktatu televizij-
skih reklam za večno mladost. Bil sem vesel, da ta papež v naš, 
čedalje hitreje starajoči se svet pošilja sporočilo, da starost ni 
razlog za pošiljanje človeka na odlagališče odvečnega materiala.

Zdaj, ko je križ svoje službe resnično prinesel do cilja, je ve-
liko stvari postalo jasnih. Izkazalo se je, da svojega papeštva ni 
dojemal kot časovno omejen mandat, ampak kot poslanstvo 
očeta, ki se ne more zaključiti »z odhodom v pokoj«: Dragi otro-
ci, star sem sedemdeset let, najdite si mlajšega očeta! (Res drži 
tista nepremišljeno ponavljana fraza, da je moderno človeštvo 
odraslo in da nikakršne očetovske avtoritete v javnem življenju 
ne potrebuje več?)

Da, njegovo celotno služenje je bilo povzeto v tisti »zadnji 
pridigi« – nemočno hropenje in mahanje z okna ter nato 
spokojno, dostojanstveno umiranje pred očmi sveta. Čudovite 
vrstice o tej »zadnji pridigi«, o tej že neverbalni gesti, ki ga je 
uvrstila v množico tistih, ki v našem svetu »nimajo glasu«, je 
napisal moj kolega Václav Bělohradský, ki o Cerkvi nikoli ni 
imel povedati veliko lepega; v tem besedilu pa je priznal, da je 
v tistem trenutku katoličanom tega papeža zavidal.
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Prenos papeževega pogreba sem spremljal v Cambridgeu 
med neko znanstveno konferenco, s skupino sociologov, polito-
logov in teologov različnih denominacij in iz različnih kotičkov 
sveta. Reporterji so kar naprej ponavljali, da gre očitno za naj-
večjo pogrebno slovesnost v zgodovini, prenos so prekinjali z 
reakcijami prebivalcev vseh kontinentov, ki jih je ta dogodek 
vidno prizadel. Eden od kolegov je tiho rekel: »To je pojav, ki 
nas sili, da na novo in drugače vidimo mesto vere in Cerkve v 
naši kulturi: nekaj se je spremenilo.«

Da, nekaj se je spremenilo. V razpravah na straneh čeških 
spletnih časopisov, kjer po navadi še tako drobna pozitivna 
omemba katolicizma izzove izbruhe zaslepljeno besne sovražno-
sti in vulgarnosti, ki izvira od nekod iz temnih kotičkov duše, 
je danes tiho, kot bi nekdo tem razkačenim zlomkom nadel na-
gobčnike. Osameli svetoskrunski vzkliki padajo v takšno pra-
znino, da bi se tudi njihovi avtorji morda morali za trenutek 
ustaviti in se zamisliti nad smešnostjo svojih izpadov. Modera-
torji na televiziji nosijo črne kravate in z resnim glasom govorijo 
o »svetem očetu«. Da, seveda, vem, to je del igre – že jutri ali 
pojutrišnjem bo nekdo zakričal nanje, zdaj je pa tega dovolj, in 
mediji bodo – zaradi »uravnoteženosti« – z novo vehemenco za-
vrteli lajno jadikovanja nad grozno Cerkvijo, ki zavrača splav, 
evtanazijo, kloniranje, umetno kontracepcijo, istospolne poro-
ke in vse druge dobrine na svetovnem trgu.

Čudi me, zakaj je zastopnikom skrajnega libertinizma, ki 
praktično brez izjeme obvladuje najmočnejše medije – kamor 
pripadnike drugih nazorskih kast po navadi vabijo samo zato, 
da odigrajo vlogo prismojenega Watsona, ob katerega naivnosti 
še bolj izstopa Holmesova bistrost –, toliko do tega, da bi Cer-
kev in papež ploskala njihovim nazorom. Ne morejo preprosto 
zamahniti z roko nad tem, kar o teh vprašanjih pravi papež? Bi 
si res želeli (ali želeli Cerkvi) papeža, ki bi izdal svoje poslanstvo 
in svojo tradicijo in samo poslušno ponavljal za njimi, kar oni 
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že dolgo veliko mogočneje in glasneje trobijo po vsem svetu? Bi 
lahko takšnega papeža spoštovali? Ali pa morda nekje na dnu 
duše in vesti vendarle niso tako zelo prepričani o svojih suvere-
no razglaševanih resnicah, in morajo zato prekričati in osmešiti 
skoraj edini glas, ki sredi naše zahodne kulture pravi nekaj dru-
gega, ki tiho in vztrajno ponuja ljudem možnost, da se zamisli-
jo nad tem, ali so gesla libertinizma res tako nezmotljiva, kot se 
kažejo?

Nenavadno je, kako so se zgodovinske vloge zamenjale. Pa-
peštvo, ki že zdavnaj nima nobene politične moči ali instru-
mentov prisile oziroma sploh nikakršne moči več, razen moral-
nega vpliva besede iz ust romarja, ki neutrudno nagovarja 
narode, je kljub temu postalo sila, ki je ni mogoče ignorirati. V 
tem kratkem obdobju »prepovedi lova« na katolicizem – v nekaj 
dneh med smrtjo in pogrebom papeža – svetovni mediji izreka-
jo presenetljivo resnico: v času Janeza Pavla II. je avtoriteta pa-
peštva očitno dosegla svoj vrhunec, in sicer najvišjega v celo-
tnem teku svoje dvotisočletne zgodovine.

»Umrl je najvidnejši mož zadnje četrtine dvajsetega stoletja,« 
pravi moški na zaslonu; zdi se, da ga tudi tisti, ki se z njim v 
marsičem vneto niso strinjali, začenjajo pogrešati.

V petek, na dan papeževega pogreba, prejmem presenetljivo 
povabilo cambriškega kolega, verujočega juda, da bi se pri njem 
doma z njegovo družino in prijatelji udeležil večerje, s katero 
judje počastijo začetek sabata. Prihajam v družinsko hišo na 
robu mesta, na slavnostno pogrnjeni mizi stojijo svečniki in ke-
lihi, uvodne molitve psalmov se končajo z voščilom miru: Sabat 
šalom! Na knjižni polici pa stoji ena sama slika – fotografija z 
naslovnice današnje izdaje judovskega verskega biltena, foto-
grafija papeža, s čelom naslonjenega na Zid objokovanja v Jeru-
zalemu. Pri molitvi je izgovorjeno njegovo ime in skozi celotno 
večerjo se pogovor vrti samo okrog njega. Potem pa mi eden od 
udeležencev večerje reče: »Tudi če bi vi, katoličani, na tega pa-
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peža kdaj pozabili, ga judovski narod ne bo nikoli pozabil. Pri 
nas bo vedno imel pomembno mesto kot pravičnež med naro-
di.«

Papež Janez Pavel II. je umrl. Vlada tišina, globoka tišina, 
skoraj kot na veliko soboto. Zvonovi bazilike svetega Petra nad 
nenavadno tiho nepregledno množico zvonijo poldne, ko veter, 
ki je že dolgo listal evangelij, položen na krsto, to knjigo nena-
doma zapre.
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