
139139

Ocene

Horst Bürkle. Erkennen und Beken-
nen: Schriften zum missionarischen Di-
alog. Sankt Ottilien: EOS Verlag, 2010. 
716 str. ISBN: 978-3-8306-7405-4.

Nemški teolog prof. dr. Horst Bürkle 
je zajetni knjigi objavil svoje študije, raz-
prave in predavanja o misijonarskem 
dialogu. Naslov Spoznavati in izpovedo-
vati izraža takšno misijonarsko odprtost 
in zavzetost za oznanjevanje evangelija 
»ad gentes«, kakršno je zarisal drugi va-
tikanski koncil. Zbrani spisi hočejo poi-
skati in opredeliti misijonsko poslanstvo 
Cerkve danes. Evangeljsko oznanilo je 
namenjeno vsem ljudem. Cerkev živi 
sredi njih po zaslugi prizadevanja števil-
nih misijonarjev v prejšnjih obdobjih. 
Danes je treba »spoznavati« duhovni, 
verski in družbeni položaj ljudi in ljud-
stev, ki se je močno spremenil. Hkrati pa 
je nujno »izpovedovati« Kristusa in nje-
govo oznanilo odrešenja.

Izbor obravnavanih vprašanj vsebuje 
nekaj mnogovrstnosti, ki spremlja po-
slanstvo Cerkve. Razprave so razvrščene 
v štiri skupine: 1. V dialogu z verstvi, 2. 
Azija in Afrika v žarišču, 3. Kaj nam je 
skupno in kaj nas ločuje, 4. Trajno po-
slanstvo.

V prvi skupini, V dialogu z verstvi (1–
162), se avtor sprašuje, ali obstaja sku-
pni jezik verstev. Nato obravnava reali-
stično srečanje tujih kultur s krščan-
stvom. Po besedi papeža Benedikta XVI. 
skuša Cerkev »zaznati izvirni ton v ver-
stvih« in ponuditi teološke orientacije 
za razpravo o verstvih. Kot temeljni fe-
nomen verstev je navedena molitev, ka-
kor se je lepo pokazalo na dosedanjih 

srečanjih predstavnikov svetovnih ver-
stev v Assisiju.

Druga skupina razprav pod naslovom 
Azija in Afrika v žarišču (163–290) naj-
prej predstavi velika svetovna verstva, 
ki so doma na teh dveh celinah. Hindu-
izem in krščanska pota odrešenja v luči 
krščanskega upanja, vprašanja, poveza-
na s pričakovanji ponovnega rojstva, 
vloga kozmosa kot nositelja odrešenja, 
budizem in vprašanje budističnega poj-
movanja resnice ter odrivanje verskih 
alternativ v aziatskem izročilu – to so 
nekateri vidiki v srečanju z Azijo. Afriška 
verstva prinašajo nove izzive za misijo-
narski dialog: kakšen pogled na trplje-
nje ima Buda, kako si v Afriki zamišljajo 
odrešenje, kako gledajo na smrt? Avtor 
se loteva teh vprašanj na podlagi svoje 
izkušnje in neutrudnega iskanja, ko je 
deloval v teh deželah.

Tretja skupina razprav išče, kaj nam 
je skupno in kaj nas ločuje (291–444). 
Ali obstaja verski fundamentalizem v kr-
ščanstvu, v judovstvu in v islamu? V 
okviru molitve analizira Gospodovo mo-
litev v kontekstu verstev. Zanimivo je 
odkrivati pomen mariologije za srečanje 
z ljudmi iz drugih verstev. Vloga narave 
v odrešenjskem procesu prihaja na dan 
ob naslednjih vprašanjih: inkarnacija in 
reinkarnacija, resnica in absolutnost, re-
ligija ali religije; religija, kultura in poli-
tika. Skratka: dialog je prednostna pot 
misijonske dejavnosti.

Četrta skupina spisov ima naslov 
Trajno poslanstvo (445–698). Dialog kot 
izraz poslanstva je jasno začrtana izbira 
koncilske izjave o razmerju Cerkve do 
nekrščanskih verstev Nostra aetate. 
Njeno perspektivo nadaljuje in pogla-
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blja okrožnica Janeza Pavla II. Redemp-
toris missio. V članku Missio ancilla re-
novationis je prikazan pomen ekumen-
skega dialoga. Avtor premišljuje tudi o 
ekumenskih pobudah iz Afrike in se 
sprašuje, kako naj evropsko krščanstvo 
dospe do svoje univerzalne podobe. Ka-
kšno je poslanstvo Cerkve v današnji 
pluralnosti verstev?

Misijon kot gibanje, ki izvira od Kri-
stusa in vodi k njemu, dobi neomejeno 
vesoljnost. Ujetosti v prostor in čas, v 
izvor in v versko pripadnost odpadejo. 
Pot vodi v novo človeško družino in v 
njeno včlenjenost v Kristusovo telo, 
Cerkev. Misijon uvaja v ponovno vzpo-
stavljeno edinost človeškega rodu. Mi-
sijonska zavzetost izhaja iz naročila in 
pooblastila Jezusa Kristusa, ki pošilja 
svoje učence po vsem svetu.

Ta proces pa je nujno dialoški. Odi-
grava se med učlovečeno božjo Besedo 
in tistimi besedami, ki so jih ustvarili lju-
dje v svojih verstvih in kulturah. Dialoški 
je ta proces zato, ker vedno upošteva 
konkretnost vsakega posameznika. Av-
tor navaja Josepha Ratzingerja, ki pravi: 
»Dialog zahteva kot pogoj svojih mo-
žnosti troje: najprej nasproti stoječe so-
govornike, med katerimi mora obstaja-
ti določena razlika ali celo nasprotje, 
prek katerega mora voditi pogovor. 
Med sogovorniki je potreben vsaj mini-
mum soglasja. Če pogledamo Jezusove 
dialoge ali zgodnjo krščansko oznanilo 
kot tedanjo obliko dialoga z nekristjani, 
vzbuja pozornost dejstvo, da se ta dia-
log nikakor ni obračal na popolne tujce, 
ampak se je odvijal znotraj skupnega 
ozračja.« Tedanji naslovljenci krščanske-
ga oznanila so bili z ene strani Judje, z 
druge pa grško-rimska civilizacija, kate-
ri se je zlasti apostol Pavel zelo približal 
in jo nagovoril z besedami in spoznanji 

njihove kulture. V ta helenistični kultur-
ni prostor je nato prevedel evangeljsko 
oznanilo. Isto metodo »inkulturacije«, 
ali bolje: metodo srečanja kultur so na-
daljevali cerkveni očetje, ki so bili vsi po 
vrsti izredni izobraženci, svetilniki kultu-
re.

Po gledanju drugega vatikanskega 
koncila je bistvena dvojna naloga pri 
uresničevanju misijonarskega dialoga: 
sprejetje že navzočih »semen Logosa« 
in njihovo očiščenje z resničnim Logo-
som, Jezusom Kristusom. Sveti Duh kli-
če vse ljudi po semenu Besede in po 
oznanilu evangelija k Jezusu Kristusu. 
»Katoliška Cerkev ne zameta ničesar od 
tistega, kar je v teh verstvih resničnega 
in svetega. Z odkritosrčno spoštljivostjo 
gleda na one načine delovanja in življe-
nja, na ona pravila in nauke, ki se sicer 
v mnogočem razlikujejo od tistega, če-
sar se sama drži in uči, a neredko odse-
vajo žarek Resnice, ki razsvetljuje vse 
ljudi. Nenehno pa oznanja in je dolžna 
oznanjati Kristusa, ki je 'pot, resnica in 
življenje' (Jn 14,6), v katerem ljudje naj-
dejo polnost religioznega življenja, v ka-
terem je Bog spravil s seboj vse.« (N 3)

Knjiga se z najrazličnejših vidikov 
ukvarja z vprašanjem, kakšno je dana-
šnje srečanje glasnikov krščanske vere 
z ljudmi iz drugih verstev in kultur. V ve-
liki meri se posveča azijskim in afriškim 
verstvom, saj je za to pisec nadvse 
usposobljen.

 Avtor Horst Bürkle, rojen leta 
1925, se je po srečni vrnitvi iz druge 
svetovne vojne (bil je ranjen na vzhodni 
fronti) ves posvetil veri. Študiral je na 
univerzah v Bonnu, v Tübingenu, v Köl-
nu in v New Yorku. Bil je gostujoči do-
cent v Kampali v Ugandi, v Seulu, v Kjo-
tu in v Innsbrucku. Raziskoval je v Bra-
ziliji, v Indiji in na Novi Gvineji. Bil je 
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predstojnik stolice za religiološke in mi-
sijonske študije na univerzi Ludwig-
-Maximilian v Münchnu in profesor za 
krščanski svetovni nazor, religijsko in 
kulturno teorijo na isti univerzi. Kot pro-
testantski pastor se je leta 1963 poročil 
in ima dve hčerki. Leta 1987 je stopil v 

katoliško Cerkev in je član ali predse-
dnik različnih znanstvenih ustanov in 
soustanovitelj Evropske akademije zna-
nosti in umetnosti (Academia Scientia-
rum et Artium Europaea).

Anton Štrukelj

Grigorios Larentzakis. Pravoslavna 
Cerkev: Njeno življenje in njena vera. 
Ljubljana: Salve, 2011. 215 str. ISBN: 
978-961-211-591-3.

V slovenščini imamo zdaj na voljo te-
meljito strokovno in hkrati razumljivo 
predstavitev pravoslavja. Pobudo za 
prevod je dal slovenski duhovnik Jože 
Kopeinig, rektor izobraževalnega doma 
Sodalitas v Tinjah na Koroškem. Knjigo 
je vestno prevedel prof. Stane Okorn, 
izdala pa jo je založba Salve v Ljubljani. 
Naslov izvirnika: Die ortodoxe Kirche: ihr 
Leben und ihr Glaube (Graz–Wien–Köln: 
Verlag Styria, 2000). Slovenska izdaja 
ima dva predgovora. V nemškem izvir-
niku je predgovor napisal dunajski nad-
škof kardinal Christoph Schönborn, k 
slovenski izdaji pa beograjski nadškof 
metropolit Stanislav Hočevar. Knjigo 
krasi tudi dvajset slik.

Knjiga v pregledni obliki predstavi te-
meljne informacije o pravoslavju. V pr-
vem poglavju je najprej prikazano »pra-
voslavje in občestvo« (15–41). Posebej 
je razloženo, kaj pomeni ime »pravo-
slavna Cerkev«. Avtor odgovarja: »Veči-
noma ljudje rečejo, da to pomeni 'Cer-
kev pravovernosti'. Načelno to kar drži. 
Toda ta Cerkev nima seznama dogem, 
ki utemeljuje in opravičuje temelj nje-
nega obstoja. Ne temelji na doktrinar-
nem in dogmatičnem sistemu, temveč 

na temelju troedinega Boga. Zato se ra-
zumeva najprej kot Cerkev pravega če-
ščenja troedinega Boga. Ne slavimo 
Boga, ker je za nas oziroma za Cerkev 
kaj storil, kot da bi se mu morali zahva-
ljevati za uresničeno dejanje. Ne zato, 
ker je naš Stvarnik, tudi dober, temveč 
ker je dober, ker nas ljubi, je tudi stvar-
nik vsega sveta in človeka. In končno je 
tudi naš odrešenik, začetnik in ustano-
vitelj Cerkve. Zato mu pripada hvala, 
čast in zahvala.«

Tudi pojem »ortodoksen« moramo 
najprej razlagati v tem smislu. »Ortodo-
ksen« pomeni pravilen, pošten; »doxa« 
prihaja iz glagola doxazein, to je: slaviti. 
V tem pomenu je torej »pravoslavna 
Cerkev« Cerkev pravilnega slavljenja 
Boga. »Ortodox« pa prihaja tudi od be-
sede »orthos«, pravilen, »doxa« pome-
ni pojmovanje, mnenje, nauk (izpeljano 
iz »dokein«, meniti, zastopati kako 
mnenje itd.). V tem smislu razumemo 
izraz »pravoslavna Cerkev« tudi kot Cer-
kev prave vere, pravega nauka. Poleg 
pravilne vere kot nauka je pomembna 
predvsem »doksologija, pravo slavljenje 
troedinega Boga« (18). Nato spoznamo 
skupnost pravoslavnih Cerkva, zgodo-
vinski razvoj patriarhata in posameznih 
pravoslavnih Cerkva in podobno.

Drugo poglavje obravnava teologijo 
in življenje v pravoslavju (43–93). V 
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ospredju je zakramentalno življenje kri-
stjanov, sledi predstavitev sedmerih za-
kramentov. V ekumenskem dialogu se 
zavedamo neprecenljivega daru, da 
imamo katoličani in pravoslavni toliko 
skupnega. Poleg svetega izročila in Sve-
tega pisma in poleg prvih sedmih ve-
soljnih cerkvenih zborov, na katerih so 
opredelili glavne verske resnice, imamo 
skupnih tudi vseh sedem zakramentov. 
Kakšni zakladi cerkvenih očetov, kakšno 
bogastvo bogoslužja in praznikov nas 
povezuje! Znano je, da so vsi veliki Go-
spodovi in Marijini prazniki najprej na-
stali na krščanskem Vzhodu in jih je 
nato kmalu prevzel Zahod. Prikaz sed-
mih zakramentov v tej knjigi je lahko v 
močno spodbudo tudi katoličanom in 
hkrati povabilo, da se seznanimo še z 
drugimi opisi zakramentov. Pri tem pri-
poročam zlasti vélikega bizantinskega 
teologa laika iz 13. stoletja, Nikolaja Ka-
basilasa, ki je zakramente predstavil v 
knjigi Življenje v Kristusu.

Tretje poglavje opisuje svetnike v pra-
voslavni Cerkvi (95–130). Pri postopku 
za razglasitev je najpomembnejša opora 
zlasti »fama sanctitatis« pri vernem ljud-
stvu. Češčenje svetnikov in zlasti Matere 
božje prav v ničemer ne zatemnjuje Kri-
stusove odrešenjske vloge, kakor se je 
bal Martin Luter. Pravoslavne cerkve bi 
bile zelo osiromašene brez ikon in fresk, 
ki nam dobesedno približajo nebesa. To 
doživimo zlasti pri obhajanju »nebeške-
ga bogoslužja«. Zelo lep je drugi del is-
tega poglavja, ki nam predstavi Marijo v 
pravoslavni Cerkvi. Z ekumenskega vidi-
ka je mariologija že uresničeni sad edi-
nosti. Avtor spoštljivo navaja drugi vati-
kanski koncil in okrožnico Odrešenikova 
mati papeža Janeza Pavla II.

Četrto poglavje (131–178) govori o 
bistveni vsebini vere: najprej predstavi 

izročilo in Sveto pismo, nato pa posebej 
še carigrajsko veroizpoved. Tudi tukaj 
vlada soglasje s katoliško Cerkvijo. Vpra-
šanje Filioque pa ob pravilni razlagi ne 
bi smelo več biti predmet razhajanja.

Zelo bogato je peto poglavje, ki go-
vori o pravoslavni liturgiji in duhovnosti 
(179–190). Katoličan najbolj neposre-
dno spoznava in ceni pravoslavno izro-
čilo, če se udeležuje njihovega bogo-
služja. Tu se potrjuje staro načelo lex 
orandi, lex credendi, ki ga je izrekel Pro-
sper Akvitanski v 5. stoletju.

Končno nas avtor seznani še z eku-
menskimi vprašanji v poglavju z naslo-
vom Pravoslavna Cerkev in ekumenizem 
(191–213). Razveseljivi sta ekumenska 
širina in zavzetost tega pravoslavnega 
teologa in profesorja, ki kot predstavnik 
carigrajskega ekumenskega patriarha 
dejavno sodeluje v številnih ekumen-
skih ustanovah.

Slovenski bralec bo knjigo Pravoslav-
na Cerkev in njenega avtorja najbolje 
spoznal, če prebere predgovor, ki ga je 
napisal kardinal Christoph Schönborn. 
Takole pravi: »Imamo posebno srečo, 
da na katoliški teološki fakulteti univer-
ze Karla Franca poučuje nauk o vzhodni 
Cerkvi teolog, ki sam pripada vzhodni 
Cerkvi. Kot 'Glas pravoslavja' je profesor 
Grigorios Larentzakis znan široko zunaj 
kraja svojega neposrednega delovanja. 
Njegova nova knjiga, ki sem ji smel na-
pisati pozdravno besedo, naj ta glas pre-
nese še daleč navzven, na fakultete in 
seminarje, v zainteresirane kroge, ki se 
zavedajo, da obe pljučni krili Cerkve, 
vzhodna in zahodna, neločljivo in ži-
vljenjsko pomembno spadata skupaj.

Veliko se je v zadnjih desetletjih zgo-
dilo, da bi podrli zidove medsebojnega 
nepoznanja, veliko iz duhovne dedišči-
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ne pravoslavja je danes bilo sprejeto v 
življenje 'zahodne Cerkve': ljubezen do 
ikon, do duhovnosti in prakse Jezusove 
molitve, do dostojanstva in lepote bo-
goslužja. K temu prihaja vedno znova 
cvetoče zanimanje za cerkvene očete, 
posebno grške (prof. Larentzakis je l. 
1978 posvetil svojo prvo knjigo temi 
Enotnost človeštva – edinost Cerkve pri 
Atanaziju). Nič ne pretiravam, če rečem, 
da se gibanja za prenovo na zahodu ve-
dno bolj zahvaljujejo tudi spodbudam 
iz krščanskega vzhoda in tako se uresni-
čuje beseda »Ex oriente lux«.

Tako smemo tudi upati, da novo pri-
bliževanje k življenju in veri pravoslavne 

Cerkve, ki nam ga podarja prof. Larent-
zakis, prispeva k tej prenovi, vzbuja za-
nimanje za pravoslavje, poglablja spo-
znanje, posebno pa še vžiga ljubezen do 
duhovnih zakladov pravoslavne Cerkve. 
Kajti samo z ljubeznijo in ne z akadem-
skim spoznanjem bomo na poti do edi-
nosti resnično napredovali, z ljubeznijo, 
ki ni slepa za napake in slabosti, ki pa se 
iz srca veseli nad tem, kar nam 'na za-
hodu' hoče reči Sveti Duh po življenju in 
veri pravoslavne Cerkve.«

 Anton Štrukelj

Mishtooni C. Bose in J. Patrick Horn-
beck II, ur. Wycliffite Controversies. 
Turnhout: Brepols, 2011. 359 str. ISBN: 
978-2-503-53457-2.

Delo vsebuje prispevke mednaro-
dnega zborovanja, organiziranega pole-
ti 2008 na Oxford University, Oriel Col-
lege, s skupnim naslovom Lolardske po-
vezave: zgodovinske, literarne, teološke. 
Avtorji, ki drugače delujejo kot učitelji 
in raziskovalci na obeh obalah Atlantika, 
so pozneje svoje prispevke razširili in jih 
pripravili za tisk. Knjiga je izšla kot 23. 
zvezek v ugledni zbirki Medieval Church 
Studies, v kateri založba Brepols obja-
vlja dela s področja zahodne cerkvene 
zgodovine od obdobja karolinške refor-
me do tridentinskega koncila. Del svo-
jega programa namenja zbirka objavlja-
nju razprav (monografij in zbornikov) in 
prvotnih virov za to obdobje. S to knjigo 
je založba preučevalcem poznega sre-
dnjega veka in oporečništva v krščan-

skem svetu dala na voljo pomemben 
pripomoček, ki predstavlja najnovejšo 
stopnjo raziskovanja tega fenomena.

Poznosrednjeveško Anglijo so močno 
zaznamovale filozofske in teološke ide-
je Johna Wyclifa (ok. 1330–1384), nji-
hovo razširjanje med kleriki in laiki in 
verska oporečniška gibanja, ki so se skli-
cevala na njegovo učenje. Ideje so se 
hitro raznesle tudi po Evropi in našle 
odmevnega zagovornika v Janu Husu in 
v njegovih simpatizerjih. Razprave so iz-
raz najnovejših raziskav o Wyclifu in 
wyclifovstvu, v katerih so interdiscipli-
narno obravnavani literarni, zgodovin-
ski in teološki odmevi njegovih del in 
gibanj, predvsem lolardov, ki so pobude 
za svoje ravnanje črpali prav v njego-
vem učenju. Wyclifova teološka in filo-
zofska dela, v glavnem napisana v latin-
skem jeziku, so mnogi uporabili kot te-
melj za oblikovanje zahtev po reformah 
v Cerkvi. Njegove polemične razprave 
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so napadale papeštvo in avtoriteto v 
Cerkvi, redove in redovne zaobljube, 
odpustke in kleriško bogastvo, liturgijo 
in zakramente, vse, kar po njegovem 
mnenju ni bilo neposredno utemeljeno 
v Svetem pismu. Nasprotoval je trans-
substanciaciji. Vendar je kljub temu za-
nimivo, da je imel s svojimi spisi nepo-
membno mesto v delih osrednjih oseb-
nosti reformacije, ki se je začela po letu 
1517. Po ocenah nekaterih zgodovinar-
jev niso reformatorji nič vedeli o njego-
vih spisih ali pa so jih ignorirali. Večjega 
pomena niso prisojali niti njegovim pre-
vodom svetopisemskih besedil, za kate-
re pa je bilo ugotovljeno, da so bili pre-
težno le delo njegovih učencev in ne 
neposredno njegovi; z njegove strani je 
prišla predvsem spodbuda za prevajal-
sko delo.

Pomembni ustanovi, ki sta podprli 
zborovanje in dali na voljo svoje arhive, 
sta bili Lolardska družba (Lollard Socie-
ty) in Družba Johna Wyclifa (John Wyclif 
Society); obe skrbita za ohranjanje pi-
sne in duhovne dediščine, ki je nastala 
na britanskem otočju v predreformacij-
skem času.

Čeprav zgodovinarji še vedno preu-
čujejo vezi, ki so nastale med učenjem 
Johna Wyclifa in lolardi, so bili lolardi 
najbolj zvesti razširjevalci njegovih idej. 
Postali so pravo gibanje, katerega sim-
patizerji so se sami imenovali »pravi Kri-
stusovi učenci« ali »resnični evangeljski 
učenci« ali morda »wyclifovci«, niso pa 
marali, da bi jih klicali lolardi. Takšno 
poimenovanje (beseda je verjetno izšla 
iz stare germanske besede lollen, mr-
mrati) je pomenilo postopača, versko 
neuravnovešenega človeka, in je bilo 
poniževalen izraz: pravoverni so ga da-
jali tistim, ki so se imeli za Wyclifove 
učence (Tanner).

Vsebino knjige je mogoče razdeliti v 
dva dela. Prvi vsebuje razprave o zgo-
dovinskem ozadju in o implikacijah de-
lovanja J. Wyclifa (avtorji: K. Ghosh, I. C. 
Levy, A. Minnis in A. Hudson). Temelji-
teje sta predstavljena njegov prispevek 
za organiziranje prvih prevodov Svetega 
pisma v ljudski jezik in odnos do božje 
besede, zapisane v svetih knjigah. Ker 
je ohranjenih tudi več Wyclifovih pridig, 
je bilo mogoče orisati njegovo mnenje 
o nekaterih temah, ki so se pogosteje 
našle v njegovih nastopih, zapisih in 
predavanjih. Pomembna razsežnost 
vseh prispevkov je analiza odnosov, ki 
so jih do Wyclifa gojile cerkvene oblasti, 
in odmevi njegovih nastopov oziroma 
sprejemanje njegovih idej med najširši-
mi množicami. Različna in večpomenska 
terminologija, tudi v angleškem jeziku, 
povezana z Wyclifom in z njegovimi pri-
staši, ima v razpravah pomembno me-
sto in predvsem za angleško govoreče 
bralce pomeni razširitev kolektivnega 
znanja o wyclifovskih polemikah.

Obsežnejši je vsebinski sklop, ki go-
vori o lolardih. Tu je pozornost najprej 
namenjena odnosom med lolardi, pra-
vovernostjo in kognitivno psihologijo 
(R. Lutton), nato njihovemu mestu v 
zgodovini poznega srednjega veka v An-
gliji (I. Forrest) in lolardskim spisom, nji-
hovi literarni kritiki in pomenu oblike (S. 
Gayk); to je imelo v njihovem načinu 
delovanja poseben pomen, saj so lolar-
di zavračali ustaljene oblike oznanjeva-
nja, verovanja in pisanja (»preveliko po-
udarjanje zunanjih oblik zamegljuje re-
snice«). Širši kontekst njihovega delova-
nja predstavljajo prispevki o posame-
znih arhivskih virih in nosilcih javnih 
služb, s katerimi so se lolardi srečevali 
pri svojih nastopih (M. Peikola). Analizi-
rani so vzorčni primeri njihovih pridig 
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(M. Raschko), njihov odnos do svetišč in 
do relikvij (R. Malo), mesto Svetega pi-
sma v njihovem učenju (M. Dove), etič-
no učenje (E. Craun), njihova organizi-
ranost na krajevni in na državni ravni 
(M. Jurkowski) in njihovo učenje o ev-
haristiji (J. P. Hornbeck II). Obsežen pri-
spevek govori o odnosu reformatorjev 
16. stoletja do lolardskih idej, pokaže 
njihov vpliv na začetnike reformacijske-
ga gibanja in na množice, ki so bile prav 
zaradi poznavanja lolardskega gibanja 
bolj pripravljene sprejeti ideje reforma-
torjev; nazadnje je to privedlo Anglijo v 
ločitev od Rima (P. Marshall).

Za dodatno vrednost zbornika imamo 
lahko pregled virov, predvsem rokopisov, 

ki vsebujejo podatke o lolardih in o J. 
Wyclifu, med temi so tudi škofovski pro-
tokoli iz 15. stoletja, njihove tiskane izda-
je ter zelo bogat seznam drugih primarnih 
in sekundarnih virov, pa tudi obsežna bi-
bliografija. Vsi, ki jih zanimajo srednjeve-
ška duhovna gibanja, vidiki napetosti med 
pravovernostjo in odstopanji od nje, na-
čini, kako sta Cerkev in državni represivni 
aparat obravnavala posameznike in sku-
pine, začetki reformacije v Angliji in njeni 
predhodniki, bodo v predstavljeni knjigi 
našli zanimive reference.

 Bogdan Kolar

James F. Keenan. A History of Catho-
lic Moral Theology in the Twentieth 
Century: from Confessing Sins to Libe-
rating Consciences. London: Continu-
um, 2010. 248 str. ISBN:978-0-8264-
2929-2. 

James F. Keenan je jezuit in profesor 
moralne teologije na Boston Collegeu. 
To je zelo vpliven mislec, avtor mnogih 
knjig s področja moralne teologije, ure-
dnik več zvezkov iz zbirke Readings in 
Moral Theology in organizator dveh od-
mevnih kongresov moralnih teologov iz 
vsega sveta, ki sta bila v Padovi (2006) 
in v Tridentu (2010). V delu Zgodovina 
katoliške moralne teologije v dvajsetem 
stoletju analitično prikaže odločilni pre-
mik, ki se je zgodil na tem področju v 
preteklem stoletju. Delo je razdeljeno v 
devet poglavij, ki kronološko povzema-
jo razvoj moralne teologije.

V prvem poglavju so predstavljene 
zgodovinske korenine problematike. Od 

12. do 15. stoletja se je moralna teolo-
gija razvijala v dveh različnih oblikah: v 
praktičnih spovednih manualih (Sum-
mae Confessorum), ki so bili namenjeni 
spovednikom, da bi prav določili težo 
greha in naložili pravo pokoro, in v viso-
kih teoloških razpravah o moralnih te-
mah, ki so jih teologi, na primer Abe-
lard, Albert Véliki in Tomaž Akvinski, sis-
tematično uredili v tako imenovanih 
teoloških sumah. Poznejši razvoj je po-
vezal obe obliki in je ponavadi v prvem 
delu obravnaval sistematično moralno 
teologijo, v drugem delu pa praktično 
moralno teologijo. V 16. stoletju se raz-
vije kazuistika, ki ne deluje po deduktiv-
ni logiki, ampak uporabi posamezni pri-
mer za oblikovanje objektivnega načela. 
Pri iskanju rešitev sta odločilni notranja 
logika argumenta in zunanja avtoriteta 
kazuistov oziroma priznanih moralnih 
teologov. V 17. stoletju se konča doba 
visoke kazuistike, v kateri je prevlado-
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vala induktivna logika, in se začnejo 
oblikovati zbirke spovednih primerov z 
naslovom Summa Casuum Conscienti-
ae, iz katerih se potem konec 18. stole-
tja razvijejo moralni manuali, ki ostane-
jo v uporabi do začetka 20. stoletja.

V drugem poglavju predstavi tri ma-
nualiste, ki so bili pomembni za angle-
ško govoreče področje v prvi polovici 
20. stoletja: jezuita Thomasa Slaterja in 
Henryja Davisa in kapucina Heriberta 
Joneja. Slater je napisal prvi manual v 
angleščini in s tem vsebino naredil do-
stopno širši javnosti. Kljub vsemu pa je 
povsem jasno izraženo: delo je prvotno 
namenjeno spovednikom, da bi znali 
prav opredeliti greh in naložiti spove-
dancu ustrezno pokoro. Slater celo izja-
vi, da so manuali moralne teologije knji-
ge »moralne patologije« (11), ki niso 
namenjene za spodbujanje vernikov k 
moralnemu življenju. Zanimivo je, da so 
vsi trije avtorji zagovarjali probabilizem 
– dopuščali so torej posamezniku dobr-
šno mero svobode in avtonomije pri po-
sameznih odločitvah. Keenan ugotavlja, 
da so manualisti vse bolj drseli na po-
dročje kanonskega prava in se oddalje-
vali od teologije, hkrati so se ločevali 
tudi od konkretnih vsakdanjih težav ver-
nikov in dajali poudarek metafizičnim 
načelom.

Naslednja tri poglavja so namenjena 
predstavitvi prenoviteljev na področju 
teološke etike. Jedro vseh sprememb je 
v tem, da je namesto analize posame-
znih dejanj v središče postavljena člove-
ška oseba, znotraj zgodovinskih in kul-
turnih okvirov (obrat k subjektu). Kee-
nan poudari, da ta obrat ne vodi v su-
bjektivizem, ampak je to pot do objek-
tivne resnice. »Objektivna resnica brez 
upoštevanja delujoče osebe ni niti re-
snična niti objektivna.« (35) Ena od najv-

plivnejših oseb prenove teološke etike 
je bil leuvenski profesor Odon Lottin 
(1880–1965), ki mu je posvečeno tretje 
poglavje. Leta 1954 je izdal delo Morale 
Fondamentale, ki začrta preobrat iz ma-
nualističnega v personalistični pristop, 
pri katerem ima osrednje mesto v mo-
ralnem življenju osebna vest. Lottin je v 
teološko etiko vpeljal zgodovinsko-kri-
tično metodo, s katero je pokazal, da ka-
toliška tradicija ni bila monolitna in eno-
pomenska. Cilj moralnosti je »prava ure-
sničitev osebe in skupnosti znotraj Bož-
jega odrešenjskega načrta in v skladu z 
njim« (42). Keenan navede še druge mo-
ralne teologe, ki so pripomogli k uvelja-
vitvi pomena zgodovinskosti za teološko 
etiko, med njimi so najpomembnejši 
Noonan, Vereecke in Mahoney.

Naslednje poglavje nosi naslov Reha-
bilitacija Svetega pisma in ljubezni. V 
njem je predstavljen prispevek Fritza 
Tillmanna (1874–1953) in Gérarda Gil-
lemana. Tillmann je bil sprva biblicist. 
Ker mu je Vatikan zaradi preveč svobo-
domiselnih idej prepovedal delovati na 
področju Svetega pisma, je presedlal na 
področje moralne teologije in postal 
eden od njenih prenoviteljev. Začel je s 
svetopisemsko prenovo te discipline. 
Keenan komentira: »Tillmannovo iz-
gnanstvo iz dežele eksegeze in njegova 
varna in posvečena udomačitev na po-
lju moralne teologije je postalo osnovna 
priložnost za realizacijo enega od naj-
bolj pomembnih premikov v rimskoka-
toliški moralni teologiji dvajsetega sto-
letja.« (61) Leta 1934 je Tillmann izdal 
svoje temeljno delo, Die Idee der Nach-
folge Christi. V središče je postavil kon-
cept »hoje za Kristusom«, ki ga je po-
zneje prevzel za svojega tudi drugi vati-
kansko koncil. Belgijski jezuit Gérard 
Gilleman (1910–2002) se je v svojem 
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raziskovanju posvetil predvsem pome-
nu kreposti ljubezni kot »notranje duše 
moralne teologije«. S svojimi deli je po-
novno vzpostavil most med duhovno in 
moralno teologijo. V središču moralne 
teologije je spoznanje, da je Bog ljube-
zen in da smo v Kristusu vsi njegovi po-
sinovljeni otroci. Po Keenanovem pre-
pričanju je imela Gillemanova misel 
znaten vpliv tudi na okrožnico Benedik-
ta XVI. Bog je ljubezen, čeprav ga papež 
v okrožnici ne navaja. (71)

V začetku petega poglavja Keenan 
pove, da so bili v petdesetih letih prej-
šnjega stoletja moralni teologi razdeljeni: 
nekateri so nadaljevali manualistično tra-
dicijo, drugi pa so iskali poti prenove, ki 
bi bile bliže človeški izkušnji in teološke-
mu sporočilu. Eden od najpomembnejših 
prenoviteljev je zagotovo redemptorist 
Bernhard Häring (1912–1998), čigar delo 
Das Gesetz Christi iz leta 1954 predstavlja 
dokončen prelom z manualistiko. Za iz-
hodišče je vzel teologijo, hkrati pa je delo 
zasnoval pastoralno in duhovno. Jezus 
Kristus je načelo, norma, središče in cilj 
krščanske moralne teologije. (88) Keenan 
vidi v Häringu stičišče vseh reformnih pri-
zadevanj: »Häringovo delo predstavlja 
določeno stičišče različnih prizadevanj 
skozi skoraj 40 let, da bi obnovili moralno 
teologijo kot teološki projekt, globoko 
povezan z dogmatično (Lottin, Mersch , 
Stelzenberger, Ermecke), biblično (Till-
mann in Steinbüchel) in duhovno (Gille-
man) teologijo.« (91) Häringovo delo je 
imelo vpliv na drugi vatikanski koncil in 
Häring sam je bil dejaven kot tajnik sku-
pine, ki oblikovala pastoralno konstituci-
jo Cerkve v sedanjem svetu; vsebuje tudi 
izredno pomembno definicijo vesti (§ 
16). Pod Häringovim vplivom je koncil 
sprejel personalistično gledanje na za-
konsko zvezo in na človeško spolnost.

V šestem poglavju z naslovom Neo-
manualisti avtor najprej poudari pomen 
kanadskega dogmatika Bernarda Loner-
gana za moralno teologijo. Njegovo raz-
likovanje med klasičnim in historičnim 
pogledom na svet je vplivalo tudi na 
novo razumevanje naravnega moralne-
ga zakona. Avtor ugotavlja, da je večina 
izjav cerkvenega učiteljstva še znotraj 
klasičnega (statičnega) pogleda na svet, 
večina moralnih teologov pa se je zače-
la nagibati k zgodovinsko-hermenevtič-
ni (dinamični) metodi, ki prisoja velik 
pomen tudi kontekstu človeškega deja-
nja. Znotraj zgodovinskega konteksta 
razlagajo še spremenljivost stališča mo-
ralne teologije do posameznih vprašanj, 
kakor so na primer smrtna kazen, pobi-
ranje obresti, suženjstvo … Med teologi, 
ki vztrajajo pri tradicionalnem klasič-
nem pogledu na stvarnost, sta igrala 
osrednjo vlogo ameriška jezuita John 
Ford in Gerald Kelly. Sprva je takšen po-
gled z njima delil tudi profesor na rimski 
Gregoriani, Josef Fuchs, ki pa je ob na-
stajanju okrožnice Humanae Vitae do-
živel »intelektualno spreobrnjenje«: »Iz 
pričevanj poročenih parov je spoznal, 
da je njihovo razumevanje različnih de-
javnikov mnogo bolj stvarno in ustrezno 
kot splošno učenje iz Rima.« (121) Ta 
sprememba je imela velik vpliv na na-
daljnji razvoj moralne teologije, saj je 
bila Gregoriana osrednje mesto za for-
miranje novih profesorjev po vsem sve-
tu. Fuchs je poudarjal pomen osebne 
odgovornosti in svaril pred slepo pokor-
ščino moralnim zakonom. Bil je avtor 
večinske izjave komisije, ki se je obliko-
vala ob nastajanju Humanae Vitae in je 
dopuščala tudi umetno kontracepcijo. 
Nasproti temu se je postavil John Ford 
in oblikoval manjšinsko izjavo, ki je pre-
pričala Pavla VI., da je v okrožnici objavil 
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nauk o nesprejemljivosti vsakršne obli-
ke umetne kontracepcije. Po Keenano-
vem mnenju pomeni objava Humanae 
Vitae zavrnitev prenoviteljskega duha in 
podporo neomanualističnemu gibanju, 
ki jo zagotavlja cerkveno učiteljstvo. 
Kljub temu avtor ugotavlja, da je »veči-
na moralnih teologov sledila prenovi, ki 
sta jo začrtala Häring in Fuchs, le nekaj 
jih je postalo neomanualistov«. (127) Ti 
pa so imeli zelo močan vpliv na papeža 
Janeza Pavla II., kakor se kaže še poseb-
no v okrožnici Sijaj Resnice. Avtor pred-
videva, da so okrožnico v glavnem pisa-
li filozofi, ki so po njegovem »v zmoti 
glede pisanja moralnih teologov«. (133)

Sledi poglavje o obdobju, ki je sledil 
okrožnici Humanae Vitae. Naslov po-
glavja je Novi temelji za moralno razmi-
šljanje, 1970–1989. V tem času so mo-
ralni teologi ponovno preverjali in pre-
navljali temeljne moralne koncepte. 
Ena od prevladujočih tem je bila pristoj-
nost cerkvenega učiteljstva na področju 
moralnosti. Moralna teologija si je pri-
zadevala, da bi pomagala ljudem, na 
pravi način priti do spoznanja moralne 
resnice. »Objava Humanae Vitae je 
spodbudila moralne teologe in škofe, da 
so razmišljali o tem, kaj naj storijo z 
mnogimi iskrenimi in resnimi katoličani, 
ki se niso podredili zakonu Cerkve.« 
(146) Veliko moralnih teologov dilemo 
rešuje tako, da prizna veljavnost zako-
na, hkrati pa se zaveda kompleksnosti 
posameznega primera in v nekaterih 
okoliščinah dovoli izjemo od zakona. 
Ponovno se začne izpostavljati krepost 
epikije. V tem času se tudi razvije pro-
porcionalizem.

Osmo poglavje je avtor naslovil Novi 
temelji za teološko antropologijo, 1980–
2000. To obdobje je posvečeno pred-
vsem pojmoma moralno razumevanje 

in objektivna moralna resnica. »Začetek 
vseh poglabljanj v novo teološko antro-
pologijo je revizija naravnega zakona in 
razvoj avtonomne etike.« (173) Teolo-
gija pri opredelitvi, kaj je človeška nara-
va, vse bolj stopa v interdisciplinarni di-
alog. Pri tem Keenan navaja eno od te-
meljnih spoznanj: »Normativnega po-
mena narave ne najdemo v naravi sami. 
Nasprotno, narava je razvijajoč in odprt 
vir normativnosti.« (175) Vedno večji 
pomen se pripisuje človeški izkušnji kot 
temelju teološke etike. V tem času se 
oblikujeta dva temeljna tokova: avtono-
mna etika (Auer, Fuchs) in verska etika 
(Ratzinger, Schürmann). Keenan v Dem-
merjevih in v Böcklejevih delih prepo-
zna sredinsko stališče, ki zagovarja »di-
alektično razumevanje vere in razuma«. 
(182) Paradigmatičen za to je Böcklejev 
izraz teonomna avtonomija. V tem času 
se med moralnimi teologi utrdi tudi 
koncept temeljne odločitve kot tiste te-
meljne naravnanosti osebe, ki pomeni 
ozadje vseh konkretnih odločitev.

Zadnje poglavje je posvečeno global-
ni etiki (Naproti globalnemu diskurzu o 
trpljenju in solidarnosti). Avtor pokaže, 
kako se ob začetku 21. stoletja začne 
izkazovati večja globalna povezanost 
moralnih teologov in večja občutljivost 
za stiske in probleme na drugih koncih 
sveta. Navaja različne moralne teologe 
iz Latinske Amerike, Afrike, Azije in iz 
Severne Amerike, ki si prizadevajo za 
večjo pravičnost znotraj njihovih okolij 
in tudi za globalno pravičnost. Ob koncu 
omenja tudi konferenci v Padovi (2006) 
in v Tridentu (2010), na katerih se je 
zbralo več kakor štiristo moralnih teolo-
gov s celega sveta in na katerih so raz-
pravljali o globalnih izzivih in odgovorih 
teološke etike nanje. In kakšna bo pri-
hodnost teološke etike? »Na začetku 
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21. stoletja lahko pričakujemo, da bodo 
prihodnje generacije razmišljale še bolj 
specifično o konkretnih etičnih in teo-
loških potrebah v lokalnih skupnostih in 
istočasno oblikovale medkulturni dogo-
vor o veri, vesti, pravici in solidarnosti.« 
(221)

V dodatku omeni avtor še okrožnice 
Benedikta XVI., v katerih – drugače ka-
kor v besedilih njegovega predhodnika 
– »ni sledi o ločevanju med nekaterimi 
teologi in papeštvom«. (241) Avtor zelo 
pozitivno ovrednoti besedila sedanjega 
papeža, predvsem njihovo utemelje-
nost v Svetem pismu in skrb za družbe-
no pravičnost.

Jamesu Keenanu je uspelo zelo pre-
gledno in hkrati zanimivo strniti zgodo-
vino moralne teologije oziroma teolo-
ške etike v 20. stoletju. V njegovem delu 
ni zgolj suhoparnega naštevanja dej-
stev, ampak bralca pritegne doživet pri-
kaz burnega razvoja dogajanja na tem 
področju. Predstavljene so življenjske 
zgodbe glavnih akterjev in razloženi te-
meljni moralni koncepti. Zelo nazorno 
so prikazana tudi glavna področja spo-
rov in nerazumevanj. Pri tem avtor ne 
more skriti svojega zornega kota. Pisec 
sam ni samo nemi opazovalec, ampak 

eden od pomembnih akterjev te zgodo-
vine. V delu je opaziti veliko simpatijo 
in naklonjenost do prenoviteljev moral-
ne teologije in do kolegov z različnih 
koncev sveta, ki odgovarjajo na konkre-
tne izzive v svojih lastnih življenjskih 
okoljih. Knjiga jasno osvetli dogajanja v 
Cerkvi v prejšnjem stoletju, pri tem pa 
izpostavi osrednje mesto drugega vati-
kanskega koncila, prikaže njegovo pred-
zgodovino, še bolj pa dogajanje po 
njem. Ta čas pa je na moralnem podro-
čju močno zaznamovala okrožnica Hu-
manae Vitae, h kateri se avtor v različ-
nih poglavjih vrača. Kakorkoli že, zaradi 
številnih odgovornih in inovativnih mi-
slecev in zaradi njihove dialoške odpr-
tosti je teološka etika je na začetku 21. 
stoletja povsem drugačna kakor pred 
sto leti. Mogoče preobrat še najbolje 
opredeljuje naslednji navedek iz knjige: 
»Na začetku stoletja je bila moralna re-
snica navzoča v trajno veljavnih normah 
in analogno v uporabi teh norm s strani 
moralnih teologov. Ob koncu stoletja je 
moralna resnica navzoča v življenju ak-
tivnih kristjanov, ki jo živijo kot uresni-
čeni Kristusovi učenci.« (69)

 Roman Globokar
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