
Veliki finale knjižnega sejma Pogovor med pisateljem Alojzom Rebulo
in kardinalom Francem Rodetom pred številnim poslušalstvom

Ljubljana - Cankarjev dom je
bil zadnjega dne knjižnega sej-
ma poln. Mnogi so prišli zaradi
pogovora med pisateljem Aloj-
zom Rebulo in kardinalom Fran-
cem Rodetom. Že četrt ure pred
začetkom so bili kljub zgodnji
popoldanski uri vsi stoli zasede-
ni, številni poslušalci so enourni
pogovor spremljali stoje.

JOŽICA GRGIČ

Izhodišče za pogovor je bila Rebu-
lova knjiga Čredo. Pogovor je vodil
dr. Edvard Kovač, ki je spomnil,
kako je dr. Franc Rode kot profesor
na Teološki fakulteti v Ljubljani
njegovo generacijo navduševal za
umetnost. Franca Rodeta je pred-
stavil kot občudovalca lepote, tudi
v literaturi, s čimer se je kardinal
strinjal z besedami, da je zanj le-
pota dovršenost v obliki, naj gre

za drevo, človeka, morje, gore ...
Lepota ima resda več razsežnosti,
ampak vidna lepota ima po njego-
vem mnenju neko sporočilo. Dr.
Alojz Rebula ni zapel hvale zunanji
lepoti tako kot kardinal, ampak je
spregovoril o duhovni lepoti. De-
jal je, da moderna doba odklanja
transcendenco in sploh na marsi-
katerem področju odklanja lepoto.
V Evropi na primer izginja prava
literarna kritika, saj da lepota v
kritikah sploh ni omenjena, kot da
kritiški bralec ne čuti več lepote v
literarnih delih.

V primerjavi s francoskimi ka-
toliškimi pisci (ki jih Rode dobro
pozna), pri Rebuli ne opaža boja
med grehom in milostjo, k če-
mur dodaja, da je Rebula vojščak
za resnico, upanje, smisel in ra-
dost v življenju. Radost in smisel
za humor se zdita kardinalu zelo
pomembna. Globinsko radost si
lahko človek ne glede na težave
izbojuje. »Če Bog je, so perspek-

tive dobre, totalne polomije, ža-
losti ne more več biti in radost se
lahko trajno naseli v srce verujo-
čega človeka. Če Boga ni, smo v
dvomu, temi, navzkrižju in pri-
hodnost nam je zaprta.« V Rebuli
očitno domuje radost, je še dodal,
in pomembno je, da ima slovenski
narod, ki je nagnjen k otožnosti,
takšnega pisatelja.

Kot je dejal Rebula, je ob tej oce-
ni skoraj padel na hrbet, ker se sam
čuti kot pesimist, morda pa njegovo
pisanje vendarle na ljudi ne vpliva
pesimistično. »Ce Bog je oziroma
smisel je, je vse rešeno in tu se stri-
njam s kardinalom. »Kakšen smisel
imajo bolečina, trpljenje, vojne? Za
vsem tem ni kaos, ni nič, ampak
je neka superinteligenca, ki vse to
uravnava. Vse, kar se dogaja, je smi-
selno. Naključja ni,« je dejal Rebula.
Kristus je nosilec smisla, je dodal,
zato je težnja, da se iz časa in doga-
janja črta oznako pred Kristusovim
rojstvom in po njem, zabloda.

Potem je Franc Rode spregovo-
ril o lepoti slovanske duše in dejal,
da si je ogledal vse sovjetske filme.
Za slovansko dušo so po njegovem
mnenju značilni sočutje, ponižnost,
pristnost in bratstvo, kar so zanj
najlepše lastnosti človeka. Specifič-
ne lastnosti Slovanov je ponazoril
s primeroma. Dejal je, da ponižni
Francoz ne more biti nikoli toliko
ponižen, kakor je ponižen Slovenec
in da francoski svetnik ne more biti
nikoli tako pristen, kakor je lahko
slovenski. »Tudi odnos Slovana do
Boga je lep.«

In s kom bi se sogovornika najra-
je srečala v nebesih? Alojz Rebula
bi bil zelo vesel Nietzscheja, kajti
zanj je on zlasti velik pesnik, ne pa
tudi filozof. Franc Rode pa je dejal:
»V nebesih bo veliko lepše, ko ne
bo kardinalov.«


