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Burkhard Josef Berkmann. Katholische Kirche und Europäische Union im
Dialog für die Menschen: Eine Annäherung aus Kirchenrecht und Europarecht. Kanonistische Studien und Texte
54. Berlin: Duncker & Humblot, 2008.
686 str. ISBN: 978-3428124879.
V kanonskopravni zbirki berlinske založbe Duncker & Humblot, ki jo urejata
prof. dr. Anna Egler s Teološke fakultete
v Mainzu in dr. Wilhelm Rees, profesor
cerkvenega prava na Teološki fakulteti
v Innsbrucku, je izšla knjiga Burkharda
Josefa Berkmanna Katholische Kirche
und Europäische Union im Dialog für die
Menschen. Eine Annäherung aus Kirchnerecht und Europarecht.
Kaj lahko Cerkev doprinese k združeni
Evropi in kaj ima EU povedati Cerkvi? Katere so pristojnosti, meje in možnosti sodelovanja obeh pravnih subjektov in kako
lahko prispevata k večjemu blagru vernikov in prebivalcev EU? Ta in podobna
vprašanja, ki so postala aktualna v zadnjem desetletju in še posebno v času
sprejemanja evropske ustavne pogodbe,
so avtorja spodbudila k doktorskemu študiju na Leopold Franz Universität v Innsbrucku. Pisec omenjenega dela je razmerja med Cerkvijo in EU pobliže spoznal
ob opravljanju prakse v Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE)
v Bruslju in v Svetu evropskih škofovskih
konferenc (CCEE) v St. Gallnu v Švici.
Znanstvena monografija je razdeljena na osem poglavij (21–578), ob koncu
pa sledi bogat seznam virov in literature
(579–667), register kanonov Zakonika
cerkvenega prava (ZCP 1983) (668–
671), register sekundarnih pravnih dokumentov in sodb (672–674) ter osebno in stvarno kazalo (675–686).
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V poglavju A (21–41) avtor opisuje
temelje za vzpostavitev odnosov med
Cerkvijo in EU in se sprašuje, kako daleč
je njune odnose mogoče tudi pravno
določiti. V tem delu predstavi pojme,
kakor sta državno cerkveno pravo in
verska svoboda, in razvojne faze pravne
ureditve, ki zadevajo področje religije v
Evropi. Na praktičnih primerih pomembnejših sodb Evropskega sodišča
za človekove pravice opredeli pristojnosti Cerkve in države in mešana področja
njunega nujnega sodelovanja, kakor so
na primer civilni učinki cerkvenega zakona. Pojasni naravo Cerkve, kakor jo je
opredelil drugi vatikanski cerkveni zbor
(1962–1965), ki je v Dogmatični konstituciji o Cerkvi zapisal, da je Cerkev duhovna in hkrati vidna, vendar obe plati
sestavljata eno stvarnost (LG 8). Cerkev
je urejena kot družba in obstaja v konkretnih vernikih na nekem določenem
ozemlju, ki so hkrati tudi državljani neke
določene države, zato je sodelovanje
med Cerkvijo in državo potrebno in nujno. EU se je v tem smislu z Lizbonsko
pogodbo zavezala, da bo s Cerkvijo gojila odprt, stalen in reden dialog (čl. 17).
Poglavje B (42–128) je posvečeno
vprašanjem individualne verske svobode v EU in pravici, da se verujoči odločimo, kateri državi bomo pripadali. Za
EU ni pomembno, kateri veri nekdo pripada, kakor je za Cerkev nepomembno
državljanstvo njenih članov. Človeška
oseba je subjekt pravic in dolžnosti, pravo pa ureja zunanje odnose med temi
osebami v neki določeni skupnosti, tako
v Cerkvi kakor v družbi. Več kakor 80 %
Evropejcev pripada eni od religij. Pripadnost religiji in življenje v skladu z njenimi cilji posamezniku pomaga k bolj
polnemu in osmišljenemu življenju. Dr-
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žava nima pristojnosti nad urejanjem
religiozne dimenzije njenih članov, lahko pa versko življenje preprečuje, dopušča ali pa ga pospešuje. Kolikor bolj sta
oba pravna subjekta odprta za sodelovanje in imata za cilj blagor človeške
osebe, toliko bolj in laže se bo ta oseba
uresničila in živela v miru in sožitju. Avtor izpostavi tudi vprašanje, kaj za Cerkev pomeni spoštovanje verske svobode. V smislu kanona 748 ZCP 1983 poudari, da so vsi ljudje dolžni iskati resnico, nikogar pa ni dovoljeno siliti, da bi
proti svoji vesti sprejel katoliško vero.
Posebno pozornost nameni vlogi družine in naravni pravici staršev do vzgoje
otrok ter dolžnosti države, da takšno
vzgojo v skladu s svetovnonazorskim
prepričanjem staršev zagotovi.
Pisatelj v poglavju C (129–195) predstavi Cerkev in EU kot medsebojno neodvisna in avtonomna pravna subjekta.
EU nima pristojnosti v religioznih zadevah, Cerkev pa ne na področju, ki sodi v
pristojnosti države. Obstajajo pa tako
imenovana mešana področja, na katerih se morata oba subjekta dogovoriti
glede rešitev posameznih vprašanj. Prvi
razdelek vsebuje analizo izvajanja individualne in korporativne verske svobode. Na podlagi konkretnih primerov odločitev Evropske komisije za človekove
pravice, ki je v zadnjih letih priznala Cerkvam in verskim skupnostim korporativno pravico do verske svobode, avtor
razčleni spremembe sodne prakse v
smislu možnosti pritožbe glede verskih
zadev na njihovo komisijo oziroma sodišče za človekove pravice. V nadaljevanju se ustavi ob predstavitvi mednarodnih dokumentov, ki Cerkvam in verskim skupnostim med drugim zagotavljajo svobodo bogočastja, ustanavljanja karitativnih in humanitarnih organizacij, izdajanja literature, zbiranja sredstev za vzdrževanje in mednarodnega
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povezovanja. Drugi razdelek tega poglavja predstavi pojem avtonomije Cerkve in meje njenih pristojnosti. Cerkev
si glede notranje ureditve in nauka lasti
neodvisnost in nima pristojnosti na političnem področju (DH 13). Korporativna
verska svoboda, ki izhaja iz individualne, daje podlago svetnim pravnim subjektom, kako avtonomijo Cerkva in
verskih skupnosti utemeljevati in jo v
večji ali manjši meri tudi spoštovati.
Poglavje D (196–223) je posvečeno
nekaterim razsežnostim dialoga med
Cerkvijo in EU, med katerimi so izpostavljeni socialni, civilni in religiozni dialog.
Kakor drugim organizacijam tudi Cerkvam in verskim skupnostim EU priznava status civilne družbe. To ima še posebno velik pomen, ker imajo Cerkve in
verske skupnosti poslanstvo na duhovnem področju, posledica tega pa je, da
EU prisoja tej razsežnosti življenja poseben smisel. Če so prebivalci EU zaradi
vere bolj srečni, so tudi bolj uspešni, to
pa je ugodno tudi za državo. Cerkev je
del civilne družbe, vendar jo – glede na
poslanstvo v smislu opredelitve drugega vatikanskega cerkvenega zbora, da
Cerkev deluje v tem svetu, vendar ni od
tega sveta – presega. Ko je Evropska komisija leta 2002 začela zbirati predloge
za ustavno določene oblike dialoga s civilno družbo, je Cerkev izrazila pričakovanje, da se pravno opredeli in v pogodbo vnese tudi dialog s Cerkvami in verskimi skupnostmi. Kljub nasprotovanju
in polemikam je ta oblika dialoga dobila dokončno opredelitev v 17. členu Lizbonske pogodbe, ki daje pravno podlago za dialog v prihodnje. Avtor v nadaljevanju napravi primerjavo med civilnimi in cerkvenimi temelji dialoga. Medtem ko država vzpostavlja dialog na načelu demokratičnosti, Cerkev dialog
utemeljuje na podlagi pojmovanja občestva (communio), ki izhaja iz občestva
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med osebami Svete Trojice. Cerkev je
načelno nevtralna do različnih oblik vodenja držav in je ne glede na hierarhični ustroj svoje lastne strukture po drugem vatikanskem cerkvenemu zboru
razvila pozitivno naravnanost do demokracije kot družbenega sistema. Nekatere elemente demokracije vsebuje tudi
samo cerkveno pravo, na primer volitve
(ZCP 1983, kan. 164–179).
Poglavje E (224–374) se osredotoči
na partnerje v verskem dialogu. Lizbonska pogodba kot sogovornika opredeljuje Unijo samo, to pa konkretno pomeni njene ustanove, kakor so Evropska
komisija, Evropski parlament, Evropski
svet, evropska sodišča, Evropska gospodarska in socialna komisija in konvencije. S strani Cerkve sta v dialogu z EU pomembna člena Komisija škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) s sedežem v Bruslju v Belgiji in Svet evropskih
škofovskih konferenc (CCEE) s sedežem
v St. Gallnu v Švici. Kot prvi in najpomembnejši sogovornik v Cerkvi je rimski papež s kurijo in diplomatskim zborom, Škofovska sinoda in še posebno
škofovske konference na nacionalni ravni krajevnih Cerkva. S širitvijo Unije na
vzhod se je odprlo vprašanje, kdo bo v
okviru te institucije zastopal stališča
vzhodnih, predvsem nekatoliških Cerkva. Medtem ko so nekateri deli katoliške Cerkve vzhodnega obreda že zastopani v obstoječih organizmih, na primer
Sinoda katoliške Cerkve vzhodnega
obreda v Ukrajini je član CCEE, pravoslavne Cerkve pa v EU nimajo ustrezne
povezovalne institucije. Avtor kot novega možnega partnerja v dialogu z EU
vidi »evropskega patriarha« in predstavi idejo o ustanovitvi Evropske škofovske konference in zasedanju evropskega koncila. Kot možnost za krepitev
omenjenega dialoga predvideva tudi
okrepljeno strukturo COMECE, a temu
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Cerkev zaradi pretežno političnega in lobističnega delovanja te ustanove in zaradi njene majhne učinkovitosti ni naklonjena.
Poglavje F (375–458) se dotakne potrebnih elementov religioznega dialoga.
K vsakodnevnemu sporazumevanju
med ljudmi sodijo poslušanje, govorjenje, informiranje in izražanje osebnega
prepričanja s pravico biti slišan. Pri dialogu med EU in Cerkvami govorimo o
podobnih elementih. Izhodiščno sta potrebni medsebojno spoštovanje in priznanje identitete drugega. Sogovornika
v dialoškem in kooperativnem odnosu
upoštevata pravico do medsebojnega
informiranja in pravico do svobodnega
izražanja mnenj s pravico do odgovora
in uporabljata tudi institut posvetovanja. V nekaterih primerih partner za odločitev potrebuje privolitev drugega.
Vsaka država mora v skladu z Lizbonsko
pogodbo upoštevati skupno priznana
načela dialoga, pri tem pa so izhodišče
individualna verska svoboda in pravice
posamezne človeške osebe. V praksi
največ težav povzročajo interpretacija
in razumevanje posameznih vidikov človekovih pravic in dolžnosti ter verske
svobode, še posebno tam, kjer prevladuje izključujoči laicistični duh. Zaradi
možnosti zlorab je pomembno, da so
pravna načela glede verske svobode in
glede drugih človekovih pravic v evropski in v nacionalnih zakonodajah jasno
opredeljena. Pri dialogu ne moremo
meriti uspeha v številkah, temveč so pomembne predvsem pripravljenost na
pogovor, argumentacija, izvedenost v
posameznih vprašanjih in pripravljenost
na spoznavanje sogovornika. Verski dialog je dosegel svoj namen, če se sogovornika spoznata in si izmenjata stališča, meni pisatelj dela. V zadnjem delu
tega poglavja si avtor zastavi vprašanje
o smiselnosti tako imenovanega evrop-
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skega konkordata, v katerem bi se Cerkev in EU dogovorili o vseh pomembnih
vprašanjih, ki zadevajo mešanega področja. Zaradi zelo različnih izhodišč posameznih držav in lokalnih Cerkva ter
političnih interesov pa je ta ideja prej
utopična kakor izvedljiva.
Avtor se v poglavju G (459–495)
osredotoči na medsebojno odprtost
omenjenih pravnih subjektov v religioznem dialogu. EU vidi Cerkve in verske
skupnosti kot pozitivne dele civilne
družbe, ki so za državo koristne. Kot posledica tega je do teh subjektov odprta
in jim želi priti v njihovih potrebah naproti. Cerkveno pravo je univerzalno in
velja za vesoljno Cerkev. Kljub posebnosti hierarhične ureditve je katoliška Cerkev odprta za evropsko pravo in je v dialogu z državnimi institucijami. V nekaterih primerih cerkveno pravo lahko kanonizira civilne zakone, če ti niso v nasprotju z božjim pravom in je to za Cerkev koristno (ZCP 1983, kan. 22). Kot
primer uspešnega dialoga avtor navaja
sprejemanje konkordatov ali sporazumov o pravnih vprašanjih med državami
in Svetim sedežem, ki urejajo odprta
vprašanja med lokalno Cerkvijo in politično skupnostjo. Tako kakor Cerkev lahko tudi družbena skupnost vzame za
svoje in upošteva nekatere zakone Cerkve, še posebno takrat, ko sama še
nima izdelanih zakonov za posamezna
področja družbenega življenja, na primer s področja avtorskih pravic, verskega pouka itd. Avtor v nadaljevanju navaja še nekatere uspešne primere medsebojnega prevzemanja pravnih določil
in opozori na odprta vprašanja in na
možnosti sodelovanja.
Sklepno poglavje H (496–578) obravnava konkretne učinke prava EU na
sprejemanje konkordatov v njenih članicah in na nacionalne zakonodaje, ki
zadevajo Cerkve in verske skupnosti. V
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skladu z Lizbonsko pogodbo se je EU zavezala k spoštovanju identitete nacionalnih skupnosti držav članic. Ta predpis
je na prvi pogled zelo splošen in – pravno gledano – težko oprijemljiv, po drugi
strani pa pomeni pomembno podlago
za samostojnost in avtonomijo posameznih držav na njihovem lastnem področju. Med avtorji je neenotno mnenje
glede vprašanja, ali pravo neke države
sodi na področje že omenjene identitete. Avtor poudari, da k nacionalni identiteti sodi predvsem področje kulture in
religij, ki so Evropi dale neizbrisen pečat
in sooblikovale današnjo podobo. V nadaljevanju poglavja avtor predstavi
princip subsidiarnosti, po katerem naj
bi se vprašanja glede religije v EU praviloma reševala na nižji ravni, to je v državah, v katerih obstajajo kake težave,
na primer vprašanje islama in priseljencev iz afriških držav. Izpostavi tudi aktualno vprašanje medsebojnega priznavanja akademskih naslovov in civilnih
učinkov cerkvene poroke in priznavanje
ugotovitve njene ničnosti v nekaterih
državah. Zaradi neenotnih stališč, zaradi različnih pravnih predpisov in pa zaradi laicistične interpretacije ločitve
Cerkve in države nastajajo v nekaterih
državah novi zapleti (npr. v Franciji) pri
priznavanju ničnosti cerkvenega zakona, sklenjenega v Italiji. V nadaljevanju
se pisatelj osredotoči še na pomen ekumenskega in medverskega dialoga v EU,
ki postaja vse večji zaradi migracij, predvsem muslimanov.
Avtor je pri raziskovalnem delu za izhodišče vzel človeško osebo v njenih
konkretnih dimenzijah, profanih in religioznih. Oseba je hkrati članica posamezne države in EU in v večini primerov
verujoča oseba oziroma pripadnica posamezne Cerkve ali verske skupnosti.
Da se bo državljan in član neke določene veroizpovedi lahko uresničil, mu mo-
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rata pravna subjekta za to zagotoviti
možnosti in ustrezno okolje. Cerkev in
država lahko ustvarjata takšne možnosti
prek rednega, odprtega in stalnega
medsebojnega dialoga. Znanstvenemu
delu dajejo posebno težo in dragocenost obsežna literatura in viri, še posebno temeljni dokumenti s področja ver-

ske svobode in človekovih pravic, sodnih odločb in pravne praske z navedenega področja in bilateralne in multilateralne pogodbe in pomembnih dokumenti katoliške in pravoslavne Cerkve
ter evangeličanske skupnosti.

Nick Spencer. Neither Private nor
Privileged: The Role of Christianity in
Britain Today. London: Theos, 2008. 92
str. ISBN: 978-0-9554453-3-0.

zori na krščanske korenine Zahoda, ki se
kažejo v praznovanju krščanskih praznikov, v simboliki in v literaturi. Ob tem
izpostavi misel, da se sodobna sekularna družba ne deli na kristjane, muslimane, Jude in hindujce, temveč je ločnica
sodobne družbe razlika med nevernimi
in vernimi. Zato je treba iskati skupno
dobro v demokratični družbi na omenjenem polju med tistimi, ki izpovedujejo in živijo svoje versko prepričanje, in
tistimi, ki so neverni in lahko celo negativno naravnani proti veri. V nadaljevanju knjige avtor izpostavi nekatere zelo
zanimive ideje oziroma predsodke, ki jih
sodobna sekularna in ateistična kultura
ustvarja, da bi vero in s tem Boga in verne potisnila v svet zasebnega. Tako
obravnava: idejo teokracije, kaj pomeni
»družbeni interes« sodobnih kristjanov,
javno etično in preroško pričevanje, nesposobnost družbe, da bi v polnosti utelesila in živela evangeljske vrednote, in
kako razgraditi nekatere temeljne predsodke proti krščanstvu oziroma veri v
javnem življenju.

Britanska založba in inštitut Theos je
teološki »think tank«, ki se posveča raziskavam in študijam družbenega in političnega delovanja. Osnovni cilj je, doseči vrnitev Boga v javno sfero s promoviranje dialoga in politične modrosti. V
knjigi Nicka Spencerja z gornjim naslovom omenjeni institut posega v družbeni nauk Cerkve in si zastavlja temeljna
vprašanja, kakor so: Kako uresničevati
zahteve evangelija na družbeni ravni?
Kako naj Cerkev gradi božje kraljestvo
ne samo v svojih cerkvenih skupnostih,
temveč tudi v družbi, kateri kristjani pripadajo in jo sooblikujejo? Ali sta iskanje
in graditev skupnega dobrega možna v
dialogu med sekularno družbo, krščanskimi Cerkvami in drugimi verstvi? Na
vsa ta vprašanja avtor knjige odgovarja
z besedami, da je krščanstvo po svojem
bistvu družbena religija, ki javno deluje
in oznanja evangelij, izvaja javna srečanja, in če je potrebno, sodeluje pri družbenih konfrontacijah.
V uvodu si avtor zastavi vprašanje, ali
naj bo religija v javnem življenju privilegirana ustanova ali ne. Ob tem izpostavi sobivanje različnih idej v današnji pluralni zahodni družbi, prav tako pa opo-

Bogoslovni_vestnik_1_2011.indd 139

Andrej Saje

Avtor svoje delo razdeli na pet poglavij. V prvem poglavju premisli vlogo vere
v britanskem javnem življenju, in to v
okviru različne intenzivnosti: od minimalne (zasebne) do javne (teokratične)
vloge. Opozarja, da velik del sekularne
kritike govori o tem, da bi si morali kri-
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stjani prizadevali predvsem za teokracijo. Po njegovem mnenju je to preseženo
zaradi slabih izkušenj krščanstva s teokracijo v zgodovini, pa tudi zaradi novega razumevanja Nove zaveze in Pavla ter
zaradi njegovega odnosa med vero in
državo. V drugem delu postavi vprašanje, kakšno vlogo vere si v javnem življenju predstavljajo sodobni kristjani. Svoj
odgovor utemelji na tako imenovanem
»modelu štirih stopenj« javnega vključevanja prve Cerkve, kakor je opisano v
začetku Apostolskih del. Te stopnje so:
javno oznanjevanje, javno združevanje,
javno delovanje in javno soočanje. Vse
te stopnje so po avtorjevih besedah sestavni del javnega pričevanja vere, ki je
značilno za kristjane. Kaj točno pomeni
krščansko javno pričevanje, je osrednje
vprašanje tretjega poglavja. Ali mora krščanstvo v Véliki Britaniji delovati znotraj ali zunaj javnih struktur ali celo proti njim? Sveto pismo in tradicija po njegovem mnenju priporočata fleksibilnost,
ki je odvisna od teme, od časa in od kulture. Četrto poglavje avtor posveča ideji, da nobena državna ureditev v polnosti ne uresničuje evangeljskih vrednot in
ideje božjega kraljestva. Zato si zastavi
vprašanje, katera so področja skupnega

dobrega, s katerimi krščanstvo lahko bogati britansko družbo. Esej sklene z idejo, da nimajo prav tisti, ki trdijo, da je
Vélika Britanija postkrščanska država. Po
njegovem mnenju britanska družba ni
več dominantno krščanska, je pa zato
pluralna in primerno okolje, da kristjani
premislijo in udejanjijo svoje javno pričevanje – pa naj bo to na področju karitas, pravične zakonodaje, kulture in
umetnosti ali pa na področju kritike
družbenih sistemov, ki depriviligirajo in
ogrožajo najbolj šibke, nemočne in zatirane v družbi.

Irena Avsenik Nabergoj. Hrepenenje
in skušnjava v svetu literature: motiv
lepe Vide. Ljubljana, Mladinska knjiga,
2010. 726 str. ISBN 978-961-01-1236-5.

begal človeka skozi vsa obdobja. Skušnjave in močne želje z nenehnim občutkom krivde so pospeševale večni boj
v njem, krojile občutek samopodobe in
navsezadnje pustile za njimi sladko-grenak okus. Hrepenenje, nerazložljivo teženje k oddaljenemu ugodju, mešanica
močnih želja z občutki žalosti, ki ga preveva, so temelj zavesti o neuresničevanju tistega poslanstva, ki si ga človek želi
imeti na tem svetu. Povezanost obeh

Osnovna šibkost človeškega obstoja
je skozi stoletja vplivala na samopodobo. Omejitev telesa, neznani svet okoli
človeka, nenavadno prepletene želje in
močna čustva, ki so vedno udarila na
plan, ko je človek to najmanj pričakoval,
in s tem povezani občutek krhkosti je
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Na koncu omenimo misel Richarda
Niebuhra, ki je v svoji knjigi Christ and
Culture opisal pet različnih načinov,
kako je krščanstvo lahko povezano s sodobno kulturo, v kateri živi. Zadnji – to
je peti – način govori o Kristusu, ki spreminja in preoblikuje kulturo. To je tista
oblika krščanskega pričevanja, ki detabuizira vero v Boga in v Kristusa in z vrednotami božjega kraljestva navdihuje,
prebuja in bogati kulturo, v kateri krščanstvo gostuje. Omenjeno delo Nicka
Spencerja zagotovo sodi v takšno perspektivo.
Tadej Strehovec
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čustev se slikovito izrazi v stari zgodbi o
lepi Vidi, v kateri se skušnjava skoraj v
hipu spremeni v hrepenenje, to pa še
posebno plastično pokaže celostno šibkost človeškega bitja. Podobni boleči
trenutki niso dali ljudem miru, tako da
so se njihova razmišljanja izrazila skozi
zgodovino v literaturi in v izročilu. Pojma hrepenenje in skušnjava sta skozi
izčrpen zgodovinsko-literarni pregled
našla mesto v delu Irene Avsenik Nabergoj.
Avtorica je delo zasnovala kot pregled obeh temeljnih motivov – hrepenenja in skušnjave – v zgodovini; upoštevala je značilnosti literature v posameznem obdobju. Z mnogimi primerjavami je tako nakazala vpliv posameznih
idej, ki so jih različne generacije v različnih obdobjih interpretirale v skladu s
svojim dojemanjem jedra problema.
Knjiga je razdeljena na dva dela: v prvem sta predstavljena osnovna motiva
skozi zgodovino, v drugem delu pa se
avtorica osredotoči na nastanek, na različne zgodovinske verzije in na samo
strukturo zgodbe o lepi Vidi.
V prvem delu, v katerem nam je na
voljo analiza skušnjave in padca v starih
kulturah in velikih verstvih, se soočimo
s pisano raznolikostjo izročil, ki so zanimivo opisali vlogo skušnjavca. Junakovo
odzivanje na skušnjavo in na skušnjavca
je tako v Svetem pismu močno povezano z občutkom pravičnosti in odpuščanja; to se jasno pokaže v Jožefovi zgodbi, kateri je v tem delu namenjenega
nekoliko več prostora. Moč Jožefove
zgodbe temelji na njegovi izredni moralni drži, ki se najbolj izrazi v njegovem
zavračanju Putifarke. Istočasno pa se Jožef ne pomišlja odpuščati, še posebno
ne pri dejanjih, ki se povprečnemu človeku zdijo težko odpustljiva. Jožefova
zgodba je naredila močan vtis na različne pisatelje in umetnike, kakor avtorica
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plastično prikaže s širokim razponom
zgodb in interpretacij, ki jih analizira.
Tako si ne pomišlja in razumljivo in jasno razloži celo baletno predstavo, ki na
samosvoj način interpretira Jožefovo
zgodbo in like okoli njega.
V romantičnem obdobju se je velikokrat hrepenenje povezovalo z ljubeznijo.
Goethejev Faust je eden največjih klasikov nemške literature. Zaradi premišljenega opisa skušnjave in težkih posledic,
ki z vdajanjem skušnjavi neobhodno sledijo, ni mogel biti izvzet iz avtoričine
obravnave. Irena Avsenik Nabergoj tako
sestavi sliko tragičnega dogajanja, ki je
prikazano skozi njeno interpretacijo razlage motivov: bralčevo pozornost gladko
usmeri na medsebojni vpliv skušnjave in
močnih čustev. Stari, romantično obarvani jezik poudari v bralcu čustva, podobna tistim, ki se porajajo v glavnem
junaku – občutek zapeljanosti in močna
zavest o napačnih odločitvah, ki so zaznamovale njegovo življenje. Tragičnost
zgodbe se pokaže v novi luči skozi avtoričino analizo zgodbe in okvira, v katerem je delo nastajalo. Goethe je v skladu
s svojo idejo o iracionalni moči narave
nad človekom ustvaril tudi kratko pesem
»Ribič« z motivom, ki je postal »splošna
last evropske romantike« (221). V zgodbi, v kateri se ribič prepusti čarom »brhke prikazni«, je viden motiv moške šibkosti, ki se vda lepotam čudovitega morskega bitja, in to ga pogubi. Irena Avsenik Nabergoj ta klasični motiv predstavi
skozi pesmi različnih avtorjev. V Puškinovi Rusalki nastopa menih; kljub zavzeti molitvi in odrekanju se na koncu le
vda skušnjavi, ki seveda pomeni njegov
konec. Prešernov ribič kljub notranjih
bojem na koncu podleže skušnjavi in odvesla za »deklicami«. Tudi za Jenkovega
stražnika, ki zadrema ob morju in se v
sanjah pod morsko gladino poroči s podvodno princesko, se sanje precej hitro
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končajo z menjavo straže. V tem delu
najdemo vzporednice med zgodbami, ki
razkrivajo človekov strah pred morjem
ali vodo na splošno, in skrivnostno privlačnost neznanega, kjer je domišljija
ustvarila čudovita bitja. Ta svet za človeka pomeni močno skušnjavo. Skozi zgodbe sta predstavljeni mehanika vdajanja
skušnjavi in primerjava z antičnimi zgodbami in z zgodbami s Severa, v katerih
lahko odkrijemo različne možnosti ubesedovanja pripovedi z zelo podobno tematiko.
Ker je »literatura genetsko povezana
z mitologijo prek folklore« (269), so literarne oblike sad prepletanj med miti,
pravljicami, obredi in podobnimi ljudskimi oblikami, pri katerih je vidno neko
ponavljanje osnovnih motivov v mnogih
različicah. Za antiko je tako značilna
zgodba moškega, ki se junaško upira
ženski skušnjavi, le krinki demonske
sile. Tudi v Genezi je ta oblika razpoznavna skozi zgodbo o Adamu in Evi, ki
spet nima srečnega konca, saj se Adam
vda skušnjavi. Zato pa je Jožefova zgodba primer modrosti glavnega protagonista, ki se upre svojim poželenjem in
tako postane svetel zgled tako trdnosti
in moralnosti kakor tudi popolnega zaupanja v božjo voljo. Kot primer je navedeno še Odisejevo upiranje sirenam
in nimfi Kalipso, zato junak ostane trden
in preživi preizkušnje. Takšni motivi so
imeli vpliv tudi na slovensko književnost: avtorica naredi pregled poskusov
obdelave te tematike pri slovenskih avtorjih skozi daljše časovno obdobje.
Drugi del knjige se osredotoči na motiv lepe Vide skozi različna obdobja, izročila in kraj nastanka. Pomembnost
motiva lepe Vide se kaže v njeni šibkosti, radikalno drugačni od klasičnih
zgodb o skušnjavi, ki prikazujejo moškega junaka v borbi s skušnjavo v ženskem
telesu. V ljudskih oblikah je ta šibka žen-
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ska pogosto povzdignjena nad druge junake zgodb, ko se mora boriti proti nosilcem moči. Ti velikokrat nastopajo v
vlogi moških oblastnikov. Avtorici je jasno, da je lepa Vida »odlična figura za
slikanje usode šibkih, nezaščitenih posameznikov, skupin in narodov, kajti
lepa ženska uteleša hrepenenje po
vsem, kar spominja na nežnost, dobroto in zvestobo« (295). V zgodbah se
kaže tudi značaj naroda, ki se je oblikoval skozi težja obdobja v zgodovini. V
konkretnem primeru so pečat pustili
arabski in turški vpadi, ki so vihrali po
Sredozemlju. Pravljice in miti so se kalili skozi trpljenje in želje ljudstva. Avtorica na kratko povzame raziskave te pesmi v slovenskem prostoru in jih predstavi: od Avgusta Žigona iz leta 1927 do
današnjih literarnih kritikov.
Sam motiv ugrabitve je znan mnogim
kulturam in je opazen tako pri grških
epih in pozneje v nemški Pesmi o Nibelungih kakor tudi v zgodbah iz novejšega
časa. V pesmi o lepi Vidi se najdejo zgodovinske sledi, ki so jih pustili za seboj
morski trgovci pri sredozemskih narodih
– tudi nekateri morski roparji so se izdajali za trgovce; to je bila kar pogosta zvijača v tistem času. Močan vpliv so imeli
Mavri, ki so z osvajanjem Španije in s plenjenjem po obalah Sredozemlja do 11.
stoletja močno zaznamovali obmorske
narode. Na prepletanje vpliva zgodovine
in tradicije v pesnitvah avtorica pokaže
tudi s primeri iz Svetega pisma in iz grške
mitologije. Tako kakor veliki narodi z bogato tradicijo imamo tudi Slovenci nekaj
zgodb s to tematiko. Na tem mestu avtorica primerja zgodbe o kresniku, o povodnem možu in o kralju Matjažu in v
njih izpostavi tako prvine ugrabitve kakor
tudi odmeve junaškega reševanja.
Nato Irena Avsenik Nabergoj naredi
izčrpno primerjavo z različnimi italijanskimi, albanskimi in sicilskimi pesmimi,
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ki opisujejo motiv lepe Vide. Zgodbe se
razlikujejo po vlogi glavne junakinje, ki
je v italijanskih različicah aristokratka, v
slovenskih pa mlada žena, ki je s trdim
delom, ob starem možu in z bolnim
otrokom izgubila mladost. Zamorca, ki z
zvijačo zapelje Vido (poimenovano Lepa
v nekaterih jezikih), je ljudstvo glede na
svoje izkušnje spremenilo v Turka ali pa
Arabca. Prav tako je opazna razlika med
konci zgodbe, saj so ponekod tragični
(Vida naredi samomor v morju), ponekod srečni (Vida pobegne in priplava na
kopno) ali pa nedoločeni (konec je prepuščen bralčevi interpretaciji). Za albansko-italijanske različice so bili predmeti
skušnjav lepo blago ali obleke, medtem
ko slovenske, hrvaške in kočevske različice ne govorijo o nečimrnosti, ampak o
zdravilu za bolnega otroka, ki ga zamorec/trgovec ponuja junakinji in jo s tem
zmami v past.
Drug, precej pogost slovenski motiv
pa je Vidina odločitev, da pobegne težkemu življenju in gre na dvor dojit španskega kraljeviča, tam pa seveda ne more
biti srečna, saj je doma pustila ljubečega
moža in otroka. Slovenska Vida ni lepa
in poželenja vredna kakor v italijanskih
različicah, ampak navadna mlada ženska, ki jo tujci uporabijo za dojiljo na
dvoru. Njen odpor je samo pasivne narave, saj se lahko le vda v usodo in tiho
žaluje za bolnim otrokom in za možem,
medtem ko Bella (italijanska Vida) usodo vzame v svoje roke in skuša pobegniti. Slovenska Vida, ki je skušala samo
ubežati težkemu življenju, zaradi slabe
vesti tiho umira od znotraj. Tukaj se vidi
močan kontrast med nameni te »ugrabitve« in posledicami usodne odločitve
pri tujih in pri slovenskih različicah. Zanimivo je tudi, da različice lepe Vide najdemo skoraj v vsaki slovenski pokrajini;
raziskovalci so jih trudoma izbrskali iz
velikokrat težko dostopnih virov.
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S svojo izrazno močjo je pesem navdihnila velike slovenske pesnike in pisatelje. S Prešernom je zgodba dobila vlogo splošnega mita, ki so ga dalje razvijali Jurčič, Vošnjak, Cankar in novejši
avtorji, kakor so Cvetko Golar, Alojz Gradnik in Tine Debeljak, pa tudi Boris Pahor in Miško Kranjec. Avtorica na tem
mestu podrobno predstavi posamezne
zgodbe in razloži njihove značilnosti glede na tradicijo, iz katere so izhajali avtorji, in glede na čas, v katerem so nastajale te povesti. Bolj poglobljeno analizira Pahorja in Kranjca. Pahor je v romanu Mesto v Zalivu poudaril narodnostno problematiko in vojni čas, v katerem je eden od motivov tudi zaničevanje svojega lastnega naroda v viharnih
časih vojne po kapitulaciji Italije. Kranjec pa je skozi svojo ljubezen do prekmurske zemlje – kaže se predvsem v pestrem slikanju ljudi – ustvaril pretresljivo zgodbo o meseni skušnjavi, ki se zapleta v začarani krog bolečih odnosov.
Vida se na koncu reši tega prepletanja
skušnjave in krivde, pobegne, pusti
otroka in se nikoli več ne vrne.
Avtorica predstavi še povest z novim
vidikom interpretacije te univerzalne
zgodbe: Trije muzikantje ali povratek
Lepe Vide izpod peresa Zorka Simčiča, v
kateri avtor preoblikuje klasično zgodbo
o lepi Vidi z vidika argentinskega izseljenca: poudari slovensko identiteto in
etnično pripadnost. Bralec tako lahko
ob vsem začuti kompleksno sporočilnost osnovne zgodbe in močna čustva,
ki so neizogibni del težkih življenjskih
odločitev.
Ugrabitev je motiv, ki je globoko zasidran v človeški kulturi. V različnih oblikah se kaže v pravljicah, v mitih in tudi
v obrednih predstavah, tako sakralnih
kakor profanih. Te motive ljudje ponotranjimo in jih prenašamo skozi generacije. S tem se ohranjajo tudi temnejše
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plati: ugrabitev je v zgodbah pojmovana
kot moško nadvladovanje šibke ženske,
to pa lahko privede do konkretnega nasilja. Klasični lik v takšnih zgodbah je
skušnjavec, ki premami šibko žensko in
jo ugrabi. Prav ta lik nastopa v vseh inkarnacijah lepe Vide. V tem delu avtorica naredi shematsko primerjavo motiva prevare in ugrabitve v različnih kulturah, primerjavo skušnjave in zapeljevanja moškega, primerjavo različic ugrabljene ženske v Sredozemlju in primerjavo slovenskega izročila, ki govori o
ugrabitvi. Za jasnimi shemami doda v
tem zadnjem delu knjige še etično in sociološko perspektivo ugrabitve v modernem času.
Širok pogled v to tematiko bralcu razjasni razmerja, ki jih imamo vedno pred
očmi, a le malokrat o njih sistematično
razmišljamo. Z jasnim preletom problematike in s širokim poljem raziskovanja
se nam odprejo poti do nadaljnjega razmišljanja. Kakšna je bistvena esenca

slovenskega naroda, če so naši junaki v
primerjavi z drugimi bolj pasivni? Kako
lahko v moderni družbi s toliko znanja
in informacij gojimo klasične stereotipe
na podlagi starih pravljic, ki jih beremo
nespremenjene našim otrokom iz generacije v generacijo? Avtorici uspe med
vrsticami prikazati človeško naravo takšno, kakršna je v resnici: navzven brezkompromisna in pogumna, navznoter
pa krhka in v večnem boju s skušnjavami in z vestjo. Pri tem pa ne zaide v dolgotrajna razglabljanja, ampak striktno
ostane v mejah literarnih primerjav in
pojasnjevanj, ob katerih se malokrat neposredno opredeli do problematike. To
stori s samo strukturo dela, v kateri je
začutiti strast do medsebojne primerjave temeljnih človeških »zagat«, ki so
prostor razmisleka. Za pozornega bralca
je to dovolj, da začuti kompleksnost in
razklanost človeškega bitja.

Bonnie Steinbock, ur. The Oxford
Handbook of Bioethics. (Oxford Handbooks in Philosophy). New York: Oxford University Press, 2007. 747 str.
ISBN 978-0-19-927335-5.

nekaterih najpomembnejših poglavij bioetike. Rezultat takšnega izbora je trideset esejev na zelo različne teme, ki pa
imajo v izhodišču filozofski predznak.
Tako prva skupina esejev obravnava različne metodološke pristope k bioetiki in
se posebej posveča področjem, kakor
so na primer bioetično ravnovesje, avtonomija in moralna dejanja z dvojnim
učinkom. Avtorji – med njimi James F.
Childress, John D. Arras, Bruce Jennings, Jeanette Kennett in Daniel P. Sulmasy – tako predstavijo svoje poglede na
omenjena »teoretična bioetična vprašanja«.

Področje sodobne bioetike je vedno
bolj kompleksno in zahtevno. Zato pomeni oxfordski priročnik bioetike, ki ga
je uredila B. Steinbock, enega od najboljših pristopov k temu interdisciplinarnemu področju. Omenjeni priročnik
želi bralcu posredovati trenutno stanje
na različnih področjih bioetike. Ob tem
je treba poudariti, da urednica ni želel
oblikovati kake enciklopedije bioetike,
v kateri bi bila vsa področja analitično
obdelana. Raje se je odločila za izbor
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Aljaž Peček

V drugo poglavje (od skupaj osmih)
urednica uvrsti razprave o pravičnosti in
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politiki. To je tema, ki se dotika samega
temelja bioetike. Vsa tako imenovana
bioetična vprašanja imajo poleg racionalno-analitičnega predznaka tudi čustvenega in družbenopolitičnega. Takšen predznak se še posebno izrazi, ko
zaradi omejenih sredstev ni mogoči zagotoviti zdravljenja vsem ljudem. Dileme, kakor so na primer finančna razporeditev bremen, odnos med zasebnim
in javnim zdravstvom in skrb za ostarele, predstavita avtorja Soren Holm in
Dennis McKerle.
Darovanje in presaditev telesnih organov, shranjevanje celic (biobanking)
in pomen finančnih sredstev v naslednjem poglavju opišejo Ronald Munson, Louise Irving in John Harris. To je
pomembno področje bioetike; strokovnjaki tukaj obravnavajo dileme, kakor
so na primer splošno oziroma prostovoljno darovanje, kriteriji za izbiro prejemnikov organov in problem denarja,
ki lahko vpliva na odločitev zdravstvenega osebja, komu in kdaj nameniti
zdravljenje z darovanimi oziroma kupljenimi organi.
V četrtem poglavju urednica zbere
nekaj zelo pomembnih esejev na temo
konca življenja. Najprej se ustavimo pri
opredelitvi smrti (Stuart J. Youngner) in
pri vsesplošnem problemu Zahoda, to
je pri senilnosti in vedno bolj starajoči
se družbi (Stephen G. Post). John K. Davis v svojem eseju predstavi dileme, povezane z vnaprejšnjo voljo in avtonomijo tako zdravstvenih delavcev kakor tudi
bolnika in svojcev. Omenjeno poglavje
pa sklene esej na temo evtanazije in asistiranega samomora, pri katerih imata
ključno vlogo bolnik in zdravnik (Gerald
Dworkin).
Reprodukcija, kloniranje in genetska
obogatitev so tema naslednjih dveh poglavij. Različni avtorji osvetlijo eno naj-
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pomembnejših tem bioetike, to je splava, statusa nerojenega življenja in izvornih celic (Don Marquis, Bonnie Steinbock). Omejeno temo nadgradijo eseji
o kloniranju človeških zarodkov, o genskem plemenitenju zarodkov in o farmakogenomiki, to je o zdravilih, ki bodo
vplivala na dedno strukturo še nerojenega oziroma že rojenega otroka (Thomas H. Murray, Julian Savulescu).
Raziskovalna etika postaja posebno
področje znotraj bioetike. O tem govori
tudi politika ZDA in Evropske unije, ki
dovoljujeta raziskave izključno ob upoštevanju temeljnih etičnih standardov
za raziskovanje. V ta namen obstajajo
posebne komisije tako imenovanih izvedencev, ki raziskovalne programe
ocenjujejo pod omenjenimi kriteriji in
zahtevajo popravke oziroma izboljšave
na področju etike. Etika raziskav obravnava predvsem tiste raziskave, ki kakorkoli vključujejo človeške zarodke, človeška tkiva in celice, osebne podatke,
manjšine in poskuse na živalih (Alex J.
London, Florencia Luna in Alastair
Norcross). Urednica Steinbockova konča knjigo s skupino treh esejev na temo
javnega in globalnega zdravja. Ob tem
posebej izpostavi tudi verjetnost tako
imenovanega bioterorizma, ki lahko s
spremenjenimi organizmi resno ogrozi
zdravje in življenje številnih ljudi, lahko
pa se tudi uporabi za konfrontacijo med
različnimi ideološkimi in nacionalnimi
pričakovanji.
Urednica že v uvodni besedi poudari,
da današnja bioetika obravnava manjše
področje, kakor si ga je prvotno zamislil
biokemik Van Rensselaer Potter, ki je
pred štiridesetimi leti »izumil« pojem
bioetika. Potter je v začetku razmišljal
tudi o ekologiji in o trajnostnem razvoju, to pa je še vedno izziv za današnjo
bioetiko. Po mnenju Steinbockove bo
treba pojme narave, okolja in njunega
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vpliva na človeka še bolj vključiti v samo
bioetiko.
Končati bi mogli z mislijo, da je omenjena knjiga zelo aktualna, saj govori o
tem, da je bioetika izredno živo multidisciplinarno področje filozofije, teologije, aplikativne etike in prava na eni
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strani, na drugi strani pa mnogih naravoslovnih ved. Številni etični, naravoslovni in tehnološki problemi, ki odmevajo na področju družbe in osebe, ostajajo še dalje osrednja teme bioetičnih
razprav.
Tadej Strehovec
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