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Janez Juhant in Bojan Žalec, ur. Reconciliation: The Way of Healing and
Growth. Berlin: LIT Verlag, 2012. 304
str. ISBN 978-3-643-90202-3.
Pri založbi LIT je izšlo novo delo s pomenljivim naslovom Reconciliation
(Sprava: pot ozdravitve in rasti). Slovenski in mednarodni strokovnjaki iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunije in iz
Rusije obravnavajo pojem sprave, ki je
tudi v slovenskem prostoru aktualen in
še vedno neuresničen »projekt«. Bogastvo knjige so prispevki vrhunskih soustvarjalcev ter raznolikost in pestrost
pristopov obravnavanja tematike: vrstijo se biblični, filozofski, psihoterapevtski, zgodovinski, sociološki, pravni, religijski (islamski in krščanski) in drugi
pogledi na spravo. Urednika knjige ugotavljata, da so pogledi na spravo tu in
tam različni ali celo nasprotujoči si, toda
nosijo skupno sporočilo: ker je zgodovina človeka zaznamovana s trpljenjem
(nedolžnih), sovraštvom, strahom, nezaupanjem in z negativnimi čustvi, je
potrebna ozdravitev, ki je v prizadevanju za gojenje kulture sprave in vključuje odpuščanje. Monografija pomeni
tako za Slovenijo kakor za širši evropski
prostor bogat prispevek pri iskanju poti
ozdravitve, rasti in sprave.
Prispevki avtorjev (devetindvajset
prispevkov) so smiselno razporejeni v
sedem tematskih sklopov. V zgodovinskem sklopu se predstavljata prispevka
kar dveh predsednikov akademij znanosti – to navajam kot zanimivost –, akademika dr. Felixa Ungerja iz Salzburga,
predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti, in akademika dr. Jožeta Trontlja, predsednika Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. Felix
Unger zavzema stališče, da je sprava
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prvi pogoj za prihodnost Evrope. To je
zelo zahtevna in težka naloga oziroma
prizadevanje, ki pa je za našo družbo in
za našo prihodnost nujno in neizogibno.
Vojne žrtve so utrpele ne le telesnega
nasilja, ampak tudi duševno, posledice
pa se prenašajo še na sorodnike in na
potomce ubitih. Sprava je tako izjemnega pomena ne le za morebitne preživele, temveč in predvsem za njihove sorodnike. Kot možni prvi pogoj za spravo
predlaga toleranco, vrlino, ki omogoča
skupno življenje. Pomembna elementa
sprave pa sta tudi pravičnost kot tista
odličnost in temelj, ki zagotavlja sobivanje, svobodo ljudi in mir, in skrb za dialog. Unger poudari, da si moramo prizadevati za odkritje resnice in da je
sprava danes odvisna od nas.
Jože Trontelj nas poziva: preteklosti
ne smemo pozabiti, dolžni smo se učiti
iz zgodovine in napačno je pričanje, da
je zgodovino treba prepustiti strokovnjakom, zgodovinarjem. Nasprotno; poznavanje in razumevanje zgodovine
nam pomagata razumeti današnji trenutek in alternative v prihodnosti. Zgodovina ne sme biti pozabljena, zločini iz
preteklosti ne smejo ostati prikriti, krivda mora biti dokazana, žrtvam mora biti
zadoščeno, obtoženi morajo imeti pravico braniti se. Pozaba preteklosti bi pomenila nepopravljivo moralno napako
s težkimi posledicami za družbo. Odkrito in vneto učenje iz zgodovine je lahko
eden od načinov, kako se izogniti prihodnjim napakam in pogubam.
V sklopu biblične obravnave problematike nam biblicist Jože Krašovec
predstavi temelje sprave, ki jih najdemo
v Stari zavezi; hebrejska Biblija je v prvi
vrsti sporočilo odpuščanja in sprave;
odpuščanje bistveno zadeva intimni, zaupni odnos med Bogom in izvoljenim
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ljudstvom. Bog je najprej Bog ljubezni,
odpuščanja in milosti. Odpuščanje je
najvišje znamenje oziroma izraz božje
dobrote. To je tudi pomembno sporočilo Biblije: Bog je pripravljen odpustiti,
kadarkoli so se ljudje pripravljeni spokoriti. Ker Bog ne more biti nezvest samemu sebi, ni nikoli dolžan, opravičiti
tiste, ki so nezvesti. Toda v končni analizi Gospod oprosti in prizanese tudi
tem, »zaradi svojega imena« (1 Sam
12,22; Jer 14,7, 21 idr.). Ker so tudi nezvesti oziroma nepravični del skupnosti,
poudari Krašovec pomen manjšine pravičnih in njihovega trpljenja.
O pomenu vzgoje za spravo razmišlja
Stanko Gerjolj. Ob konfliktu med bratoma Ezavom in Jakobom nam prikaže,
kako se je možno naučiti in razlikovati
različne stopnje sprave: našteva in razloži deset stopenj, od sprave iz ljubezni
–zakonska oziroma partnerska sprava
– vse do pristnega in odgovornega, z
Bogom povezanega življenja, ki se kaže
kot najvišja stopnja sprave. Gerjolj uporabi Jakobovo zgodbo, da izpostavi pomen odpuščanja za spravo, odpuščanja
samemu sebi in drugim, in jo ponudi
kot vzgojni model. Sprava z Bogom
sama po sebi vodi k spravi med ljudmi.
Tako je pravzaprav vsaka sprava dejanje
odrešitve.
Marcel V. Măcelaru spregovori o novem vidiku zgodbe o babilonskem stolpu; tradicionalne interpretacije vidijo v
tej zgodbi predstavitev človeškega ponosa in božje kazni, poizkus človeka, da
bi se polastil nadzora nad usodo, in božji poseg, da se to ne zgodi. Măcelaru
trdi, da je namen zgodbe o Babilonu
prizadevanje za sožitje in mirno sobivanje, vsem obstoječim kulturnim razlikam med ljudmi navkljub. Sporočilo
zgodbe je sporočilo upanja; rasne in

etnične razlike, razlike med spoloma in
druge razlike nas lahko bogatijo in povezujejo; ni treba, da bi nas razdvajale.
Nismo obsojeni na propad, saj razlike
niso ovira, temveč sredstvo, ki pomaga
skupnosti (tudi Cerkvi) pri njeni rasti in
dozorevanju.
Pod skupnim poglavjem Žrtve predstavijo svoja razmišljanja trije avtorji.
Janez Juhant se sprašuje, ali so žrtve potrebne za preživetje človeštva; opozarja
nas, da kljub milijonom žrtev konec druge svetovne vojne ni prinesel miru za
vse. Pomanjkanje neodvisnosti, demokratične kulture, avtonomije, dialoga in
sodelovanja in izključevanje šibkih vodita v nastanek avtoritarnih družb. Juhant izpostavi tudi slovensko bratomorno vojno, katere posledice so vidne še
danes. Žrtve revolucije so še vedno anonimne, brez grobov, za zločine še nihče
ni odgovarjal. Opirajoč se na mimetično
teorijo nasilja Renéja Girarda, opozarja
Juhant v svojem razmišljanju tudi na potrebo po duhovni metanoji (spreobrnjenju) in po spoštovanju človekovih pravic
prav za vse. Če so žrtve zares neizogibne, bi morali biti vsi v skupnosti pripravljeni deliti njihovo trpljenje. Empatija
in dialog, sprejetje resnice in hoja po
poti, ki nam jo kaže edini odrešenik Jezus Kristus, lahko na tem svetu vodijo
do sprave.
Tudi Wolfgang Palaver in Tadej Strehovec se sklicujeta na Girardovo teorijo
nasilja; prvi opozarja na nevarnost izkoriščanja trpljenja žrtev za nadaljevanje
nasilja, Strehovec pa teorijo aplicira na
slovensko polpreteklo zgodovino in išče
rešitve, kako bi z razkritjem resnice presegli zgodovinske delitve in zgradili kulturo dialoga, miru in enotnosti.
Filozofija in umetnost je naslednji tematski sklop, ki ga sestavljajo prispevki
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šestih avtorjev. Bojan Žalec analizira
koncept sprave v povezavi s pravičnostjo, kaznijo, notranjo motivacijo, ozdravitvijo odnosov in z odpuščanjem. Sprava je možna, kadar krivica, ki je bila
storjena, oziroma povzročena škoda ne
ovira več nastanka novih pozitivnih odnosov med posamezniki ali v skupnosti.
Bistveni element v procesu sprave je
pravičnost, medtem ko odpuščanje za
Žalca ni potrebni pogoj za spravo. Branko Klun obravnava Levinasovo razumevanje edinstvenosti posameznika in njegove etičnosti, ki ima izvor v osebnem
odnosu do Drugega, Anton Jamnik pa
poudarja, da sprava ne pomeni pozabe
preteklih dogodkov, temveč je dejanje
notranje moči, svobode in poguma,
predvsem pa je to delo Boga. Irena
Avsenik Nabergoj naredi primerjavo
med starozavezno zgodbo o Jožefu iz
Egipta in Shakespearjevo dramo Vihar
in analizira prvine sprave, ki nastopajo
v obeh delih. Vojko Strahovnik analizira
in primerja pojma sramu in krivde in poudarja, da je za narodno spravo izjemnega pomena pravilno razumevanje
moralnih čustev in resnicoljubnosti. Claudia Paganini išče možnosti, kako bi
sprava postala eno od temeljnih načel
etike medijev, vendar se samokritično
zaveda, da v razpravi dokončnih rešitev
ne more ponuditi.
Cerkev, duhovništvo in teologija odnosov je skupna točka razmišljanj štirih
avtorjev. Corneliu Constantineanu govori o oblikovanju in o utemeljenosti vizije sprave sv. Pavla v zgodbi Jezusa Kristusa. Wilhelm Guggenberger predstavi
pogled na odpuščanje in spravo v teologiji Dietricha Bonhoefferja in zagovarja stališče, da sta odpuščanje in priznanje krivde nujna za spravo. Günter Prüller - Jagenteufel raziskuje oba različna
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vidika Bonhoefferjeve teologije v povezavi s teologijo sprave Wilhelma Guggenbergerja, Daniel G. Oprean pa zagovarja tezo, da sprava ne sme biti stvar
razpravljanja, temveč in predvsem stvar
dejanja, h kateremu je predvsem poklicana Cerkev. Mari J. Osredkar predloži
teološki argument za koncept odpuščanja in trdi, da pomeni odpuščanje po
eni strani zanikanje samega sebe (odpoved), prav v tem pa se nakazuje možnost ohranjanja odnosov z drugimi.
Odpuščanje je nezasluženi božji dar.
Religija, kultura, zgodovina in družba
je najobsežnejši sklop razmišljanj, ki ga
sestavljajo prispevki sedmih avtorjev.
Teza Draga Ocvirka je jasna: napačno je
prepričanje, da bi se lahko odnosi med
kristjani in muslimani izboljšali na podlagi njihove skupne vrline, ki je v spoštovanju Jezusa, saj se podoba in pomena
Jezusa v obeh religijah močno razlikujeta. Pot sprave ni v iskanju podobnosti,
temveč v spoštovanju edinstvenosti in
posebnosti obeh izročil. Bela Mester
razmišlja o spravi kot temelju oblikovanja političnih skupnosti, Gábor Kovács
pa predstavi problem sprave v zgodovini Madžarske in ugotavlja, da to ostaja
še vedno nerešen problem; za spravo
sta namreč nujno potrebna ravnovesje
med spominom in pozabo in odločitev
za skupni nabor temeljnih vrednot, ki jih
bo sprejel ves narod. Jože Dežman predstavi dejstva o komunistični revoluciji v
Sloveniji, ki pričajo o zločinski naravi revolucije in o trpljenju žrtev Titovega komunističnega režima. Spregovori tudi o
neuspelih poskusih sprave v Sloveniji in
opozarja, da ne smemo pristati na popačeno podobo zgodovine, ki nam jo je
napisal nekdanji komunistični sistem.
Sprava je boleč in dolgotrajen proces individualne in družbene spremembe. O
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neuspehih sprave v Sloveniji spregovori
tudi Mitja Ferenc, saj ostajajo prikrita
množična grobišča še vedno boleče in
nerešeno vprašanje v slovenski politiki
in družbi. Mark Kleyman predstavi problem sprave v postsovjetski Rusiji v povezavi z urbanim razvojem in z ljudskim
avtoritarizmom. V sociološkem prispevku Igorja Bahovca spoznamo vlogo in
pomen kulture v procesu sprave; pri
tem igrata resnica in ozdravitev spomina
osrednjo vlogo, vidimo pa tudi zelo zanimiv južno-afriški koncept sprave, tako
imenovano »ubuntu« filozofijo (govori
o povezanosti in medsebojni odvisnosti
vseh ljudi, o etiki dobrohotnosti, solidarnosti in brezpogojni empatiji, o upanju
nehumanim človeških razmeram navkljub in o odnosu s transcedenco).
Travma in ločitev je naslov zadnjega
sklopa dela, ki ga predstavljamo. Zakonca Katarina Kompan Erzar in Tomaž Erzar govorita o travmah, ki so posledica
povojnih pobojev v Sloveniji, in razlagata pogoje in potrebne korake na poti

zdravljenja teh travm. Barbara Simonič
izpostavi empatijo kot pomembni pogoj
za začetek procesa odpuščanja in morda celo sprave, Stanislav Slatinek pa razpravlja o razvezi zakonske zveze in govori o pomenu odpuščanja in o možnosti sprave v zakonskih sporih.
Bogastvo knjige je v njeni pestrosti
pristopov in predvsem v razkrivanju
mnogih zamolčanih dejstev, ki bremenijo zgodovino nekaterih narodov (slovenskega, madžarskega, ruskega) in
onemogočajo proces sprave. Zaradi interdisciplinarnega pristopa bo knjiga zanimiva tako za strokovnjake, ki se ukvarjajo z vprašanjem sprave, kakor tudi za
širši krog humanistov in vseh tistim, ki
se zavedajo, kako je vprašanje sprave
pomembno. Sprava je nujni pogoj za
obstoj sožitja v narodu in celo za obstoj
naroda, zato pomeni delo Reconciliation edinstven prispevek pri iskanju poti
do sprave in pri ponujanju konkretnih
rešitev domačih in tujih avtorjev.


Mateja Pevec Rozman

France Martin Dolinar, ur. Poročila
ljubljanskih škofov v Rim o stanju v
škofiji: relationes ad limina. Zv 1,
1589–1675. AES 33. Ljubljana 2011,
201 str. ISBN: 978-961-90474-5-3. Zv.
2: 1685–1943. AES 34. Ljubljana 2012,
423 str. ISBN: 978-961-6844-14-7.

šnjega pisnega poročila o stanju v škofiji (relatio de statu ecclesiae). Za pripravo relacij so škofje uporabljali navodila;
pripravljala jih je Koncilska kongregacija, po letu 1918 pa Konzistorialna kongregacija, ki je za izdelavo poročil dala
zelo podrobne napotke. Ena ali druga je
tudi preverjala njihovo vsebino.

Med pomembne naloge in obveznosti vsakega voditelja ali upravitelja škofije v katoliški Cerkvi sodita dve: obisk
škofa v Rimu v točno določenih časovnih presledkih (visitatio liminum apostolorum) in dolžnost priprave poprej-

Oba zvezka v zbirki Acta ecclesiastica
Sloveniae poleg objave sto sedeminštirideset dokumentov vsebujeta še uvodni študiji, v katerih F. M. Dolinar podrobneje predstavi zgodovinsko naravo
relacij na splošno, načine njihovega na-

