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Slovenski jezik v razkoraku med jezikovno  
identifikacijo in jezikovnim nemirom

Povzetek: Subverzivna uporaba jezika sodi med načine človeške komunikacije, ki 
lahko razgrajujejo stare in vzpostavljajo nove družbene realnosti. Katoliška sku-
pnost v Sloveniji je ena od žrtev takšne subverzivne uporabe jezika; To je eden 
od možnih vzrokov za slabitev katoliške samopodobe in vernosti. Razkrivanje 
in identifikacija ideološko zaznamovanih pojmov in besednih zvez je nujni pogoj 
za vzpostavitev novega jezika, ki bo omogočil nevtralizacijo opresivnega jezika 
in vzpostavitev dialoga. To bo vključevalo in omogočalo razvoj pozitivne samo-
podobe vseh ljudi, tako verujočih kakor neverujočih.

Ključne besede: jezik, etika, nasilje, politični aktivizem, zloraba jezika, kristjanofobija
Abstract: The Slovenian language in a split between linguistic identification and 

linguistic unease 
The subversive use of language is one of the ways for human communication to bre-
ak down the old and create new social reality. The Catholic community in Slovenia is 
one of the victims of the subversive use of language, which is one of the possible 
causes for the weakening of Catholic self-esteem and religiosity. Unmasking and iden-
tification of ideologically conditioned concepts and linguistic structures is a necessa-
ry requirement for the creation of a new language that would neutralize the oppres-
sive language and establish a true dialog, which would include conditions for the 
development of a positive self-image of all people, both believers and nonbelievers.

Key words: language, ethics, violence, political activism, abuse of language, chri-
stianophobia

Jezik je ena od človeških sposobnosti vsestranskega komuniciranja. Temelji na druž-
benem dogovoru in na učenju; prek jezika človek izraža svoja čustva, doživetja, 

spomine in intelektualne sposobnosti. Človek z jezikom ne izraža samega sebe, temveč 
z besedami soustvarja subjektivno in objektivno resničnost s tem, ko z ustvarjanjem 
in spreminjanjem pojmov skuša vplivati na okolje, v katerem biva. Slovenski jezik je v 
zadnjih desetletjih izstopil iz zgolj subjektivne in deskriptivne percepcije jezika in se 
vključil v obdobje politične uporabe jezika in ideološkega spreminjanja pomena posa-
meznih jezikovnih pojmov in orodij. Zgled takšnega slovenskega političnega in ideolo-
škega jezikovnega vstopa je – na primer – umestitev katoliške skupnosti v kontekst 
jezika. Vzpostavljanje novih jezikovnih paradigem ne vpliva samo na družbeno in su-
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bjektivno percepcijo katolištva v slovenskem kulturnem jeziku, temveč (p)ostaja orod-
je za redukcijo kulturne, vzgojne in verske navzočnosti katoličanov v Sloveniji.

1. Krščanstvo, Slovenija in verska pripadnost

Krščanstvo je na področju Slovenije navzoče že vsaj 1700 let. V Sloveniji je preži-
velo preseljevanje narodov, reformacijo, francosko revolucijo in v 20. stoletju 

vse tri največje ateistične totalitarizme. Krščanstvo tako v protestantski kakor v kato-
liški obliki je skozi stoletja odločilno vplivalo na slovensko nacionalno identiteto. To 
še posebno velja za slovenski jezik, literaturo, slikarstvo, visoko šolstvo, gospodarstvo, 
bančništvo in za politiko (zlasti v 19. in v 20. stoletju). Za krščansko družbeno misel 
so bile osrednjega pomena ideje pravičnosti in solidarnosti in krepitev tako imeno-
vane narodno-katoliške identitete. Izjemen vpliv krščanstva in znotraj njega katolištva 
zrcalijo rezultati ljudskih popisov. Tako je bilo v popisu leta 1921 pri nas 96,6 % kato-
ličanov in 2,6 evangeličanov, leta 1931 pa 97,0 % katoličanov in 2,3 evangeličanov ter 
0,0 % ateistov (Statistični urad 2003, 69–71). Po drugi svetovni vojni je v Sloveniji 
nasilno prevzela oblast komunistična partija in nadaljevala svoj boj zoper kristjane, 
ki so bili ne samo ideološki in politični nasprotnik tedanjega sistema, temveč tudi 
nasprotnik tako imenovane avantgardne delavsko-sekularne družbe. To se je zelo 
kmalu pokazalo v popisih, ki so sledili po drugi svetovni vojni. Tako je po popisu leta 
1953 katoliška skupnost utrpela skoraj 20 % zmanjšanje števila katoličanov (82,8 % 
katoličanov in 1,5 % evangeličanov ter 10,3 % ateistov) (Statistični urad 2003, 72–3). 
Z nastopom demokracije in neodvisnosti Slovenije leta 1991 pa se je z ozirom na re-
zultate popisa iz leta 1931 za 30 % zmanjšalo število katoličanov (71,6 %, 0,9 evan-
geličanov, 2,4 % pravoslavnih, 4,4 % ateistov, 4,3 % prebivalcev pa ni odgovorilo na 
vprašanje o verski pripadnosti). Zadnji popis, ki govori o verski pripadnosti, sega v 
leto 2002: zaznal je še večji upad osebnega in institucionalnega krščanstva. Tako se 
je prebivalstvo na popisu opredelilo v 57,8 % za katoličane, v 0,8 % za evangeličane, 
v 2,3 % za pravoslavne in v 10,2 % za ateiste, 15,7 % prebivalcev pa na to vprašanje 
ni odgovorilo. Glede na zadnji predvojni popis se je torej število katoličanov zmanj-
šalo za celih 42 %. Kakšni trendi so na področju verske pripadnosti sledili po zadnjem 
popisu, ni znano, saj je bil registrski popis leta 2011 narejen na podlagi obstoječih 
podatkovnih zbirk državnih organov, v katerih pa ni podatkov o verski pripadnosti 
prebivalstva. Pri vprašanjih, zakaj je nastopil tolikšen upad religioznosti, je treba upo-
števati zunanje, družbene in politične okoliščine, ki so v različnih obdobjih bolj ali 
manj vplivale na rezultate popisov, pa naj bo to v pozitivni ali negativni smeri.

2. Kateri družbeni in subjektivni razlogi so vplivali na 
upad verske pripadnosti po drugi svetovni vojni?

V slovenskem katoliškem prostoru je že desetletja mogoče opaziti, da se šte-
vilčnost katoliške skupnosti manjša. Sistemi tako imenovanega »razkristja-
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njevanja« se z nastopom osamosvojitve in demokracije niso ustavili. Nasprotno, 
po nekaterih podatkih so se celo okrepili, saj naj bi obiskovalo verouk (samo še) 
približno 60 % osnovnošolskih otrok (Slovenska škofovska konferenca 2013). Ra-
zlogi za upad tako imenovane institucionalne vernosti v Sloveniji od leta 1945 
dalje so lahko zelo različni in se raztezajo od upada rodnosti in širjenja reproduk-
tivnih ideologij do sekularizacije in izključevanja vere iz javnega prostora. Med 
temi dejavniki je mogoče identificirati sedem najbolj izrazitih, ki so bolj ali manj 
neposredno vplivali na družbeni položaj katoliške skupnosti in na samopodobo 
slovenskega katoličana v času od druge svetovne vojne do danes:

Politični dejavniki (nacionalizacija cerkvenega premoženja, nacionalizacija za-
sebne lastnine, prepoved poučevanja verouka v javnih šolah, prepoved zasebnih 
katoliških šol in dobrodelnih organizacij itd.).

Javna diskvalifikacija in zastraševanje predstavnikov katoliške Cerkve (aretacije 
in (zunaj)sodni poboji duhovnikov, zažig škofa Antona Vovka itd.).

Kulturni boj, ki se je kazal v prepovedi delovanja katoliških kulturnih društev, v 
zamolčevanju literarnih del izrazitih katoličanov (npr. pesnik France Balantič), v 
zamolčevanju katoliške identitete eminentnih predstavnikov kulture (npr. Janez 
Vajkard Valvazor, Jurij Vega, France Prešeren, Jožef Plečnik itd.) ter v prepovedih 
in zaplembah katoliškega tiska.

Uvedba »slovenskega apartheida« oziroma slovenske verzije idejne segregaci-
je, ki je temeljila na načrtnem ustvarjanju dveh kategorij prebivalstva: privilegira-
nih neverujočih (oz. skrito verujočih) pripadnikov in simpatizerjev partije in tako 
imenovanih drugorazrednih državljanov, ki so bili v večini praktično verujoči kato-
ličani. Tem katoličanom je bilo nemogoče zasesti odgovorna mesta v družbi in v 
državi in prepovedano delovanje v policiji in v vodstvenih strukturah vojske. S 
prepovedjo, da bi bili člani Komunistične partije Slovenije tudi aktivni katoliški 
verniki, je v praksi nastala norma, ki je kristjanom preprečevala vključitev v parti-
jo in kot posledica tega tudi politično (družbeno) delovanje.

Politično, zakonodajno in šolsko normaliziranje in spodbujanje raznovrstnih ži-
vljenjskih slogov, ki niso v skladu z verskim prepričanjem katoličanov (ločitev, zu-
najzakonsko bivanje, istospolne skupnosti, kontracepcija, splav, predzakonski in 
zunajzakonski spolni odnosi itd.). S promoviranjem in normaliziranjem teh slogov 
so ljudje (tudi kristjani) osvojili življenjske drže, ki so v odnosu do (idealiziranega) 
verskega sporočila zbujale krivdo in razgrajevale odnos z Bogom, kot posledica 
vsega tega pa povzročile oddaljenost od Cerkve.

Vzpostavitev takšnih izobraževalnih sistemov, ki so s širjenjem in utrjevanjem 
predsodkov proti katoliški skupnosti oziroma z namenskim zamolčanjem vloge 
katoliške skupnosti v narodni zgodovini pospeševali razkristjanjevanje in sekula-
rizacijo naše družbe. Tako je zanimivo: dalj časa ko ljudje preživijo v slovenskih 
izobraževalno-vzgojnih ustanovah, večja je verjetnost, da se bodo oddaljili od in-
stitucionalne vernosti in izgubili svojo vero. Na to kažeta slovenska popisa iz leta 
1991 in iz leta 2002, ki izrecno omenjata, da je med visoko izobraženimi za več 
kakor 30 % manj verujočih ljudi kakor med osnovnošolsko izobraženimi (Statistič-
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ni urad Republike Slovenije 2003, 79). Razlogi za takšen rezultat se kažejo v (ustav-
ni) izključitvi verske vzgoje iz javnega šolstva in v odločitvah nekaterih avtorjev 
učnih programov in pedagogov, ki še vedno vztrajajo oziroma tolerirajo revoluci-
onarno dikcijo »pred oziroma po našem štetju« in ne dovolijo zgodovinske ozna-
ke (kakor je to v vseh sosednih državah in po slovenskem pravopisu) – »pred ozi-
roma po Kristusu«. Prav tako je zanimivo, da se v šolskih programih še vedno po-
gostokrat zamolčuje religiozna identiteta številnih slovenskih kulturnikov in znan-
stvenikov, ki so pomembno vplivali na slovensko nacionalno identiteto. Za podrob-
nejšo analizo tega in drugih izrazov kristjanofobije in kristofobije bi bilo treba iz-
vesti poglobljeno analizo obstoječih šolskih programov in prakse z vidika verske 
svobode in katoliške samopodobe.

(De)konstrukcija in rekonstrukcija jezika in vzpostavljanje nove jezikovne termi-
nologije za graditev negativne samopodobe kristjanov oziroma verujočih in vzpo-
stavljanje takšnega okolja, ki spodbuja pri kristjanih zavedne ali nezavedne proce-
se »samoizključevanja« iz javnega življenja. Pri širjenju teh procesov imajo mediji, 
kultura in šolstvo osrednji pomen, ki se ga Cerkev še danes premalo zaveda. 

Vsem tem in drugim dejavnikom je mogoče pritrditi ali ugovarjati, namen tega 
prispevka pa je, prikazati zadnji faktor dekonstrukcije in rekonstrukcije jezika in 
namenskega ustvarjanja nove jezikovne terminologije, ki je prvi pogoj za vse na-
štete dejavnike razkristjanjevanja, z jezikom povezanega socialnega apartheida in 
slovenske verzije sekularizacije. 

3. Ali lahko uporaba ideološko zgrajenega 
izključevalnega jezika vpliva na religiozno 
pripadnost?

Jezik je najpomembnejši način komunikacija in sredstvo za opisovanje družbene 
resničnosti. A jezik ni samo orodje za opisovanje in beleženje družbenih dano-

sti, dogodkov in človekovih notranjih stanj, temveč je tudi sredstvo za graditev 
subjektivne in celo objektivne percepcije družbene realnosti. To še posebno velja 
za slovensko družbo, v kateri se jezik uporablja kot sredstvo političnega boja, šir-
jenja in utrjevanja predsodkov, za diskreditacijo posameznikov in družbenih skupin 
ter za izključevanje in zatiranje nekaterih družbenih skupin. Analiza člankov in 
medijskih objav od leta 1995 do leta 2014, ki so se na kakršenkoli način dotikali 
delovanja kristjanov in katoliške Cerkve v slovenskih medijih in civilnodružbenih 
organizacijah (Delo, Dnevnik, Mladina, Radiotelevizija Slovenije, POP TV, Kanal A, 
Večer, Slovenske novice, Primorske novice, Liberalna akademija, nekatere politič-
ne stranke; tiskane, vizualne in spletne vsebine s komentarji itd.) kaže na izjemen 
razvoj spreminjanja pomenov pojmom in besednim zvezam in na oblikovanje no-
vih besed in besednih zvez za ustvarjanje negativne družbene samopodobe kri-
stjanov v slovenski družbi in za izključevanje verujočih ljudi iz javnega življenja. 
Treba je poudariti, da so takšne besede in besedne zveze nastajale in se rojevale 
še posebno izrazito takrat, ko je bilo to nujno za medijske objave, povezane z druž-
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benim delovanjem Cerkve, njenih predstavnikov in pripadnikov. Tako je v množici 
številnih objav najti v času od leta 1995 do leta 2014 zelo veliko pojmov in bese-
dnih zvez, ki so bili tako ali drugače povezani s poročanjem o katoliški Cerkvi in o 
katoličanih: nestrpen, moralizirajoč, sodi ljudi, sovražen, fanatik, dogmatičen, eno-
stranski, pristranski, poln predsodkov, neljubeč, nesimpatičen, militanten, neskr-
ben, proti ženskam, zlonameren, ekstremist, ozkogleden, neobčutljiv, grob, ne-
kulturen, razdirajoč, neprijazen, maščevalen, radikalen, brutalen, patološka oseba, 
radikalen aktivist, nasprotuje človekovim pravicam, zavira napredek, nasprotuje 
družbi znanja, zatira, izvaja zatiralske prakse, ni inkluziven, izvaja sovražni govor, 
kolaborant, klerofašist, izdajalec slovenskega naroda, stereotipizira, diskriminira, 
homofob, proti spolnim manjšinam, vernik neozatiralskih dogem, spodbuja krše-
nje človekovih pravic, brez realne vizije, nazadnjaški, zagovornik »srednjeveškega 
etosa«, izvajalec klerikalnega upora, izvajalec radikalnega desničarskega upora, 
izvaja eksemplaričen primer napada na manjšine, zavzema se za povratek v pred-
moderno in predrazsvetljensko držo, je za poskus retradicionalizacije družbe, pri-
zadeva si za ustvarjanje strahu pred »drugačnimi«, utrjuje mačizem, je netoleran-
ten do nestandardnih seksualnih praks in usmerjenosti, je zagovornik »večnih 
fašizmov«, izvaja nestrpen odgovor na razsvetljenske ideje, predstavlja najbolj 
fašistoidno zaledje protidemokratičnih gibanj, predstavlja problematično točko v 
javnem diskurzu, je proti svobodno mislečim posameznikom, je zlorabil vsa raz-
položljiva sredstva, generira predsodke, neresnice in neutemeljene strahove, je 
del koalicije proti enakosti, je za izključevanje družbenih skupin in manjšin, odre-
ka socialne pravice, je del radialne desnice, katoliban itd. Vsi ti izrazi so se v slo-
venskih medijih razširili v času od demokratičnih sprememb dalje in ob poročilih, 
ko so se katoličani javno zavzemali za vrednote družbenega nauka Cerkve oziroma 
za versko svobodo. Ob tem ni mogoče izključiti dejstva, da je bil kateri od teh poj-
mov kdaj tudi »upravičeno« izrečen, vendar pa je očitno, da besede ne nastajajo 
same od sebe in se same od sebe tudi ne uporabljajo. Najpogosteje so te izraze v 
povezavi z družbenim delovanjem kristjanov uporabljali pripadniki tistih centrov 
družbene moči (lastniki medijskih hiš, uredniki novinarji, politiki, kulturniki), ki se 
zavezujejo tako imenovani sekularni, laični, bolj ali manj protikrščanski opciji. Ta 
smer ima svoje (ne)posredne izvore v prejšnjem totalitarnem sistemu. Z uporabo 
takšnih in podobnih besednih zvez so želeli jezikovno stigmatizirati in diskrediti-
rati katoličane (vernike, politike, duhovnike, škofe), ki so se v javnosti kakorkoli 
izpostavili – pa naj bo to ob javnih razpravah o družini, pred volitvami in ob vra-
čanju krivično odvzetega premoženja katoliški skupnosti ali glede verske vzgoje v 
šolah, v razpravah okoli križev v veroučnih učilnicah, v katerih so gostovale držav-
ne osnovne šole, okrog kritične presoje politike itd.). Obenem se je s takšnim je-
zikovnim aparatom namenoma oblikovalo javno mnenje, ki je državljanu in zlasti 
mladini otežilo pozitivno katoliško samopodobo in identifikacijo s katoliško versko 
skupnostjo. Vzbujanje krivde (zaradi domnevnega kršenja človekovih pravic in tra-
gičnih dogodkov iz preteklosti, kakor so, na primer, zažiganje knjig in čarovnic ter 
križarske vojne) in generaliziranje te krivde v zvezi z domnevno medvojno katoliško 
kolaboracijo, zaradi spolnih zlorab otrok in glede nesprejemljivega finančnega po-
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slovanja v nadškofiji Maribor sta številne vernike (če ne celo večine) ponovno po-
stavili v položaj »notranjega geta«. Eno od oblik takšne psihološke »notranje imi-
gracije« je mogoče prepoznati tudi v drugače izredno pozitivnem srečevanju mla-
dine v samostanu Stična, ki je na poseben način namenoma daleč od današnjega 
družbenega življenja, obdano (in s tem ločeno od družbene resničnosti) s samo-
stanskimi zidovi in zavezano striktno nedružbenim manifestacijam vere in duhov-
nosti. V simbolni govorici torej odličen opis getoizacije, samoizključenosti, zapr-
tosti in (ne)dialoškosti, v katero je bila katoliška skupnost bolj ali manj fizično in 
psihološko potisnjena v okviru prejšnjega totalitarnega sistema. Podobna srečanja 
na trgih v centru slovenskih mest bi bila v tem smislu odlična nadgradnja obsto-
ječega in bi pomenila vstop v novo družbeno paradigmo, ki bi (mlade) kristjane 
umestila v družbeno okolje in še pozitivneje vplivala na njihovo versko samopo-
dobo. Kakorkoli že, subverzivna uporaba jezikovnega aparata ima v slovenski ka-
toliški skupnosti še posebno očitne posledice, ki se kažejo, kakor že rečeno, v ne-
gativni krščanski samopodobi (sram), v kolektivizaciji krivde, v ponotranjenju ne-
gativnih stereotipov, v pristajanju in celo (katoliškem) ponavljanju različnih proti-
krščanskih predsodkov, v razgradnji čuta za versko pripadnost in – kot posledica 
vsega tega – v slabitvi jezikovnih in simbolnih sistemov za prenos vere iz ene ge-
neracijo na drugo. 

4. Zatiralski jezik kot sestavni del slovenskih medijskih 
in kulturnopolitičnih jezikovnih diskurzov?

Prej omenjene jezikovne fenomene lahko danes razumemo v okviru tako ime-
novane kristjanofobije oziroma kristofobije. Oba pojma opisujeta primere, ko 

pravniki in sociologi označujejo vsa dejanja stigmatizacije, diskriminacije in nasilja 
nad kristjani. Mednarodna organizacija Observatorij nestrpnosti in diskriminacije 
kristjanov s sedežem na Dunaju poudarja, da sta omenjena izraza sestavljena iz 
besede »krščanski« oziroma »Kristus« in iz besede »phobos«, ki pomeni »nerazu-
mni strah« (Observatory on Intolerance 2010, 7–8). Izraza torej pomenita iracio-
nalna dejanja sovraštva do Kristusa, kristjanov oziroma do krščanstva na splošno. 
Danes se ta in podobna dejanja kažejo v obliki ustvarjanja in širjenja negativnih 
stereotipov, v psihološki izključenosti, v simbolnem nasilju, ob diskriminacijskem 
upoštevanju zakonodaje in v pristranskih sodbah sodišč ter v (samo)izključitvi kri-
stjanov iz družbenega in političnega življenja (Observatory on Intolerance 2014, 
28). Pomemben del kristjanofobičnih procesov so različna simbolna dejanja in prej 
omenjena konstrukcija opresivnega jezika, pa tudi dejanja, kakor je na primer 
dvakratni »umetniški« zažig strunjanskega križa (leta 2002 in leta 2012) ali nor-
malizacija takšnih dejanj v slovenskem sodnem sistemu, ki tega noče prepoznati 
kot dejanje verske nestrpnosti (Komisija Pravičnost in mir 2012). Leta 2012 je me-
stna oblast prepovedala študentom teologije, da bi javno prebirali Sveto pismo 
na Prešernovem trgu v Ljubljani (24kul.si 2012), v okviru oddaje na komercialnem 
Radiu 1 je bil na véliki četrtek 2012 Jezus predstavljen kot pijanec, stranka Zares 
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je istega leta že pred volitvami v svojem spletnem oglasnem sporočilu obtožila 
Cerkev kršitve volilnega molka (Stranka Zares 2011), znana slovenska pesnica Sve-
tlana Makarovič je javno izražala prepričanja o tem, da je treba sovražiti Cerkev, 
saj naj bi bilo to po mnenju slovenskega pravosodja še vedno stvar ustavno zago-
tovljene pravice do svobode izražanja idr. (Stojiljković 2012). Omenjenim pripet-
ljajem je mogoče dodati še pobudo za prepoved zvonjenja, ki jo je izrazil politik 
Jani Möderndorfer (Pozitivna Slovenija 2013) leta 2012, in prispevek Tanje Lesni-
čar Pučko, novinarke Dnevnika, ki je leta 2014 javno opozarjala na »žalostno na-
zadnjaški katoliški svet«, kristjane pa označila za »pohlevne ovčice« (Lesničar Puč-
ko 2014). Vsi ti in številni drugi dogodki, ki temeljijo na namenski subverzivni 
uporabi jezika in simbolov, so del slovenskega sekularizma in jezikovne kristjano-
fobije.

5. Sklep

Jezik je izjemno orodje za izražanje pozitivnih sporočil in za oblikovanje pozitiv-
ne samopodobe vseh družbenih skupin in posameznikov. Hkrati pa je to prostor, 

ki omogoča različne oblike izključevanja, zatiranja in manipuliranja. Pred temi je-
zikovnimi zlorabami niso varne niti najmanjše niti največje družbene (religijske, 
medijske in politične) manjšine. Z nastopom demokracije so se v katoliški skupno-
sti v Sloveniji prebudila pričakovanja o vzpostavitvi »kristjanom prijazne družbe«, 
ki pa se z neukinitvijo in z metamorfizacijo opresivnih struktur prejšnjega sistema 
v različne jezikovne in družbene sisteme niso v polnosti uresničila. Čeprav sta z 
nastankom neodvisne slovenske države fizična varnost in (navidezna) medijska in 
demokratična raznovrstnost katoliški skupnosti omogočili življenje v relativnem 
miru in blaginji, pa se razkristjanjevalni psihološki družbeni in jezikovni položaj ni 
končal. Za vzpostavitev demokratičnih in svobodnih družbenih razmer je ključne-
ga pomena, da se identificirajo temeljni jezikovni sistemi za zatiranje in izključe-
vanje državljanov in družbenih večjih ali manjših manjšin. Med temi ima posebno 
vlogo identifikacija opresivnih jezikovnih sistemov in (so)ustvarjanja antidotalne-
ga jezika, ki bo razkrival in odzival na prakse tistih, ki jezik zlorabljajo v totalitarne 
in v ekonomsko-potrošniške namene, ter prebujal čut za vrednote pravičnost, mir 
in nenasilje. V okviru krščanskega verskega sporočila je na zatiralski jezik treba 
vedno odgovarjati z govorico resnice in ljubezni. Ta govorica je jezik, ki ni statičen, 
temveč se dinamično vedno razvija v smeri ustvarjanja novih pojmov in izrazov, s 
katerimi je mogoče razkrivati prej omenjene opresivne jezikovne strukture in osvo-
bajati ljudi ter graditi pozitivno samopodobo. Podobno so to storili evangelisti, ki 
so s svojim jezikom razkrili (girardovski) sistem mimetičnega nasilja in mehanizem 
žrtvovanja nedolžnega človeka v Jeruzalemu pred 2000 leti. Ta sistem je namreč 
prvenstveno temeljil na zlorabi jezika in pojmov in na vzpostavitvi življenjsko ne-
varnih položajev. Temu so sledili krščanski apologeti v različnih obdobjih Cerkve, 
ki so vsak s svojimi jezikovnimi sposobnostmi odgovarjali na izzive svojih časov in 
kultur. Slovenska Cerkev in z njo celotna katoliška skupnosti zato danes stojita pred 
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izzivom identifikacije vseh oblik (tudi katoliških) zatiralskih praks na področju je-
zika in na ustvarjanju svojega lastnega jezika: ta jezik naj vzpostavlja spoštljiv dia-
log z družbo, v delu katere še vedno veljajo pravila tistega, ki razpolaga z močjo 
jezika. Takšen jezik ni stvar naključja, ampak del ustvarjalnega deja vsakega posa-
meznika in katoliške skupnosti kot celote. 
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