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Mednarodni simpozij Kultura strahu
Celje – Ljubljana, 8.−11. november 2012

Že osmo leto zapored sta Janez Juhant in Bojan Žalec v sodelovanju s Teološko 
fakulteto v začetku novembra organizirala mednarodno konferenco interdi-

sciplinarne narave. Naslov letošnjega simpozija je bil Kultura strahu (Culture of 
Fear), potekal pa je od 8. do 11. novembra v Celju in v Ljubljani. Sodelovalo je šti-
riintrideset udeležencev in udeleženk iz šestih različnih držav: iz Madžarske, Hrva-
ške, Češke, Poljske, Romunije in iz Slovenije, uradni jezik dogodka pa je bil angle-
ščina. 

Organizatorji sklopa tovrstnih konferenc si prizadevajo, da bi bila tematika vsa-
ko leto namenjena področjem, ki so aktualna in pomembna za življenje sodobne-
ga človeka. Da je prizadevanje v tej smeri uspešno, med drugim kaže tudi vedno 
večje zanimanje za konference, tako pri občinstvu kakor med predavatelji in pri 
medijih. V letošnjem letu je bil izbran omenjeni naslov, saj se s strahom soočamo 
vsi ljudje, nastopa v vedno novih oblikah, tako da je raziskovanje in razpravljanje 
o tej tematiki več kakor dobrodošlo. 

Človeka občutja strahu spremljajo že ves čas njegovega obstoja. Sprva so ime-
la ta občutja nekoliko drugačno vlogo, kakor jo imajo danes; to je mogoče ugoto-
viti tudi s preučevanjem razvoja človeških možganov, pomembna pa je velika vlo-
ga, ki jo strah in tesnoba igrata v sodobnosti. Ali je mogoče dandanes govoriti o 
kulturi strahu, kakšna naj bi bila ta kultura, je vloga strahu pozitivna, negativna ali 
oboje, kakšna je razlika med strahom in tesnobo, ali je človekovo življenje brez 
strahu sploh možno in zaželeno … Predavatelji so v svojih predavanjih temo obrav-
navali z različnih vidikov: s filozofskega, teološkega, psihološkega, zgodovinskega, 
literarnega, sociološkega, vzgojno-izobraževalnega, svetopisemskega in z nevro-
loškega. 

Simpozij se je začel v Celju v četrtek, 8. novembra, v popoldanskih urah, z nago-
vorom predsednika organizacijskega odbora, Bojana Žalca, prvi predavatelj pa je 
bil Robert Petkovšek, ki je obravnaval strah in njegovo nasprotje, pogum. Madžar-
ska mikrobiologinja in filozofinja Vera Szántó je ugotavljala, da včasih bioetika strah 
ne le blaži, ampak ga tudi spodbuja, Igor Bahovec je predstavil sociološko raziskavo 
strahu v Sloveniji (ki jo je opravil z Vinkom Potočnikom), Zvezdan Pirtošek je poka-
zal, kakšne so poti strahu v človeških možganih, Branko Klun pa je obravnaval vpra-
šanje, kako je napredek tehnike v sodobnosti povezan s strahom. Zadnji četrtkov 
predavatelj je bil Daniel G. Oprean iz Hrvaške, po njegovem predavanju z naslovom 
Gospodov strah: duhovnost kot zdravilo za strahove sodobnosti je sledila diskusija, 
s katero se je končal uradni program prvega konferenčnega dne. 

V petek, 9. novembra, je program potekal v Ljubljani, na Teološki fakulteti v 
veliki predavalnici. Glasbeni uvod zbora bogoslovcev ljubljanskega semenišča je 
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občinstvo pripravil na dopoldansko dogajanje, nato pa sta udeležence pozdravila 
dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Christian Gostečnik, in ljubljanski 
nadškof metropolit Anton Stres, med občinstvom je bil med uglednimi gosti nav-
zoč tudi češki veleposlanik, Petr Voznica. Pred predavanji sta Janez Juhant in Bojan 
Žalec kot urednika predstavila dve publikaciji, ki sta povezani z letošnjo in z lan-
skoletno konferenco; prva, Kako iz kulture strahu? Tesnoba in upanje današnjega 
človeka, je sad priprav na letošnjo konferenco, druga, Reconciliation, the Way of 
Healing and Growth (Sprava, pot zdravljenja in rasti), pa obravnava temo lanske 
konference. Prvo petkovo predavanje je imel Jože Trontelj, predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Govoril je o tem, da je strah stalni spremljevalec 
človeštva in človeka, obravnaval je različne vrste strahu; kot zdravnik pa se je po-
svetil predvsem strahu pred smrtjo, ki ga ima usodno bolan človek. Problem člo-
veka na smrtni postelji je v zahodni kulturi strahu tabuizacija smrti, nemoči in 
umiranja, tako da so bolniki bolj ali manj osamljeni pri soočanju s tovrstnimi stra-
hovi. Nato je imel predavanje Bojan Žalec, ki je predstavil tezo, da sta tako ljubezen 
kakor strah temelj in potrebni pogoj etičnega življenja – vendar ne kakršenkoli 
strah in ne kakršnakoli ljubezen. Upošteval je obstoj različnih vrst strahu, pa tudi 
različnih vrst ljubezni, ki jih je nato analiziral in pojasnil, katere vrste strahu in ka-
kšna ljubezen so prvi pogoj za etično življenje. Janez Juhant je predaval o postto-
talitarnem strahu v Sloveniji oziroma v kolikšni meri je ta strah povezan s totali-
tarno preteklostjo. Raziskal je tudi povezavo med strahom in poslušnostjo avtori-
tetam, tako verskim kakor političnim, in kako strah vpliva na medosebne odnose. 

Zadnje petkovo predavanje je imel znani češki pisatelj, katoliški duhovnik in 
intelektualec Tomáš Halik, ki je govoril o veri in strahu, o procesu sekularizacije, 
ki povzroča izginjanje strahu božjega, katerega sta v sodobnosti postopoma nado-
mestila strah in tesnoba. Sodobni človek si Boga predstavlja vedno bolj trivialno, 
predstava Boga se oddaljuje od svetopisemske podobe in je vedno bolj v funkciji 
zadovoljevanja človeških potreb. Po drugi strani takšno podobo Boga dopolnjuje 
strah pred peklom v sodobnih religijskih kulturah, strah pred radikalnim zlom pa 
se razširja na področju politike, družbe in medijev. Halikovemu predavanju je sle-
dila predstavitev njegove knjige Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v 
srečevanju vere z nevero, ki je bila ob Halikovem prihodu v Slovenijo prevedena v 
slovenščino. Pri pogovoru o knjigi je bila navzoča tudi prevajalka Bojana Maltarić, 
ki je spregovorila o nekaterih izzivih in specifikah pri prevajanju tega dela. Knjiga 
govori o potrpežljivosti, ki je potrebna za iskreno vero in za srečevanje z Bogom, 
o dialogu med verniki in neverniki in o tem, da sta iskanje resnice in odprtost za 
resnico bližnjega tisto, za kar bi si morali prizadevati. Rdeča nit knjige je svetopi-
semski lik Zahej, običajni človek z vsemi svojimi napakami in slabostmi (po pokli-
cu cestninar), ki Jezusa opazuje iz varnostne razdalje, vendar je, ko ga učitelj po-
kliče po imenu, pripravljen sprejeti njega in njegov nauk. To je drugače tretji slo-
venski knjižni prevod Halikovega dela, v letu 2008 je namreč v Sloveniji izšel njegov 
esej Blizu pola: molk na Antarktiki, v letu 2010 pa delo Dotakni se ran: duhovnost 
neravnodušnosti. Sledila je razprava o vseh petkovih predavanjih in predstavitvah, 
ki se je nadaljevala še po koncu uradnega programa, za novinarje pa je bila ob 
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13.00 organizirana tudi tiskovna konferenca, na kateri so bili jasno in kratko pred-
stavljeni namen, tema in značilnosti simpozija. 

V soboto, 10. novembra, se je simpozij nadaljeval v Celju, kjer je imel prvi be-
sedo Vojko Strahovnik, ki je ugotavljal, o čem sploh govorimo, ko omenjamo kul-
turo strahu, kakšna je ta kultura in kakšne narave je strah, ki naj bi to kulturo pre-
žemal, in ali je mogoča pot iz nje. Naslednji predavatelj, Stanko Gerjolj, je obrav-
naval strah in vzgojo v posttotalitarni družbi, vzorce vedenja in probleme v med-
osebni komunikaciji, ki so posledica totalitarne preteklosti, sledili sta predavanje 
Antona Jamnika z naslovom Soočenje s svojo ranljivostjo in smrtnostjo kot pot do 
poguma in predavanje madžarskega filozofa Bela Mestra o strahu in pogumu kot 
temeljnih prvinah antropologije zgodnjih modernih političnih filozofov. V drugem 
sklopu sobotnega dopoldneva so nastopili Krešimir Šimić, hrvaški filozof, ki je 
obravnaval strah v hrvaški religiozni literaturi 16. stoletja, madžarski filozof Gabor 
Kovács, ki je raziskoval, kako so vlogo strahu pojmovali nekateri politični teoretiki, 
slovenska zgodovinarka Tamara Griesser - Pečar je primerjala tajni policiji v nek-
danji Jugoslaviji in v Vzhodni Nemčiji in njuno taktiko zastraševanja, kot zadnji v 
sobotnem dopoldanskem sklopu pa je govoril Stanislav Slatinek, ki je obravnaval 
strah Cerkve pred odškodninskimi tožbami. Po kosilu je večina udeležencev odšla 
na ogled Hude jame, prikritega množičnega grobišča žrtev komunističnega povoj-
nega nasilja, ki je bilo odkrito šele v letu 2009. Ogled je omogočil in vodil Jože 
Dežman, ki je navzočim poskusil predstaviti to temno in več kakor hudo plat slo-
venske zgodovine. Pravzaprav takšnih dogodkov ni mogoče primerno opisati ali 
razložiti, kakor kažeta tudi molk in pretresenost udeležencev po povratku v Celje. 

Popoldne je vse navzoče nagovoril celjski škof Stanislav Lipovšek, predavati pa 
je začel hrvaški teolog Nenad Malović, ki je svoje razmišljanje Pogum za upanje 
skušal povezati z občutji po obisku Hude jame, predvsem pa je poudaril transcen-
dentno razsežnost upanja in ugotovil, da je izguba te razsežnosti nevarna in celo 
pogubna. Marcel V. Măcelaru, hrvaški teolog, je strah božji obravnaval kot začetek 
modrosti in poskušal predstaviti pravilno branje Svetega pisma v kulturi strahu, 
Corneliu Constantineanu, romunski teolog, je govoril o strahu, pogumu in upanju 
in o tem, da prava pot in pravi odgovor na kulturo strahu ni sumničenje, ampak 
ljubezen in gostoljubnost. Prispevek Tadeja Strehovca se je ukvarjal s področjem 
bioetike in s tem, kako lahko bioetika postane prostor za nevtralizacijo strahu. 

V popoldanskem delu sobotnega programa so možnost predstavitve dobili tudi 
študentje. Tokrat je nastopilo šest doktorskih in en dodiplomski študent, njihova 
predavanja pa so bila dobro pripravljena in kakovostna. Prvi je nastopil Mik Šetina 
s predavanjem Etična vzgoja kot način preseganja strahu pred človeškimi odnosi, 
naslednja Ana Martinjak Ratej s predavanjem Apokaliptične prvine v totalitarnih 
režimih, sledil je dodiplomski študent Daniel Golavšek, ki je predaval o spoznavni 
teoriji Alvina Plantinge. Za njim je bil na vrsti Sebastjan Kristovič, ki je imel preda-
vanje z naslovom Logoterapija in eksistencialni strah, Mateja Centa je govorila o 
negativnem vplivu medijev in okolice na vrednote in na samopodobo mladostnic, 
Jernej Šilak o strahu pred priznanjem religijske pripadnosti in o nuji po veri, Neja 
Samar Brenčič pa o demografskih spremembah, o staranju prebivalstva in o nara-
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ščanju strahu in tesnobe v populaciji starejših zaradi neenakosti v zdravju. Kakor 
vsak sklop predavanj se je tudi ta sklenil z diskusijo, v kateri so imeli študentje 
možnost razpravljanja z uveljavljenimi znanstveniki in ki je bila zaradi sproščeno-
sti in medgeneracijskega dialoga še posebno zanimiva. 

Na zadnji dan simpozija, v nedeljo, je imel uvodno predavanje Tomaž Erzar; kot 
pot iz človeške negotovosti in strahu je predstavil varno navezanost, ki pa jo mora 
človek najprej znati vzpostaviti. Nato je poljski sociolog Rafal Smoczynski predaval 
o protimigrantski moralni paniki in o kartiranju družbenih reakcij proti ekonom-
skim migrantom Osrednje in Vzhodne Evrope v Veliki Britaniji, Mari J. Osredkar pa 
je v prispevku Vera premaga strah razložil, kako lahko človeku pri srečevanju s tr-
pljenjem in smrtjo pomaga evangeljski nauk. Erika Prijatelj je predstavila vlogo 
religije, posebej krščanstva, pri premagovanju strahu v sedanjem globaliziranem 
svetu, kot zadnja predavateljica pa je nastopila Mateja Pevec Rozman, ki je razi-
skovala vlogo avtoritete in tradicije v kulturi strahu. Simpozij sta sklenila predse-
dnik organizacijskega odbora Bojan Žalec in predsednik programskega odbora Ja-
nez Juhant, ki sta se udeležencem zahvalila za sodelovanje in jim zaželela srečno 
pot domov. 

V štirih konferenčnih dneh se je zvrstilo mnogo kakovostnih znanstvenih pri-
spevkov, plodnih razprav, idej za nove projekte, spletla pa so se tudi nova osebna 
poznanstva in stiki; vse to kaže na uspešnost in tehtnost konference. Omembe 
vredno pa je tudi, da ob vsem razpravljanju o strahu udeleženci (razen morda 
ščepca strahu pred nastopanjem) na simpoziju strahu niso občutili. 

Ana Martinjak Ratej


