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Knjiga Vojna in vera je prevod angleškega izvirnika War and Faith, ki je izšla
leta 2012 pri založbi Brill (Leiden). Prevod v slovenščino so leta 2014 izdali pri
Celjski Mohorjevi družbi. Avtorica Pavlina Bobič je po študiju na Teološki fakulteti v Ljubljani doktorirala na Univerzi
Oxford. Knjiga temelji na doktorski disertaciji.
V knjigi Vojna in vera se avtorica
sprašuje o vlogi vere med prvo svetovno vojno. Knjiga se omeji na katoliško
Cerkev na Slovenskem in na njeno delovanje med vojno. Pojasnjuje, kako je
Cerkev dala vojni »ideološko legitimnost«. Cerkev je vojno legitimizirala
na podlagi svetopisemskih besedil, Tomaža Avkinskega in Avguština. Knjiga
preučuje retoriko Cerkve in religiozne
koncepte, ki jih je Cerkev na Slovenskem uporabila ob posameznih ključnih
dogodkih, obenem pa omenjeno reto-
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riko povezuje z izkušnjami vernikov, vojakov in predstavnikov ljudstva. Skovanka »Vse za vero, dom in cesarja«, ki so
jo kot prvo uporabili v katoliškem taboru, postane vseslovenski motiv in smisel
vojne. Kljub temu da je vera v skovanki
na prvem mestu, sta prvotno vodilo vojne domoljubje in zvestoba cesarju. Kakor pravi Jalušičeva, vojak, ki nosi »cesarsko suknjo«, pripada cesarju in se
bojuje za cesarja (Jalušič 1995, 649), ne
glede na upravičenost, ki jo vojni priznava Cerkev. Za vero pa bi lahko dejali,
da je podstat vojakov in s tem neposredno povezana z vojno.
Tematika, ki jo avtorica obravnava, je
novost v slovenskem prostoru. Celostno
poveže zgodovinsko dogajanje na slovenskem ozemlju med prvo svetovno
vojno in zgodovinska dejstva z izkušnjo
vere med vojno. Med dosedanjimi viri so
bile večinoma zbirke dnevnikov, zgodovinsko-politične biografije in monografije, pa tudi leposlovna dela. Kot zgled naj
navedem diplomsko delo Miha Sluga.
Sluga – drugače od Bobičeve – ne raziskuje vpliva relgije in katoliške Cerkve na
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dojemanje vojakov in na potek vojne,
temveč se posveti doživljanju in odnosu
vojakov do habsburške monarhije (Sluga
2007). Sluga, pa tudi drugi avtorji, ugotavlja, da sta bili med pomembnimi komponentami vojne religija in vernost vojakov, vendar se ne poglobi v samo povezavo med vero in doživljanjem vojakov.
Bobičeva torej kot prvo poveže doživljanje vojakov ter politično in družbeno
ozračje z delovanjem katoliške Cerkve.
Bobičeva v obzir pri preučevanju razmer
vzame obstoječe vire, predvsem s slovenskega področja, ki se povezujejo s
samo tematiko, od župnijskih kronik, pastirskih pisem in zgodovinskih zapisov do
osebnih dnevnikov. Ti dnevniki še posebej poudarijo komponento dojemanja
vojne, žrtvovanja in prizadevanj.
V prvem poglavju se knjiga posveča
začetku vojne. Opisuje odziv Cerkve na
atentat na prestolonaslednika Franca
Ferdinanda in retoriko, ki jo je Cerkev
uporabila ob nagovorih ob njegovi smrti. Na podlagi župnijskih kronik, dnevnikov in zapisov raziskuje, kako je Cerkev
opravičevala vojno kot boj za katoliško
vero habsburške monarhije proti pravoslavni Srbiji. Poglavje dobro argumentira tezo, saj opisuje, kako so škofje in duhovniki s svojim delovanjem na podlagi
cerkvenega nauka spodbujali k udeleženosti pri vojskovanju. Akterji na političnem in na družbenem področju so bili
večinoma katoličani. Religija pa je bila v
tistem času pomemben in neločljiv del
družbenega življenja.
Tretje in četrto poglavje se posvečata
liku moškega in ženske med vojno, motivaciji, ki je vodila može v boj. Sprašujeta se o samem žrtvovanju in o pomenu in smislu žrtvovanja na bojiščih, kakor so ga videli vojaki. Kljub njihovi vernosti, na podlagi katere so se tolažili v

času vojnih grozot, v vojni, kakor ugotavlja Bobičeva, v žrtvovanju niso videli
smisla; to nazorno prikaže z zapisi in z
leposlovnimi deli. Vera je bila za vojake
vir tolažbe, ne pa toliko smisel in motiv,
zaradi katerega bi se vojskovali. Zaradi
tesne povezave habsburške monarhije
s katolištvom bi vojno lahko imenovali
tudi sveto, saj so se bojevali pod božjim
okriljem. Bobičeva utemelji, na podlagi
česa bi lahko vojno označili kot sveto,
obenem pa pokaže na razliko med sveto
vojno in idejno zasnovo prve svetovne
vojne. Habsburška monarhija je veljala
kot steber, varuh prave katoliške vere.
Bistveni motiv za ohranitev države je
bilo domoljubje. Cerkev ni bila neposredno napadena, prav tako tudi katolištvo
ni bilo neposredno ogroženo; to bi bilo
lahko protiargument. Kljub temu pa je
vera imela med vojno pomembno vlogo, kakor upravičeno sklepa avtorica. V
zapisu Komel opiše vojaka kot vernika.
V boju prosi za pomoč Boga (Komel
1889, 2). Vojaki so bili pred vstopom v
vojsko deležni blagoslova, za uspeh na
bojišču pa so duhovniki organizirali razne pobožnosti, to pa ponovno potrjuje
neločljivost vere in prve svetovne vojne.
V uvodu v poglavje napove, da bo v tem
poglavju preučena tudi cerkvena razlaga moralne čistosti, vendar se napovedanega zgolj dotakne.
Prva svetovna vojna – kot zadnja častna vojna – tudi v civilni sferi vojaka
predstavi kot junaka, kot častnega in krepostnega moža. Smrt na bojišču, v jarku
pa je veljala kot mučeniška in junaška ter
zavidljiva (Košar 1992, 72). V knjigi bi lahko bil kot dodatni argument ali protiargument predstavljen odnos cerkvene hierarhije in cerkvenega nauka do dezerterjev. Dezerter je kot glavno vrednoto
izbral življenje, pred lojalnostjo, pred
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zvestobo do vladarja in do vere. Zanimivo je dejstvo, da vojaki za bedo vojne
niso krivili religije, vere, ampak oblast
(Tušar 2003, 16–23), to pa dodatno potrjuje pomembnost mnenja katoliške
Cerkve in njenega nauka o vojni.
Peto in šesto poglavje govorita o koncu leta 1916 in o ideji o jugoslovanski državi. Germanizacijo so imeli katoliški duhovniki, intelektualci in drugi politični
akterji za večjo grožnjo kakor združitev s
Hrvati in s Srbi. Škof Jeglič je zato pozval
tako politične voditelje kakor tudi kleriške in laične intelektualce, naj podprejo
majniško deklaracijo. Cerkve ne moremo
ločiti od političnega dogajanja, saj je
imela Cerkev predstavnike, ki so govorili
in delovali v imenu katoliške vere in njenega nauka v samem središču političnega dogajanja. Podporo majniški deklaraciji opraviči s teksti teologa Josipa Podlipnika in filozofa dr. Aleša Ušeničnika.
V sklepu knjige avtorica povzame bistvo celotne knjige, ki je: pokazati na
povezavo med vero in vojno, na retoriko
Cerkve in aplikacijo omenjene retorike
v posameznikovo razmišljanje in doživljanje, ki pa nista bili vselej popolnoma
kompatibilni. Katoliška Cerkev na Slovenskem je ne le z naukom, temveč tudi
z aktivnim udejstvovanjem bistveno
vplivala na politično in duhovno ozračje
tedanjega časa. V knjigi bi bil lahko bolj
podrobno predstavljen nauk Cerkve, ki
se dotika vojne in žrtvovanja, in s tem
bi se pokazali primernost in upravičenost delovanja slovenske cerkvene hierarhije in morebitna razhajanja.
Knjiga je za lažjo predstavo opremljena z nekaterimi fotografijami, vključno
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z zemljevidoma. Vsako poglavje se začne s kratkim povzetkom, to pa še posebno pripomore k lažjemu dojemanju
in sledenju poteku zgodbe. V svojo raziskavo je avtorica vključila tudi knjige, ki
opisujejo zgodovinsko dogajanje na področju habsburške monarhije. Knjiga
kaže na razumevanje filozofskih tekstov,
ki so botrovali razumevanju in razvoju
vojne, prav tako tudi teologije, Svetega
pisma in delovanja Cerkve v obravnavanem obdobju. Ob koncu ima bralec jasno predstavo o bistvu knjige. Obenem
pa ga z retoričnimi vprašanji in z jasnim
orisom tedanjega dogajanja skozi vso
knjigo spodbuja k samostojnemu razmišljanju in k preučevanju situacije. Hipoteza je dobro argumentirana in jasno
predstavljena. Protiargumenta na področju meni poznane literature, ki bi govoril drugače, kakor dokazuje avtorica,
nisem našla. Knjiga, kakor napove že v
uvodu, temelji na osebnih izkušnjah, na
izpovedih in mentaliteti ljudi, zato lahko
rečemo, da je na podlagi ciljev raziskovanja dobro predstavljena, hipoteza pa
odlično argumentirana.
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