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Obsežna monografija o meništvu v 
vzhodni Evropi na prvi pogled prinaša 
ozko temo, pomembno predvsem za 
zgodovinarje redovništva. Vendar nam 
ob branju knjige kmalu vsebina zasije z 
več različnih zornih kotov kot zelo zani-
miva in aktualna, predvsem za razume-
vanje današnje Evrope. Knjiga prinaša 
vpogled v globoko povezanost temeljev 
antiteze Zahod – Vzhod, ki je, kakor pra-
vi Georgij Florovski, »večkrat stvar zgolj 
polemične in publicistične frazeologi-
je«. Consensus patrum, ki sta ga cenila 
tako Zahod kakor Vzhod, se izrisuje tudi 
prek te monografije, ki skuša prikazati 
koeksistenco krščanskega meništva tako 
v vzhodni kakor v zahodni tradiciji. 

Prizadevanje za edinost je v srčiki 
meniškega ideala, ki je združitev z Ab-
solutnim; θέωσις nujno vključuje eno-
tnost človeka v samem sebi (gr. 
μoναχός) in enotnost z drugimi in z 
vsem kozmosom. Tudi meniška gosto-
ljubnost, kakor je formulirana že v 53. 
poglavju Pravila sv. Benedikta: Omnes 
supervenientes hospites tamquam Chri-
stus suscipiantur, poudarja odprtost 
vsem ljudem, poslušanje različnih idej, 
kultur in kot posledica tega dialog z nji-
mi. 

Namen knjige, ki vključuje sedem-
najst poglobljenih študij različnih sve-
tovno priznanih avtorjev s tega podro-
čja, ni le predstavitev zgodovinskega 
razvoja meništva v tem delu Evrope, 
ampak je usmerjen v iskanje pomena in 
prispevka, ki ga je imelo meništvo zno-
traj krščanstva za združevanje Evrope 
(npr. EU), za ekumenizem in za medre-

ligijski dialog. Tematika je predstavljena 
z več gledišč; zgodovinske, religiozne, 
politične in kulturne perspektive odkri-
vajo enotnost različnosti obravnavane-
ga področja. Monografija preučuje v 
grobem dve osrednji tematiki: intenziv-
ne in trajajoče interakcije zahodnega in 
vzhodnega meništva in redovništva z 
družbo, v kateri so živeli menihi in re-
dovniki in še živijo, in njihovo vlogo pri 
porajanju nacionalne identitete naro-
dov na dveh večjih področjih (centralna 
in vzhodna Evropa in postsovjetske re-
publike).

Nekaj člankov je še posebno zanimi-
vih, bodisi zaradi relevantnosti za slo-
venski prostor bodisi zaradi njihove ak-
tualnosti. Julia Verkholantsev (Universi-
ty of Pennsylvania, ZDA) pod naslovom 
Croatian monasticism and Glagolitic tra-
dition: Glagolitic letters at home and 
abroad piše o kulturno-jezikovnem pri-
spevku slovansko govorečih benediktin-
skih menihov, ki so s področja Dalmaci-
je glagoljaško tradicijo razširili globoko 
po Evropi.

Izjemno zanimiv je prispevek Graha-
ma Speaka (Friends of Mount Athos, 
Združeno kraljestvo), Mount Athos: re-
lations between the Holy Mountain and 
Eastern Europe, ki najprej predstavi v 
grobem zgodovino in pomen gore Atos 
za pravoslavni svet, zatem pa opisuje 
obdobje od leta 1850 do leta 2000, ki 
ima velik pomen za razumevanje pravo-
slavja in tudi političnih razmer v Grčiji, 
Rusiji itd. Avtor se osredotoči na vlogo 
negrških manjšin na Atosu in na bolj ali 
manj uspele poskuse sožitja. Razvese-
ljivo in spodbudno je, ko prikaže kar ne-
kaj uspešnih praks včasih težavnega so-
bivanja različnih narodov. Sploh pa so 
dragoceni podatki tako o številčnem ka-
kor tudi o duhovnem razcvetu, ki ga 
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Atos doživlja v zadnjih desetletjih. 

Daniel Galadza (Universität Wien, 
Avstrija) predstavi članek Greco-Catho-
lic monasticism in Ukraine: between 
mission and contemplation, ki govori o 
izjemno specifični temi grškokatoliškega 
meništva. Na tej strani so bazilijanci 
(OSBM), na drugi strani pa studiti v 20. 
stoletju; vsi so pomembno oblikovali 
duhovnost, liturgično življenje in cer-
kveno organiziranost kristjanov vzho-
dne tradicije, ki priznavajo primat rim-
skega škofa. Članek je ob sodobni krizi 
in vojni v Ukrajini še posebno dragocen 
za razumevanje odnosa Ukrajine in Ru-
sije, odnosov med katoliško in pravo-
slavno Cerkvijo in za pravilno umešča-
nje med njihovim ohranjevanjem svoje-
ga lastnega izročila in latinizacijo. 

The Church and religious orders in 
Slovenia in the twentieth century je na-
slov članka Bogdana Kolarja (Teološka 
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Sloveni-
ja); to je bogat pregled delovanja redov-
nikov na našem ozemlju. Skozi različna 
obdobja novejše zgodovine prikazuje 
obsežni prispevek različnih moških in 
ženskih redov na Slovenskem, ki je bil 
zaznamovan z velikimi kulturnimi, druž-
benimi in političnimi spremembami 
(padec avstroogrske monarhije, prva 
svetovna vojna, medvojno obdobje, 
druga svetovna vojna, totalitarno povoj-
no obdobje, novi začetki v samostojno-
sti). Profesor Kolar prispeva v svojem 
delu tudi več izčrpnih statističnih podat-
kov o številu redovnikov in redovnic po 
različnih redovih in kongregacijah v raz-
ličnih časovnih obdobjih (1914, 1939, 
1998); to ima zagotovo velik pomen za 
vsako nadaljnje raziskovanje na tem po-
dročju. Popoln pregled redovnikov v za-
dnjem obdobju pri nas pomeni okostje, 
ki omogoča in vabi k podrobnejšem pre-

učevanju zgodovine posameznih redov 
na naših tleh. Vsekakor se dr. Kolar s 
svojim prispevkom v tej monografiji 
uvršča med ugledne vodilne svetovne 
zgodovinarje redovništva in to je nedvo-
mno velik dosežek.

Drugi prispevki so prav tako vredni 
študija, saj prinašajo poglobljene pre-
glede zgodovine redovništva, na primer 
v Bolgariji, na Slovaškem, na Madžar-
skem, v Črni gori, na Poljskem, v Romu-
niji, v Srbiji, v Albaniji. Nekaj prispevkov 
je namenjenih tudi študijam o ruskem 
meništvu, tako z zgodovinskega zornega 
kota kakor tudi s kulturnega, ekonom-
skega in duhovnega vidika. Prispevka o 
Armeniji in o Gruziji prinašata našemu 
prostoru še dokaj neznano vsebino, ki 
odkriva veliko vlogo meništva pri obli-
kovanju intelektualnega življenja v teh 
deželah. 

Monografija se brez dvoma uvršča v 
sam svetovni vrh na področju literature 
o redovništvu in meništvu v osrednji in 
v vzhodni Evropi. Njena vrednost pa ni 
zgolj strogo omejena na področje me-
ništva, temveč pokriva širšo tematiko 
cerkvene in politične zgodovine tega 
območja in tematiko cerkvene ureditve, 
bogatega teološkega in duhovnega vre-
nja, kulturnega, ekonomskega in druž-
benega vpliva različnih cerkvenih struk-
tur. Posebno relevantnost knjige pome-
ni tudi na več mestih obravnavana te-
matika razpada vzhodnega bloka v na-
vezavi s cerkvenimi razmerami v tem 
času. Knjiga bo zato obogatila naš pro-
stor in pomagala pri našem prizadeva-
nju za spravo, pri iskanju mesta Cerkve 
in njenih raznovrstnih aspektov v demo-
kratični družbi 21. stoletja, pri delu za 
edinost med Cerkvami itd.
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