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Janez Juhant in Bojan Žalec, ur. Which
Religion, What Ideology: The (Religious) Potentials for Peace and Violence. Dunaj, Zürich: Lit Verlag, 2016.
208 str. ISBN: 978-3-643-90664-9.
Zbornik z naslovom Which Religion,
What Ideology: The (Religious) Potentials for Peace and Violence (Katera religija, kakšna ideologija: (religijski) potenciali za mir in nasilje) je nastal na
podlagi prispevkov z istoimenske mednarodne znanstvene konference, ki se
je odvijala na začetku novembra leta
2014 v Celju. Uredila sta ga Janez Juhant in Bojan Žalec, dolgoletna profesorja oziroma raziskovalca na Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani. Zbornik,
ki ga v celoti sestavljajo besedila v angleščini, zajema devetnajst prispevkov
dvajsetih avtorjev iz šestih držav (Slovenija, Italija, Madžarska, Slovaška, Poljska, Rusija). Razdeljen je v tri tematske
sklope: 1. Temelji: antropološka, filozofska in konceptualna pojasnila; 2. Zgodovinske, sociološke, religiološke in teološke razsežnosti; 3. Vzgoja, psihologija,
terapija in pravo. Po svoji tematski
usmeritvi in strukturi sodelujočih slovenskih piscev se zbornik umešča v
okvir znanstveno-raziskovalnih dejavnosti ene izmed dveh programskih skupin
pod okriljem Teološke fakultete, ki se
imenuje Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.
Kljub obilici specifičnih poudarkov in
različnim avtorskim pristopom zbornik
kot zaključena celota naslavlja vprašanja
o odnosu med religijami, sodobno (sekularno) družbo, nasiljem in mirom. Pri tem

nekakšno stalnico vseh prispevkov predstavljata dve medsebojno različni razsežnosti – na eni strani pozitivno ovrednoten dialog kot temeljni predpogoj medosebnega, družbenega, medkonfesionalnega in medreligijskega miru, na drugi pa
negativno ovrednotena ideologija kot
temeljni mehanizem ločevanja, nadvlade
in nasilja. Za izhodišče celotnega zbornika, ki je jasno izraženo v uredniškem uvodu, služi misel Hansa Künga, utemeljitelja
t. i. svetovnega etosa, da miru med narodi ni mogoče doseči brez miru med religijami, miru med religijami ni brez dialoga med njimi, slednjega pa ni brez raziskovanja temeljev religij. Zato se tako v
uredniškem uvodu kot tudi posameznih
prispevkih odraža zavezanost empatičnemu in ponižnemu poglabljanju v miroljubne potenciale posameznih religij. Pri
tem je osrednja pozornost namenjena
odnosu med krščanstvom in ideologijami, zlasti totalitarnimi sistemi 20. stoletja.
V tej luči zbornik kot celota ne ostaja na
ravni teoretskih filozofsko-teoloških premislekov o religijah in ideologijah oziroma kritike ideološkega načina mišljenja,
temveč teoretsko raven nadgrajuje z interdisciplinarno obravnavo praktičnih primerov in izpeljavami iz njih.
V prvem – izrazito teoretskem – tematskem sklopu velja izpostaviti prispevek Branka Kluna z naslovom »Ideology
and Idolatry: A Challenge for Christianity« (Ideologija in idolatrija: izziv za krščanstvo). Klun ideologijo definira kot
sistem idej, ki se razglaša za vsezaobjemajočo resnico in ne dopušča kritike o
lastnih zaključkih. Od tod se po avtorjevem prepričanju izrisuje tesna povezava
med ideologijami, politično močjo in na-
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siljem. Sledeč Heideggerjevi kritiki Platona, Klun korenine ideologij prepoznava v samozadostnem »idejnem mišljenju« kot (nekdanjem) temelju zahodne
metafizike. Takšno mišljenje naj bi zanemarjalo intencionalnost in posledično
omejenost opazovalca oziroma presojevalca ter obenem zgodovinsko razsežnost resnice. Tako se resnica, izenačena
z idejo, kaže kot nadčasovna in univerzalna ter posledično predstavlja plodna
tla za razcvet ideologij in totalitarnih sistemov. Od Heideggerja se avtor premakne k Jean-Lucu Marionu, pri katerem
obravnava (lažnih) človeških predstav o
Bogu, ki postanejo idoli oziroma idolatrija in se tako pravzaprav prevesijo v čaščenje določenih človeških hotenj, izkazuje podobnost s problematiko ideologij. Marion kot nasprotje negativno
ovrednotenega idola izpostavlja ikono
(podobo) kot »vidno ogledalo nevidnega«. Ikona namreč zahteva spremembo
opazovalčeve perspektive, pri kateri je
človek ponižni prejemnik v omejeno
zgodovinsko stvarnost umeščenega, a
obenem konceptualno ne do konca zaobjemljivega razodevanja transcendence – najvišja ikona je po Marionu učlovečenje Jezusa Kristusa oziroma razodetje Boga na zemlji. Na podlagi sinteze
Heideggerjevih in Marionovih izpeljav se
Klun zavzema za krščanstvo, ki resnice
ne bi (več) poskušalo zaobjemati z brezčasnimi idejami in jo posledično delalo
dovzetno za različne (družbenopolitične) instrumentalizacije. Zavzema se torej za krščanstvo, ki bo v odnosu do božje resnice, ki se razodeva kot ikona, gojilo držo čudenja, ponižnosti in zaupanja
ter kljub nujnim dogmatičnim definicijam ohranjalo zavedanje o sekundarnem pomenu človeških razumskih oziroma idejnih izpeljav. Kot eno izmed

učinkovitih sredstev za preprečevanje
redukcij krščanstva na raven ideologije
avtor ob upoštevanju vizije Johanna
Baptista Metza predlaga sočutje in pomoč trpečim, ki se uresničuje v stvarnih
medčloveških in družbenih odnosih.
V drugem tematskem sklopu je glede
na izvirnost mogoče izpostaviti prispevek Marka Klejmana, predavatelja filozofije na državni univerzi v mestu Ivanovo (Rusija), z naslovom »Creativity as
the Reverence for Life: Ethical Issues of
the Emergence of Urban Creative Milieus« (Ustvarjalnost kot spoštovanje življenja: etični vidiki pojava urbanega
ustvarjalnega miljeja). V omenjenem
prispevku se avtor posveča ustvarjalnosti kot eni izmed poglavitnih značilnosti
ekonomskega razvoja in sobivanja v
postmodernih mestih zahodnega sveta.
Ustvarjalnost – skupaj s prepletanjem
talentov, tehnologije in odprtosti za izražanje individualnosti – Klejmanu pomeni izhodišče novega modela univerzalne personalistične etike. Ta naj bi
spodbujala sodelovanje med ustvarjalnimi posamezniki v smeri doseganja
skupnega dobrega in vključevanja različnosti v pluralni družbi. Za prikaz uresničevanja tovrstne etike si avtor pomaga s konceptoma solidarnega personalizma, ki ga prevzema po Bojanu Žalcu,
in spoštovanja do življenja, ki ga prevzema po Albertu Schweitzerju. Tako Klejman predlaga etiko, pri kateri je oseba
sama po sebi cilj (nikoli sredstvo), osrednja norma pa je svetost življenja, ki naj
bi nudila temelj za sobivanje v vse bolj
multikulturnih mestnih okoljih.
V tretjem tematskem sklopu po svoji
»aplikativnosti« izstopa prispevek Stanka
Gerjolja z naslovom »State, Religious
Education, and Ideology (the Slovenian
Case)« (Država, versko izobraževanje in
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ideologija (slovenski primer)). Avtor se v
tem prispevku ukvarja z razmerji med Katoliško Cerkvijo, šolstvom in ideologijami
v Sloveniji. Ob pregledu dogajanja v odnosih med Katoliško Cerkvijo in Republiko Slovenijo na področju izobraževanja
od demokratičnih sprememb na začetku
devetdesetih let 20. stoletja pa do danes
avtor zavzema stališče, da komunistična
ideologija kljub (deklarativnemu) družbenemu preobratu odnos politike oziroma
države do verskih skupnosti (zlasti katoliške) in verskega izobraževanja še vedno
oblikuje negativno. Med drugim opozarja, da za razliko od večine (sodobnih)
evropskih držav slovenske javne osnovne
in srednje šole (še vedno) ne dopuščajo
možnosti obiskovanja konfesionalnega
verskega pouka. Čeprav naj bi to v očeh
zagovornikov trenutne ureditve varovalo
»nevtralnost« in »avtonomijo« šolstva,
pa naj bi taka drža po avtorjevem mnenju
še danes temeljila na marksistični sociologiji, ki religijo obravnava kot nezaželen
družbeni pojav. Gerjolj kot možno rešitev
za plodnost nadaljnjega dialoga med Katoliško Cerkvijo in Republiko Slovenijo
predlaga medkonfesionalni verski pouk,
ki naj bi ga v smeri seznanjanja s krščanskim verovanjem in etiko oblikovale tri
osrednje in v Sloveniji zgodovinsko navzoče konfesije (katoliška, protestantska,
pravoslavna).
Zbornik Which Religion, What Ideology: The (Religious) Potentials for Peace
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and Violence lahko že zaradi izdaje pri
ugledni evropski založbi Lit Verlag velja
za enega od nezanemarljivih pokazateljev mednarodne prepoznavnosti Teološke fakultete. Njegova poglavitna odlika
je uravnoteženo razmerje med tematsko
enotnostjo (zbornik glede na naslov
predstavlja zaključeno celoto) in raznovrstnostjo posameznih prispevkov. Poleg
zamejene teme se tovrstna enotnost odraža tudi v temeljni nazorski homogenosti, saj skoraj vsi sodelujoči avtorji posredno ali neposredno izhajajo iz postavk
filozofsko-teološke tradicije krščanskega
personalizma. Druga odlika zbornika je
izbor družbeno aktualne in obenem široke teme, ki spodbuja interdisciplinarne
povezave in osvetljevanje skorajda neizčrpnega nabora specifičnih vprašanj.
Med pomanjkljivostmi zbornika je mogoče omeniti neenako pronicljivost in
slogovno (ne)dovršenost izražanja v angleškem jeziku, ki je pri vsakem posameznem prispevku na nekoliko drugačni
ravni. Za konec je primerno izpostaviti
dejstvo, da se vsebina obravnavanega
zbornika primerjalno dopolnjuje skozi tematsko sorodne prispevke naslednjih
dveh mednarodnih konferenc v Celju –
Truth and Compassion (Resnica in sočutje) (2015) in Sacrifice: from Origins of
Culture to Contemporaty Life Challenges
(Žrtvovanje: od izvorov kultur do sodobnih življenjskih izzivov) (2016).
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