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Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje.
Doktorska disertacija. Mentor: Slavko Krajnc. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016. 327 + XII str.
Cecilija Oblonšek v šestih poglavjih svoje doktorske disertacije opisuje in opredeljuje glavne smeri razvoja inkulturacije bogoslužja na Slovenskem. Ob tem upošteva temeljne premise razvoja same inkulturacije, ki so zaobjete v glavnih cerkvenih dokumentih, in sicer od zadnjega koncila dalje. Posebej koristna je primerjava
navodil krovnih dokumentov, vsebujočih glavne smernice za proces inkulturacije,
ki naj bi jih upoštevala vsaka lokalna Cerkev in s tem tudi Cerkev na Slovenskem.
Avtorica v nalogi izhaja iz prepričanja, da je bogoslužje po svoji naravi dinamično, živo in v svojem bistvu ustvarjalno dogajanje – od tod sledi, da so tudi liturgično-inkulturacijski procesi dinamični, nikoli dokončno dorečeni in za prilagajanje
vselej odprti. Prave metode liturgične inkulturacije naj zato v obhajanju bogoslužja vzpostavljajo ustvarjalni dialog. Inkulturacija, ki bi bila uokvirjena v osnovne
izdaje liturgičnih knjig, ne zadostuje, ampak mora izhajati iz obstoječe resničnosti
Cerkve in sveta s proučevanjem potreb kulture. Naše kulturno okolje zahteva nekatere nove načine dialoga med kulturo in bogoslužno prakso, saj zakramentalno
življenje in predvsem prvenstvo evharistije za mnoge danes ni sestavni del življenja – v njihovi vsakdanjosti igra le majhno vlogo.
Čeprav se je ob inkulturaciji bogoslužja treba zavedati tudi nekaterih omejitev,
ki izhajajo iz same vsebine bogoslužja, to ne pomeni omejenosti, ampak predvsem
zavedanje, da nova ustvarjalnost ne sme temeljiti zgolj na slepi improvizaciji, temveč naj bo odgovorno delo, ki upošteva naravo bogoslužja in posamezne kulture.
Ob tem spoznanju avtorica kaže na prakso slovenske bogoslužne ustvarjalnosti,
za katero ugotavlja, da je pogosto precej neizrabljena, kar posledično vodi do nerazumevanja in tudi pomanjkljivega učinkovanja posameznih simbolov.
Glede na smernice, ki jih je na področju liturgične inkulturacije zastavil 2. vatikanski cerkveni zbor, in po drugi strani glede na okoliščine, ki so pripeljale do razvoja pokoncilskih dokumentov, med katerimi nekateri po mnenju mnogih ponovno vodijo v predkoncilski rigorizem, avtorica poudarja pomembnost upoštevanja
situacije, ki je do takih razhajanj pripeljala. Ugotavlja, da Cerkev v današnji situaciji dinamiko inkulturacije in njene izzive šele začenja razumevati. Zato zagovarja
tezo, da je v prihodnje iskanje poti, ki bi po eni strani spoštovala objektivne zakonitosti bogoslužja in po drugi strani nujno jemala v obzir človekovo subjektivno,
osebno vstopanje v bogoslužje, edino smiselno in hkrati nujno potrebno, če želimo
širiti veselo evangeljsko novico.
Možnost učinkovitosti inkulturacijskega procesa raziskovalka vidi in navaja v
tem, da bo kljub nestalnosti kulture liturgična inkulturacija sposobna odgovoriti
na izzive kulture tako, da bo Cerkev oblikovala bogoslužje, ki bo zmožno prenesti
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stalne družbene spremembe in obenem omogočalo kulturi preobrazbo, saj je krščanstvo od vsega začetka uspešno preobražalo različne kulture tako, da je vnašalo vanje nove vrednote in hkrati evangeliziralo že navzoče vrednote.
V nadaljevanju se avtorica osredinja na povezavo med inkulturacijo in bogoslužnim jezikom, njegovo prilagoditev času in kulturi, da lahko nagovarja ne samo
vernike, ampak tudi ljudi, ki s Cerkvijo niso povezani ali so do krščanstva ravnodušni ali ga celo zavračajo.
Problematično »enosmerno komunikacijo«, ki je za naša bogoslužja pogosto
tipična, je treba preprečevati z omogočanjem razumljivosti jezika in neverbalne
govorice v liturgičnem dejanju; v zvezi s tem avtorica predlaga, naj se poslužujemo
misijonarskih metod v smislu pristnega dialoga z oddaljenimi, drugače vernimi ali
nevernimi.
Avtorica simbolno govorico opredeljuje kot za razumevanje zakramentalnega
življenja ključno. Podaja razmišljanje, da je za sodobnega človeka, okupiranega s
podobo, ki je pogosto neresnična in izpraznjena, pomembno, da bo znal prepoznavati resničnost in estetsko vrednost podobe, ki sporoča več, kot je očem vidno.
Tako je bogoslužje prvi prostor, kjer se lahko vernik nahrani z resničnimi podobami – če bo Cerkvi le uspelo ohranjati preprostost lepote in njeno nagovorljivost.
S pomočjo umetnosti se spoznanje Boga razodeva bolje. Zato je področje sakralne
umetnosti, zlasti področje liturgične glasbe, eno temeljnih področij, ki z lepoto
človeka še nagovarja.
Avtorica podaja konkretne predloge za inkulturirane dele v evharističnem bogoslužju ter drugih zakramentih in zakramentalih; nekateri predlogi so zgolj spodbuda k poglobljenemu premisleku že obstoječih obredov, drugi pa prinašajo nove
– in občasno nekoliko drzne – vidike razumevanja in obhajanja določenih delov
bogoslužja.
Avtorica v svoji nalogi sledi zastavljeni temi ustvarjalnosti inkulturacije bogoslužja glede na stanje v Cerkvi na Slovenskem. V opisanih poglavjih smiselno razvija ugotovitve ob upoštevanju tako glavnih dokumentov po zadnjem koncilu kot
tudi dokumentov, ki odločilno vplivajo na razvoj procesa inkulturacije Cerkve na
Slovenskem. Obenem omenjene dokumente smiselno povzema, jih aktualizira
glede na trenutno situacijo in strokovno literaturo ter ob tem podaja nekatere
predloge za konkretno realizacijo inkulturacijskih korakov v Cerkvi na Slovenskem.
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