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Poročili

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter 
religiologija v kontekstu sodobne edukacije

Poročilo o dejavnosti v razsikovalnem programu P6–0269 v letu 2011

Raziskovanje je potekalo po načrtu. Člani skupine so posamično in skupaj pred-
stavili probleme in rešitve pri uveljavljanju dialoške paradigme, ki je zelo iskana 
ob vseh težavah njenega uresničevanja, to pa je posebni cilj raziskovanja. Idejne 
in vredno(s)tne temelje je skupina raziskovala kot vidik dialoga na različnih ravneh 
v dveh smereh: 1. pri uveljavljanju trajnostnega razvoja družbe in 2. pri uveljavlja-
nju osebne, narodne in globalne sprave, ker je to pogoj za dolgoročno sobivanje 
v življenjskih skupnostih, v državi in v globalnem svetu.

1. Nasproti zaostritvam je nujno utrjevati možnosti in dejavnike sprave, sode-
lovanja in medsebojnega spoštovanja. Problem je antropološki in tako tudi psiho-
loški, pedagoški, filozofski, pravnopolitičen in teološki. To pa je tudi družbeni in 
nacionalni izziv, saj je sprava eden od bolj žgočih problemov slovenske družbe, ki 
zavira njen odprti in svobodni razvoj. Juhant v monografiji Za človeka gre razčle-
njuje temeljne antropološke postavke dialoga, medosebnosti in sprave. Sprava je 
najprej antropološka potreba človeka. Človek nenehno preverja svoje odnose z 
drugimi, in to najprej v sebi, da bi ne bil »obremenjen« z drugimi. Nerazčiščeni 
odnosi v osebku vplivajo na nesproščenost in nezmožnost uresničevanja medčlo-
veških odnosov in posredno na neuresničenost osebka v družbenih razmerjih. 
Kakor v monografiji dokazuje Erzar, vzorce odnosov in življenja oseb temeljno 
oblikuje odnos z materjo. Njihovo celostno filozofsko in medpanožno obravnavo 
omogoča pristop presežnega solidarnega personalizma (Bojan Žalec). Ocvirk v 
monografiji Ozemljena nebesa: zakoreninjenost religij v kulturi in družbi oceni ve-
rovanjske sisteme, skupinskost in etičnost kot tri temelje religije, ki se prepletajo 
in sooblikujejo kulturne in družbenoideološke sisteme. Spravni procesi med oseb-
ki in v širši družbi so kompleksni in zahtevni, kakor potrjuje sama Slovenija. Člani 
so v monografiji Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog?: spravni procesi in 
Slovenci z nakazanih zornih kotov osvetlili problem sprave kot pogoj dialoga, tako 
s posebnim ozirom na slovensko družbo kakor v mednarodnem okviru. Spravni 
procesi lahko temeljijo na resnici o človeku in družbi, ki je zahteva vseh strok: psi-
hologija (Tomaž Erzar) pomaga k uvidu v svoje lastne travme, antropologija (Janez 
Juhant, Bojan Žalec) opozarja ne nepopolnost človeka, to pa je tudi predmet te-
ologije (Drago Ocvirk, Anton Jamnik, Mari Osredkar); pomembna je človekova 
odprtost za drugega in za Boga. Pot do resnice o človeku in družbi odpira filozofske 
(Branko Klun, Robert Petkovšek), zgodovinske, pedagoške (Stanko Gerjolj, Erika 
Prijatelj), etične (Tadej Strehovec) in pravnopolitične (Stanislav Slatinek) dileme, 
katerih razrešitev ustvarja možnosti za spravne procese. Porušena razmerja so 
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ovira za uspešen razvoj družbe. Rezultati knjige so dostopni širšemu bralstvu, ena-
ko tudi druge objave članov. Na mednarodni konferenci smo izmenjali rezultate 
raziskovanja, ki jih je skupina preverjala na mesečnih srečanjih. Načelo dialoga 
skupina metodično uveljavlja v svojem lastnem delovanju. Uspeh je temu primer-
no celosten, skupinski, raziskovanje poglobljeno in preverjeno znotraj skupine in 
v mednarodni razsežnosti, to pa je tudi metodični prispevek k humanistiki. Kon-
ferenca Ljubljana-Celje je potekala v sodelovanju s predsedstvom Evropske aka-
demije znanosti in umetnosti iz Salzburga in ob sodelovanju članov SAZU in drugih 
uglednih ustanov. Podprli so jo tudi v parlamentu EZ, s tem pa se je skupina vklju-
čila v napore za uveljavitev spravnih procesov v EZ po obsodbi totalitarizmov, ki 
so ga zapisali parlament EZ in evropske ustanove v izjavo o evropski demokratični 
zavesti. Skupina se je s tem pridružila mednarodnemu prizadevanju za spravo v 
EZ in v globalnem svetu, ker je to pogoj za trajnostno vzdržni razvoj, ki je prav tako 
pomembna tema našega raziskovanja, saj je dialog temeljni pogoj za dolgoročni 
razvoj družbe.

2. Skupina je v odmevnem mednarodnem zborniku z naslovom Humanity after 
Selfish Prometheus. Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized World pred-
stavila izsledke raziskave v monografiji skupaj z desetimi strokovnjaki iz osmih 
držav Evrope. Personalni (Bojan Žalec) dialog (Branko Klun) je na polju ekoloških 
in podnebnih ter širših problemov preživetja ključen za preseganje relativizma 
(Anton Jamnik) in za uveljavitev tega, kar razumemo kot trajnostni razvoj. Prese-
ganje zgolj tehnično-civilizacijskih zakonitosti (Tadej Strehovec), ki so po splošnem 
prepričanju sovplivali na krizo, zahteva po naših ugotovitvah najširšo pripravljenost 
za zahtevno dialoško razpravo o novih civilizacijskih možnostih. Govorimo o pro-
cesu iskanja resnice o človeku (Janez Juhant) in o družbi, zato je nujen multidisci-
plinarni in mednarodni pristop. Tu se odpirajo nove možnosti dialoga na področju 
vzgoje osebnosti za kreposti, za pripravljenost na omejevanje v času globalne go-
spodarske krize. Vzgoja za dialog temelji na osebni identiteti in na odgovorni od-
prtosti za druge in drugačne. Pomembno vlogo v teh procesih igrajo kulture in 
religije (Drago Ocvirk, Robert Petkovšek, Mari Osredkar, Stanislav Slatinek), njiho-
ve usedline v družbi pa je treba nenehno preverjati in očiščevati okostenelosti, da 
bi dialoški partnerji lahko stopili v medsebojni stik neobremenjeni in odprti drug 
za drugega. Psihološki in pedagoški (Anton Jamnik, Erika Prijatelj) procesi lahko 
okrepijo tudi delovanje na vseh strokovnih in družbenopolitičnih ravneh, kakor je 
potrdila tudi skupina s širšim delovanjem v civilni družbi, na verskem področju, v 
medijskem in v družbenopolitičnem angažiranju za uveljavitev osebnih in družbe-
nih vrednot. Dialog kot trajnostni dejavnik globalne družbe vključuje in zahteva 
dialog posameznikov in skupin za razpravo o temeljnih vprašanjih življenja in pre-
živetja človeka in družbe.

Raziskovalno hipotezo, da je dialog temelj reševanja družbenih zadev, je skupi-
na v tem letu preverjala na možnosti trajnostnega družbenega razvoja in procesov 
sprave v družbi. Program dela je predvideval raziskovanje teh dveh problemov, 
predstavitev rezultatov na medsebojnih srečanjih skupine in predstavitev rezulta-
tov v znanstvenem zborniku. Z monografijo Humanity after Selfish Prometheus. 
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Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized World smo v mednarodnem okvi-
ru opozorili na probleme dialoga v trajnostnem razvoju in pokazali na pota dialo-
ga v teh procesih in na možnosti prispevka naših strok k temu perečemu sodob-
nemu vprašanju. Našo hipotezo potrjujejo tudi ugledni mednarodni strokovnjaki 
s tega področja. S svojimi spoznanji smo prispevali dialoške smernice za trajnostni 
razvoj; to so člani predstavili tudi v drugih publikacijah.

Bolj zahteven je problem sprave, s katerim se bomo ukvarjali tudi v prihodnje. 
Problem je večplasten in zadeva najprej osebno spreobrnjenje, ki ima krščansko-
-teološko ozadje in se težko uveljavlja v sekularni družbi. Očitno bo treba v nadalj-
njem raziskovanju posvetiti temu še več pozornosti, to pa je lahko predmet nove-
ga programa. Vse je povezano s priznanjem o celoviti resnici o človeku in o mo-
žnosti sodelovanja partnerjev pri uveljavljanju dialoške drže, ki v antropološkem 
smislu vodi do celovite resničnosti o človeku. Pomembni so spravni procesi v člo-
veku samem, potem v odnosu do drugih in v družbi kot celoti. To velja tudi za za-
pletene procese, kakor je sprava po revolucionarnih dogodkih, na primer v Slove-
niji. Skupina je opravila raziskavo teh procesov ob preverjanju mednarodnega 
reševanja podobnih sporov. Z vidnimi strokovnjaki Evrope in tudi s pristojnimi za 
ta vprašanja v družbi je preverila svoje raziskovalne hipoteze in svoja spoznanja 
opisala v zborniku Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog?: spravni procesi in 
Slovenci. To je poglobljena obravnava preteklosti in sedanjosti, ki omogoča in mo-
tivira spravno vzgojo in družbeno prakso kot podlaga za uspešno sedanjost in za 
upanje za prihodnost. Tudi posamezni člani so o tem v objavah prikazali rezultate 
raziskovanja v domačem in v mednarodnem okviru in v treh monografijah (Janez 
Juhant, Drago Ocvirk in Tomaž Erzar), v katerih so obširneje predstavili relevantne 
rezultate. To velja tudi za druge posamezne objave s pedagoškega, religiološkega, 
antropološkega, širšega filozofskega, pravnega ali etično-teološkega vidika. Izpo-
staviti velja dve objavi Bojana Žalca, mednarodno so objavljali tudi Mari Osredkar, 
Branko Klun, Stane Gerjolj, Erika Prijatelj in Janez Juhant. Člani so svoja spoznanja 
objavili tudi v publikacijah, ki so njihovo razmišljanje približale širši strokovni in 
poljudni javnosti. Z vsem tem je skupina dosegla in presegla zastavljene cilje.

Odmevnost objav skupine je razvidna iz več citatov, čeprav ne indeksiranih, ker 
člani objavljajo bolj v evropskih publikacijah. Njihova dela so predstavljena v do-
mačih in v mednarodnih revijah. Člani imajo končane štiri magisterije in več dok-
torandov v postopku, delujejo v uredništvih revij. Rezultate predstavljajo tudi v 
nacionalnih in drugih medijih, zato skupina postaja pomemben dejavnik civilne 
družbe, saj spodbuja širši družbeni dialog. Člani delujejo v strokovnih in drugih 
združenjih, nastopajo na okroglih mizah, na predavanjih in drugod ter v povezavi 
z uglednimi predstavniki strok (npr. IJŠ). Njihova predavateljska dejavnost doma 
in v mednarodnih izmenjavah omogoča implementacijo rezultatov na univerzah 
in na drugih ustanovah. Mednarodne konference pomenijo krepitev ugleda čla-
nice in univerze in dvig ravni univerzitetnega znanstvenoraziskovalnega in peda-
goškega delovanja. Zadnje leto se je ta izmenjava še okrepila z vložitvijo medna-
rodnih projektov. Člani skupine Janez Juhant, Stanko Gerjolj, Branko Klun in Bojan 
Žalec so sodelovali pri pripravi več projektov na temo evropskih integracij, dialoga, 
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sodelovanja in interdisciplinarnosti. Stanko Gerjolj je kot vodja z enajstimi par-
tnerji vložil projekt FP7-SSH-2012-1: Conflict Management and the Creation of 
Stable Relationships. Laboratory of Life (Large-Scale Integrating Project), vsi ome-
njeni pa so kot nosilni člani sodelovali v pripravi projekta devetih partnerjev FP7-
-SSH-2012: Enlargement and the integration capacity of the EU: past experience 
and future prospects (voditelj iz UP). Janez Juhant kot vodja skupaj z Bojanom 
Žalcem in z drugimi mednarodnimi partnerji vodi projekt Ethical Education Prima-
ry and Pre-primary Schools for a Sustainable and Dialogic Future v okviru Lifelong 
Learning Programme Centralized in modul za predmet etika v okviru razpisa Jean 
Monet. Vsi ti projekti so nadaljevanje in poglabljanje naše mednarodne dejavno-
sti in implementacija naših dosedanjih raziskav ter njihova nadgraditev v okviru 
raziskovanja v EU.

 Janez Juhant 
 vodja programa
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Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih  
in tradiciji

Poročilo o dejavnosti v razsikovalnem programu P6–0262 v letu 2011

Raziskovani program je glede na sestavo programske skupine zasnovan v okvi-
ru svetopisemskih znanosti, primerjalne književnosti, sistematične teologije in 
zgodovine Cerkve. Težišče raziskovalcev Svetega pisma (Mirjana Filipič, Jože Kra-
šovec, Maksimilijan Matjaž, Maria Carmela Palmisano, Miran Špelič, Terezija Sne-
žna Večko) je na semantiki bibličnih jezikov, na standardizaciji biblične terminolo-
gije in lastnih imen in na pripravi novega komentiranega prevoda Svetega pisma. 
Posebno pomembno je prizadevanje za skladnost med izvirnikom in prevodom 
glede sloga, glede strukture literarnih oblik in glede izročila v besedišču. Glavni 
dosežek Marie Carmele Palmisano v letu 2011 je dokončanje prevoda Sirahove 
knjige in testnokritičnega znanstvenega komentarja v italijanščini; sklepno razi-
skovalno delo je opravila od poletja 2011 do konca leta 2011 na Papeškem biblič-
nem inštitutu v Rimu. Knjiga bo predvidoma izšla konec leta 2011 pri založbi San 
Paolo (Cinisello Balsamo-Milano). Vzporedno je dr. Palmisanova pripravljala slo-
venski komentirani prevod Sirahove knjige. Jože Krašovec je objavil več člankov v 
tujini in v Sloveniji o biblični semantiki, stilistiki in lastnih imenih. Drugi člani pro-
gramske skupine so prav tako objavljali delno v tujih, predvsem pa v domačih 
znanstvenih revijah in zbornikih. Mirjana Filipič je od poletja 2011 do konca leta 
2011 opravila raziskovalno delo na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu in obja-
vila dva članka v reviji Bogoslovni vestnik. Miran Špelič je objavil znanstveni pri-
spevek v zborniku Dionizij Areopagit in evropsko izročilo (Ljubljana: Slovenska 
matica). Maksimilijan Matjaž je doma in delno v tujini raziskoval semantiko logo-
sa v novozaveznih spisih in tematiko revščine in uboštva v Novi zavezi in je pri tem 
predstavil družbeno in socialno angažiranost kot bistveni element judovsko-kr-
ščanskega koncepta pravičnosti. V judovsko-krščanskem razodetju pa je pojem 
besede sestavni del osnovnega koncepta razumevanja človeka, sveta in Boga. Av-
torji tako Stare kakor Nove zaveze predstavljajo Boga – drugače od raznih filozof-
skih pogledov na božanstva v njihovem sosedstvu – kot nekoga, ki se želi razode-
vati, ki je s človekom v dialogu, ki je govoril in še govori z besedo.

Irena Avsenik Nabergoj je v letu 2011 s številnimi nastopi na domačih in tujih 
znanstvenih posvetih in z objavami dosegla in celo presegla načrtovane raziskave 
na področju primerjalne književnosti, v katero vključuje transformacijo bibličnih 
motivov in tem v svetovni in slovenski književnosti. Ves avgust 2011 je s statusom 
Visiting Scholar intenzivno raziskovala na Univerzi v Cambridgeu, kjer je med dru-
gim zbrala veliko dragocenega gradiva za nadaljnje raziskovanje transformacije 
antičnih literarnih motivov v poznejših obdobjih. Njena najpomembnejša objava 
v letu 2011 je monumentalna monografija Literarne vrste in zvrsti, ki je izšla pri 
Mladinski knjigi. Za objavo v letu 2012 pa je pripravila svojo drugo angleško mo-
nografijo o literarnem opusu Ivana Cankarja; monografija je bila sprejeta za obja-
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vo pri mednarodni znanstveni založbi Peter Lang v Frankfurtu. V letu 2011 je ob-
javila tudi dva prispevka o recepciji Judov v slovenski literaturi. Študije o navzoč-
nosti in življenju Judov na Slovenskem skozi stoletja nam posredujejo veliko dra-
gocenih podatkov o okoliščinah, ki so vplivale na podobo Judov med Slovenci, toda 
literarni ustvarjalci v motivu Judov vidijo predvsem simbol, ki presega zgodovinski 
in sociološki okvir.

Na področju sistematične teologije so Avguštin Lah, Ciril Sorč in Anton Štrukelj 
raziskovali prepletanje antropološkega in teološkega vidika odnosov v teologiji 
Svete Trojice. Avguštin Lah je v letu 2011 objavil tri izvirne znanstvene članke, eden 
je izšel v nemščini v Olomucu na Češkem, dva v Sloveniji, o trinitarični teologiji 
solidarnosti in ekologije. Izhodišče njegove raziskave je hipoteza, da je v ozadju 
sodobnih ekoloških problemov enostranska znanstvena racionalnost, ki prezre 
osebnostno dimenzijo človeka in Boga. Ciril Sorč je pri Inštitutu za sistematično 
teologijo objavil znanstveno monografijo Povabljeni v Božje globine: Prispevek k 
trinitarični duhovnosti. Sveta Trojica pomeni edinost krščanskega Boga, ki ni poj-
movana kot statično bistvo, ampak kot dinamizem, nastajanje, življenje, kot kro-
ženje trinitarične ljubezni. Edini Bog je Bog ljubezni v neizbrisnem triosebnem 
razlikovanju ljubečega, ljubljenega in osebne ljubezni. Anton Štrukelj je imel več 
predavanj na simpozijih v Sloveniji, v Avstriji in v Nemčiji, v reviji Bogoslovni ve-
stnik pa je objavil prispevek v nemščini o teologovi pripadnosti Cerkvi.

Raziskovalci slovenske cerkvene zgodovine (Matjaž Ambrožič, Metod Benedik, 
Bogdan Kolar) v okviru srednjeevropskega kulturnega območja so posvetili poseb-
no pozornost raziskovanju prispevka Cerkve k vsestranski rasti slovenskega naro-
da, od njegovega duhovnega in verskega do upravnega, kulturnega in ne nazadnje 
tudi gospodarskega razvoja; vsi so sodelovali tudi v raziskovanju ljubljanske nad-
škofije od njene ustanovitve do petstopetdesete obletnice v letu 2011. Metod 
Benedik se je osredotočil na zgodovino ljubljanske škofije, Bogdan Kolar je sode-
loval na dveh znanstvenih srečanjih (Maribor, Ljubljana) in je končal svoj delež 
raziskav v projektu Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini 
pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema. Pri objavah in pri razisko-
valnem delu je bil njegov poudarek na krajevni zgodovini nekaterih župnij in lju-
bljanske škofije. Znanstvenoraziskovalno delo Matjaža Ambrožiča je bilo v letu 
2011 povezano z raziskovanjem arhivskih virov, s terenskim raziskovanjem primar-
nih in sekundarnih materialnih virov in s pisanjem izvirnih znanstvenih člankov in 
znanstvenih prispevkov za monografije. Večji del časa je tudi Ambrožič posvetil 
pisanju obsežnih sintetičnih zgodovinskih pregledov za jubilejno monografijo Lju-
bljanska škofija 550 let. V novejši kontekst Cerkve in civilne družbe sodi strokovna 
monografija Vinka Potočnika o slovenski Karitas.

Raziskovalni program temelji na raziskovanju primarnih judovskih in krščanskih 
virov samih po sebi in na njihovi interpretaciji vse do danes. To izhodišče zadeva 
torej razmerje med literarnimi in zgodovinskimi viri in racionalnimi metodami, ki 
so značilne za literarno kritiko, zgodovino, filozofijo in za sistematično teologijo. 
Primarno raziskovanje ni toliko filozofsko-racionalne kakor zgodovinsko-formalne 
narave. Študij zgodovinskih virov pa predpostavlja več znanstvenih disciplin: ar-
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heologijo, zgodovino, jezikoslovje, literarno kritiko, retoriko, hermenevtiko itd. 
Izredni pomen judovsko-krščanskih virov za evropsko in za svetovno kulturo samo 
po sebi kliče po sozvočju med literarno teorijo, filozofijo, psihologijo in teologijo, 
teologijo in estetiko, eksegezo Svetega pisma z vsemi zgodovinskimi, filološkimi 
in literarno-retoričnimi postavkami in racionalnimi prijemi človekovega uma. Te-
matski pristopi v raziskovanju zgodovinskih dokumentov pogosto potrebujejo ob-
sežnejše komparativno raziskovanje v preseku vse človeške zgodovine od začetka 
do danes. Ker teologija nikoli ni bila izolirana od splošnega zgodovinskega in druž-
benega dogajanja, temeljno raziskovanje pomeni organsko poseganje v splošne 
zgodovinske in sociološke tokove, to pa je posebno značilno za realizacijo progra-
ma programske skupine kot celote. Iz navedenih razlogov je izbor tematskih vidi-
kov omejen na čas trajanja raziskovalnega programa s posebno pozornostjo na 
najbolj pereče izzive in potrebe časa.

Literarna obravnava judovsko-krščanskih virov je podlaga za raziskovanje na 
vseh področjih. Sodobna literarna kritika na splošno bolj upošteva zgodovinske 
razsežnosti sestavnih delov besedila: zgodovinski okvir, besedišče, simbole, me-
tafore ter literarne in retorične oblike. Dokumenti literarne narave pa pričajo za 
rast razumevanja, ko so avtorji poskušali doseči popolnejši uvid. Zato je mogoče 
opaziti, da znotraj te temeljne usmeritve človeškega duha k najvišjemu in najpo-
polnejšemu razumevanju obstaja vrednostna razvrstitev konceptualnih, literarnih 
in kulturnih shem. To velja za razlago znotraj Svetega pisma in znotraj tradicije 
Cerkve, kajti besedila pogosto zrcalijo konfliktne eksistencialne in zgodovinske 
situacije. Enotnost zgodovine v smeri h končnemu cilju izvira iz hebrejskega poj-
movanja Boga. To pojmovanje razloži, zakaj sta postava in modrost tako harmo-
nično vpeti v zgodovinsko in v preroško slovstvo, pa tudi znotraj celotnega hebrej-
skega kanona. Ustvarjeni svet in zgodovina človeštva nista nasprotni, temveč v 
bistvu soodnosni področji božjega delovanja. Zato obstaja bistvena enotnost tudi 
v spoznanju, ki izvira iz narave in iz zgodovinske interpretacije. Zgodovinski do-
godki so ilustracija temeljnih verskih resnic in moralnih načel. Toda neposredno 
in absolutno povezovanje obeh območij je postalo možno šele, ko so kozmično in 
kolektivno-družbeno odvisne religije velikih kultur dobile absolutno personalistič-
no podlago.

Posebno mesto v raziskovalnem programu ima korenita revizija komentiranega 
prevoda Svetega pisma, ki se mora končati v letu 2015. To ne pomeni le prevajanja 
besedil, temveč tudi razlago temeljnih podatkov in pojmov. Komentirana izdaja 
novega prevoda Svetega pisma je klasičen zgled aplikativnega področja raziskova-
nja Svetega pisma. Sodelavci smo lahko ugotovili, da je takšno delo v marsičem 
zahtevnejše, kakor je zgolj primarno raziskovanje Svetega pisma, kajti v pripravi 
komentiranega prevoda je treba na temelju izvirnih dokumentov izbrati najboljšo 
možno varianto in torej upoštevati izvirnik, stare prevode in temeljna dognanja 
sodobne biblicistike skupaj z značilnimi kontroverzami, odločitev v komentarju 
upravičiti in končno v prevodnem jeziku najti ustrezen izraz oziroma poved. Iskanje 
ustreznih rešitev v prevodnem jeziku pa pomeni soočanje z vsemi problemi in 
kontroverzami našega lastnega jezika in kulture v najširšem pomenu besede. Pri 
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prevajanju so pomembne predvsem tri temeljne naloge: proces odkrivanja izvir-
nega pomena po načelu primarnega raziskovanja; invencija ustreznih izraznih oblik 
v prevodnem jeziku; kodifikacija besedišča in drugih izraznih oblik v dani kulturi. 
Podobno lahko ocenjujemo tudi »prevajanje« in kodifikacijo številnih drugih starih 
dokumentov. Iz tega sledi, da so zares dognane rešitve komentiranega prevoda 
Svetega pisma vedno sad zelo temeljitega poprejšnjega primarnega raziskovanja 
virov samih na sebi.

Vsi člani programske skupine so intenzivno sodelovali tudi v oblikovanju učnih 
programov, ki potekajo po bolonjski reformi. Njihove raziskave sestavljajo osnov-
no učno gradivo, ki so ga bolj ali manj prirejali in dopolnjevali za izobraževalne 
namene. S številnimi nastopi v domači in v mednarodni areni so pričali za živost 
judovsko-krščanskih virov in za njihov pomen v vseh segmentih zasebnega in druž-
benega življenja. Tako so prispevali tudi k utrjevanju osebne in narodne identite-
te in za promocijo svoje lastne države v tujini.

Raziskovanje judovsko-krščanskih virov in tradicije po sami naravi zahteva med-
narodno sodelovanje na regionalni in na širši svetovni ravni. Vodja programske 
skupine, Jože Krašovec, je posebej skrbel za mednarodne povezave v okviru svoje 
vloge senatorja pri Evropski akademiji znanosti in umetnosti in pri Mednarodni 
zvezi akademij (UAI = Union Académique Internationale). Namen Evropske aka-
demije znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena leta 1990, je bilo preučevanje 
problemov in vprašanj v zvezi z Evropo z različnih zornih kotov. Posebna skrb velja 
strpnosti med predstavniki različnih nazorov in religij, posebno še etiki v znanosti. 
Ustrezen odgovor na upadanje čuta za vrednote v celotni evropski družbi in v sve-
tu je združevanje najboljših potencialov v znanosti in v umetnosti vseh področij v 
evropskem in v svetovnem merilu v skupnih projektih in znanstvenih posvetih, ki 
jih Evropska akademija od ustanovitve dalje organizira v različnih državah. Namen 
UAI, ki je bila ustanovljena leta 1919 in ima od vsega začetka sedež v Palači akademij 
v Bruslju, pa je mednarodno sodelovanje akademij na področju humanističnih in 
družbenih ved. Danes UAI povezuje 84 akademij iz 61 narodov in držav. UAI usklaju-
je okoli 70 velikih mednarodnih projektov s področja humanističnih in družbenih 
ved, v glavnem pripravo tekstnokritičnih izdaj temeljnih virov kultur Evrope, Ameri-
ke, Afrike, Azije, Bližnjega in Daljnega vzhoda in celotnega področja Pacifika. Od 8. 
do 12. maja 2011 je bila 85. generalna skupščina na sedežu UAI v Bruslju. Jože Kra-
šovec je tudi odgovorni nosilec triletnega knjižnega projekta pri Javni agencije za 
knjigo za pripravo novega komentiranega prevoda Svetega pisma.

 Jože Krašovec 
 vodja programa
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