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In memoriam

prof. dr. Stanko Janežič
(1920–2010)

N

a praznik Marijinega rojstva – na malo mašo, kakor se reče v Prlekiji ‒ je po
dopolnjenem 90. letu sklenil svoje zemeljsko potovanje, svojo in nekako tudi
našo življenjsko mašo profesor dr. Stanko Janežič. Bil je mož lepe besede, ki jo je
smrt zavila v molk. Bil je vešč pisanja: pesniškega, pripovednega, znanstvenega.
Smrt mu je vzela iz rok pero; iz ust in iz srca mu je vzela besede, s katerimi je nagovarjal prijatelje in znance, otroke, študente in odrasle, tujce in domačine; iz grla
mu je vzela glas, s katerim je prepeval za ljudi in z ljudmi, njim in sebi v veselje in
tolažbo, Stvarniku v čast in zahvalo ter kdaj v tožbo in obtožbo.
Zdaj, ko ne more več ne pritrjevati ne ugovarjati, lahko povem, kako smo ga
nekateri videli kot človeka, kot profesorja in kot ekumenista.
Janežič je dajal vtis, da živi v nekem svojem svetu, vedno nekoliko mimo realnosti, odmaknjen od tegob vsakdanjosti, ki so se porajale v ljudeh in v družbi, pa
tudi v Cerkvi. Videti je bilo, da živi v nekakšni dostojanstveno vzvišeni drži ruskega
starca, ki si ne dovoli kaljenja miru, ki se ne obremenjuje s površnostjo vsakdana
ne z bolečinami praznine, kakor jih dolbejo v ljudeh zablode in grešne krivde, ali
tistih, kakršne »biti v svetu« neizbežno poraja. Zdelo se je nekako tako, kakor da
ga tuja stiska in bolečina ne bi zanimali, prizadevali, zato o njiju ni govoril in čez
njiju ni tožil. Nikoli ga nismo videli jokati. A prav tako ni razkrival svojih tegob in
tožil o svojih bolečinah. Dajal je vtis, kakor da jih nima. Morda jih je skrival, saj z
njimi ni hotel obremenjevati drugih. Drugače pa je bil vse do pozne starosti čvrst
in zdrav. Tudi ko je resno zbolel, o tem ni govoril, pa tudi ne o svojih strahovih, o
skrbeh in o smrti ‒ kakor da jih ne bi imel, kakor da ga vse to ne zadeva. S hladnostjo razuma in s trdnostjo volje je z vedênjem in besedo zatrjeval: »Bo že šlo!« in
»Ne dam se!« Tako je zmogel kljubovati vsem in vsemu ‒ kakor narava, ki ji je prav
vse, kar se dogaja: dan in noč, sonce in dež, senca in blisk.
V tej drži odmaknjene navzočnosti je Janežič lahko ohranjal izreden življenjski
optimizem. Bil je skoraj neomajen optimist, klonil ni pred nobeno nalogo, ki si jo
je zadal, in ni obupal pred nobeno življenjsko preizkušnjo. V svojem optimizmu je
bil seveda dovolj moder, da se ni loteval nedosegljivega in si ni nalagal neuresničljivega. Včasih se je zdelo, da bi se lahko dotaknil še česa, da bi lahko naredil še
kaj, pa ni. Razen kot kaplan med Slovenci v Italiji ni bil nikoli aktiven v pastorali.
Janežič je bil človek, ki je povsod videl kaj lepega in v vsem odkrival kaj dobrega, in to tako, da je lepo postavljal pred grdo, dobro pred slabo, luč pred temo.
Zato je dobrohotno sodil ljudi, tudi tiste z velikimi napakami, s hudimi krivdami.
Ljudi z obremenjujočo preteklostjo je ocenjeval po tistem dobrem, ki je še vedno
ostajalo v njih, in z vero, da je vsak zmožen spreobrnjenja, poboljšanja. S prizanesljivostjo je presojal slabosti drugih. Pravzaprav so bile zanj značilne tri temeljne
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drže: da je v vsem iskal dobro, da slabega ni postavljal v ospredje, čeprav ga ni
zanikal ne odobraval, in da vsake drugačnosti ni že v temelju razglašal za slabo, za
škodljivo oziroma krivoversko. Takšen je bil lahko zato, ker je ponotranjil držo svojega evangelijskega učitelja, ki ni prišel, da bi obsojal, temveč reševal, ki ni prišel,
da bi pogubljal, ampak ozdravljal (Lk 19,10; Mr 10,45). Ali pa je bil takšen zato, ker
je ob spoznanju, da se vsak človek lahko moti in da je vsak nagnjen h grešnosti ‒
to je ne nazadnje čutil tudi sam ‒, v sebi vendar zgradil »umirjeno ravnovesje vseh
krščanskih kreposti, ki jih mora duhovnik uresničevati na sebi, da jih potem more
uspešno priporočati drugim«. Bil je človek, ki o drugih nikdar ni govoril slabo. Takšen je bil zato, ker je bil nepokvarjen in ni nosil hudobije v srcu.
Janežič je bil človek reda in natančnosti, ki ni ničesar prepuščal naključju, in
človek inercij, ki je stopal v svet ob svojem času kakor sonce, ki vzhaja in zahaja,
kakor pomlad, poletje, jesen in zima, kakor plug, ki se dvigne iz brazde samo zato,
da se spet pogrezne vanjo. Imel je natančen urnik, ki se ga je strogo držal in od
njega redko odstopil, a kljub temu ni bil suženj reda. Red je bil okvir njegove svobode. Tudi poklic, v katerega je vstopil v mladosti, je zanj pomenil sprejetje reda
in sistema, ki ga je po eni strani omejeval, po drugi strani pa mu odpiral obzorja
svobode tako, da je lahko ne dolgo pred odhodom zatrdil: »Imel sem srečo, da
sem bil vedno svoboden.« Zanj je bila to zunanja, predvsem pa notranja svoboda,
ki je imela izvor v nekakšni vzvišenosti nad vsemi družbenopolitičnimi in religioznimi sistemi. Čeprav je z vsem srcem pripadal Cerkvi in njeni urejenosti, čeprav
je v njej in zanjo ustvarjal, je vendarle stal vzvišen nad njeno institucionalno sistemskostjo. Cerkev, kateri je torej ves pripadal, je bila zanj v prvi vrsti občestvo
bratov in sester v Kristusu, družina številnih in najbolj različnih narodov in kultur,
občestev in skupnosti, ki jih veže ista vera in napaja ista božja ljubezen v Kristusu
in druži isto upanje na slavo poveličanja. Cerkve predvsem ni pojmoval kot sistem,
kot organizacijo ali institucijo, temveč je zrl v njej globalno občestvo ljubezni, ki
se izraža v najrazličnejših znamenjih. Tej Cerkvi je bil predan in ta mu je bila okvir,
ki si ga je izbral za svoje ustvarjanje, sanjarjenje, pesnjenje in za pripovedovanje.
Janežič ni bil slepo predan in zavezan nobenemu sistemu in nobenemu človeku
sistema. Z vsemi je bival v nekakšni kritični distanci.
V ta okvir ujetosti v svobodo je mogoče uvrščati tudi njegovo znanstveno in
poklicno delo v službi edinosti kristjanov. Njegovi ekumenski spisi, ki jih je več kakor štiristo, so prežeti s tremi temeljnimi idejami: poznati, razumeti, živeti. Kristjani različnih Cerkva se morajo poznati: najprej sami sebe, potem pa tudi drug drugega. Poznati morajo zgodovino in skupne, predvsem pa različne poglede, pa tudi
učenje in versko ter liturgično življenje drug drugega. Iz tega poznavanja se rodi
razumevanje svoje lastne specifičnosti in hkrati obstoja drugačnosti ter bogastva
drugih v njihovi posebnosti. Poznanje in razumevanje drugih krščanskih Cerkva,
skupnosti in njihovih teologij pa vodi do spoznavanja vsega, kar nas druži, kar nam
je skupno in nas veže, pa tudi do spoznanja tistega, v čemer smo različni. Razumevanje nam razsvetli in odkrije ne samo, zakaj smo različni in se razhajamo, temveč tudi to, da marsikje in marsikdaj to niso bistvene razlike, ampak le zunanji,
simbolni ali verbalni izraz vsem istega: skrivnosti in resnice ene vere, ki je vsem
skupna. Razumevanje nam seveda odkrije tudi tisto, v čemer se (morda bistveno)
razhajamo, prav tako pa tudi dejstvo, da je tega sila malo. Poznanje in razumeva-
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nje nas končno vodita do odkritja, da je vsa različnost krščanskih Cerkva in njihovih izročil izraz ene in iste nedoumljive skrivnosti Jezusa Kristusa in troedinega
Boga. Vsa pestrost krščanskih in cerkvenih izročil je izraz istih skrivnosti vere, zato
nihče ne more reči, da ima samo on sam absolutno prav in drugi absolutno narobe, in nihče ne more sebe poviševati na račun odklanjanja drugih.
Življenje, ki ga je mogoče graditi na izhodiščih, katere je Janežič dosledno zagovarjal in si zanje prizadeval, je edinost v različnosti, ki naj vlada v krščanskih
občestvih in med krščanskimi Cerkvami in skupnostmi. Edinost v različnosti zahteva spoštovanje drugačnosti drugega. Ker je vsak za vsakogar drugi in drugačen,
ni nihče podcenjevan in ponižan, temveč obogaten z drugačnostjo drugega, hkrati pa vsak bogati drugega s svojo drugačnostjo. Življenje edinosti v Cerkvi je tako
podarjanje in prejemanje. Ena Cerkev podarja drugi svojo drugačnost, ki jo druga
sprejema po načinu svoje drugačnosti (enkratnosti), prav tako pa podarjajoča prejema drugačnost sprejemajoče. To moreta obe zato, ker nobena ni sama od sebe
in nobena sama zase, temveč sta obe iz Njega – obe prejemata od Njega svoj obstoj in svoje poslanstvo; obe sta torej za druge. Obe prejemata moč, torej »milost
na milost« (Jn 1,16). Obe imata v Njem tudi svoj končni cilj in eshatološko dopolnitev, zato tudi sta od Njega, po Njem, v Njem in Zanj, to pa prav toliko, kolikor sta
druga za drugo in druga z drugo. Takšno življenje v edinosti in takšna edinost Cerkve sama v pestrosti teoloških pogledov, liturgij in obredov vzhodnih in zahodnih,
severnih in južnih Cerkva je bila za Janežiča vizija, upanje, cilj, ki je v skladu z Jezusovo gorečo prošnjo: »da bi bili vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi« (Jn
17,21). V prispodobi lahko rečemo, da je bila edinost Cerkve za Janežiča kakor
polifonija, večglasnost znotraj enega zbora. Že je slišal ubranosti napeva te krščanske edinosti v različnosti in že videl v mozaični sestavi ikone iz mnogih dragocenih
kamenčkov, kjer mora vsak biti prav tam, kjer je, in takšen, kakor je, saj samo celota odseva pravo podobo. Napev in ikona (melodija in podoba) v edinosti, ki jo
pojeta in razkrivata različnost in množičnost krščanskih Cerkva, je bila zanj Ljubezen. V ljubezen se je stekalo skoraj vsako njegovo govorjenje, pisanje, petje in
razpravljanje. Tako je dojemal, verjel, učil in po svoje živel, da je prav Ljubezen
tisto, kar je največje, kar je »vse v vsem« (1 Kor 15,28), ker je to Bog sam, ki je v
Jezusu Kristusu, učlovečeni Besedi, odrešujoča ljubezen in v Svetem Duhu vse oživljajoča, prenavljajoča in zedinjajoča moč. Ne nazadnje so se vse njegove pesmi,
razprave, vizija edinosti in delo zanjo stekali v troedinost božje ljubezni. V edinost
torej, ki naj jo Cerkev prihodnosti uresniči prav po vzoru Svete Trojice.
V takšno edinost je veroval, za takšno edinost si je prizadeval, zanjo gorel, o njej
govoril in vanjo upal. Čeprav se je dobro zavedal, da je še daleč, je vendarle verjel,
da so njene kali že zdaj tu, da se že dogaja. Navzoča je posebno tam, kjer se kristjani različnih Cerkva zbirajo, sodelujejo, razmišljajo, razpravljajo in skupaj molijo.
Svojo ekumensko ustvarjalnost je Stanko Janežič predstavljal in oblikoval v strokovnih in znanstvenih razpravah, v revijah in v štirinajstih monografijah. Prav tako
je svojo ekumensko vizijo kot profesor posredoval številnim generacijam študentov Teološke fakultete na enoti v Mariboru in na strokovnih in znanstvenih simpozijih doma in v tujini. Bil je med vodilnimi organizatorji in duša ekumenskih simpozijev med pravoslavnimi in katoliškimi teologi v nekdanji Jugoslaviji. Bil je tudi
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organizator številnih ekumenskih sestankov in srečanj med evangeličani, zastopniki binkoštne in drugih krščanskih Cerkva in skupnosti in slovenskimi katoličani.
Posebno dobre odnose je gojil s predstavniki pravoslavne Cerkve v Sloveniji in na
Vzhodu, zlasti v Rusiji. Janežič zavzema pri nas tako na znanstvenoteoretičnem
kakor tudi na pedagoškopraktičnem področju najvidnejše mesto po Francu Grivcu.
To velja še posebno za čas po drugem vatikanskem zboru.
Stanko Janežič se je zapisal v slovensko zgodovino tudi kot umetnik lepe slovenske besede, kot pesnik in pripovednik. Njegovo literarno delo obsega devetnajst pesniških zbirk, enajst proznih knjig in štiri knjige pesmi v prozi. Upravičeno
ga je mogoče imenovati pesnik Slovenskih goric.
Za znanstveno, umetniško in uredniško delo, za pokončno, vztrajno, marljivo in
svojemu poslanstvu predano življenje naj mu velja iskrena hvala. Naj uživa zdaj v
božji ljubezni uresničeno edinost in v brezmejnosti živeto pesem brez besed.
***
Stanko Janežič, teolog, pesnik in pisatelj, se je rodil 8. avgusta 1920 pri Sv. Miklavžu pri Ormožu. Teologijo je študiral v Mariboru, v Ljubljani in v Rimu, kjer je
na Vzhodnem inštitutu doktoriral s tezo o Tihonu Zadonskem, in se izpopolnjeval
v Parizu. V duhovnika je bil posvečen leta 1945. Bil je tudi duhovnik vzhodnega
bizantinsko-slovanskega obreda, zato je na mnogih župnijah, posebno v času ekumenskih osmin, katoliškim vernikom odkrival bogastvo vzhodnega bogoslužja. Kot
duhovnik je do leta 1969 deloval med Slovenci na Tržaškem. V letih 1970‒1999 je
predaval na Teološki fakulteti v Ljubljani in v Mariboru osnovno bogoslovje, zlasti
ekumensko teologijo.
V Mariboru je poleg predavanj na Teološki fakulteti odpravljal še druge službe.
Na Tržaškem je urejal ekumenski zbornik Kraljestvo Božje. Od leta 1970 do smrti
je bil urednik ekumenskega zbornika V edinosti. Leta 1988 je oživil in nato urejal
revijo Dom in svet. Bil je ustanovitelj Slomškove založbe in njen urednik do smrti.
V vseh zbornikih in v drugih revijah je objavljal svoje članke, razprave in eseje.
Njegova bibliografija obsega prek 490 enot.
Poleg znanstvenega in umetniškega dela je pomembna tudi njegova vloga pri
navezovanju stikov s slovenskimi pisci in kulturniki iz povojne emigracije.
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Fanika Krajnc - Vrečko

Janežičev ustvarjalni duh

P

rofesor dr. Stanko Janežič (1920–2010) je že od mladostnih let pisal pesmi,
prozo in pesmi v prozi, po študiju teologije pa tudi teološke članke in razprave
ter esejistiko.
Izdal je 19 pesniških zbirk, 11 knjig proze, 4 knjige pesmi v prozi in 14 knjig s
povsem teološko vsebino. Kot urednik Doma in sveta je leta 1988 oživil to revijo,
bil pa je ustanovitelj in dolgoletni urednik (1970–2009) ekumenskega zbornika V
edinosti. V obeh zbornikih in v drugih revijah je objavljal svoje članke, razprave in
eseje. Njegova bibliografija šteje prek 480 zabeleženih enot. Bil je eden najbolj
vnetih ekumenskih delavcev na Slovenskem, pomembna pa je tudi njegova vloga
v navezovanju stikov s slovenskimi pisci in kulturniki med povojno emigracijo.
Začetki ustvarjalnega dela prof. dr. Stanka Janežiča segajo v njegovo najzgodnejše obdobje, saj ga že leta 1940 zasledimo med avtorji Majolike (Čakš et al. 1940),
pesniškega almanaha osmošolcev Klasične gimnazije v Mariboru. Njegove prve objavljene pesmi v tem almanahu – Sebi, Moje srce, Klopotci in Končna pesem – razodevajo pesniško dušo mladega Slovenskogoričana, pa tudi objavljena črtica – Nedelja je pa naša – razkriva njegov svojevrstni slog pisanja, za katerega lahko rečemo,
da ostaja izviren v vseh poznejših Janežičevih delih. Še isto leto ga znova srečamo
že kot bogoslovca, a tokrat tudi kot sourednika rokopisnega lista mariborskih bogoslovcev Lipica. Kot urednik leposlovnega dela Lipice je Janežič v tretji številki tega
bogoslovnega časopisa objavil svoj govor, ki ga je imel na proslavi ob 70-letnici Frana Saleškega Finžgarja – Finžgarju je posvečena celotna številka. O svojih prvih literarnih in uredniških začetkih je pisal v zborniku ob 130-letnici visokega šolstva v
Mariboru (Janežič 1991, 240–255). Vojna in razmere po njej so spremenile tok Janežičevega življenja, njegovo literarno, strokovno in znanstveno ustvarjanje pa se je
nadaljevalo in razvijalo skozi njegove naslednje življenjske postaje, najprej v bogoslovju v Ljubljani, kamor se je leta 1941 preselilo mariborsko bogoslovje, nato v Rimu
in v Parizu, pa seveda v »tržaških« letih in pozneje znova v Mariboru.

1.

C

Zbirke pesmi

elotno Janežičevo ustvarjanje je mogoče razdeliti v štiri vsebinski sklope (Krajnc
- Vrečko 2010, 195). Prvi sklop so zbirke pesmi, ki jih je avtor izdajal kot samostojne publikacije. Prva, z naslovom Romar s kitaro, je izšla leta 1951 v Trstu, nato
sta v šestdesetih letih izšli dve zbirki: Moja podoba (1962) in Tihe stopinje (1968),
obe v Trstu. V sedemdesetih letih sta izšli pesniški zbirki Iz oči v oči (1974, Celje) in
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Ravnovesje (1977, Maribor). Naslednji zbirki iz osemdesetih let nosita naslova Gorice (Maribor, 1980) in Puntarji (Celovec, 1988). Zadnjih dvajset let je bil avtor najbolj plodovit, saj je v devetdesetih letih izšlo kar sedem pesniških zbirk ali pesmi v
prozi, večinoma pri »njegovi« Slomškovi založbi: Božja obzorja (Maribor, 1990);
Morje (Trst, 1992); Izbrane pesmi (Maribor, 1993); Večerno žarenje (Maribor, 1995);
Praznik življenja (Maribor, 1997); Sveta dežela (Maribor, 1999), Nove zarje (Maribor, 2000); potem pa še Besede in molk (Maribor, 2001); Vsepesem (Maribor, 2005);
Vrtiljak (Maribor, 2006) in zadnja pesniška zbirka Kroženje (Maribor, 2008).
O Janežičevih pesmih literarna zgodovina še ni rekla zadnje besede. Zadnja leta
je v glavnem v vseh njegovih pesniških zbirkah spremna beseda literarnega teoretika in komparativista Denisa Poniža. Poniž je o Janežiču in o njegovi poeziji zapisal: »Malo slovenskih duhovnikov je, ki bi živeli tako polno, človeško tako raznovrstno, umetniško izjemno oblikovano in razmišljajoče življenje, ki bi se tako scela in z največjo ljubeznijo predajali drugim ljudem, poklicu in dolžnostim, ki nam
jih narekuje ne dolžnost vsakdana, marveč vrhunska etika, ki se rojeva iz našega
razmerja do Boga in transcendence … Dom/domovina je Stanku Janežiču kraj največjega razodetja in miline, tisto, kar lahko človek doživi samo, če zna prisluhniti
utripu lastnega srca. Mnoge prvine te zaveze lastni človečnosti in domovini, prostoru dejavne ljubezni in žlahtne tradicije, so ostale zapisane in ubesedene v njegovi poeziji.« (Poniž 2010, 181–182) Janežič je pesnik Slovenskih goric v najžlahtnejšem pomenu te besede. Njegova izpričana ljubezen do doma, domovine, Boga
in do vsega lepega, kar se odkriva človeku v njegovem odnosu do sveta, vse to ga
je zaznamovalo kot enega žlahtnih sodobnih pesnikov, ki so še znali prisluhniti
utripu svojega srca in ga zliti v »vsepesem«.

2.

P

Prozna dela

rozna dela je začel objavljati že v dijaških letih, in to kot osmošolec klasične
gimnazije v Mariboru. Njegove otroške črtice z naslovom Zemlje sadovi so izšle v Domu in svetu leta 1939. Naslednja leta je objavljal krajša prozna besedila,
tako je v Slovenskih večernicah 1943 objavil zgodbo Krik iz goric. Janežičeve knjige
proze so začele izhajati v petdesetih letih: Mlin ob potoku (Celovec, 1952), sledijo
Tržaški obrazi (Gorica, 1968); v osemdesetih letih smo dobili tri knjige proze: Zemljaki (Gorica, 1980), Zemlja in ljudje (Celovec, 1981) in Sončni šotori (Celje, 1985).
V devetdesetih letih je izdal zgodbe iz študentskega življenja z naslovom Na razpotju (Koper, 1992); novele Med domom in svetom (Koper, 1992); kratko prozo
Samoizpovedi (Ljubljana in Trst, 1994); Zublji vojne (Maribor, 1995); Moj prvi dnevnik (1944–1946) (Maribor, 1998); Krogi navzven (Maribor, 2000) in Janez Goričan
(Maribor, 2009), zadnje njegovo delo ob devetdesetletnici življenja, v katerem je
pripravil izbor celotnega svojega dela, pa je Med zemljo in nebom (Maribor, 2010).

Prozno delo je ob njegovi devetdesetletnici ocenil Jože Zadravec in poudaril, da
so njegova dela odsevi, ki nikoli ne minejo: »Z njegovim imenom zaživijo pred menoj prelesti slovenskogoriških domačij, stoletne navade, prazniki, preprosti ljudje,
njihova čustvovanja, narava v vseh letnih časih, mavrica nepopisnih barv, cvetlic,
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trav in gozdov, potokov in dobrih ljudi. Pred mene stopi podoba dobrosrčnega,
tankočutnega človeka, ki prisluškuje tišini v sebi, se poglablja vase in v sočloveka,
zavzeto doživlja lepoto v naravi in se prek nje vživlja v svet duhovnega in vzpenja v
obzorja onstranskega; zaživi duhovna meditacija, z njo dih zemlje in ljudi, odmevi
časa in pokrajine, frančiškovska himničnost vsemu, kar na svetu rado biva. Sredi
tega se ta romar odpira ‘zarjam večnega življenja’.« (Zadravec 2010, 170) Ne glede
na navezanost na rodno zemljo, na družino in na domovino je v njegovi prozi navzoč širok smisel za meditacijo o Bogu, o človeku in o svetu, to pa že opredeljuje
njegov naslednji ustvarjalni vsebinski sklop, ki ga prinašajo teološka dela.

3.

V

Teološka dela

Janežičevo izvirno strokovno teološko delo sodijo dela, ki so izšla v samostojnih publikacijah: Vzhodni bratje (1961), v Trstu; Imitazione di cristo secondo
Tihon Zadonskij (doktorska disertacija, Trst, 1962); duhovne misli za nedelje in
praznike Radost življenja (Gorica, 1966); Edinost med brati (Ljubljana, 1966); ekumenske meditacije Eno v Kristusu (Celje, 1975 in 1976); Temelji ekumenizma (Maribor, 1978); Ekumenski leksikon (Maribor, 1986); soavtor knjižice Ruska cerkev
(Ljubljana, 1988); Slovenske žalostinke in hvalnice (Maribor, 1989); Slomšek in naš
čas – šmarnice (Maribor, 1992 in 1997). Ob jubilejnem letu 2000 je pripravil delo
Poti cerkvene edinosti (Maribor, 1998). Prevod disertacije iz leta 1962 je izšel pod
naslovom Ruski starec Tihon Zadonskij (Maribor, 2000); zadnja teološka dela pa
so: priročnika Ekumenizem (Maribor, 2003) in Ekumenski dialog (Maribor, 2006)
in delo Slava Bogu – mir ljudem: razmišljanja o Bogu, Kristusu in Cerkvi ob nedeljah in praznikih cerkvenega leta (Maribor, 2007).
Janežičev naslednik pri urejanju ekumenskega zbornika V edinosti Vinko Škafar
je ob njegovem teološkem delu zapisal: »Stanko Janežič je legenda slovenskega
teoretičnega ter praktičnega ekumenizma in predvsem slovenski ‘starec’, podoben
častitim ruskim ‘starcem’, ki imajo v duhovnosti pravoslavne ruske Cerkve posebno pomembno mesto.« (Škafar 2010, 169) Nedvomno pa je Janežičevo
ekumensko delo izvirno in izjemno za slovenske razmere. Ekumenski priročniki,
med katerimi zavzema Ekumenski leksikon najpomembnejše mesto, bodo ostali
še dolgo temeljna literatura na Teološki fakulteti. Poleg ekumenizma se je posvetil tudi delu Antona Martina Slomška in faksimilom Slomškovih del ter delom o
Slomšku napisal predgovore ali spremne besede.

4.

N

Uredniško delo in soavtorstvo

ajpomembnejše uredniško delo Stanka Janežiča je že omenjeni ekumenski
zbornik V edinosti, ki ga je urejal od leta 1970 do 2009; v letih 1988–1998 je
oživil in urejal zbornik Dom in svet, leta 1971 in 1972 pa revijo Nova mladika. Kot
ustanovitelj in urednik Slomškove založbe v Mariboru je uredil številna dela, pri
katerih je bil po večini tudi avtor spremnih besedil ali soavtor. Navajam le nekatera vidnejša uredniška in soavtorska dela.
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Že leta 1940 je s soavtorji izdal gimnazijski pesniški almanah z naslovom Majolika: na razstanku osmošolcev Klasične gimnazije v Mariboru; že omenjena črtica
Krik iz goric je Janežičev prispevek v Mohorjevih Slovenskih večernicah za leto
1943; med urednikovanjem pri Slomškovi založbi v Mariboru so pod njegovim
uredniškim imenom med drugim izšle knjige Miklavževski zbornik: ob 300-letnici
cerkve sv. Miklavža (1692–1992) in 340-letnici cerkve v Jeruzalemu (1652–1992)
(1992); Pogledi krščanskih cerkva na družino (1994); Franc Ksaver Meško: 1874–
1964: ob 120-letnici rojstva in 30-letnici smrti (1994); Škof Ivan Jožef Tomažič
1876–1949: ob120-letnici rojstva (1996); Škof Anton Martin Slomšek (1800–1862)
(1996); Pridige o Slomšku: postni govori v mariborski stolnici (1997); Franc Kosar,
Anton Martin Slomšek, knez in škof lavantinski (1997; delo je v nemškem izvirniku
izšlo leta 1863); v souredništvu z Janezom Juhantom: Janez Evangelist Krek: (1865–
1917) (1998). Vsa njegova uredniška dela niti niso zabeležena, zanesljivo pa drži,
da je Janežičeva vloga pri ustanovitvi Slomškove založbe v Mariboru ključnega
pomena za danes dokaj uspešno založniško hišo.
Neprecenljive vrednosti so Janežičevi pogovori z znanimi teologi in kulturniki,
ki so po drugi svetovni vojni živeli in delovali v izgnanstvu, med njimi so najbolj
znameniti dr. Vladimir Kos, Stanko Kociper in Zorko Simčič. Poleg tega, da je objavljal pogovore z njimi, jih je tudi osebno popeljal po slovenskih mestih, posebno
še po osamosvojitvi Slovenije, ko je tudi sam osvetlil in razkril usode slovenskih
izgnancev in izseljencev.
Kot aktivnemu in pozneje upokojenemu profesorju je Teološka knjižnica Maribor vodila osebno bibliografijo v sistemu COBISS, tako da jo je mogoče spremljati tudi na spletu, čeprav njegove mnoge objave po zbornikih, po časopisih in po
drugih publikacijah – predvsem iz zgodnejših let njegovega ustvarjanja – tam niso
vidne. Vsekakor je danes v tem slovenskem bibliografskem katalogu 484 bibliografskih zapisov in prav zadnji med njimi je knjiga Med nebom in zemljo, ki jo je
sam pripravil in uredil ob svoji 90-letnici in je izšla julija 2010. V uvodu je zapisal:
»Poslavljam se od tega sveta, od zemlje in neba, teh mojih 90 let, in se hkrati vračam v zemljo, iz katere sem izšel, in odhajam v nebo, po katerem sem nenehoma
hrepenel in ki je moj pravi dom. Med zemljo in nebom, v tesni povezanosti z njima,
v naročju vsenavzočega Boga, Stvarnika zemlje in neba in človeka, bom živel polnost edinosti in ljubezni na vekomaj.«
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S

pomladi leta 2009 je pri Župnijskem zavodu Ljubljana Dravlje izšla knjiga slovenskega jezuita, biblicista p. Jožeta Plevnika, Razodetje po Janezu. Ob tej priložnosti je p. Plevnik za Slovenske jezuite (2009, št. 251 (avgust)) povedal: »Letos
sem izdal knjigo o Janezovem evangeliju in s tem bistveno zaključil svoje delo.
Želel sem odpreti slovenskim bralcem sporočilo knjig Nove zaveze in jim omogočiti duhovno življenje, ki diha iz njih, posebno iz Pavla in Janeza. Takih knjig v slovenskem jeziku manjka. Rad bi še napisal komentar o Knjigi Razodetja po Janezu,
zadnji knjigi v Novi zavezi. Hotel sem zapolniti to vrzel in hkrati spodbuditi druge,
da nadaljujejo, kjer sem oz. bom jaz nehal.« Komentarja zadnje knjige Svetega
pisma mu ni več uspelo izdati. Umrl je dne 6. junija 2010 v jezuitski skupnosti v
Torontu, kjer je preživel šestdeset ustvarjalnih let svojega življenja.
Jože Plevnik se je rodil dne 18. decembra 1928 v Stožicah pri Ljubljana. V njegovo mladost je kruto posegla druga svetovna vojna. Kot mladoletnik se je pridružil protikomunističnemu gibanju in je moral zato leta 1945 zapustiti domovino in
se zateči na avstrijsko Koroško, kjer je tri leta preživel v begunskih taboriščih. Kljub
nenehnim pritiskom Angležev, ki so ga hoteli skupaj z drugimi begunci vrniti v Jugoslavijo, mu je v tem času uspelo v Lienzu in nato v Spittalu končati gimnazijo, to
pa mu je dalo podlago in spodbudo za nadaljnji študij. Leta 1948 je odšel v Kanado, kjer se je s pridnostjo in nadarjenostjo hitro vključil v skupnost in se naučil
jezika. Leta 1950 je v jezuitskem kolegiju v Halifaxu blizu Toronta zaprosil za sprejem k jezuitom. Po dveh letih noviciata ga je biblicist p. David Stanley navdušil za
študij Svetega pisma in klasičnih jezikov, tako da je opustil prvotno zanimanje za
matematiko in se posvetil hebrejščini, grščini in latinščini. Po končanem študiju
filozofije in teologije je bil leta 1964 v Torontu posvečen v duhovnika. Čez dve leti
je odšel na študij Svetega pisma v Würzburg v Nemčijo, kjer sta skupaj s slovenskim rojakom Alojzijem Ambrožičem študirala pri Rudolfu Schnackenburgu, takrat
najbolj priznanem nemškem eksegetu Nove zaveze. Leta 1971 je promoviral z disertacijo iz Pavlove teologije: The Parousia of the Lord According to the Letters of
Paul: An Exegetical and Theological Investigation. Ker se je moral že isto leto vrniti v Kanado, kjer je na jezuitski teološki šoli Regis College na torontski univerzi
začel predavati eksegezo in teologijo Nove zaveze, mu disertacije ni uspelo izdati.
A tema o ponovnem Gospodovem prihodu je ostala vse življenje osrednji predmet
njegovega študija in predavanj.
Prof. Plevnik je bil zelo marljiv preučevalec Svetega pisma in zavzet predavatelj.
Objavil je številne eksegetske razprave v uglednih mednarodnih revijah. Prvo daljšo razpravo iz svojega neobjavljenega doktorata je objavil leta 1975 v zborniku, ki
je bil posvečen njegovemu domačemu profesorju p. Stanleyu: »The Parousia as
Implication of Christ’s Resurrection: An Exegesis of 1 Thess 4:13–18,« v: Word and
Spirit: Essays in Honor of David Michael Stanley SJ, 199–277 (Willowdale: Regis
College). Drugi del neobjavljenega doktorata je objavil v vodilni svetovni biblični
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reviji Biblica (1979:71–90): »1 Thess 5,1–11: Its Authenticity, Intention and Message«. Sledila so najbolj plodna leta Plevnikovih znanstvenih objav: »The Origin
of Easter Faith according to Luke,« Biblica 61 (1980): 492–508; »The Taking up of
the Faithful and the resurrection of the Dead in 1 Thessalonians 4:13–18,« Catholic biblical quarterly 46 (1984): 274–283; »The Eyewitnesses of the Risen Jesus in
Luke 24,« Catholic biblical quarterly 49 (1987): 90–103; What are They Saying
about Paul? (New York/Mahwah: Paulist Press, 1986); »The Center of Pauline
Theology,« Catholic biblical quarterly 51 (1989): 461–478; »The Ultimate Reality
in 1 Thessalonians,« Ultimate Reality and Meaning 12 (1989): 256–271; »Pauline
Presuppositions,« v: Raymond F. Collins, The Thessalonian Correspondence. BETL
87 (Leuven: Univ. Press, 1990), 50–61; »Son of Man Seated at the Right Hand of
God: Luke 22,69 in Lucan Christology,« Biblica 72 (1991): 331–347; »Honor/Shame«, v: John J. Pilch in Bruce J. Malina, Biblical Social Values and Their Meaning:
A Handbook (Peabody: Hendrickson, 1993), 95–104; »1 Thessalonians 4,17: The
Bringing in of the Lord or the Bringing in of the Faithful,« Biblica 80 (1999): 537–
546; »The Destination of the Apostle and of the Faithful: Second Corinthians
4:13b–14 and First Thessalonians 4:14,« Catholic biblical quarterly 62 (2000): 83–
95; »The Understanding of God at the Basis of Pauline Theology,« Catholic biblical
quarterly 65 (2003): 554–567. Leta 1997 je izdal svoje najpomembnejše delo Paul
and the Parousia. An Exegetical and Theological Investigation (Peabody: Hendrickson Publishers), v katerem je svojo doktorsko raziskavo o drugem Jezusovem
prihodu v Pismu Tesaloničanom razširil na vsa Pavlova pisma. Nekaj mesecev pred
smrtjo pa mu je uspelo pripraviti še dopolnjeno pregledno študijo What are They
Saying about Paul and the End Time? (New York, Mahwah: Paulist Press, 2009), v
kateri svojo predstavitev teologije upanja ob Gospodovem vstajenju in ob njegovem drugem prihodu sooči z aktualnimi eksegetskimi vprašanji.
Leta 1991 je p. Plevnik na povabilo akad. prof. dr. Jožeta Krašovca prišel prvič
kot predavatelj tudi na »domačo« Teološko fakulteto v Ljubljani. Vse do leta 2000
je potem občasno prihajal kot gostujoči profesor predavat eksegezo Pavlovih pisem in evangelijev. Zdi se, da se mu je tako uresničil dolgoletni sen: tudi svojim
rojakom je lahko spregovoril o bogastvu svetopisemske modrosti. Intenzivno je
namreč začel prirejati svoja dela za slovenske študente teologije in pripravljati izdaje tudi za širšo javnost. Poleg skript je v Bogoslovnem vestniku objavil šest strokovnih razprav (»Pomen vstajenjske skrivnosti v 1 Kor 15,« 1977:479–493; »Kristusov prihod v Pavlovih pismih,« 1980:415–433; »Priče vstalega Jezusa, Luka 24,«
1986:301–308; »Poslednja resnica v 1. pismu Tesaloničanom,« 1989:259–261;
»Čas in trenutek Gospodovega dne: 1 Tes 5,1–11,« 1995:507–517; »Zasmehovanje Jezusa v sinoptičnih evangelijih,« 1998:161–170), pri Župnijskem zavodu v
Dravljah pa je izšlo pet njegovih knjig krajših komentarjev apostola Pavla in evangelijev: Apostol Pavel: S Kristusom v Božjo slavo: Oris Pavlove teologije (2004),
Evangelij po Marku (2005), Evangelij po Luku: Teologija in duhovnost (2008), Evangelij po Mateju: Teologija in duhovnost (2008), Evangelij po Janezu: Teologija in
duhovnost (2009). Z velikim navdušenjem je spremljal pripravo Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma in ob njegovem izidu na znanstvenem simpoziju v Ljubljeni leta 1996 sodeloval z razpravo: »B. Lonergan’s cognitional theory and
the hermeneutics of form criticism« (v: Jože Krašovec, ur, The Interpretation of
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the Bible: The International Symposium in Slovenia, JSOT Supp. 289 (Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1998), 1513–1529). Ob izidu faksimilov najstarejših
slovenskih bibličnih prevodov je pripravil obsežno terminološko študijo o nekaterih teoloških terminih v Dalmatinovi Bibliji: »Vocabulary fot the Notions of Salvation, Righteousness, Transformation, Resurrection, and Faith in Dalmatin’s Bible,«
v: Jože Krašovec, Majda Merše in Hans Rothe, ur., Matthäus-Evangelium (1555).
Paulus, Römerbrief (1560). Paulus-Briefe (1561, 1567). Psalter (1566). Neues Testament (1581–1582). Pentateuch (1578). Proverbia (1580), Biblia Slavica, Ser. 4,
Südslavische Bibeln, Zv. 3 (Paderborn: F. Schöningh, 2006), 369–397. Čeprav se je
že boril z boleznijo, je leta 2007 še sprejel službo generalnega sekretarja mednarodnega bibličnega kongresa za študij Stare zaveze (IOST) v Ljubljani in sodeloval
pri zahtevnem organizacijskem in lektorskem delu enega najbolj prestižnih srečanj
svetovnih bibličnih strokovnjakov.
Vse do zadnjih dni svojega življenja je ostal p. Plevnik zavzet preučevalec in
oznanjevalec Svetega pisma. Čeprav je moral zaradi izgube domovine v mladosti
veliko pretrpeti, je z marljivostjo in doslednostjo dosegel v tujini velik ugled in
priznanje v strokovnih krogih. V spominu svojih kolegov in sobratov ostaja zapisan
kot skromen in vesel ter vedno optimistično razpoložen. Ta njegova drža je nedvomno temeljila na njegovi globoki veri v božjo zvestobo in na nepreklicni ljubezni
do človeka, ki se je razodela v smrti in v vstajenju Jezusa Kristusa. Najraje je pisal
in razmišljal o njegovem ponovnem prihodu. Verujemo, da je sedaj že za zmeraj
z njim (1 Tes 4,17) in pri njem posreduje za sodobne iskalce in oznanjevalce božje
besede.
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