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»Vsak Španec sledi duhovniku. 
Eden s svečo, drugi z gorjačo,« 
pravijo v Španiji. Prenesen k nam 

se satirični tvit glasi: »Vsak Slovenec sledi 
duhovniku. Eden s svečo, drugi z gorja-
čo.« Vendar ali ta prenos iz španskih raz-
mer v slovenske deluje? Na prvi pogled 
deluje. Lahko torej že kar na začetku, 
intuitivno, na to vprašanje odgovorimo 
pritrdilno? Da, lahko. Če je španskemu in 
slovenskemu levičarju skupno to, da »sle-
dita duhovniku z gorjačo«, s katero ga tu 
pa tam udarita po glavi, je špansko razmi-
šljanje o novi levici veljavno tudi za nas.

Odklonilen odnos do krščanstva in kato-
liške Cerkve ali pa vsaj močan antiklerika-
lizem oba levičarja bistveno zaznamuje. 
Še več. Razmerje med levico in krščan-
stvom je v Španiji pa tudi v Sloveniji v 
območju travmatičnega. Je ranjeno raz-
merje. V obeh državah so vmes trupla na-
silno pobitih in večdesetletna diktatura s 
kratenjem človekovih pravic. Razmišlja-
nje španskih kristjanov o (španski) levici 
nam bo zato Slovencem še manj tuje. 

V obeh primerih, španskem in sloven-
skem, gre za podobno visokonapetostno 
razmerje med krščanstvom (katolištvom) 
in levico. Vendar če v knjigi Francisca Jo-
séja Contrerasa in Diega Poola pričakuje-
te analize razmerja, kot smo jih vajeni v 
Sloveniji, se motite. Avtorja se namreč ne 
ukvarjata s »staro levico«, temveč z »novo«. 
Prav zato je prevod njunega dela v sloven-
ščino še kako dobrodošel. V Sloveniji smo 
namreč zaradi hudo nerazčiščene zgodo-
vine in mnoštva nepokopanih trupel pri-
siljeni vedno znova iz groba zbujati razne 
Kidriče, Kardelje in Ribičiče ter jih posta-
vljati pred sodišče razuma in srca. Sloven-
ski katoličani smo predvsem »strokovnja-
ki« za staro levico. Naša bolečina je tam, v 
preteklosti. To je razumljivo, vendar nas 
lahko naredi usodno nepozorne na veli-
ko ideološko, stilsko in politično evoluci-
jo, ki jo je evropska levica, z njo vred pa 
slovenska, naredila v zadnjih desetletjih. 
Veliko evolucijo, veliko spremembo, kate-
re končni izdelek, glej ga zlomka, je med 
drugim vnovični spopad s krščanstvom.

Kar ni uspelo v tovarnah ...

Kar levici ni uspelo v tovarnah, posku-
ša zdaj uresničiti v družini. Ta premik k 
družini ni skupen le španski in slovenski 

novi levici, temveč celotnemu zahodne-
mu levičarstvu. Evropska levica je zlasti 
prek zmerne socialdemokratske formule 
pripomogla k izjemnemu napredku in 
stabilnosti naše civilizacije, toda v celoti 
gledano je svetovno levičarstvo svojo ve-
liko vojno s kapitalizmom (in tudi z reli-
gijo) izgubilo. Povedano grobo: evropski 
delavski razred si danes lahko privošči 
razvajeno križarjenje na mogočnih lad-
jah, kar je bilo še pred nekaj desetletji v 
domeni bogatašev in aristokracije – in to 
je delavskemu razredu dal kapitalizem.

Ideološka, stilska in politična evolucija 
novo levico seli iz zanjo izgubljenih tovarn 
v šole, gledališča, medije. Mesijanski cilj je 
podoben prejšnjemu: osvoboditev člove-
ka. Osvoboditev od česa? Osvoboditev od 
menda mnogih represivnih vzorcev, ki so 
posejani v območju moralnih odločitev in 
življenjskih slogov. Nekakšen koncentrat 
represivnih miselnih vzorcev nova levica 
zazna v klasični družini in klasični delitvi 
spolnih vlog. Zato novolevičarski strateški 
premik k družini in spolu. Zato vnovičen 
oster spopad s krščanstvom, ki pa zase 
tudi ve, da ga je na koncu toliko, kolikor 
ga je v družini. Zanimivo pri tem je, da se 
krščanstvo v tokratnem spopadu z levico 
ne more opreti na zaveznika liberalno-ka-
pitalističnega kova. Šibka in redefinirana 
družina ni povšeči le levičarskim feminist-
kam in aktivistom LGBT, temveč tudi po-
trošniškemu neoliberalizmu. 

V ozadju ideološke kolonizacije 
je antropološka zmota

Lahko si želimo, da bi ta knjiga prispevala 
k bolj umirjeni in racionalni refleksiji slo-
venskih katoličanov o domači levici. Izku-
šnja je grenka, strah ima velike oči. Oboje 
določa katoliško refleksijo. Ob tem, da je 
politični desni pol – tisti filoklerikalni pol 
torej, ki naj bi duhovniku »sledil s svečo« 
– zainteresiran, da tako ostane. Katoličan 
naj se levice boji, četudi iracionalno, in 
naj se zateka k desnici.

Da ne bo katoličan nevedna ovčica, ki 
zgolj bega in trepeta pred hudobnim vol-
kom z leve, je dobro vedeti, kaj je v igri. V 
igri je več kot politika. V igri sta filozofski 
koncept človeka in fundamentalna mo-
ralka. Posebej zaskrbljujoče je, da to igro 
danes vodi predvsem politika s svojimi 
sredstvi, manj pa jo igrajo filozofi, kultur-
niki, moralisti, pravniki. Ker so v igri pre-
pomembne zadeve (definicija družine), 
bi moralo biti veliko več dialoga in manj 
politične zaletavosti. Namesto prepotent-
nosti bi zdaj bil čas za poslušanje. Name-
sto prepira čas za pogovor.

Kako voditi dialog, če ne vemo, kaj ima 
t. i. nova levica v glavi?

Ko smo v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja na nekem predavanju v Mariboru 

vprašali velikega psihologa in duhovnika 
Antona Trstenjaka, kaj je največja napaka 
marksizma, je brž odgovoril: »Marksizem 
je antropološka zmota.« Pred kratkim je 
pariški psihoanalitik in duhovnik Tony 
Anatrella uporabil podobno definicijo, 
vendar ne za marksizem, temveč za teo-
rijo spola (gender theory). Imenoval jo 
je »antropološka herezija totalitarnega 
gendra«. Papež Frančišek je isto teorijo v 
nagovoru mladim v Neaplju razložil kot 
»ideološko kolonizacijo«, torej kot izrazit 
idejni tujek, ki si hoče podrediti splošno 
miselnost. 

Stari levici (če jo označuje klasični mar-
ksizem) in novi levici (če jo označujeta 
moralni relativizem in teorija spola) je to-
rej skupno to, da izhajata iz zmotne pred-
stave o človeškem bitju.

Notranje jedro zmote 
je spoznavni relativizem

Kako pa pride do zmotne predstave? Tu 
si v spomin prikličimo velikega Janeza 
Janžekoviča, štajerskega filozofa in du-
hovnika, ki se v sivih časih slovenskega 
komunizma ni bal dialoga z marksizmom. 
Stroga analiza Leonovega in Rozentalo-
vega dialektičnega materializma ga je 
pripeljala do sklepa, da je šibki člen mar-
ksistične filozofije pravzaprav spoznavo-
slovje. Izhodiščna napaka (filozofskega) 
marksizma je v njegovem pojmovanju 
resnice oziroma spoznavnih procesov, ki 
nas pripeljejo do tega, da kako stvar dou-
memo in razglasimo za resnično. 

Janžekovič je ugotovil, da dialektični ma-
terializem – čeprav je materializem in bi 
se potemtakem v spoznavnem smislu 
moral »držati« materije – zaradi premajh-
nega razločka med tvarnim svetom in 
zrenjem duha (saj je vse le materija) na 
koncu da prednost zrenju (ideji) ter pod-
cenjuje vsakdanjo doživljajsko raven. Pri 
marksizmu v nadaljnji fazi »znanstveno« 
zlahka pozabi na konkretno izkustveno. 
»Ideološka kolonizacija« si zato v tako po-
stavljeni spoznavni drži zlahka podredi 
in priredi podatkovni svet. Sliši se nena-
vadno, vendar iz take spoznavne napake 
lahko vznikneta tako spoznavni dogmati-
zem (ki se prevede v prakso ideološkega 
enoumja) kot spoznavni relativizem (piš-
mevuhovska vseenost).

Marksistična propaganda je v skladu s 
tem brez posebnih težav svoj socializem 
razglasila za »znanstveni socializem«, 
torej na »resnici« utemeljeno družbeno 
ureditev, čeprav so konkretni podatki po 
drugi svetovni vojni kazali, da zahodna 
demokracija in kapitalizem delujeta bo-
lje kot socializem. Podobno današnje no-
volevičarstvo teorijo spola predstavlja kot 
»utemeljeno na znanstvenih raziskavah«, 
čeprav po kmečki pameti (doživljajska ra-
ven) vemo, da so fantje fantje, deklice pa 
deklice ter da oboji za svojo rast potrebu-
jejo moškega in žensko, očeta in mamo, 
brez katerih, kot je splošno znano, sploh 
ne bi prišli na svet.

Brez dialoga ne bo šlo

Če je zmotno spoznavoslovje (pristop k 
resnici), je z lahkoto zmotno tudi vse dru-
go, najprej pa antropologija. Če je zmotna 
antropologija, bodo zmotne tudi vzgoja, 
kultura, politika, ekonomija. 

Izziv je velik. Edina mogoča pot je dialog 
med krščanstvom in novo levico, ki temelji 
na poznavanju globljih miselnih ozadij in 
se ne giblje zgolj na ravni dnevnopolitičnih 
dražljajev. Nova levica je s svojo bitko za re-
definicijo družine namreč veliko bolj antro-
pološka zmota kot pa nekakšen hudoben 
politični načrt za uničenje naše civilizacije.

Pošteno vprašanje za konec prvega dela 
spremne besede: Kako voditi dialog z 
novo levico, če nismo tudi kristjani pri-
pravljeni spreminjati ali popravljati svojih 
stališč?

Italijanska zgodovinarka in kulturologi-
nja Rita Torti (leta 2014 je izdala knjigo z 
naslovom Mama, zakaj je Bog moški?), si-
cer dejavna katoličanka, meni, da teorija 
spola ni v celoti za odmet. Odkriti je treba 
njen dobri namen. Ta pa je lahko žlahtno 
feministične narave. Preučiti je treba jezik 
in vzgojne vzorce, ki poskrbijo za zgodnjo 
delitev spolnih vlog in dekliško podreje-
nost. Pretresti je treba običajno versko 
vzgojo v veroučnih učilnicah in po kato-
liških družinah. Ko bo krščanstvo našlo 
ključ, ki bo žensko v resnici postavil kot 
enakovredno moškemu, ključ, ki bo zame-
jil in odpravil pogrošni in nasilni mačizem 
(največ umorov v Evropi je še vedno dru-
žinsko-partnerske narave), bo tudi here-
tični teoriji spola zmanjkalo goriva.

Branko Cestnik

V igri je več kot politika
Špansko razmišljanje o novi levici, veljavno tudi za slovenske razmere
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Pri založbi Družina je nedavno izšla knjiga španskih profesorjev filozofije prava 
Diega Poola in Francisca Joseja Contrerasa Nova levica in krščanstvo, v kateri na 
podlagi španskih izkušenj predstavita posocialistično mutacijo levice v duhu revo-
lucije leta 1968 in njene spopade s krščansko tradicijo. Zakaj je knjiga pomembna 
tudi za slovenske katoličane, v spremni besedi (v nadaljevanju objavljamo njen prvi 
del) pojasni p. Branko Cestnik.
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