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SPREMNA BESEDA

Pripadnost rodu temeljno določa eno od človekovih pred-
racionalnih stanj. Za obrambo tega, kar je njegove krvi, je 
človek v zadevah časti, imetja in fizičnega obstoja svojega rodu 
pripravljen preliti svojo kri. Človekovo »meso in kri« obvladuje 
volja, ki tudi etična načela podreja samoohranitvi. Po tem 
etičnem kodeksu je dobro tisto, kar krepi »našo kri«, in slabo 
tisto, kar jo skuša uničiti. Človek si nezavedno jemlje »sveto 
pravico in dolžnost«, da s svojimi povračilnimi dejanji poskrbi 
za izravnavo v kozmosu. Te občutke poznamo in vendar se 
jih prestrašimo, kadar se izrazijo v konkretni družbeni in 
politični akciji.

Enako usodno kot človeka določa »kri«, ga zaznamuje še 
drugo predracionalno stanje – volja do nadvlade drugega, ki 
po svoji prvinskosti ne zaostaja za prvim. Znotraj vsake nacije 
se prej ali slej oblikujeta dve med seboj nepomirljivi skupini, 
ki vznikneta deloma iz želje po preživetju, še bolj pa iz volje 
po nadvladi drugega.

Nagon po samoohranitvi »našega rodu« deluje po principu 
recipročnosti, ki vsebuje potrebo po zadostitvi pravičnega 
povračila in izravnave sil v kozmosu. Ko je izbit sovražnikov 
zob za »naš zob«, ko se prelije enaka količina krvi za »našo« 
prelito kri, ko je maščevana »naša« ponižana čast, naj bi se 
spet vzpostavila možnost za nadaljevanje življenja. Maščevanje 
se napaja iz čustev ponižanosti in razžaljenosti, in ko je mera 
polna, so dani pogoji za sveto vojno. Svetopisemski prelom s 
kozmološkim principom je v zapovedi: »Meni gre maščevanje, 
jaz bom povrnil« (Heb 10,30). Prava vsebina tega »maščevanja« 
se razodene v Kristusovem križu.

Volja do nadvlade sodi po nauku Svetega pisma med pos-
ledice »prvega greha«. Potem ko sta bila Adam in Eva zaradi 
greha izgnana iz raja, se je njun partnerski odnos sprevrgel 
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v gospodovanje enega nad drugim. In to je stalnica vseh 
medčloveških razmerij. Volja po nadvladi zbuja slabo vest, kajti 
človek ve, da je poklican za služenje bližnjemu in ne za gospo-
dovanje nad njim. Nekaj, kar človek ne bi smel, pa vendar ves 
čas ponavlja, skuša prikriti, zato sodi maskiranje dejanskih 
namenov, čemur z drugo besedo rečemo laž, med naslednje 
posledice izvirnega greha. Volja po nadvladi se z lažjo maskira 
tako, da iznajde uporabno ideologijo. Cilj ideologije je, da 
določeni »nad« metafizično utemelji. S tem postane nadvlada 
sveta dolžnost. Tako dobimo ideje o nadčloveku, nadrasi, nad-
naciji, nadrazredu, nadveri. V Frankovi Španiji so bili, denimo, 
z »odkritjem« t. i. marksističnega gena še posebej »ustvarjalni«. 
V obrambi pred njim so levičarske matere ločevali od njihovih 
otrok. S tem naj bi preprečili širitev zmotnih idej, ki bi sicer 
lahko okužile celotno družbo in jo posledično destabilizirale. 
Iz evgenike izhajajoče ideologije so bile zlasti popularne ob 
koncu 19. stol. in v prvi polovici 20. stol.

Na Slovenskem so po prvi svetovni vojni trčile tri ideologije, 
ki so svojo superiornost utemeljevale na supernaciji, družbeni 
pravičnosti in enakosti ter na Zgodovini in njenem abso-
lutnem razvoju. Paralelno pa se je uveljavljal tudi katoliški 
integralizem, ki je bil duhovno-pastoralni projekt, kar je 
navdihovalo Kongres Kristusa Kralja, družbeno-kulturni 
projekt, ki ga je poganjala Katoliška akcija, deloma pa je imel 
tudi politične ambicije, kar je še zlasti vplivalo na program 
Tomčevih mladcev in Erlihovih stražarjev.

Te sicer splošno znane teze je na nek način potrebno ob-
noviti, da se jasneje pokaže sporočilo naslova – Resnica vas 
bo osvobodila – 4. foruma za dialog med vero in kulturo, ki ga 
je Medškofijski odbor za kulturo organiziral 4.–5. aprila 2008 
v Lovranu. Besede v naslovu foruma so del vrstice Jn 8,32. 
Naslov implicira prepričanje, da v resnici še nismo svobodni; 
da je svoboda cilj, ki se mu mukoma približujemo. Lovranski 
forum je bil potemtakem samo nov korak v približevanju 
temu cilju. Za marsikoga ta interpretacija naslova ni povsem 
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sprejemljiva, ker ne dvomi v lastno svobodo. Drugi pa imajo 
svobodo za nikoli dosegljivi cilj. Tudi v demokratični družbi, 
kjer je videti, da ima vsak možnost popolnoma svobodne iz-
bire, pritisk  javnega mnenja, medijev in še marsičesa drugega 
svobodno odločanje precej zmanjšuje. Še veliko večja pa je 
notranja nesvoboda, in predvsem to ima v mislih Kristus v 
Janezovem evangeliju. Sv. Peter o tem stanju duše pravi, da 
je »človek suženj tega, čemur podleže« (Pet 2,19). Od daleč se 
morda zdi, da sv. Peter moralizira. Če pa suženjstvo greha mo-
trimo v povezavi z dvema zgoraj omenjenima primeroma pre-
dracionalnih stanj – zavezanost »krvi«, da doseže recipročnost 
v smislu izravnave, in volja do nadvlade – postanemo v 
prepričanju o lastni notranji svobodi precej negotovi, kajti 
kdo lahko zase reče, da se je odrekel notranji sili, ki ga žene, 
da bi vzel pravico v svoje roke in sam poravnal vse račune z 
bližnjim; v kom je volja do nadvlade drugega popolnoma iz-
brisana? Dialog med različno mislečimi predpostavlja ponižno 
priznanje, da predracionalne sile v nas niso obvladane. Kdor 
misli, da suvereno nadzoruje svoje skrivnostne notranje vz-
gibe, sebe ne pozna. Temu, pa naj bo veren ali ne, velja Pavlova 
rdeča utripajoča luč: »Kdor torej misli, da stoji, naj gleda, da 
ne pade« (1 Kor 10,12).

V lovranski forum o škofu Rožmanu in njegovem času smo 
torej vstopili najprej s skromnim mnenjem o svoji notranji 
suverenosti in zato tudi s ponižnimi ambicijami, da bi lahko 
podrli zidove, ki so med nami, kajti zidovi, ki nas ločujejo v ra-
zumevanju škofa Rožmana in njegovega časa, ne stojijo zunaj, 
da bi jih lahko podrli z buldožerji; niso zapisani v knjigah, da 
bi jih lahko odstranili z umirjenim racionalnim pogovorom 
o »objektivnih zgodovinskih dejstvih«, temveč so ti zidovi v 
naših dušah, razpredeni kot rak, ki ga noben kirurg ne more 
v celoti odstraniti. Njihovi temelji se izgubljajo v nedosegljivih 
globinah, njihovi vrhovi pa se dvigajo v neslutene višine. Ti 
zidovi, ta predracionalna stanja duše, so kot strasti, ki jih ne 
pomirimo, pa četudi moramo zaradi njih umreti. Zato smo v 



8

trenutku, ko kdo izreče besedo o škofu Rožmanu in njegovem 
času, že vsak na svoji strani zidu, kjer se ne slišimo in ne vi-
dimo in kjer v neskončnost tolčemo svoj monolog.

Polarizacija slovenske družbe ne sega samo v čas druge 
svetovne vojne in revolucije; polarizacija je stalnica, ki jo veliki 
zgodovinski dogodki znova razgalijo v vsej njeni trdovratnosti, 
radikalnosti in razdiralnosti. In če je tako, ali je potem dialog 
sploh možen? Ali dosedanje podajanje ne skriva v sebi teze, 
da za dialog ni nobene ontološke danosti? Grozo, da bi to 
lahko bilo dejansko res, vsaj tako se mi zdi, je zaslutil Gorazd 
Kocijančič, ki nas je zaprepadel z mislijo o naši samoti, o 
samoti, ki je niti ne znamo in ne moremo misliti, ker je globlja 
od tega vsega, kar čutimo in umevamo. Če ostajamo na sledi 
teh misli, se postavlja vprašanje, ali niso poskusi dialoga čista 
naivnost. Ali pa so povabila na pogovor samo preračunljivo 
zavajanje, vodeno z voljo do nadvlade drugega, kar naj bi imelo 
za cilj novo nadvlado nad tistim, ki nam ga je uspelo zapeljali 
v dialog? Ali ni vsak dialog navadno nadmočevanje, kot je 
rad ponavljal pokojni Taras Kermauner? Seveda nas pogosto 
zanesejo čustva, ko se zdi, da smo neobremenjeni, ko dialog 
brezhibno deluje. Toda kakor hitro se čustveno razpoloženje 
spremeni, smo spet pri tistem, nad čemer nimamo oblasti, 
pri predracionalnih stanjih duše. Zato je za vsak pogovor 
pomembna zavest o njegovih ravneh: ali nas nosijo čustva, ali 
se prepuščamo naivnosti, ali s povabilom na pogovor izvajamo 
prikrito nadvladovanje drugega? Obstaja pa še druga raven 
dialoga, ki nima nič skupnega s prej naštetimi, je namreč 
»druge narave«, zato ni v kontinuiteti z njimi, temveč je bitna 
novost. In prav o tej govori naslov 4. foruma, ko zapiše besedo 
resnica. Ta resnica ni iz območja epistemologije, vendar je ne-
dvoumno opredeljena z oznako: »Jaz sem … resnica« (Jn 14,6).

Za sv. Janeza resnica ni isto kot za Aristotela ali Platona, 
ni zadnja, do kraja izčiščena ideja, popolna abstrakcija vsega 
prigodnega. Zanj je resnica oseba, Jezus Kristus, Božji Sin. 
Ta je bil v začetku, tako sv. Janez, Beseda – dialog, Očetov 
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pogovor z njim in vsemi, ki se niso rodili iz mesa, ampak iz 
Duha. Toda ali nismo lovranski pogovor s tem, ko smo ga 
postavili na duhovno raven in zanj podali Janezov evangelij 
kot interpretacijski ključ, otežili, če ne dokončno onemogočili? 
Kajti za udeležence foruma resnica in svoboda nikakor nimata 
istega pomena. Še več, ali ni Medškofijski odbor za kulturo z 
na videz nevtralnim naslovom, ki govori o resnici in osvobo-
ditvi, povabljene zavedel, ker naj bi jih dejansko hotel speljati 
v vode evangelija, kjer imata resnica in osvoboditev bistveno 
drugačen pomen?

Ali ni bil torej lovranski forum nekakšna tiha prevara, da 
bi pod naslovom dialog v resnici utrdili krščanske pozicije? 
Odgovor lahko iščemo v povezavi začetka in konca Janezovega 
evangelija. V tej povezavi vidimo, da je Beseda (Jn 1,1), ki se je 
učlovečila, dialog, ki se je utelesil, trpel pod Poncijem Pilatom, 
umrl in bil v grob položen, kar z drugo besedo pomeni, da 
se je odpovedal vsemu svojemu, svoji pravici, da bi ga Pilat 
pravično sodil, pravici, da bi mu množice dobro vračale s pri-
jazno naklonjenostjo, nazadnje se je odpovedal celo pravici 
do dostojanstva svoje osebe, saj je dopustil, da so ga javno 
osramotili, da so ga pred javnostjo slekli, ga pribitega povzdig-
nili na križ in ga s tem predstavili kot tistega, katerega dejanja 
so bila do kraja zavržena, nevredna rimskega državljana in 
kateregakoli človeka. Za vso to skrajno krivičnost Kristus 
ni terjal maščevanja, poprave krivice, ničesar, kar ljudje za-
htevamo in pričakujemo po svojem naravnem čutenju, kar 
zahtevamo v imenu elementarne naravne pravice, kot izraz 
potrebe po kozmični izravnavi in zadostitvi. Kristus je v svoji 
velikonočni skrivnosti na edinstven način pokazal, da je sicer 
»bil« v telesu, ker je bival v času in prostoru, toda ravnal je, 
kot bi bil popolnoma osvobojen kozmične determiniranosti. 
V tem istem dejanju je demonstriral tudi popolno osvoboditev 
od volje do nadvlade drugega. »Tisti, ki je bil v podobi Boga, 
se ni ljubosumno oklepal enakosti z Bogom, ampak je sam 
sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal 
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podoben ljudem« (Flp 2,6–7). Kristusova kenoza, izpraznitev, je 
bila izničenje volje do nadvlade in prepuščanje »maščevanja« 
Očetu.

Naše razmišljanje gre torej v smer prepričanja, da je ka-
kovost dialoga toliko večja, kolikor globlja je posameznikova 
osvoboditev od trdovratne moči predracionalnih stanj v njem. 
To na prvi, povsem nevtralni ravni sporoča naslov 4. foruma. 
Kristjani pa si prizadevamo vstopiti v proces osvobajanja iz 
ujetosti v predracionalna stanja tako, da se oprimemo tistega, 
ki je bil, tako verujemo, osvoboditev po svojem bistvu. V 
povzetku bi lahko zaključili nekako takole: dialog se začne s 
skromnim priznanjem navzočnosti predracionalnih stanj v 
nas, ki nas ženejo v delitve in nadvladovanje. Dialog se lahko 
nadaljuje, če si zavestno prizadevamo za omejevanje našega 
ega, ki se ima za središče vsega, pravzaprav za edino, kar bi 
končno smelo obstajati, kar odkriva tudi Gorazd Kocijančič. 
Uspešnost osvobajanja od temnih sil v nas je potemtakem 
v premem sorazmerju z resničnostjo dialoga. S tem pa 
smo posredno povedali, da dialoga ni mogoče ukazati, ga 
ne natančno načrtovati in še manj koordinirati. Dialog gre 
skozi skrivnost kenoze, pa naj to razumemo čisto racionalno 
ali tako, kot je to udejanil Kristus. Zato uspešnosti pogovora 
ni mogoče presojati od zunaj. Kakšen je dialog, je lahko 
samo intimna ocena človekove vesti, kjer človek v iskrenosti 
pred samim seboj vidi, kako daleč je v procesu osvobajanja. 
Samokritična ocena stopnje osvoboditve potrebuje predvsem 
cestninarjevo duhovno razpoloženje: »Bog, bodi milostljiv meni 
grešniku« (Lk 18,13).

Pričujoče razmišljanje je poskus orisa horizonta, v katerem 
naj bi bila podana vsa štiri predavanja, ki so hkrati osrednji 
del zbornika. Ni nam torej šlo za nekakšen zgodovinski 
simpozij o škofu Rožmanu in njegovem času, ampak smo želeli 
premoščati nepremostljivo. Objektivna resnica o tem, kaj se 
je dejansko zgodilo, je namreč vedno žrtev nikoli do konca 
razjasnjenega duhovnega stanja posameznika. Nerealno bi 
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bili pričakovati, da bi te tihe ambicije organizatorja foruma, 
ki jih je nakazal Gorazd Kocijančič v uvodnem predavanju, 
predavatelji in udeleženci ponotranjili že v pripravi na 
dogodek. Nemogoče zato, ker ni bilo ne časovnih in ne drugih 
možnosti, da bi pred forumom dorekli vse odločilne odtenke. 
Toda ta nemoč ni bila navzoča samo pri pripravi 4. foruma, 
ampak je temeljni problem vseh podobnih prireditev. Zato 
moramo iskreno priznati, da smo morda šele potem, ko je 
bilo vse za nami, bolj jasno vedeli, kaj smo s forumom sploh 
hoteli. Vprašanje je celo, ali bi forum, če bi prej vedeli to, kar 
razumemo sedaj, sploh lahko izvedli. Zato bi rad v imenu MOK, 
ki je forum izvedel, vsem predavateljem – Gorazdu Kocijančiču, 
dr. Spomenki Hribar, dr. Stanetu Grandi in dr. M. Francetu 
Dolinarju – izrekel najiskrenejšo zahvalo, da so se podali v 
avanturo, katere izid je bil docela nepredvidljiv.

Bistveni del vseh dosedanjih forumov je bila diskusija, 
vendar jo tokrat prvič objavljamo tudi v zborniku. O dialoškem 
ozračju, ki je tisto soboto vladalo v Lovranu, nas prepričujejo 
prispevki diskutantov, ki so pokazali, da smo v Sloveniji, kljub 
skoraj totalni polarizaciji, vendarle že veliko storili za spravo, 
popravo krivic in raziskovanje te morda najbolj tragične 
epizode narodne zgodovine. Čeprav je sprava, kakršno si 
želimo, še pred nami, je po vsem že narejenem treba biti na 
nek način zadovoljen, ne vedno izražati nezadovoljstvo, ker 
še nismo na cilju. Biti moramo še bolj skromni, še bolj realni, 
in si priznati, da se nikoli ne bomo mogli do konca zediniti 
niti v tem, kakšna naj bi bila idealna sprava. Kdo lahko jasno 
pove, kaj naj bi bila sprava, ki naj bi si jo želeli. Seveda je 
o tem mogoče veliko povedati, toda zadnja, vseobsegajoča 
opredelitev sprave se nam bo vedno izmikala. V razpoloženju 
stalne nedorečenosti sprave in nikoli dokončanega dialoga 
je bila podpisana tudi Izjava, ki je na osnovi domnevnega 
pisma škofa Vovka poudarila, »da je danes potrebno spoštljivo 
ohranjati zavest o tej tragičnosti in kompleksnosti, ki ne 
dovoljuje nikakršne ideološke instrumentalizacije škofa 
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Rožmana in medvojnega dogajanja«. V odmevih na 4. forum 
so nekateri pisali, da je pri pripravi Izjave »nekaj smrdelo«. 
Sam postopek oblikovanja in podpisovanja Izjave so imeli 
za na pol zarotniško dejanje »nekega kroga«. Ta »zarota« se je 
skotila v moji glavi med kosilom. Potem, ko smo imeli za seboj 
vsa štiri predavanja in druženje od petka zvečer, sem ocenil, 
da je morda prišel trenutek, ko lahko tudi širši javnosti s 
posebno izjavo sporočimo, da je ta nazorsko raznolika družba 
udeležencev v tistih urah ustvarila ozračje iskrenega dialoga. 
Ker ni bilo časovnih možnosti, da bi svojo oceno širše preveril, 
sem kar med kosilom stopil k vsakemu predavatelju posebej 
in ga povprašal, kaj meni o pripravi izjave, ki bi pričevala 
o tem, da smo se ta dan konstruktivno in dobronamerno 
pogovarjali o tako delikatni temi, kot je škof Rožman in njegov 
čas. Predavatelji vprašanja, ki sem jim ga zastavil, niso mogli 
»prespati«, ampak so se morali takoj odločiti. Ko sem dobil 
pozitivno mnenje vseh štirih, je sledilo vprašanje, kdo naj 
izjavo oblikuje. Predlagal sem, naj jo v polurnem odmoru po 
kosilu oblikujejo kar predavatelji sami. Namesto odmora so 
šli predavatelji v majhno sobo k računalniku. Pod vtisom 
predavanja dr. Dolinarja so v izjavo vključili tudi domnevno 
Vovkovo pismo in mu dodali nekaj svojih stavkov. V časovni 
stiski jim ni uspelo, da bi Vovkovo pismo vkomponirali v Izjavo, 
ker ga niso imeli v računalniški obliki; za prepisovanje pa, 
kot že rečeno, ni bilo časa. Na začetku popoldanske diskusije 
sem vsem navzočim predstavil pobudo za podpisovanje Izjave. 
Gorazd Kocijančič je prebral tisti del besedila izjave, ki so 
ga sestavili predavatelji, ni pa še enkrat prebral Vovkovega 
pisma, ker ga tudi fizično ni imel v rokah. Tudi sam sem bil 
mnenja, da v časovni stiski in kratki časovni oddaljenosti od 
časa, ko nam je pismo prebral dr. Dolinar, ponovno branje 
pisma ni potrebno. V tistem trenutku sem bil prepričan, da 
imamo vsi navzoči temeljno sporočilo Vovkovega pisma še živo 
v spominu. Sledilo je podpisovanje. Morda bi kdo od tistih, ki 
je izjavo podpisal, tega pozneje ne ponovil, morda pa bi kdo 
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ravnal ravno obratno. Verjetno se je kdo podpisal vzdržal, 
ker je menil, da ima postopek oblikovanja in podpisovanja 
Izjave svoje resne pomanjkljivosti. Toda zgodilo se je, kot se 
je. Kdo bi lahko razvozlal vse podrobnosti postopka ter misli 
in namene, ki smo jih imeli v svojih glavah? Po drugi strani 
pa nam je dogajanje okoli Izjave dobra šola za razumevanje 
škofa Rožmana in njegovega časa. Iz te sicer preproste 
izkušnje lahko vsaj nekoliko zaslutimo, v kako nepreglednih 
okoliščinah, polnih fizičnih omejitev ter pod časovnim in 
političnim pritiskom ter vprašanji vesti se je moral odločati o 
zelo usodnih stvareh.

Koliko kdo verjame, ali je šlo v Lovranu res za dialog in za 
odpoved kakršni koli instrumentalizaciji ljudi, ki so živeli v 
skrajno zapletem času, je verjetno odvisno predvsem od tega, 
koliko kdo verjame, da se človek toliko bolj bliža svoji izpolnitvi, 
kolikor bolj izpušča iz rok vzvode družbene, ekonomske in 
politične moči.

 MILAN KNEP, 

 tajnik Medškofijskega odbora za kulturo
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Dr. Jurij Bizjak

RESNICA VAS BO OSVOBODILA (Jn 8,32)
 

Človeški otroci imamo tri velike zmožnosti, ki nas 
napravljajo za ljudi: razum, voljo in vest. In imamo tri velike 
vrednote, ki nas napravljajo za dostojne ljudi: resnico, pravico 
in svetost. Naš razum išče zlasti resnico, naša volja išče zlasti 
pravico, naša vest išče zlasti svetost. Sestavni deli obeh trojk 
so med seboj tako tesno povezani, da drug brez drugega 
ne morejo obstajati, pa tudi tako različni, da jih ni mogoče 
istovetiti.

Vse tri zmožnosti so seveda omejene in imajo vsaka svojo 
pomočnico: to so božanske kreposti vere, upanja in ljubezni. 
Vera podaljšuje zmožnosti razuma, upanje podaljšuje 
zmožnosti volje, ljubezen podaljšuje zmožnosti vesti. Podaljšek 
vere in upanja in ljubezni je tako učinkovit, da prerašča v 
znane prispodobe o dveh krilih: vera je drugo krilo razuma, 
upanje je drugo krilo volje, ljubezen je drugo krilo vesti. 
Zanimivo je, da imajo tudi serafi, ki jih je videl prerok Izaija, 
vsak po šest kril (Iz 6,2). Enako tudi štiri živa bitja v Razodetju 
(Raz 4,8).

Čeprav noben človek ni brez naravnih kreposti vere, upanja 
in ljubezni, je vendar mogoče reči, da predstavlja razmerje med 
kriloma v posameznih dvojicah, to je razmerje med zakoličenim 
in presežnim, to je med samo 'razumnim' in tudi 'vernim' 
človekom, glavni vir razhajanj pri ocenjevanju in presojanju 
ljudi in dogodkov. Kljub dolgi lestvici in oddaljujočim se 
skrajnostim pa lahko opredelimo dva sredinska vzorca in 
pristopa: pretežno razumski ali kulturni in pretežno presežni 
ali verski vzorec.

Tako tudi resnico lahko iščemo in opredeljujemo samo ali 
pa predvsem z razumom in jo lahko iščemo in opredeljujemo 
tudi ali pa predvsem z vero. Predvsem z razumom so resnico 
opredeljevali Grki, zato je njihov pojem resnice pretežno 



15

statično-razumski v smeri svetosti navznoter. Pretežno z vero 
pa so resnico opredeljevali Judje, zato je njihov pojem resnice 
pretežno dinamično-izkustven v smeri pravičnosti navzven.

Grki so iskali resnico sámo v sebi, Judje pa resnico v 
razmerju enega bitja do drugega bitja. Povedano v prispodobi: 
Grki so iskali 'golo' resnico, Judje pa 'okrašeno' resnico. Grška 
resnica je v svojih zadnjih izsledkih razgaljena in lepa ali 
grda, judovska resnica pa je v svojih zadnjih izsledkih odeta 
v pajčolan zvestobe ali prevare. Oba vzorca sta navzoča tudi v 
judovsko-krščanskih svetih spisih: judovski seveda pretežno 
v stari zavezi, grški pa pretežno v novi zavezi.

Zgodovina se ponavlja in nič ni novega pod soncem (Prd 
1,9). Tudi isto dejanje moža, ki mu je posvečen naš forum, je 
mogoče opredeliti statično-razumsko kot 'golo' dejanje samo 
zase ali pa dinamično-izkustveno in 'okrašeno' kot posledico 
različnih dejavnikov in kot izhodišče za različne možnosti. Čim 
doslednejša sta opredeljujoča v svojem pristopu, tem bolj se 
razhajata v svojih izsledkih in ocenah. Skupno področje, kjer 
se lahko srečata in strinjata, pa je področje naravnih kreposti 
vere, upanja in ljubezni, ki je obema dobro znano in dostopno.

Najbolj običajna pot do sprave med tako opredeljenima 
resnicama pa je čudovito prikazana v slavni in pretresljivi 
Salomonovi razsodbi med dvema hotnicama (1 Sam 3,16–28): 
Prava mati se je odpovedala svoji resnici in prav s tem dosegla 
svojo resnico! Odpovedala se je svojemu otroku in ga priznala 
svoji nasprotnici ter tako dobila svojega otroka. Kakor pravi 
Kristus: »Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor 
pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel« (Mt 16,25).

Spoštovani udeleženci foruma za dialog med vero in 
kulturo! V imenu SŠK in v svojem imenu vas toplo pozdravljam 
in vam želim uspešno delo ter prijetno bivanje v hiši na 
obrežju.   
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Gorazd Kocijancič

O BITI PRETEKLEGA
Esej o zgodovini

pánta eíso

»vse (je) znotraj«

 Plotin: Eneade 3, 9, (30), 6, 40

Delam v knjižnici, na oddelku, kjer se hranijo rokopisi. 
Nekako je treba živeti. In včasih je lepo. Recimo to zimsko 
jutro, ko je zunaj še tema in v pisarno stopam skozi majhno 
čitalnico, ki jo je opremil Jože Plečnik. Sprehodim se, prižigam 
luči. Počasi. Pustim, da portrete mož, umrlih pred stoletji in 
desetletji, obsijejo šibke namizne svetilke. Pogledam skozi 
okno. V oranžni svetlobi uličnih luči se na drevju leskeče ivje. 
Vonj po pergamentu in starem papirju je gost. Čisto sam sem. 
Res? Čutim, da je zrak, vroč od gretja, mesto duhov preteklosti. 
V polmraku je na meji strašljivega, ki daje varnost. Svet teh 
prikazni je vznemirjujoč in pomirjujoč obenem. Izključim 
alarm, ki je ponoči varoval dragocene rokopise pred tatovi 
in ognjem. V zavest mi prihaja, da iz sladke indiference 
sanj stopam v svet resničnosti, dobrega in zla, svet možne 
nesreče. Skupnost skrbi za to, kar je bilo in se je ohranilo, sam 
postajam služabnik njenih vrednot. Vstopam v svet zgodovine, 
v katerem vselej že sem. 

Tudi na moji mizi se od časa do časa znajde kaj zanimivega. 
Recimo tole jutro Ms 1421, del zapuščine Edvarda Kocbeka. 
Spet zgodovina, čeprav še skoraj vrela. Nekdo je potreboval 
mapo z dvema pismoma, naslovljenima na škofa Gregorija 
Rožmana.1 Nič čudnega. Po razveljavitvi povojnega procesa 
1  Prim. T. Griesser Pečar in F. M. Dolinar: Rožmanov proces, pogl. Pismo 

Edvarda Kocbeka škofu Rožmanu (str. 306–307); kljub ugotovitvi, da je 
»Kocbek večkrat pisal škofu Rožmanu« (str. 306), je obravnavano le obja-
vljeno Kocbekovo pismo z 20. oz. 29. januarja 1943; prva, krajša različica 
je objavljena v E. Kocbek: Osvobodilni spisi I., Ljubljana 1991, str. 267–273, 
druga, daljša, pa v Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, 5. knjiga, 
Ljubljana 1978, št. 113, str. 330–335.
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zoper njega je jasno: ta zgodba se na Slovenskem vleče in 
očitno lahko še danes spodbudi predstave, ob katerih se eni 
smejijo, druge postane strah, »ljubezen pa joče«, kot bi rekel 
Peter Abelard. 

Ob jutranji kavi se zaspano izgubljam v pripisu k prvemu 
pismu – pravzaprav pisemskemu osnutku. Datiran je »V 
Ljubljani, 30. oktobra 1942« in se (malce skrajšan) glasi takole: 

»Prevzvišeni! To pismo je bilo napisano že v začetku 
oktobra. Dogodki, ki so sledili po 13. oktobru, so preprečili, da 
Vam nismo pisma odposlali. Hkrati pa so ti dogodki sprožili 
stvari, mimo katerih ne moremo in jih zato omenjamo v 
pripisu tega pisma.

 Smrt dr. M. Natlačena je ponovno potegnila črto med 
slovenskimi katoličani. Ob tej priliki se je znova pokazalo, 
kako del katoličanov vedé vodi borbo z najnizkotnejšimi 
sredstvi izdajanja, z organiziranjem državljanske vojne, z 
ostudnim izrabljanjem vere in Cerkve in z izkoriščanjem slepe 
vdanosti ljudstva cerkveni in politični avtoriteti. Po drugi 
strani pa so se znova izkazali tisti katoličani, ki so zavestno 
ohranili svoje versko prepričanje in neomajno zvestobo 
narodu ter se na temelju tega pridružili slovenski narodno 
osvobodilni borbi, ki naj doseže osvoboditev slovenskega 
naroda, njegovo suverenost ter pravo, demokratično ureditev. 
V tej novi ločitvi ste se Vi, prevzvišeni, s svojim političnim 
govorom na grobu dr. M. Natlačena in s cerkvenim govorom 
na praznik Kristusa Kralja ponovno in očividno postavili v 
prvo skupino katoličanov. Zlasti iz Vašega prvega govora, ki 
se ga je poslužilo celo politično časopisje in ga izrabilo, jasno 
razbiramo, da ali zaradi nepoznanja razmer nevede in nehote 
govorite stvari, ki niso v skladu z resnico, ali pa v strahotni 
zaslepljenosti pod vplivom Vaše okolice tako hoté govorite, da 
z napačnim navajanjem dejstev branite tako imenovano Belo 
gardo ter jo krepite in s tem seveda hote ali nehote pomagate 
širiti državljansko vojno, ki jo je zanetila Bela garda. … (…) …

Vašemu govoru odločno nasprotuje delo nekaterih 
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katoličanov, delo belogardističnih delavcev in voditeljev, ki v 
imenu Cerkve in v imenu KA delajo popolnoma drugače. To 
Vam lahko dokazujejo primeri, navedeni v gornjem pismu, in 
primeri, ki so tako živi pred nami. Ali veste, prevzvišeni, da 
frančiškan prav v imenu KA pošilja mladino z okupatorjevo 
pomočjo na deželo, kjer se bojuje za ‚vero‘, ne na apostolski, 
ampak na oborožen način? Ali veste, da kaplan Vukšinič v 
Devici Mariji v Polju patruljira ponoči s puško na rami in da 
ljudje govore o njem: ‚Ponoči hodi s puško naokoli, podnevi 
pa s sv. hostijo’? Ugotavljamo dalje, da je več naših vernih in 
poštenih aktivistov padlo prav po izdajstvu in ovadbi članov 
KA. Ali veste, prevzvišeni, da je med belogardisti veliko članov 
KA in da ti ljudje more in mučijo v imenu KA? In kaj rečete o 
delovanju duhovnikov, kot n. pr. Glavač, Škrbec in drugi? Rok 
teh duhovnikov se drži kri, in sicer kri ljudi-katoličanov, ki so 
v borbi za narodno osvobojenje žrtvovali vse od premoženja 
do življenja. Kaj boste rekli k temu, prevzvišeni, da so bili 
katoliški akademiki tisti – med njimi zagotovo tudi člani KA 
–, ki so bili pri blokadah v vojašnicah in kazali okupatorju 
slovensko mladino, da jo je ta potem odpeljal v italijanska 
taborišča in na Rab, kjer umira od lakote? Vprašajte jih iz 
oči v oči, ali so to delali ali niso. In kaj rečete k masovnim 
denunciacijam za denar in službe? Kaj rečete za denunciacije 
po hišah in ulicah? K javnemu pozivanju k ovadbam v 
‚Slovencu‘ in ‚Slovenskem domu‘ – v časopisih, ki sta pod 
nadzorstvom duhovščine? Kaj boste rekli k temu, ko katoliški 
možje, oblečeni v italijanske uniforme in za italijanski denar 
izdajajo in more zavedne Slovence, se vozijo po deželi v 
nemških in italijanskih avtomobilih in kažejo na cele družine 
kot izdajalce?

 Kje je tukaj laž? Ali lažejo desettisočem Slovencev oči, 
ušesa, misli? Prevzvišeni, ali Vi res vsega tega nič ne vidite? 
Vprašajte in terjajte točen odgovor, dokler je še čas, da se 
strahotno izrabljanje vere zaustavi in zajezi srd ljudstva, ki bo 
nekoč moral maščevalno prekipeti, če se to ne prepreči. ... (...) ...«
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***
Ta pisemski osnutek me prestavlja v nekoč. Je sled 

zgodovine. (Recimo. Seveda malce preskakujem. Premalo sem 
kritičen. Če bi bil zgodovinar, bi moral preveriti, ali je sploh 
pristen. A četudi ne bi bil, bi bil sled neke druge zgodovine ...) 

Denimo, da se ne motim in je pismo pristno. Ko ga berem, 
ga razumem. Seveda le deloma, nepopolno. A zdi se mi, da se v 
osnovi ne razlikuje od pisma, ki bi bilo napisano danes. Da bi 
ga razumel, moram pač poznati jezik in to, kar sotvori izkušnjo 
življenja. Pre-biti čas mi omogoča preseči časovno zamejenost 
moje biti. Nekaj se je dogajalo prej. Bilo je. Isti prostor, šlo je za 
isti prostor. Ljubljana. Devica Marija v Polju. Rab. Bit, čeprav 
pre-bita. Ista bit. Isti prostor. Kakšna hiša manj. Isti prostor, 
drug čas, čas pred menoj. Zlahka si to predstavljam. Svet, 
preden sem stopil vanj, preden sem se rodil. Isti svet. V nekaj 
desetletjih sem ga toliko spoznal, da lahko v osnovi razumem 
to, kar se je dogajalo prej. Telesa pred mojim telesom, misli 
pred mojimi mislimi. Telesa, ki porajajo naša telesa, misli, ki 
porajajo naše misli. 

In o čem govori ta sled? O nečem tujem in znanem obenem. 
Ljudje so na sočasno dogajanje gledali tako in drugače, tako kot 
zdaj mi. Njihova videnja so se razlikovala, saj so jih vodili različni 
interesi in strasti. Temeljila so – tako kot danes – v različnih 
metafizičnih in družbenih nazorih. V raznih osebnih lastnostih 
in brezosebnih ideologijah – ter eksplozivni mešanici obojega. 

Ta zapis je zgodovinski vir. Nekaj mi govori o nečem drugem, 
kar se je zgodilo. Sled morebitnega ali umišljenega izdajstva, 
sled realnega umora, sled sovražnosti in denunciacij, sled 
krvi in lakote … Kar se je v tistem času dogajalo ali ravnokar 
zgodilo. Seveda tako kot vsak vir to izraža s posebne perspektive. 
Dogajanje se zdi očitno posredovano s sámo angažiranostjo 
subjekta pisave, z njegovim razumevanjem sveta, njegovo 
politično odločenostjo, njegovo osebno ambicijo v najširšem 
pomenu besede. Podobno velja za naslovnika. Četudi je pismo 
prebral, si je mislil svoje – ker je dogajanje razumel drugače. 
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Ob branju takoj opazimo, da sam Kocbek svojega pogleda ni 
razumel le kot subjektivno oceno situacije, ampak – v nasprotju 
s predpostavljeno percepcijo naslovnika – kot izrekanje »stvari, 
ki so v skladu z resnico«. Domnevam lahko, da je naslovnik 
pravkar minule dogodke razumel podobno.

To pismo je tako sled tega, kar se je dogajalo. Neko videnje. 
Toda – toliko izkušenj že imam s tem, kako se stvari godijo, 
toliko sem že slišal in prebral o tem času, ki je predhodil 
mojemu rojstvu za dobri dve desetletji, toliko indoktrinacij 
sem že prestal in toliko sem se jih znebil, da razločno vidim, 
kako je to videnje enostransko. Pismo je napisano iz očitnega 
ognjevitega interesa, angažmaja in zavzetosti – in zato sumljivo. 
A kako naj to zatrdno vem? Včasih je strast slaba popotnica in 
velja sine ira et studio, drugič pa ravno ognjeviti interes, četudi se 
načelno zavzema za stvar, ki se bo pozneje izkazala za blodnjavo 
(taka je brez dvoma pri Kocbeku v nenavedenem delu pisma 
precej slepa zaljubljenost v komunistično Sovjetsko zvezo), 
vseeno vidi stvari, ki jih mirna zaslepljenost noče zagledati, 
čeprav so očitne … In vendar: tako pošiljatelj kot prejemnik 
pisma sta bila vpeta v isto dogajanje. Nekaj se je godilo. Lahko 
izvem, kaj se je res godilo? Kaj je dejansko bilo? 

Gledam pismo – zaspano – in mislim. Vprašanje, ki sem si 
ga zastavil, se – ločeno od svojega povoda – dotika bistvenega 
vprašanja o zgodovini. 

***
Historia, stara grška beseda, je etimološko povezana ravno s 

hotenjem videti, z raziskovanjem, ki si želi uvida in vpogleda … 
Kaj se je torej res dogajalo? Kakšna je bila ta zgodovina? 
Vem, beseda »zgodovina« ima več pomenov. Ne mislim 

le odtenkov, ki so se prikradli za besedo iz izrazov, ki jih je 
prevedla, iz kultur, na katere se je naslonila, ampak na njeno 
osnovno semantično dvojnost. Moj poskus razumeti doga-
janje prek neke njegove sledi predpostavlja temeljno dvojnost 
zgodovine v smislu preteklih dogodkov (res gestae, kot so jih 
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imenovali Latinci) in pripovedjo o njih (ki lahko sopomeni 
njihovo raziskovanje, interpretacije, ki izhajajo iz njega, njihov 
skupek in akumulacijo v nadosebnem korpusu zgodovin-
skega vedenja in ovrednotenja njihove pomembnosti).2 Prva 
pripoved je sámo pismo, druga se nevidno zarisuje v mojem 
razumevanju in distanci do zapisanega. Če bi ta svoj poskus 
privedel do konca, bodisi samo v mislih, ali če bi ga izrekel 
in zapisal, bi bila to historia v ožjem pomenu, ki jo ponavadi 
imenujemo historiografija oz. zgodovinopisje. 

***
Načelno razumem, kako bi se to dalo storiti. Da bi 

ustrezneje spoznal konkretni odsek preteklosti in ga izrazil v 
zgodovinopisnem prikazu, bi moral zbrati čim več podatkov, 
si ogledati čim več sledi in jih metodološko strogo premisliti 
ter ovrednotiti – ne pa le lenobno bolščati v fragment enega 
pisma. Tako preprosto je to. Zdrava pamet je čudovita reč. V 
splošnem so stvari razumljive, problem je v detajlih. Pismo 
sámo je neki vir. Ob njem obstajajo drugi. Stvar zgodovinopisca 
je njegova kontekstualizacija s čim večjim številom pričevanj, 
pisnih in materialnih virov, in potem, morda, v še širšem 
loku, ki predpostavlja vpeljavo in veljavnost nekega etičnega 
in pravnega območja ter si prizadeva upoštevati celoto 
družbenega dogajanja, tudi ovrednotenje – recimo v tem 
primeru pojasnitev tega, ali je Kocbekova sodba pravična (in 
je na njeni podlagi v vsebinskem smislu pravična tudi sodba 
povojnega sodišča, ne glede na vse proceduralne in formalne 
nepravilnosti, zaradi katerih se je proces danes v drugačnem 
družbenem in političnem kontekstu lahko razveljavil) ali pa je 
povsem zgrešena in je Rožman v svojem delovanju celo »prerok 
in svetli vzor«, kot je pred nedavnim zapisal drug, danes žal že 
pokojni slovenski škof.

Prav zaradi svojega širšega razgledišča po taki predpostavki 

2  Prim. za mnogoterost zgodovine A. Marwick: The nature of history, London 
1993, 3. izd., str. 6. 
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nismo obsojeni na dve nasprotujoči si mnenji o dogodkih, 
mnenji, ki sta povsem subjektivno obarvani, ampak se lahko 
– skozi trnje do zvezd – približamo (kolikor toliko, da ne bomo 
prevzetni) »objektivni« zgodovinski resnici. Takšno zaupanje 
vzpostavi zgodovinopisje kot znanost. Historiografija naj bi 
s svojo metodologijo, s kritičnim sopostavljanjem dejstev, ki 
so zunaj horizonta nekega vira, z njihovim čim celovitejšim 
upoštevanjem, prišla do korekcije tega, da se »zaradi nepoznanja 
razmer nevede in nehote govori stvari, ki niso v skladu z res-
nico«, ali da se »v strahotni zaslepljenosti pod vplivom okolice 
tako govori hote« … Oziroma, kakor se to včasih izraža danes, 
v povezavi s teorijo informatike: zgodovinar mora poznati čim 
večje število drugih virov, da bi lahko ocenil, kakšen je »šum«, 
v katerem se kvari določen zgodovinski signal. Tako lahko 
ugotovi, kakšna je distorzija pristnega glasu nekdanjega doga-
janja.3 Informacija, ki jo posreduje vir, se lahko izgubi. Od nje 
ostane le »ekvivokacija«, ki se ji pridružijo zvoki, neodvisni od 
prvotnega vira, tako imenovani »šumi«. Zgodovinar mora s 
pomočjo drugih informacij in teorije izluščiti pristni signal. 
Glede tega se historiografija vsaj od časa, ko se je konstituirala 
v znanstveni revoluciji, ki je trajala od poznega 18. do poznega 
19. stoletja, v glavnem strinja. Pri tem se v veliki meri naslanja 
na metodološka dognanja biblične kritike, primerjalnega 
jezikoslovja in klasične filologije. Poznamo načine, kako priti 
do podatkov – brskanje po rokopisnih zapuščinah in arhivih 
zanesljivo ne sodi med najslabše. Poznamo načine, kako je treba 
te podatke urediti in predstaviti ter naposled objaviti. Jasno je, 
kakšne so konkretne pristojnosti posameznih pomožnih zgo-
dovinskih ved, ki nam lahko pri tem pomagajo. Vemo, kakšna 
načela naj bi veljala v morebitni kontroverzi.

Osnovni postopek je morda tako razumljiv, ker ga poznamo 

3  S temi izrazi aludiram na teorijo zgodovinske informacije, ki jo je s teorijo 
sodobne informatike razvil F. I. Dretske: Knowledge and the Flow of Infor-
mation, Cambdridge Mass. 1981; prim. tudi A. Tucker: Our Knowledge of 
the Past. A Philosophy of Historiography, Cambridge 2004, str. 18 sl.; 94.
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skoraj 2500 let. Že Herodot, »oče zgodovine«, želi biti au-

tóptes, tisti, ki vidi »z lastnimi očmi«. Historía zanj ni trpno 
sprejemanje poročil o preteklosti, ampak terja distanco in 
poizvedovanje, najsi se nam ta začetek znanstvene kritike zdi 
danes še tako naiven. Herodotovi predhodniki, logografi, so 
na podlagi epskega pesništva urejali rodovne in lokalne sage, 
povzemali kolektivni spomin, ki se je izročal iz roda v rod in 
pomensko bogatil. »Oče zgodovine« pa se je vsaj včasih odma-
knil od njihove lahkovernosti, njihove atalaiporía in euchéreia 
(I, 20). Njegova kritičnost je vidna predvsem v distanciranju od 
govorjenega, ki kaže prostor osebnega prepričanja o nekakšni 
biti preteklega, ločeni od oralnega izročila. Inavguralna gesta 
zgodovinopisja razločuje govorico (akoé), videno (ópsis) in 
lastno domnevo (gnóme).4 

Te Herodotove razločitve so prve v vrsti prelomov, ki 
vodijo do sodobnega zgodovinopisja. In vendar z zanimivim 
dodatkom. Tukidid ponovi isto gesto v odnosu do Herodota. 
Vsak odločilni zgodovinar, ki bo pomenil nov korak v zgodovini 
zgodovinopisja, jo bo ponovil v svojem pozicioniranju do 
svojih predhodnikov in sodobnikov. Novoveška historiografija 
se tako emblematično izrazi v Rankejevi samostilizaciji: 
»Povsem sem se odvrnil od umišljije in sem se odločil, da 
se bom izogibal kakršni koli iznajdbi in domišljiji v svojem 
delu ter se bom strogo držal dejstev.« Ta samozavest seveda 
ni trajala dolgo. Čisto znanstveno zgodovinopisje se je s 
perspektive nastajajoče socialne zgodovine izkazalo za ravno 
tako fiktivno in imaginarno, tako daleč od tega, »kar je bilo«, 
kot Scottovi romani, od katerih se je odvrnil mladi Ranke. 
Predstavniki Volksgeschichte, nadalje analovci in bielefeldovci 
so tradicionalno politično zgodovino, Staatsgeschichte, 
zgodovino države, prepoznali zgolj za skoraj neobstoječo 
čipko na neizmerno bolj plastičnem, obsežnem in resničnem 

4  Včasih uvaja odmaknjenost od povedanega z légousi  ali hos légousi, 
drugič s frazo toîsi mén nyn chrástho hótoi tà  toiaûta pithaná esti (II 
123) in podobnimi izrazi.
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telesu dejanskega življenja. In s tem prenašanja bakle še ni 
bilo konec (in kdo bi si na podlagi refleksije zgodovinopisja 
drznil trditi, da ga sploh kdaj bo?). Danes se različne 
kompetitivne zgodovinopisne teorije in njihove teoretske 
utemeljitve razlikujejo glede tega, koliko zgodovinopisje, de 

facto ali načelno, sploh ustreza preteklosti. V intenzivnem 
zgodovinopisnem raziskovanju in metateoriji v drugi 
polovici dvajsetega stoletja so bile vse tradicionalne oblike 
historiografije postavljene pod vprašaj – s stališča psihoanalize 
ali kritike kolonialnega diskurza, postmodernistične misli ali 
feminizma … Čebula se lušči plast za plastjo, da bi prišli do 
jedra, vendar tega jedra ni. Celota zgodovinskega je prav v 
teh plasteh, ki odpadajo ena za drugo: »zgodovinske naracije 
… so besedne fikcije, katerih vsebina je toliko iznajdena kot 
najdena – in oblike katerih so bolj povezane z ustreznicami v 
književnosti kot s tistimi v znanostih«.5 

***
Ta zgodba je bila povedana že tolikokrat, na bolj ali manj 

sofisticirane načine,6 da je verjetno že dolgočasna, čeprav 
se včasih sprašujem, ali so jo vsi zgodovinarji – in zlasti 
tisti, ki se v političnih zdrahah sklicujejo na zgodovino ali 
preprosto pozivajo k temu, da je treba »zgodovino prepustiti 
zgodovinski znanosti« – tudi res slišali. Logika te zgodbe je 
preprosta: kritičnost se navsezadnje zaobrne v kritičnost do 
same dejavnosti kritike, potem tudi v kritiko te kritičnosti 
– in igra zrcal nima konca. Naposled ostaneta v osnovi dve 
drži, ki sta imanentni zgodovinopisni vednosti: po eni strani 
lahko sledi svojemu lastnemu ritmu, torej se v svoji sodobni 
podobi prepusti množečemu se sumu meta-naracije, ali pa se 

5  Haiden White, Tropics of discourse, Baltimore 1978, str. 82.
6  Prim. npr. odličen zbornik: Making History. An Introduction to the History 

and Practices of a Discipline, izd. P. Lambert in P. Schofield; London: 
Routledge, 2004 (z obsežno nadaljnjo bibliografijo) in v slovenščini nedavno 
izdano historiografsko antologijo: Zgodovina historične misli: od Homerja 
do začetka 21. stoletja (izd. O. Luthar), Ljubljana : ZRC SAZU, 2006.
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predaja lamentaciji in želi – spet v imenu svoje prvotne zaveze 
– ustaviti množenje metadiskurzov ter povrniti prvotno ali vsaj 
preostalo nedolžnost ustrezanja uma in (zgodovinske) stvari. 

Toda kaj je s to adaequatio intellectus et rei? Pri tem 
vprašanju, ki se zastavlja o sami možnosti zgodovinskega 
spoznanja, zapuščamo polje – vsaj običajno razumljenega – 
zgodovinopisja … 

Pravzaprav že v Kocbekovem pismu beremo izraze, ki 
anticipirajo naš problem in izpričujejo neproblematizirano 
osnovno polje, ki je značilno za nereflektirano historiografijo: 
»govorite stvari, ki niso v skladu z resnico«, »ali zaradi nep-
oznanja razmer nevede in nehote govorite stvari, ki niso v 
skladu z resnico, ali pa v strahotni zaslepljenosti pod vplivom 
Vaše okolice tako hote govorite, da z napačnim navajanjem 
dejstev branite« in »Ves slovenski narod bi bil lahko danes 
srečnejši in mirnejši, če bi to odgovarjalo dejanskemu stanju.« 
Kaj je ta resnica dogajanja, v skladu s katero je lahko – ali ni 
– beseda? Kaj so zgodovinska »dejstva«? Kaj je bilo »dejansko 
stanje«? 

Tu se – na nesrečo zgodovinarjev – začenja trda filozofija. 
Filozofska temeljna epistemologija zgodovinskosti, ki 
prihaja do temeljnega ontološkega vprašanja o biti samega 
preteklega. Ta točka je tako kritična, da jo celo najbolj drzne 
postmodernistične kritike ustreznosti zgodovinske naracije 
preteklosti po mojem tematizirajo daleč preveč neboleče. 
Predpostavka še tako nasprotujočih si zgodovinopisnih 
(meta)teorij je namreč osciliranje med »da« in »ne« v enotnem 
polju, kjer nam je že znana dihotomija preteklosti in 
zgodovinopisja. Celo če historiografiji odrečem relevanco 
(metafizično) razumljene resnice, ji jo odrečem v imenu 
dihotomije preteklosti in sedanjega (splošnega) diskurza, 
ki ta razcep predpostavlja. Zgodovinopisje je kot tako ujeto 
v commonsensično, zdravorazumsko percepcijo realnosti 
– tudi tedaj, ko v radikalnih postmodernističnih kritikah 
zgodovinske pisave prihaja vse do njene meje. Vselej ga 
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namreč obvladuje predpostavka biti preteklega znotraj nekega 
polja, ki koordinira preteklost in znanstveno pripoved o njej – 
četudi le zanikovalno, v smislu nemožnega ustrezanja zgodbe 
preteklosti ali preteklosti zgodbi.

Filozofski pogled – in sam izhajam iz njega – pa se 
odpoveduje ravno tej zdravorazumskosti. Kaj je torej ta pogled? 
Predvsem veliko presenečenje – tako za tistega, ki misli 
filozofsko, kot za druge, ki ga poslušajo. V vsakdanjem mišljenju 
predpostavljamo, da je naša temeljna dresura, družinska in 
šolska, družbena in znanstvena, tisto, kar nas vsaj v splošnem 
seznanja s stvarmi, kakršne so in kako so. Vsakdanja zavest 
se vedno razume kot kolektivno bivanje v resnici. Znanost 
po svoji osnovni gesti sicer to samorazumevanje korigira, v 
zadnjih časih vedno bolj radikalno, vendar ostaja vanj na 
ontološki ravni ujeta. Le redko to vidimo bolje kot pri našem 
razumevanju zgodovine. Filozofska misel pa izstopa iz te 
samorazumljivosti. Naše razumevanje sveta v celoti postavi 
pod vprašaj. Svobodna je. Zavezana le resnici. Zato se začenja 
že dosti pred vznikom omenjenega enotnega polja preteklosti. 
Od njega se svobodno odmika in njegov nastanek reflektira. 
Zato je filozofsko mišljenje o zgodovini tako neprijetno – zlasti 
tam, kjer se zgodovinski interes meša s političnim. Neizmerno 
nevarno je namreč glasnikom kakršnega koli razumevanja in 
vrednotenja zgodovine. Ti si v nadaljevanju geste zdrave pameti 
prizadevajo spoznati, kaj je pravzaprav bilo, četudi se v zadnji 
kritiški refleksiji odrečejo možnosti tega spoznanja – filozofsko 
mišljenje pa sploh noče takoj razumeti znamenite Rankejeve 
fraze was ist eigentlich gewesen, ampak razmišlja pred tem: 
kaj sploh pomeni gewesen sein? In kaj pomeni eigentlich? 

Filozofska misel se z vprašanjem o odsotnem predmetu 
zgodovine naseljuje v sámo gesto prehajanja ene podobe zgo-
dovinopisja v drugo – ne da bi se identificirala s katero koli. 
Za kaj takega ni premočna, ampak prešibka. Je namreč misel, 
ki je ravnokar rojena iz niča, misel pred breznom. Vselej moja 
misel. Misel konkretnega človeka. Zasebna, radikalno person-
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alizirana. Odmaknjena od vsake kolektivne samogotovosti. 
Nevedna misel. A ravno zato tako dobro razume, kaj se dogaja 
v tej premeni form. Ve, zakaj se ne more nikdar končati.

Za zgodovinopisje ni dvoma, da ima smisel govoriti o nečem, 
kar je bilo. Vprašanje je samó, ali lahko v svoji kumulaciji, 
selekciji, naraciji to preteklo bit izrazim. Filozofija pa se 
sprašuje o nečem predhodnem. Kaj se skriva v izrazu »bilo 
je«? Ga res razumemo? In kako ga razumemo, ko menimo, 
da ga razumemo? Ko smo o tem tako prepričani kot o obstoju 
Kocbekovega pisma, ki ga gledamo pred sabo?

Ko si sam zastavljam vprašanje o tem, kakšen odnos 
sploh lahko vzpostavim s tem, kar je bilo (recimo v ozadju 
Kocbekovih očitkov), mi torej ne gre za meta-historiografsko 
fenomenologijo (vsaj kolikor jo danes razumejo – namreč kot 
analizo samorazumevanja historiografije v njenem zgodovin-
skem razvoju in sedanji pluralnosti teoretskih nastavkov), 
ampak za meta-historiografsko spraševanje o ontoloških 
temeljih zgodovinopisnega projekta. Filozofsko spraševanje o 
zgodovini je najprej ekstenzija ali konkretizacija ontologije v 

modusu preteklosti: če se zgodovina razume kot raziskovanje 
in razumevanje preteklosti prek njenih sledi v sedanjosti, prek 
zgodovinskih virov v najširšem pomenu besede, se takšna 
temeljna epistemologija in ontologija sprašujeta o samem 
odnosu preteklosti in vira, našega razumevanja in sedanjosti. 

Kolikor hoče biti zgodovinopisje znanost, ima tu precejšen 
problem. Klasično epistemološko razlikovanje med znanostmi, 
ki neposredno opazujejo to, kar proučujejo, in vednostmi, ki 
jim ni dostopna observacija tega, kar proučujejo, ampak o 
tem sklepajo le posredno na podlagi različnih dokumentov,7 
je seveda problematično, če je mnogo entitet sodobnega 
naravoslovja zgolj predpostavljenih – a vendar nerodno 
izraža nekaj odločilnega. Predmeta zgodovine ni tu. Vse, kar 
imamo, so sledi, ki jih lahko raziskujemo le, kolikor dejansko 
7  Ch. Langloi in C. Seignobos: Introduction aux études historiques, Paris 

1899 (ponov. izd. 1992).
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ali potencialno obstajajo. Prav zato je med naravoslovjem 
in zgodovinopisjem temeljna razlika. Znanost, ki meri na 
sinhronijo commonsensičnega sveta, ima na razpolago 
bivajoče – vselej seveda na svoj način »zgodovinsko«, včaseno 
– ki potrjuje ali spodbija njene modele. Zgodovinopisje te 
možnosti nima. Vedno dela s senco radikalno odsotnega. 
Njegove rekonstrukcije realnosti za senco se ne izmerjajo z 
ustrezanjem resničnosti, ampak z medigro senc. Z logiko, ki 
jo meče nekaj odmaknjenega. Zgodovinopisje je znanost le, 
kolikor je logika sinhronicitete sledi, kolikor torej aktualno – ne 
preteklo – bivajoče postavlja v medsebojna sedanja razmerja. 

  
***

Toda ali te rane odsotnosti ne celi ravno zgodovinopisni 
logos? Vsekakor je takšno vedno bilo prepričanje zgodovinar-
jev. Prisluhnimo lepi princesi Ani Komneni, ki je na začetku 
svoje Aleksiade v imenu svojih predhodnikov in naslednikov 
to prepričanje povzela takole: 

»Čas (chrónos), ki teče nezadržno in se večno v nečem 

giblje, vleče in odnaša s seboj vse, kar je nastalega (tà en 

genései), ter vse potaplja v globočino nevidnosti (apháneia), 

tako dejanja, ki niso vredna besede (lógos), kot velika dejanja, 

vredna spomina (mnéme); v skladu s tragedijo 'poraja nejasne 

reči in skriva tiste, ki so se pojavile'. Zgodovinski govor (lógos) 

pa postaja nadvse močen jez za tok časa in na neki način 

zaustavlja njegov nezadržni tok ter vse, kar v njem nastaja in 

je sam zaobjel, drži skupaj, objema in ne pusti, da bi drselo 

v globočine pozabe« (Aleksijada 1,1).
Sam bi rad – čeprav se to ne spodobi – princesi ugovarjal in 

argumentiral za to, da je ta bythós, o katerem govori, absolutno 
drugačen od zgodovinskega logosa. Bitno nekomenzurabilen. 
Zakaj? 

Dovolite mi čisto kratek ekskurz v ontologijo s pomočjo 
pojma, ki bi ga Ana Komnena razumela, čeprav bi jo verjetno 
čudile moje implikacije. Bizantinci so Božji ali človeški 
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konkretni bitnosti rekli hypóstasis. Leontij Bizantinski 
pravi: »Očetje tisto, čemur filozofi pravijo nedeljena bitnost 
(átomos ousía), imenujejo oseba/obličje (prósopon) ali 
hipostaza (hypóstasis)« (PG 86, 1193). To, kar je tu že izraženo 
v dispozitivu aristotelske filozofije, obenem kaže njeno 
radikalno mejo. Sam s pojmom hipostaze ne označujem v 
prvi vrsti konkretnosti posameznikov v svetu ali onstran 
njega, konkretnosti predmetno-osebnega, ki bi se izmikalo 
jeziku in bilo le stvar deíxis, neubesedljivega kazanja, ampak 
nepovnanljivo interioriteto brez zunanjosti, notranjost, v kateri 
in kot katera smo si dani: konkretnost mene samega, kolikor 
se izkušam kot tisto bitno podležeče vsemu. Za hipostazo 
je bistvena neukinljiva izkušnja prvoosebnosti, ki ji za to, 
da bi bila subjektivnost, manjka prav objekt. Uvid v mojo 
hipostatičnost seveda ni del zavesti, ki je utonila v svet in 
predmetnost. Sproži jo šele refleksija v mojo radikalno mejo. 
Hipostaza je način, na katerega smo si dani pred skrivnostjo 
svojega vznika v bivanje in svoje smrti. Ta uvid – očiten je, 
tako smo si dani – je zato vendarle možen šele v trenutku, ko 
se razpremo za nedoumljivo drugost biti, drugost (od) biti – 
in s tem za svojo končnost v njenih mnogoterih dimenzijah. 
Vse biva po stiku z menoj – a jaz sam vznikam iz popolne 
neznanosti. In kot smrtno bitje v popolno neznanost potujem. 
Hipostatičnost hipostaze se dopolni v zavesti o njeni celovitosti. 
Če me ne bo, ne bo ničesar. Ko me ni bilo, ni bilo ničesar. Če 

bi me ne bilo, ne bi bilo ničesar. Kar biva, biva le po stiku z 

menoj. »Bog ne more brez mene biti niti trenutek, če bi se jaz 
izničil, bi moral on nujno izdihniti,« pravi baročni mistik Angel 
Silezij. Paradoksno s tem vse, kar biva, postaja »vsebina« mene 
samega, tako moj jaz, kolikor ga reflektiram, kot celota sveta. 
Meje moje hipostaze niso le meje mojega sveta, ampak sveta 
kot takega. Z ontološkega stališča je to, kar zdrava pamet motri 
kot človeško kolektivno, objektivno zgodovinsko dogajanje, 
povsem nemisljiva, paralogosna synousía mnogoterih 
edinih biti. S takega razgledišča vidimo: zdrava pamet je 
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čudovita, ni pa resnična. Skupna zgodovina se dogaja le kot 

drugotna manifestacija paradoksa mnogoterih edinih biti. 
Nemisljiva hkratnost prvoosebnega. Vse, čemur podeljujem 
nehipostatično bivanje, biva le v povsem izvedenem smislu 
in je reduktibilno na sistem investicij, prenosov in projekcij. 

Kolikor v sočloveku predpostavim prav takšno totaliteto 
kot v sebi, se ob njem samem srečujem s popolno nezna-
nostjo drugega sveta, v katerem vse biva po drugi biti, ki 
je – paradoksno – tako kot moja sama edina. Tu se začne 
etična zagata. Če vztrajam pri svoji elementarni izkušnji biti, 
je drugi le nekaj bivajočega, zgolj fragment mojega sveta. Ko 
me zmoti, nanj reagiram morilsko. Drugi kot totaliteta me 
ogroža. Če mene samega kot celoto v vsej moji konkretnosti 
označim za hipostazo, lahko rečem, da je bit moje hipostaze 
– hipostaza kot bit – morilska. Ta ubijalskost določa večji del 
našega življenja, čeprav običajno v civiliziranem svetu prehaja 
na simbolne ravni. 

 Kaj ima to opraviti z zgodovino?
Marsikaj. Prav s tega ontološko-etičnega izhodišča namreč 

vidimo ostro razliko med spominjano zgodovino, se pravi med 
tistim, kar v moji lastni biti – biti kot taki – nastopa kot izkušnja, 
del realnega ali možnega spomina hipostaze, in projicirano 
zgodovino, ki ni bila izkušena, ampak je rekonstituirana na 
podlagi imaginarnih shem, interpretacij realnosti, analogij, ki 
jih hipostaza izvede, izhajajoč od svoje spominjane zgodovine. 
Pretekla bit v strogem smislu, se pravi tisto, kar se mi ponuja 
kot predhipostatični »bilo je«, je na ontološki ravni vedno le 
predmet moje hipostatične ontološke investicije: biva le zato, 
ker v konkretnosti svoje hipostaze sklepam, da je bivalo, pos-
tuliram, da je bivalo, imaginiram, kako je bivalo. 

Fenomenologija moje zgodovinotvorne projekcije ima 
strukturo krogov, ki se širijo iz hipostaze: družinska zgodba, 
genealogija, ki se širi in naposled preskoči na abreviaturo 
(nekdaj mitične in danes znanstveno-mitične) meta-naracije 
zgodovine, ki določi odnose imaginacije, razumevanje mojega 
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mesta v prostoru in času – ter me odveže od hipostatičnega 
razumevanja in privede do pozabe lastne temeljne resnice. 

Pri našem razmišljanju o tem, ali je neki predhipostatični 
dogodek zgodovinski ali ne, se pravi o tem, ali se je res zgodil ali 
ne, ali je stvar človeške imaginacije ali pa je od nje neodvisen, 
smo zaradi te temeljne pozabe ujeti v mrežo ontoloških 
predpostavk, ki jih je izredno težko reflektirati. »Ontologija«, 
o kateri govorim, namreč ni neka abstraktna teorija, ki bi 
do nas prišla od zunaj, ampak je spontano razumevanje 
biti, ki vznikne iz vsakodnevne izkušnje. V njej samodejno 
reduciramo kompleksnost paralogosne dinamike totalitet na 
logiko popredmetenega telesa v prostoru in času. Izvedemo 
neskončno redukcijo – in v istem trenutku pozabimo, da jo 
izvajamo. Zdi se nam – spontano – da v globini razumemo 
dvojnost resničnega in neresničnega v zgodovini, ki jo 
izkušamo v svojem življenju. Tako v tej pozabi kot v tej gotovosti 
pa se skriva samoprevara.

Sámo vprašanje o tem, »kar je bilo«, meri na minulo bivajoče 
v njegovi biti. Ta je v resnici samó hipostaza sama. Vprašanje 
o tem, »kaj je bilo«, se zato smiselno nanaša le na pluriversum 
paralogosno prežetih biti, v katerem je »bilo« določeno bivajoče, 
ki nas zanima in za katerega si domišljamo, da imamo sled, 
ki vodi do njegovega »je«. In če to vprašanje res razumemo, 

vemo: k temu »je« ne vodi nič. Naj konkretiziram: Kocbeku 
se je kot dejanskost zgodovine, kot to, kar je res bilo, kazalo 
dogajanje, enhipostazirano v zapletenem prepletu informacij, 
vrednotenj, predsodkov, upanj. V zadnji instanci v neprever-
ljivi odgovornosti in zastavitvi njegove lastne – edine – biti 
pred njenim izvorom in koncem. Izginule, nedostopne biti. 
Če skušamo razbrati drugo plat medalje – če skušamo mis-
liti škofa Rožmana, ki to pismo bere – zanjo velja isto. Esse, 
v katerem je lahko bivalo zgodovinsko dejstvo, je njegova 
lastna, hipostatična bit. Skrita, nedostopna. Predvsem pa ne 
smemo pozabiti, da obe strani medalje »vidim« le zato, ker sta 
hipostazirani v moji – paralogosno znova edini – biti. Kriza je 
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dosti radikalnejša od preprostega relativizma, od prepričanja, 
da v zgodovini srečujemo različne poglede na isto dogajanje. 
Samo dogajanje se konstituira v bitni različnosti pogledov. In 
ko pride do nas, vedno biva le v bitni takšnosti mojega pogleda.

***
Po tem ekskurzu v ontologijo naj jo apliciram na razmislek o 

biti preteklega, saj nam sama slutnja drugosti zgodovine ponuja 
vstop v isto zgodbo z druge strani. Bitna nekomenzurabilnost 
predhipostatične preteklosti mi sama kaže, da biva le tisto, 
kar biva v meni in po meni, kar tako ali drugače izkusim. Kaj 
je torej z bitjo preteklega v strogem smislu? S tem »biti« časa, 
ki ga nikoli nisem izkusil? 

Moja zgodba seveda predpostavlja posebno teorijo časa – 
ne le ontologijo. In vsaka teorija časovnosti – tistega, kar čas 
dela čas – se zapleta v pogovor z najpomembnejšimi poskusi 
razumeti čas – od Platona in Avguština do Kanta, Bergsona in 
Heideggra. Ta pogovor bo tu lahko samo tih. Za razumevanje 
njegove grobosti se moram spet zanašati na vašo intuicijo. In 
kajpada na vaše razumevanje dejstva, da je tudi vsaka teorija 
časa na odločilni ravni povezana z določeno ontologijo. 

Teorija časa, ki izhaja iz metaontologije hipostaze, je najprej 
rez. Edini čas, ki je realen, je hipostatičen. Kaj to pomeni? Precej 
več – ali manj – od tega, da je čas »samo subjektiven«. Edini čas, 
ki je dejansko v odnosu z bitjo, je čas, ki je v odnosu z edino – 
vselej mojo – bitjo. Ni drugega časa razen mojega aióna, mojega 
trajanja od vznika iz neimenljivega niča do vstopa v drugo biti. 
Toda ko običajno govorimo o času, govorimo o nečem širšem. 
Četudi odmislimo domnevni predčloveški čas narave z njenim 
iztezanjem v »slabo neskončnost« ali vsaj do singularnosti 
prvih trenutkov ekspanzije prvotne snovi (predpostavka 
hipostatičnosti časa nam namreč omogoča tudi povsem nov 
pogled na aporije sodobnega naravoslovnega pojmovanja časa, 
vendar je to že druga zgodba …) – že čas naših življenj s svojim 
prepletanjem in vpetostjo v to, kar nam je dano, v genealoško 
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in nacionalno tradicijo, nareja otipljiv zgodovinski čas, ki ga 
živimo in izkušamo v njegovi nadindividualnosti. Moja stava 
pa je naslednja: vprašanje o bistvu časa se ne sme nanašati na 
te različne modalnosti časa, saj gre pri njih le za kompleksne 
transferje hipostatične časovnosti. Potrebne transferje, 
nedvomno. Večinoma celo nujne. Življenjsko potrebne. Vendar 
v globini neresnične. Brezbitne. Ravno zato je vprašanje o 
bistvu časa neodgovorljivo, kot so slutili misleci od Avguština 
naprej. Ko skušam uzreti eidos, skupno strukturo časovnosti, 
že zagrešim prôton pseûdos, prvo laž, iz katere sledijo ostale: 
mešam namreč izvirnik in mnogotere navidezne kopije. In 
izvirnik je tu le tisto, kar na bitni ravni nima niti kopije niti 
dvojnika. Čas sam je singularen.

Vprašanje zgodovine je zato povezano z našim ontološkim 
razmislekom o statusu odsotnosti v singularnem času. Kako 
biva tisto, kar sam postavljam kot modus bivanja, ki ni več 
navzoče, ampak nanj sklepam in ga postuliram na osnovi 
nečesa, kar stopa v območje moje zaznave in/ali duhovne per-
cepcije? V aktu imaginacije bit nečesa, česar ni več, na neki 
način vračam v dejanskost (vsaj zdi se mi tako): ko npr. mislim 
škofa Rožmana, ga mislim kot enega od ljudi, ki jih srečujem v 
svojem življenju – ali kot enega izmed ljudi, ki sem jih srečeval, 
ki so že pokojni. Toda če reflektiram to gesto, vidim, da odsotno 
– navzlic temu aktu onto-tetične, bivajoče postavljajoče imagi-
nacije – ostaja po sebi povsem nebivajoče. V aktu historične 
imaginacije sam hipostaziram nebivajoče. Uprisotnjevanje od-
sotnega pa ni le sprememba modusa bivanja, ampak radikalen 
prehod iz nebivanja v bivanje.

Seveda ste pri tem pomislili na Avguštinovo znamenito 
razmišljanje o času. Moja memoria – kar je pri Avguštinu 
seveda več od spomina v naši besedni rabi – je tako »sedanjost 
preteklega, sedanjost sedanjega in sedanjost prihodnjega«. 
Toda ali je sedanjost preteklega bit preteklega sama? Nika-
kor ne. Ta prezentizacija preteklega je prva od zvijač, ki si jih 
pripravljamo in nanje nasedamo sami. Ali lahko zaradi sledi 
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preteklega v spominu rečemo, da je nekaj, česar ni več? Da je 
nekaj od-sotnega, kar ima vendarle drugačen status od pov-
sem nebivajočega? Ne. Tudi to je le nadaljevanje naše iluzije.

S tem, ko zgodovinski dokument gledam in skušam ra-
zumeti kot sled, ga ontološko brez ostanka naredim za del 
svojega sveta. Dokument je oropan svoje izvorne biti – biti 
v edini biti drugega – in je bivajoč po meni. V svojem smislu 
postane brez-biten. To seveda velja še toliko bolj za njegove 
prenose v sistemu doksičnih investicij. Zgodovinopisje (npr. 
Kocbekovo proto-zgodovinopisje in moje razumevanje – ter 
vse nadaljnje elaboracije …) enigmatične brezbitne sledi ureja. 
Ureja jih v shematizmih, recimo kantovsko. V imaginativnih 
uobličenjih, izoblikovanjih, morfozah. Operira s skupkom 
takšnih brezbitnih oblik – podobno kot naravoslovje brezbitno 
opisuje ponavljajoče se (in v preseku ponavljanje pri-sotne) 
pojave in strukture, ki vznikajo iz njihove konfiguracije. Te 
brezbitne zgodovinske sledi so na videz domače – saj so del 
mojega (ali v doksičnem prenosu »našega«) sveta, dejansko pa 
so skrajno enigmatične. Oropane so svojega časa – edinega 
časa, v katerem so imele svojo mero. Nimajo več koordinat 
svojega pristnega prostora – edinega realnega prostora, ki 
je vzniknil iz izginulega živega telesa. Različne zgodovine 
so ekspresije drugih, ne le drugačnih biti; vse nam govorijo 
marsikaj o svetu, ki ga opisujejo, vendar nič o biti preteklega. 
In vendar imajo dosti skupnega: forma zapisa zgodovine je 
imaginativno nizanje sledi – brezbitnih sledi – zgodovine v 
narativno sekvenco. Ta sekvenca si predoča čas – nerealni, 
fiktivni čas – onstran meja hipostaze. Brezbitne sledi se vpisu-
jejo v imaginarno sekvenco fiktivne kronicitete. Skrivnost 
preteklosti se tako tanjša – metaforično rečeno – iz treh di-
menzij navzočega, doživetega, v kartografijo, v fantazmatski 
zgodovinski atlas, v dvodimenzionalno geografijo irealnega. 
Geografija je seveda koristna iluzija. In podobno velja za 
zgodovinopisje. Če ga postavimo na mesto, ki mu gre, potem 
ima – ravno v tej radikalni ontološki omejitvi – svojo veliko 
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digniteto. Seznanjanje z rezultati znanstvenega klasificiranja 
preteklosti je koristno ali celo fascinantno, dokler se zaveda, 
da je igra z iluzijo, v iluziji …, da nima nobene zveze s tem, »kar 
je bilo«. Paradoks historiografskega predstavljanja preteklosti 
je v tem, da po eni strani vzpostavlja polje navidezne očitnosti, 
kamor lahko po analogiji našega doživljanja časa ekstrapolira 
pretekle veke, po drugi strani pa pozablja na postavljenost, ki 
je povezana s smrtnostjo in skrivnostjo hipostaze. Toda naša 
samoprevara – koristna ali ne, pustimo to ob strani – ni tako 
razumljeno zgodovinopisje. Iluzija, naša draga in nedomisljiva 
iluzija, je preteklost. Bit preteklosti, zgodovina, ki je obstajala 
ločeno od konkretno moje, hipostatično učasovljene, edine biti.

Eden najbolj drastičnih nasledkov dveh kritik časovnosti 
na začetku prejšnjega stoletja, Bergsonove in Heideggrove, je 
kritika našega povezovanja časa in prostora. Vendar ali je ta 
kritika mišljena do kraja? Kaj bi ta kritika pomenila za bit 
preteklega? To, da te biti preprosto ni. Odsotno preteklosti 
ni tisto, kar biva proč, kar je dislocirano, ampak – prav v 
kritičnem izbrisu kontaminacije časa s prostorskostjo – tisto, 
česar sploh ni. 

Ne gre za to, da bi nas težila preteklost. Ni stvar v tem, da 
nas preganja zgodovinski spomin. Kar nas muči v resnici, 
je nebit zgodovine. Travma preteklosti je njena radikalna 
nebivajočnost. V sklicevanju na »to, kar je res bilo«, se izpričuje 
nebivajoča realnost v ozadju zgodovinske sledi. Rana zgodo-
vine. Brezno. Rana tega, da smo v resnici – eigentlich – brez 
preteklosti. Naša samota še ni bila mišljena do konca.

***
 Nazaj h Kocbekovemu pismu. Zrak je že preveč redek. 

Postaja abstraktno, zadušljivo. In neresnično. To čutimo vsi. 
Kako lahko s tem čudnim solipsizmom – čeprav je neovrgljiv, 
kot so slutili najgloblji filozofi od Kanta do Wittgensteina – 
problematiziram očitno? Škof Rožman je vendar bil. Zdaj so 
živi ljudje, ki so ga videli. Doživeli. Deloval je. Kakor koli že. 
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Gledam lahko njegove fotografije, filmske trakove, kjer je pos-
net. In Kocbek je pisal. Zato ga lahko zdajle, tule berem. Bil je 
ogorčen. Reagiral je. Kaj se je tedaj res dogajalo? Kako je bilo z 
Rožmanom? Kako s samim Kocbekom? Kako z njunim časom?

 Filozofski revizionizem zgodovine, kakršnega sem pred-
stavil, vzbuja instinktivni odpor. Ali sploh smemo debatirati 
o biti preteklega? Zdrava pamet in zgodovinski čut se temu 
upirata: proti temu, kar sem govoril, čutimo, da je zgodovina 
ravno tisto, kar je ločeno od moje imaginacije. Kar je bilo »ob-
jektivno«. Zlasti se besno odzivamo na poskuse skeptičnega 
problematiziranja časov, v katerih je tekla kri. Vzemimo 
holokavst – primer zgodovinopisnega konsenza, ki presega 
delitve šol (in ki je v sodobni filozofiji topos od Lyotardovega 
Le différend do Agambenove knjige Kaj ostaja od Auschwitza: 

arhiv in priča). Na videz se vsi zgodovinopisci, ne glede na svojo 
nacionalno pripadnost ali politično provenienco, strinjajo, da 
se je »zgodil«. Kdor taji njegovo sicer preteklo, a dejansko bit, 
se vpisuje v tabor revizionistov, ki so brez izjeme nacistični 
simpatizerji – in vrsta držav je spričo tajitve holokavsta celo 
zakonsko določila, da se taka vprašanja sploh ne smejo 
postavljati, kar je zelo razumljivo ob prizadetosti ljudi, ki so 
sami doživeli holokavst ali v njem izgubili svoje bližnje. Ali ni 
vojna nekaj dejanskega, čeprav minulega? Ali nam o njej ne 
pripovedujejo sorodniki, ki so jo doživeli? Ali niso njeni sledovi 
otipljivi v naših življenjih? Ali prepiri, ki imajo svoje vzroke v 
izkušnji vojne, ne določajo še naše sedanjosti? 

 Vsa ta vprašanja nas vračajo k predhodnemu: ali sme 
polis s kakršnim koli dekretom segati v določanje ontoloških 
opredelitev, v določanje nekega »bil je«, »zgodil se je«? Upam, 
da iz do zdaj povedanega izhaja, da to po mojem mnenju 
nikakor ni dopustno in da gre pri takih posegih za vulgarno 
reševanje duhovnega problema s političnimi sredstvi, za 
klavrno, čeprav še tako razumljivo izmikanje središčnemu 
problemu biti preteklega, ki ga lahko sedaj uzremo v njegovi 
paradoksni realnosti. Ta paradoks se glasi: preteklega ni, 
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ker sem njegova bit vselej jaz sam – in vendar ima preteklo 
radikalno samosvojo bit, pred katero se sam ničim, izničujem, 
kolikor se k preteklemu obrnem etično. 

Odnos do zgodovinskosti, ki v njenem radikalnem premis-
leku odreče preteklemu bit, je vpisan v strukturo hipostaze. 
Tega ne izrekam kot zmagoslavno ugotovitev. Gre namreč za 
analogno težnjo, ki jo v etiki označujem kot morilskost hi-
postaze. Ta morilskost je prenikujoča. Zaradi njene ontološke 
danosti je sploh ne moremo misliti v kategorijah dobrega in 
slabega. Tako pač je. Samo tako lahko živimo. Se ohranimo. 
Človek, ki bi bil radikalno etičen, je že mrtev. Podobno velja za 
zgodovino. Človek, ki je v veliki meri ne ubija, izničuje, poza-
blja, ki ji globoko v sebi ne odreka realnosti, je neživ. Njegovo 
življenje je nemogoče. Ne pozabimo Nietzschejeve lekcije: 
spomin je zmožnost pozabljanja.

Ethos sam se rodi – kakor sem skušal pokazati drugje – ko 
drugi zaživijo zaradi moje svobodne hipostatične investicije. 
Poudarjam – naklonjenega, prijaznega, ljubečega svobodnega 
prenosa, saj lahko mislimo tipe transferjev, ki so povsem 
drugačni. Enako velja tudi za bit preteklega. Ko torej res mis-
lim Kocbeka (ali Rožmana), mislim njegovo hipostatičnost. 
Njega kot totaliteto sveta. To je metaontološki ethosni transfer: 
v njem izginjam. Ničim se. Predmet zgodovine od mene – na 
miselno ali politično nikoli izsiljivi ravni – zahteva anihilacijo: 
zato se mu nikoli ne morem približati, vsaj ne brez ostanka. 
Realnost zgodovinskega je ulomek med tem dvojim: med 
nebivajočim, uprisotnjevanim v moji hipostazi – in hipostazo, 
ki za svoje razumevanje zahteva moje izničenje. Zgodovinopis-
je ne upošteva (in prav kot znanost ne more upoštevati) te 
realnosti, ampak je kot zapisovanje dvojne neustreznosti 
paradoksu le urejanje sledi, ki ta dvojni odskok omogočajo. 

Kaj izhaja iz tega razmisleka? Nekaj odločilnega: vz-

postavitev biti preteklega je etika v modusu preteklika. 
Analogno kot ethos vznikne šele z mojo ljubečo investicijo 
bivajočega z bitjo – investicijo, v kateri sam izgubljam svojo 
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bit, paralogosno investicijo –, tako tudi sama zgodovina kot 
nekaj bitnega vznikne šele s pravno-etično neizsiljivo, ethosno 
vzpostavitvijo zgodovinske sledi. 

Kot marsikdo izmed vas ve, so novokantovci, ki so se precej 
ukvarjali z odnosom naravoslovja in »duhoslovnih ved« (zlasti 
Rickert in Simmel), vpeljali razlikovanje dvojnih vrednot v 
zgodovinopisju: le tiste, na podlagi katerih izbiramo, kaj je 
pomembno ali ne, so inherentne samemu zgodovinopisju (pri 
čemer je podlaga, na kateri se to presoja, relevanca določenega 
dogodka za vse pripadnike zgodovinarjeve kulture); tiste vred-
note, na podlagi katerih pa dogodke vrednotimo, so etične in 
so v znanstveno zgodovinopisje tako rekoč vnesene od zunaj. 
Sam predlagam dosti bolj radikalno trditev: sámo vzniknjenje 
realnosti preteklega je v osnovi ethosni akt in zato miselno – 
na ravni bivajočega in njegove miselne tematizacije, kaj šele 
družbene prisile in »vzgoje« – povsem neizsiljivo. 

Če se s te perspektive vrnem k holokavstu (z mislijo na ana-
logne slovenske zgodovinske rane): ne, holokavsta ni – dokler 
ga realno ne izkusim. Ne gre za to, da preprosto ne bi imel 
njegove izkušnje, da bi si jo moral pridobiti z empatijo. Gre za 
ontološko nemožnost podoživljanja drugosti biti preteklega. To 
velja nasploh, kot smo videli, ob grozi preteklosti pa se morda 
še potencira – kar ne pomeni omalovaževanja izkušnje strahot, 
ampak njeno radikalizacijo. Izkušnja, ki jo ima nekdo, ki postaja 
holokaútoma, totalna sežganost, ali je temu dogajanju priča, je 
absolutna – je zgodba na meji konkretne hipostaze in drugega 
njene biti. Je ogenj, skozi katerega gre edina bit: ogenj, ki ga ne 
morem fingirati imaginativno. Ravno v primeru, da vrnemo 
vojno v njen hipostatični – edini – obstoj, vidimo njeno pravo 
razsežnost in razumemo nesporazume, ki jih lahko generira v 
povojni družbi. Ti nesporazumi so posledica generalizacije ed-
inega – povnanjenja hipostatičnega v prostor skupnega sveta. 
Moj začrt paradoksne ontologije pretekle biti ne meri na zani-
kanje groze, ampak jo želi misliti ustrezneje, v njeni samo-bitni 
realnosti, do katere vzpostavljamo odnos le ethosno. 
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***
To nas privede do novega, še težje umljivega parodoksa. Sam 

ethos iz pred-ethosne hipostatične potencialnosti vznikne v 
suspenzu mene samega v odnosu do mojega izvora in konca. 
Vznik ethosa pa lahko razumemo samo iz metaontologije 

hipostaze. Iz njene razprtosti v lastno drugost, ki »je« – ker 
je hipostaza bit – drugo (od) biti. Suspenz moje biti se vedno 
zgodi v stiku z drugim biti, z nedoumljivim izvorom in koncem 
moje lastne – edine – biti. Etika vedno temelji v dogodku med 
mojo bitjo in njenim (logosno nekomenzurabilnim) drugim. 
V »relaciji« z zunajbitnim, s konfiguracijo apofatično razum-
ljenega Niča. In podobno spet velja za vzpostavitev zgodovine, 
vzpostavitev, ki je – kot sem dejal – po mojem prepričanju 
preprosto etika v modusu preteklika. 

Toda kakšno je izhodišče te edine poti, na kateri se iz-
maknem solipsizmu v razumevanju biti preteklega, ne da 
bi se odpovedal radikalnemu mišljenju? Kako vznika ethos, 
ki vzpostavlja bit preteklega? Naj kar takoj tvegam odgovor: 
konfiguracija apofatičnega Niča, ki me v rojstvu ethosa vodi do 
izničenja pred drugim, do ukinitve lastne ontološke strukture, 
me v odnosu do biti preteklega vodi do postuliranja absolut-

nega Spomina: Spomina, ki je neodvisen od moje hipostaze.
Daljnosežnosti te misli se tu lahko le dotaknem. Že moja 

lastna pretekla identiteta se mi namreč izmika – tako kot 
vsaka druga. Do njene biti imam dostop samo prek – distorzij – 
spominskega zrcala, sedanje retencije. Moja minula identiteta 
je shranjena le v Drugem mene samega. Zdajle. Tule. Kocbek, 
ki je na stara leta brez spomina blodil po ljubljanskih ulicah 
kot v neznanem labirintu, ni le medicinski casus, ampak 
govori nekaj o vsakomer od nas; v svetlobi znajdenja v svetu, 
kjer smo verjetno zdaj, prebivamo le bežen trenutek … Ta pred-
postavka – Spomin, neodvisen od moje hipostaze – ni prav 
logična. Ne moremo je utemeljiti. Kako bi lahko drugo (od) biti 
imelo dimenzijo Spomina? Ali ni to contradictio in adiecto? 

Kolikor razmišljamo ontološko, se nam zdi, da je ta zamisel 
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– absolutni Spomin – sicer obliž na naši rani – izginuli 
preteklosti, biti, ki niči, radikalni odsotnosti, ki se poslavlja 
od smisla samega »od« – vendar le naš obliž. Naša slutnja. 
Bolje: moja projekcija, moja investicija. Brez nje verjetno ne 
bi mogli živeti – a z njo tudi živimo težko, prav zato, ker nekje 
globoko, kamor skorajda ne seže svetloba misli, sumimo, da 
je to le naša želja. Da je zgolj historia naturaliter theologica, 
teološka predpostavka, ki se sicer zažira tudi v še tako dek-
larirano vrednostno nevtralne ali odkrito ateistične histori-
ografije – in je danes problematična in aporetična kot vsako 
bogoslovje, ki se opira na naše »naravne« moči. Vendar pa 
se v tej predpostavki skriva dosti več. Da pri tej inavguraciji 
absolutnega Spomina ne gre za als ob, ki bi nas reševal pred 
absolutno tesnobo, ampak za nekaj analognega moji osnovni 
etični tezi, najkonkretneje izkušamo v fenomenu vesti, ki je 
tesno povezan z izmikanjem biti preteklega hipostazi: kakor 

se v ethosnem razprtju za drugega dogaja monoteizem, se 

v priznavanju zgodovinske resnice, biti preteklega, dogaja 

afirmacija mnéme Absolutnega, prešitje naše biti z njenim 

drugim. Vest sama je vdiranje te absolutne shranjenosti pre-
tekle biti v niču, ki vdira vame in me postavlja pod vprašaj, 
čeprav imam ontološko moč njenega izrinjanja.

 Bit preteklega zahteva mojo bitno investicijo in obenem 
njeno odrekanje. Objektivnost brez objekta, realnost, ki ni 
realna za nikogar, ima lahko svoje mesto le v samem izvoru 
mene samega. Zgodovina ima ontološko vsebino, ki je zame v 
strogem smislu ni, le če ima metaontološki izvor mene samega 
dimenzijo, v kateri se ohranja to, česar ni več. Če je to, česar ni, 
shranjeno v tem, kar je onstran biti. Shranjeno na način, ki ga 
ne morem doumeti. Ki ga ne morem niti slutiti, a vendar vdira 
vame. V mojem paralogosnem vzpostavljanju zgodovinskega 
se performativno dogaja priznavanje tega Spomina. Nepojm-
ljiva dimenzija drugosti moje – edine – biti ima v tem primeru 
dimenzijo ohranitve vsega. To seveda ni le nemisljivo, ampak 
je to ohranjevanje vsega – tako kot spomin – zgolj metafora, 
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ki se zdi povsem prazna. Totalna ekstrapolacija. Nemisljivi 
postulat. Ohranjevanje vsega je – kolikor se res nanaša prav 
na vse – ab-solutno. Odvezano kakršnih koli meja in končnih 
opredelitev. Ohranjevanje vsega v drugem biti je z naše per-
spektive metaforično v totalni ekstrapolaciji apofatično mis-
ljiva u-topija, ki nas še pripenja na zgodbo zemlje. In vendar 
u-topija, ki je ne moremo pozabiti, ker je naša edina zaveza z 
minulim.

***
S to utopijo – kot slutite sami – prihajamo v somračno 

zono, ki je blizu osnovni temi naših srečanj. Na razpotje vere 
in kulture. Vera sama seveda ne operira s tako abstraktnimi 
pojmi, kot je ekstrapolacija analogije v povsem neimenljivo, 
ampak s konkretnostjo Božjega spomina.

Čim verjamem v dejanskost zgodovine, verjamem v abso-
lutni Spomin. Religiozno rečeno – čeprav bi lahko formuli-
ral tudi drugače: da lahko verjamem v realnost preteklega, 
moram verovati v Boga. Spomin, v še tako radikalni meta-
forizaciji, seveda še ni Bog. In Bog – v še tako radikalnem 
osiromašenju – je vse kaj več kot Spomin. A vendar se za mojo 
tezo skriva nekakšen inverzni avguštinizem, ki – tako kot iz-
virni – zavestno oscilira med filozofskostjo in teološkostjo: če 
je Avguštin povezoval odkritje Boga z odkritjem resnice, ki je 
trajna, večna, nespremenljiva, ločena od sveta minevanja, se 
v hipostatičnem obratu ravno odkritje zgodovinske resnice, 
minljive in odsotne, kaže kot mesto čudno nujnega vstopanja 
Absolutnega. 

Avguštin v spisu »O resnični religiji« (De vera religione 
39, 72, v: CC Series latina 32, Brepols 1982, str. 234) zapiše 
znamenite besede: Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore 

homine habitat veritas et si tuam naturam mutabilem 

inveneris, transcende et teipsum (Ne odidi ven, vrni se vase; 
v notranjem človeku domuje resnica – in če odkriješ, da je 
tvoja narava spremenljiva, presezi tudi sebe samega). Te 
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besede lahko seveda pravilno razumemo le v platonskem 
kontekstu. Veritas je pri platonikih mišljena v povezavi z 
noetičnim kozmosom eidosov, ki v svoji nespremenljivosti 
in brezčasnosti omogočajo resnično spoznanje. Vendar 
semantična gostota navedenih besed kaže na možnost 
drugačnega branja. Če razumemo hipostatični nastavek 
ontologije in samo veritas dekontekstualizirano prevedemo v 
resnico zgodovinskega, potem lahko pomenijo nekaj bližjega 
moji tezi: mesto celotne zgodovinske resnice je notranji 
človek, ki je v največji konkretnosti mene samega bit – vendar 
le, če se mu na poti vase zgodovinska resnica kaže v njegovi 
lastni ukinitvi, v njegovi odprtosti za tretje, ki se izmika 
našemu kazanju, v prisotnosti in odsotnosti. Et te ipsum, 
»tudi sebe samega«, v tako razširjenem branju ne pomeni 
razprtja sveta nespremenljivih platonskih idej za njihovo 
anypóthetos arché, »počelo, ki samo nima predpostavke« (in 
ni eidetično), ampak označuje suspenz mene kot biti v moj 
lastni izvor in konec. Pot do absolutne veritas ni območje 
nespremenljivega, ampak v svoji spremenljivosti že radikalno 
odsotnega. Bit preteklega. 

Z drugimi besedami: predstavljena hipostatična kritika 
biti preteklega, kakor jo sprejema zdrava pamet in nadgra-
juje zgodovinopisje, ne pomeni razzgodovinjenja realnosti, 
ampak njeno skrajno zaostritev, in to ne le na hipostatični 
ravni. Raz-bitje zgodovine (tako kot v kritiki naravoslovja 
raz-bitje narave) pomeni raz-bitenje, ki ne odpravlja možnosti 
hipostatičnega odnosa z raz-bit(en)im: ravno nasprotno, ta 
možnost je vpisana v najbolj lastno odprtost hipostaze za 
predbitno in zunajbitno. Tópos zgodovine kot minulega, ki 
v hipostazo stopa le kot sled, ni fiktivna bit, ki jo vzpostavlja 
common sense in povzema zgodovinopisje. Edini tópos zgo-
dovine kot ohranitve živega – hipostatičnega – je nemisljivi 
Izvor in Konec (moje) biti, ki v ethosnem aktu postaja spre-
jet kot izvor in konec vseh. V aktu vere je ta Izvor izkušan 
kot nemogoča možnost, v kateri so mrtvi – radikalno od-
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sotni, nebivajoči – pravzaprav živi. Prisluhnimo – za konec 
teološkega ekskurza – evangeliju: »O vstajenju mrtvih pa, 

ali niste brali, kaj vam je rekel Bog, ki pravi: Jaz sem Bog 

Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. Ni pa Bog mrtvih, 

ampak živih« (Mt 22,31). 
 Ta vrstica je, razumljivo, vedno spravljala eksegete v 

zadrego. Se v njem izreka nauk o neumrljivosti duše? A kaj 
ima ta z vstajenjem? Se v njem izreka nauk o vstajenju? A 
kako je to lahko nekaj sedanjega? Iz-rekanje biti onstran 
naše biti, izrekanje, ki se sliši onstran mojega izvira, ki mu 
verjamem, ne da bi imel kakršno koli zagotovilo, je obljuba 
zvestobe hipostazam – mrtvim, ki bodo živi, ker v Božjem 
spominu to že nadbitno so. Anastasis. Vnovična postavitev 
(zgodovine) izginulih. Njih, ki jih ni. Krščansko zgodovinsko 
upanje, sloneče na absolutni ohranjenosti preteklega. In 
ne smemo pozabiti besed Gabriela Marcela, ki v polnosti 
zaživijo šele v tem najsplošnejšem razmisleku o preteklem: 
vera v vstajenje pomeni predvsem to, da rečem tebi, da boš 
živel naprej, ne pa graditi na tem, da bo še živel moj mali jaz. 
Vera v vstajenje je ethosna vera – in le ethos nas razpira za 
bit preteklega.

 
***

A tu nas čaka še en paradoks. Zadnji, obljubim. Etični 
obrat k zgodovini, ki bit preteklega šele vzpostavlja, istočasno 
absolutno odmika njeno spoznavnost v metaontološki izvor 
mene samega. Toda isti trenutek, ko de facto – najsi to prizna-
vam ali ne – razmišljam s tako prešito zavestjo, se radikalno 

odpovedujem svoji zmožnosti kakršne koli vednosti o bitni 

razsežnosti zgodovine. O tem, kar je pravzaprav bilo. Os-
novna naloga historiozofskega razumevanja in vrednotenja 
je namreč vprašanje možnosti ugotavljanja pomena, smisla 
v zgodovinskem dogajanju. To lastnost aksiološke histori-
ografije (na kateri hočeš nočeš sloni sleherno vrednotenje 
zgodovine) je s paradigmatično, prezrelo ostrino izpostavila 
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Heglova filozofija zgodovine. Ovedenje hipostaze pa v naspro-
tju z njo – in njenimi predhodnicami in dedinjami – sproži 
takšno razumevanje zgodovinskega dogajanja, ki se abso-
lutno odpoveduje vsaki spoznavni semantiki in v zgodovini 
tako na mikro kot na makro ravni ohranja misterij čistega 
dogodka. Množično gibanje, ki nastane kot rezultanta nep-
redvidljivih odločitev, ima v predmetnem svetu, svetu objek-
tivizacije, odtujenem od pristnega območja hipostaze, zgolj 
videz smisla. Njegova resnica je po eni strani odmaknjena v 
nespoznatno (religiozno rečeno eshatološko), po drugi strani 
pa izraža zgolj nas same. Prav kolikor bit preteklega ni zgolj 

stvar naše želje, prav kolikor ima pomen in je podvržena 

vrednotenju, se nam njen pomen in njena vrednost radikalno 

izmikata.

***
Kakšen smisel imajo te ugotovitve za naše aktualne de-

bate o Gregoriju Rožmanu in njegovem času? Nikakršen in 
absoluten. Kako si lahko z njimi pomagamo pri vrednote-
nju zgodovine? Nikakor in v celoti. Običajna pamet, zaprta 
za skrivnost svojega izvora, neprerojena v zavesti o lastni 
hipostatičnosti, jih pač ne bo nikoli razumela. Še naprej bo 
besnela in se potegovala za takšno ali drugačno vrednotenje 
zgodovine, na dan bo vlekla zgodovinska dejstva in suvereno 
razsojala. Govorila bo o neznosni teži preteklosti, o grehih 
očetov, ki določajo sinove. O množici dibukov, duhov umrlih, 
ki še vedno strašijo po deželi. O pravičnikih in krivičnežih. 
O zgodovinski znanosti in dejstvih. A moramo jo razumeti. 
Je pač običajna pamet brez uvida. Pamet, ki se boji samote, 
na katero je obsojena. Ki odvrača pogled od brezna, nad ka-
terim visi. Kljub temu da se takšna zavest sama ne zaveda 
svoje hipostatičnosti, je v njenem »zgodovinskem« mišljenju 
in vrednotenju na delu ravno predetosna morilskost same 
hipostaze. Nas samih, vedno mene samega. Ta ubijalskost 
instrumentalizira preteklost – sama njena poželjivost in 
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želja izbrisati drugo bit ji narekuje, da mora biti prepričana 
o evidenci svoje zgodovinske spoznave. 

 Če pa se odpremo za filozofsko očitnost, lahko vidimo, za-
kaj preteklost za nas vedno znova postaja simbolni dispozitiv 
sedanjih strasti. In nenazadnje: razumemo lahko (prav zato 
je bil potreben kratek teološki ekskurz), zakaj je kakršna koli 
politična akcija za uveljavitev zgodovinske resnice kljub vsem 
verskim vrednotam, ki jih nosi na svojem praporu, v svoji 
globini vedno instaliranje ateizma, nebistveno drugačnega 
od logike revolucionarnega brisanja spomina, damnatio me-

moriae. Izraz nevere v Boga, za katerega so mrtvi živi. Boga, 
ki je edino mesto biti preteklega – in njegov edini sodnik.

In vendar ni to v globini nič vznemirljivega, čeprav 
na žalost lahko prispeva svoje pri nastajanju sedanjih 
družbenih napetosti ali celo prihodnjih katastrof. Lekcija 
filozofije je namreč v tem, da se ni treba bati proglaševalcev 
zgodovinskih resnic. Zakaj? Zato, ker to, kar govorijo, ni res. 
Resnica ni na njihovi strani. Resnica je le na strani tistih, 
ki so vso resnico izgubili in jo nahajajo le v tem izgubljanju 
(in sebe si ne bi drznil prišteti mednje …). Tistih, ki vedo, da 
je »dosti dnevu njegova teža«, tistih, ki se v prostosti duha 
lahko dotikajo brezdanje skrivnostnosti zgodovinske sledi 
in je nikoli ne želijo instrumentalizirati za nič, saj se znajo 
odpovedati hipostatičnemu nasilju, ki preži nanje v njih 
samih. Tistih, ki spoštujejo tišino tega, česar ni – in obenem 
absolutno je. Tistih, ki v vsaki solzi vidijo žalost celega sveta. 
Kocbek, če se vrnem k svojemu prvemu junaku, tega med 
vojno očitno ni vedel. Jasno pa je to slutil na stara leta. Naj 
vam zato za konec preberem njegovo pesem z naslovom 
»Zgodovina«, objavljeno v zbirki »Žerjavica«. Kdo ve, morda 
je vanjo z melanholijo vključen tudi spomin na naslovnika 
medvojnega pisma, zagotovo pa trpki odmik od lastnega 
aktivizma: 
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O zgodovina, slepi nemir človeštva,

nenehno spopadanje dobrega in zlega, 

padanje trušča v brezdanji prepad,

od jutra do večera ena sama slovesna

zmeda, krik zmagovalcev in jok premagancev,

o zgodovina, urjenje pomneža in sladkost

pozabe, zastave v vetru, ropotanje bobnov

in topotanje konj, presenečanje mrtvih 

straž, slepe miši in ovaduhi, tehnična

odkritja in sanje o Babilonu, vrtiljak

slave, vmes pa kratki počitki za novi 

zaman, naskoki in umiki, grajenje s podiranjem,

plazenje v temi in tlenje pod 

pepelom, zibelke in letala, tanki in

poročni venci, o zgodovina, kje so tvoje

ekstaze in manifesti, kje so tvoji zlati

venci in mramorni spomeniki, kje so tvoje

prerokbe in skrite ljubezni, kam vodijo

vaša pota, tako imenovani voditelji

človeštva, kaj skriva vaš šepet

za črnimi očali, kaj pomenita vaš molk

in vaša zgovornost, vaši nenehni obiski

in nikomur znani pogovori, romarji zaman

trkajo na druga vrata, umetniki zaman

vežejo oboke novih palač na sklepne

kamne, otroci zaman rišejo parole na

svoje zidove, zaman odkritja v megafonih

in zaman žrtvovanje ženskega rodu, zaman

parade in salve, salve v pozdrav, salve

v opozorilo, salve za kazen, preveč je

prepovedi, preveč ukazov, vse gre mimo 

neba in mimo človeka na zemlji.
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Dr. Stane Granda

NEPRAVI ČLOVEK V NEPRAVEM ČASU?

Kot katoličan imam do duhovniškega stanu v najširšem 
smislu nekoliko drugačen odnos kot do drugih, saj gre za ljudi 
posvečenega življenja. V njihovo bližino sodijo tudi redovniki in 
sodelavci Cerkve. To seveda ne pomeni, da jih zato ne smem ali 
ne želim kritično obravnavati, ampak morajo biti te sodbe take, 
da ne sramotijo vere in Cerkve. Vera je last vseh, ki pripadamo 
Cerkvi. Duhovščina je samo njen del, vsekakor pa ne pristajam 
na njeno identifikacijo z njo, kar nam že dolgo časa vsiljuje 
slovenska politika komunistične provenience. Vernikov ni 
mogoče izključevati iz Cerkve niti je duhovščina ne more 
»privatizirati«. Če pristajam namreč na to, potem avtomatično 
pristajam tudi na trditev, da smo verniki »ovce«, umsko in na 
vse ostale načine nebogljeni ljudje, ki nas vodi kler.

Obravnave slovenskih in drugih škofov v zgodovini je glede 
na njihovo vlogo kot knezov in glede na siceršnjo njihovo 
izpostavljenost podvrženo ostrejši presoji, saj so v preteklosti 
imeli tudi določeno svetno oblast. S koncem fevdalizma v 
našem prostoru 1848. leta se ta kriterij izgubi oziroma dobi 
novo vsebino. Pri številnih škofih moramo upoštevati, koliko 
so bili povezani z vsakokratno oblastjo in koliko so se z njo 
identificirali. Pri naših škofih je še dodaten problem, saj je 
znano, da je bila velika večina nekdanje avstrijske Cerkve 
najprej avstrijska oziroma ogrska in šele nato rimska. S 
staro Jugoslavijo izgine tudi ta kriterij, v novi Jugoslaviji 
pa je zaradi maltretiranja Cerkve in duhovnikov negativno 
pisanje o njih nespodobno. S slovensko osamosvojitvijo so se 
razmere ponovno spremenile, predvsem pa vse bolj narašča 
časovna distanca do preteklosti, ki vendar omogoča kritičen 
in stvaren pristop.

Glede škofa dr. Gregorija Rožmana nimam nekega poseb-
nega osebnega stališča. Doma je imela teta, s katero smo živeli 
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v skupnem gospodinjstvu, obešeno njegovo fotografijo, ki jo 
je podedovala po župniku, ki mu je gospodinjila. Spominjam 
se neke druge fotografije, na kateri ga gre pozdravit moja 
pokojna mama na čelu dekliške kolone iz šmarješke fare, ko 
je prišel tja birmovat. Škofa Rožmana ne prištevam k velikim 
slovenskim škofom, kot so bili Anton Alojzij Wolf, Janez Zla-
toust Pogačar, Anton Bonaventura Jeglič in Anton Volk, če 
se omejim samo na ljubljansko škofijo v zadnjih dvesto letih. 
Vsekakor pa mi ga njegovo koroško poreklo in dejstvo, da je 
moral pred nemškimi nacionalisti pobegniti iz domačega in 
njemu poznanega okolja, na poseben način polaga na srce. 
Oboje je treba kot realno dejstvo še kako upoštevati tudi pri 
ocenjevanju njegovega življenja in dela. Prav tako ne moremo 
mimo dejstva, da ni imel velikih izkušenj v pastorali, da je bil le 
dobro leto praktični kaplan (1908–1909), in še to na Koroškem, 
torej v povsem drugem okolju in drugih časih. Tudi njegova 
profesorska služba in še študijski predmet cerkveno pravo sta 
ga oblikovala v specifičnem smislu. Če k temu prištejemo še 
njegovo osebno naravo, za katero je značilna njegova izrazita 
neodločnost, nestanovitnost v stališčih in podvrženost tujim 
vplivom, smo na področju, ki nam omogoča razmišljanje.

Razmere med Koroško in Kranjsko so bile v začetku 20. 
stoletja vse prej kot primerljive. To še toliko bolj velja tudi 
kasneje med republiko Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrva-
tov in Slovencev oziroma Jugoslavijo. Na Koroškem sta bili 
levici, tako liberalna kot socialistična, neprimerno močnejši, 
predvsem pa tudi nacionalistični. Obstajal je tudi kulturni 
boj, nad vse primitiven, skrajno oster, predvsem pa v Jugo-
slaviji naslonjen tudi na pravoslavno kraljevsko hišo, ki se 
sumničenja do katoličanov, zlasti pa »katoliških popov«, nikoli 
ni mogla otresti. Postati rimska, od dvora neodvisna lokalna 
cerkev, je bil za ljubljansko škofijo precejšen problem, kar je 
dokaj vidno pri Jegličevem delovanju.

Prve zadrege glede škofa Rožmana mi je vzbudil dnevniški 
zapis škofa Antona Bonaventure Jegliča ob njegovem imeno-
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vanju za pomožnega škofa s pravico nasledstva. Čeprav je imel 
izreden, vendar silno težaven stolni kapitelj – smrtne posledice 
španske gripe ga žal niso povsem obšle –, je imel težave pri 
iskanju naslednika. Očitno je izbor pomenil nekakšen kom-
promis, saj je bil škof Rožman prišlek v škofijo. To je lahko 
velika prednost ali pa vir neskončnih težav.

Rožmanov sprejem visokega imenovanja, predvsem pa 
neposrednega škofovanja 1929. leta je bilo zelo ambiciozno 
dejanje. V državi je bila zaradi uvedbe diktature politična kriza, 
katere velika žrtev je bila SLS, velik del Slovencev je ječal pod 
fašističnim raznarodovalnim totalitarnim škornjem, razvoj na 
Koroškem ni bil obetaven, čeprav bistveno boljši kot kasneje, 
ko je prišel v Nemčiji na oblast nacizem in našel v njegovi 
prvotni ožji domovini neverjetno naklonjen odmev. Razmere 
je veliko bolj kot politična zapletla gospodarska kriza, ki jo je 
bilo čutiti od začetka trideset let dalje. Tako škofija kot številne 
župnije se še niso opomogle od velikih finančnih izgub, ki jih 
je povzročila z vojnimi posojili in menjavo denarja prva sve-
tovna vojna, ko so bili že v novem ciklusu gospodarskih težav. 
Razmere niso bile primerljive s prejšnjimi težkimi časi. Ljudje 
niso mogli priti do zaslužka, denarno gospodarstvo pa je tudi 
popolnoma obvladovalo podeželje. To je trpelo tudi zaradi 
relativne prenaseljenosti. Gospodarski in socialni problemi 
so rojevali moralne in politične.

Katolištvo se je v evropskem okviru v tridesetih letih 
srečevalo s krizo demokracije in sovražnimi napadi 
totalitarizmov. Najbolj protiverska in proticerkvena sta 
bila boljševizem in nacizem. Fašizem je z lateranskim 
sporazumom rešil nekaj desetletij star problem, na drugi 
strani pa zelo zvezal roke Cerkvi, kar so čutili predvsem 
slovenski verniki onstran rapalske meje. Škof Rožman je 
bil za nacionalno vprašanje silno občutljiv. Ne samo da je 
naročil vernikom, naj veliko molijo za preganjane rojake, 
ukazal celo molitvene ure, neposredno pomagal materialno 
in finančno, interveniral v Vatikanu, ampak se je vpletal tudi 
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neposredno. Pri tem ni imel veliko politične pomoči, saj ga je 
prvak SLS dr. Anton Korošec upošteval predvsem takrat, ko ga 
je potreboval, sicer pa deloval zelo samostojno. Škof Rožman je 
lahko samo spremljal razmere v stranki. Velikih voditeljev, ki so 
jo umestili v slovenski zgodovini, praktično ni bilo več. Razkol 
med krščanskosocialnimi in ostalimi smermi v SLS je bil vedno 
globlji in nepremostljiv. Tudi znotraj katoliškega gibanja so 
bile razmere nerazveseljive, nasprotja med mladci in stražarji 
so hromila njegovo moč, ugled in vpliv. Vsekakor situacije 
ni obvladoval. Zdi se, da ji intelektualno tudi ni bil povsem 
dorasel. Manjkala mu je širša evropska politična strateška 
razgledanost ali pa jo je vsaj premalo poudarjal. Svet je povsem 
drugače presojal politično problematiko, kot so jo dojemali v 
Ljubljani. Njegova hierarhija sovražnikov je bila drugačna. Že 
zaradi zgodovine bi morali vedeti, da sta bila glavna slovenska 
sovražnika, zavestno ali ne, skozi vso slovensko zgodovino 
italijanstvo in nemštvo. Vztrajati bi morali na stališčih, sprejetih 
na predvečer vojne, da z okupatorjem ne bodo imeli stikov.

Druga svetovna vojna je koroškega Slovenca in ljubljanskega 
škofa Gregorija Rožmana postavila pred nove in še večje težave. 
Do podrobnosti je poznal odnos italijanskih fašistov do sloven-
skih rojakov, vedel je, kaj počenjajo nacisti v Avstriji in še zlasti 
na Koroškem. Ko so zasedli Gorenjsko in del Dolenjske, so takoj 
začeli preganjati duhovnike in praktično onemogočili duhovno 
oskrbo v precejšnjem delu njegove škofije. Dodatno so problem 
zapletli še begunci s Štajerske in nekdanjega jugoslovanskega 
dela Koroške. Pred italijanskimi okupatorji se je tako znašel v 
večkratni nehvaležni vlogi. Najprej kot Slovenec, nato kot škof, 
ki je moral vsako oblast spoštovati, in tretjič kot človek, ki je za 
nove težave, ki so ga doletele, nujno potreboval njihovo pomoč, 
zlasti pri vprašanjih beguncev. Njegov položaj je še zakom-
pliciralo dejstvo, da je bil po uboju bana Natlačena dejansko 
najuglednejša slovenska osebnost v Ljubljanski pokrajini. To 
so mu priznavali celo liberalni nasprotniki.

Kot Slovencu Italijani niso bili preveč blizu, vsekakor v 
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njihovi okupaciji in oblasti ni videl nekega trajnega stanja. 
Izredno zanimivo je v tem pogledu njegovo naročilo p. Kazimirju 
Zakrajšku ob njegovem povratku v Ameriko, naj tam širi 
zamisel o samostojni Sloveniji. Žal je to zaenkrat edini drobec 
v njegovem samostojnem slovenskem čustvovanju, ki nam ne 
omogoča kakšnega širšega elaboriranja. Vsekakor pa ga ne 
gre prezreti.

Kot škof ob nemški okupaciji ni bil samo ob večino župnij, 
ampak jih sploh ni smel obiskati, skrbeti je moral za pregnane 
in zaprte duhovnike, stiki s Svetim sedežem so bili možni 
le ob okupatorjevem soglasju, skrbeti je moral za prebegle 
duhovnike. V teh prizadevanjih je bil izredno uspešen. Njegove 
pomoči so bili deležni tudi laični begunci. V dobrepoljski 
župniji sem ne enkrat slišal od verodostojnih ljudi, da je k 
tamkajšnjemu župniku po napadu Nemcev na Sovjetsko zvezo 
poslal preko deset štajerskih komunistov, za katere so potem 
skrbeli tamkajšnji kmetje. Spomladi 1942. leta so dobrotniki 
to plačali s krvjo, kajti revolucionarji so na vse, kar so prejeli, 
pozabili.

 Ne glede na vse je bil ljubljanski škof Gregor Rožman že 
od samega začetka II. svetovne vojne označen kot sodelavec 
okupatorja. Kakorkoli je ta ocena krivična, pa ne moremo 
mimo dejstva, da se je premalo trudil, da bi dokazal nasprotno. 
Italijani so zlorabili tako njegov obisk pri visokem komisarju 
Grazioliju 20. aprila 1941. leta kot izjavo ob ustanovitvi 
Ljubljanske pokrajine 3. maja 1941.1 Komunistom je šlo to 
zelo na roko in že v začetku septembra 1941 so ga skušali ob 
sprehodu na Kurešček zajeti. Tja se je hodil sprehajat skupaj 
z banom Natlačenom. Njega so bili pripravljeni tudi ubiti, 
škofa pa očitno samo ponižati.2 To se je zgodilo pred škofovim 
pastirskim pismom 24. oktobra 1941, kjer je razložil svoj 
negativni odnos do OF, komunizma in vojne. Osnovni problem 

1 Tamara Griesser Pečar, France Martin Dolinar, Rožmanov proces. Ljubljana 
1996, str. 212–216.

2 Stane Semič – Daki, Najboljši so padli. Ljubljana 1971, str. 48–50.
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je v tem, da odpora proti okupatorju ni podpiral, nasprotoval pa 
je tudi komunizmu. Res sicer kot protiverskemu gibanju, toda 
v tem času se je to razglasilo za poglavitno protiokupatorsko 
silo. Prilike, ki mu jo je s svojim pastirskim pismom ponudil 
Rožman, komunistično vodstvo OF seveda ni zamudilo. 
Škofov odnos do njega je bil vseskozi negativen. Ni bil politik, 
pragmatični politični razmislek sta mu onemogočala tako 
morala kot pravo. Dejansko se lahko strinjamo z njim, ko 
pravi, da ga »teža škofovskega križa silno tare in me v duši 
žge zavest težke, pretežke odgovornosti«.3 Škofu Rožmanu je 
oblast očitno imponirala. Kako sicer razumeti organizacijo 
sestanka nekdanjih legalnih strank 12. septembra 1942 
in uporabo škofijskega dvorca 28. aprila 1945 za sestanek 
Narodnega odbora? Pravzaprav so škofa izrabljali tudi pristaši 
SLS, liberalci in socialisti. Glede prvega sestanka je bil pod 
grožnjo Italijanov in poskusov nekaterih Slovencev, da gredo 
v samoobrambno kolaboracijo, glede Narodnega odbora 
pa se ni mogoče znebiti občutka, da udeleženci sploh niso 
poznali resnosti razmer. Zdi se, kot da bi bili žrtev nekakšne 
samoprevare. Vsekakor so imeli komunisti v obeh primerih v 
rokah dokaz, da je škof na čelu njihovih nasprotnikov.

Posebno vprašanje je škofova navzočnost na znameniti 
domobranski prisegi. Na prvi 20. aprila 1944. leta je imel tiho 
mašo. Ni hotel med častne goste, bil je v ozadju. Odšel je pred 
koncem slovesnosti. Ob drugi prisegi 30. januarja 1945 ni bral 
maše, stal pa je na tribuni med slavnostnim domobranskim 
mimohodom, kar je bilo še slabše. Vsekakor sta bili obe dejanji 
veliki politični napaki. Nenazadnje tudi zato, ker sta izražali 
nemško nezaupanje do Slovencev.

Rožman je komunizem odklanjal. Kdor je kadarkoli 
pričakoval kaj drugega, je sprt z razumom. Tamara Griesser 
Pečar navaja številne primere iz njegovih pisem in govorov, 
kjer svoj odnos utemeljuje ne samo s papeškimi dokumenti, 

3  Pečar-Dolinar, Rožmanov proces, str. 231.
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ampak tudi z globokim osebnim prepričanjem.4 Zgodovina 
mu je v odnosu do komunizma nedvomno dala prav, problem 
je v odnosu do okupatorja. Seveda je odklanjal tako fašizem 
kot nacizem, Italijane in Nemce, le hierarhija totalitarizmov 
ni bila »evropska« oziroma svetovna. Očitno se je tega zavedal 
in se zato ob koncu vojne tudi umaknil na Koroško. S tem je 
naredil veliko uslugo komunistom. Čeprav bi jih kot oblast 
nedvomno priznal in se do njih v skladu s svojim prepričanjem 
obnašal skrajno lojalno, bi ga ti skoraj gotovo zaprli in mal-
tretirali, vendar bi jih v daljši časovni perspektivi porazil vsaj 
v nekaterih pogledih. Tako pa je posredno porazil sam sebe.

Na koncu bi veljalo dodati le še nekaj drobcev glede 
njegovega odnosa do komunistov. Rožman je lahko takoj videl, 
da komunisti pobijajo tudi lastne simpatizerje med duhovniki. 
Mednje nedvomno spada župnik Komljanec iz Prečne pri 
Novem mestu. Čeprav je komuniste načelno odklanjal, je 
iz svojih globokih verskih nagnjenj vzdrževal stike z njimi. 
Držal se je načel ljubljanske škofijske sinode iz leta 1940: »Od 
sodelovanja s komunisti pa moramo seveda dobro razlikovati 
dušnopastirsko skrb za vernike, ki so postali komunisti. Tudi 
njim moramo oznanjevati evangelij, tudi nje moramo ljubiti 
z nadnaravno ljubeznijo. Vse moramo storiti, da jih rešimo.«5 
Čutil je nujnost možnosti duhovne pomoči tudi njim. Kot vse 
kaže, ne bomo nikoli prišli do popolne podobe stikov med 
škofijo in partizani oziroma komunisti. Peter Vodopivec je v 
svoji knjigi zapisal, da je škof Rožman pristal na odhod Metoda 
Mikuža v partizane jeseni 1942. leta.6 Glede na njun predhodni 
odnos, ko ga je škof nerazumno ščitil in Mikuževo nepopisno 
sovraštvo do njega po vojni, neskončno pa je cenil njegovega 
predhodnika Jegliča, bi zadevo morali vzeti v roke psihologi ali 
psihiatri. 10. junija 1943 ga je kot partizanskega duhovnika 

4  Prav tam, glej poglavje Škof Rožman, Katoliška cerkev in komunizem, str. 79 sl.
5  Prav tam, str. 208.
6  Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne Slovenije. Ljubljana 

2006, str. 285.
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suspendiral »a divinis« in mu prepovedal duhovniška opravila. 
Kdaj je suspenz preklical »pro foro interno«, kot je obljubil 
pleterskemu priorju 28. julija 1943, ni znano. Dejstvo je, da je 
Metod Mikuž ob veliki noči 1944. leta bil z dvema brigadama 
v Šmarjeti, kjer je pridigal in maševal. Ljudje so poskrbeli, da 
je vsak partizan dobil velikonočni pirh, kruh in kozarec vina. 
Starejši ljudje so se še pred nekaj leti spominjali njegovega 
nagovora, ženskam so ostale v spominu čudovite Mikuževe 
roke. Župnik Perko, ki ni imel težav s partizani, mu sprva 
ni hotel pustiti maševati. Mikuž ga je prijel pod pazduho, 
ga peljal stran od ljudi in mu pojasnil razmere. Kasneje je 
župnik v domačem okolju povedal, da ima Mikuž Rožmanovo 
dovoljenje, da lahko znova mašuje.7 1944. leta je Boris Kidrič 
sklical belokranjske duhovnike v Semiču. Povedal jim je, da 
ima Rožmanovo navodilo, naj mu predlagajo tri duhovnike, 
med katerimi bo izbral generalnega vikarja za Belo krajino. 
O kakšnem predhodnem pismu, ki ga omenja F. M. Dolinar, 
moj vir ni govoril ali pa sem preslišal.8 Izbor je padel na prvega 
predlaganega, na podzemeljskega župnika Andreja Ilca, ki mu 
je Kidrič kasneje posredoval tudi Rožmanov dekret.9 Očitno 
je bilo stikov med partizani in Rožmanom več in na različnih 
ravneh. Domnevam, da toliko, da je zaradi svojega bivanja 
v emigraciji tudi sam ugotovil, da je zanj najbolje, če o njih 
molči. Molčali so tudi drugi, saj to nekdanjim oblastnikom 
ni ustrezalo.

O Rožmanu kot duhovniku in škofu pravzaprav ne 
moremo razpravljati. Oznaka nepravi človek v nepravem 
času je povezana zgolj z njegovim političnim, ne verskim 
delovanjem. Za politiko v razmerah globalne svetovne vojne, 
ko tudi papeževe enciklike niso veljale tako, kot so bile v času 
napisane, ni imel posluha. Bil je antipolitični talent. Politika, 

7  Osebna pripoved pok. tete Marije Granda, ki je bila župnijska gospodinja.
8  Pečar-Dolinar, Rožmanov proces, str. 313.
9  Osebna pripoved novomeškega kanonika Andreja Ilca v začetku sedem-

desetih let.



55

ki sloni na pragmatičnosti, mu je bila tuja. To je bila njegova 
velika osebna tragedija.

Kot duhovnik ali škof bi Gregorij Rožman lahko ravnal 
povsem obratno, vendar usodi, ki so mu jo namenili komu-
nisti, ne bi ušel. To dovolj zgovorno kažejo primeri štajerskih 
in gorenjskih duhovnikov, ki so bili izseljeni, pregnani ali 
odvedeni v koncentracijska taborišča, po povratku v domače 
kraje pa zaprti. To kažejo tudi primeri primorskih duhovnikov, 
dolgoletnih antifašistov in aktivnih sodelavcev NOB. Kronski 
dokaz brezizhodnosti je primer Jakoba Ukmarja, ki je ostal 
živ, ker so mislili, da so ga ubili. Kar ni uspelo stari Avstriji 
in fašistom, je skoraj komunistom. Seveda pa ti primeri 
temeljnega vprašanja v zvezi z Rožmanom ne pojasnjujejo ali 
opravičujejo.
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Dr. Spomenka Hribar

SPRAVA IN NOVI ZAČETEK

Škof dr. Gregorij Rožman med 

preteklostjo in prihodnostjo

Prihodnosti ni mogoče ločiti od sedanjosti, v kateri se 
poraja, sedanjosti pa ne od preteklosti, iz katere izhaja. 
Osrednje mesto, v kateri je točka orientacije, je sedanjost. 
To pomeni, da se moramo zdaj, v sedanjosti, opredeliti do 
preteklosti, če hočemo utirati skupne poti v prihodnost. 
Preteklost, sedanjost in prihodnost so tri dimenzije časa 
kot dimenzije biti, tri dimenzije identitete in njene notranje 
kontinuitete. Zato teh treh dimenzij časa ni mogoče ločevati 
med seboj, mogoče jih je le razločiti. Škof dr. Gregorij 
Rožman je bil slovenskega rodu; kot tak spada v slovenski 
narod, v njegovo identiteto. Identiteta nekega naroda je 
njegova zgodovina v najširšem pomenu besede, v pomenu 
tročasovja: preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Tudi 
danes se dogaja zgodovina. Naj dr. Rožmana opravičujemo 
ali obsojamo – ni ga mogoče izriniti iz naše zgodovine. Je del 
naše identitete. Njegovo delovanje, dobri nameni in sporna 
dejanja nas zavezujejo na način, da se do njih opredelimo. 
Za sedanjost in prihodnost.

V svojem referatu se bom dotaknila naslednjih problemov: 
najprej idejnih predpostavk vloge, njegovega ravnanja in 
nekaterih spornih dejanj samega dr. Gregorija Rožmana ter 
njegovega vpliva tudi na današnjo politiko Rimskokatoliške 
cerkve oziroma njenega odnosa do medvojnega dogajanja, 
nato eksistencialnega vidika Rožmanove odgovornosti 
oziroma soodgovornosti za državljanski spopad med drugo 
svetovno vojno ter nazadnje problema zaveze današnjih 
generacij, da se opredelijo do preteklega dogajanja – seveda 
v celoti, ne le do dr. Rožmana in njegovega delovanja.
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Moralna odgovornost in socialna soodgovornost 

delovanja dr. Gregorija Rožmana

O pravnih vidikih Rožmanove krivde ne bom razpravljala, 
ker za to nisem usposobljena. Njegova moralna odgovornost 
in socialna soodgovornost pa sta zadevi, ki zadevata tudi nas, 
današnje generacije – o čemer bo še tekla beseda.

Ne dvomim, da je bil škof Rožman osebno dober človek in 
da je po svojih močeh pomagal ljudem. Tudi ne dvomim, da je 
bil narodno zaveden, saj je (kot Korošec!) vedel za nevarnost 
ponemčevanja. Vendar osebno dobra dejanja ne morejo 
odtehtati odgovornosti, ki jo ima (kdor koli!) kot nosilec neke 
funkcije. Če je nekdo funkcionar neke ustanove, zadevajo 
njegova dejanja tudi druge ljudi, morda tako ali drugače ves 
narod. Škofu Rožmanu tudi ne očitam tega, da je bil sveto 
prepričan, da je za Slovence večja nevarnost komunizem kot 
nacifašizem – to je bilo pač njegovo prepričanje, politično 
prepričanje in svetovni nazor pa spadata med temeljne 
državljanske svoboščine. Gre pa za dejanja, ki jih nekdo stori 
iz teh prepričanj, dejanja, ki v bistvu opredelijo ves socialni 
svet neke skupnosti. Med besedami in dejanji pa je velikanski 
korak, ki ga ne prestopi vsakdo in ne vsakokrat. Človek kot 
bitje svobodne volje se lahko ob vsakem naslednjem (spornem) 
koraku vpraša, ali je to dobro, ali je to prav?

Zatorej bom – zgolj shematično – navedla tiste elemente 
mišljenja oziroma ideologije škofa Rožmana, ki so ključni za 
razumevanje njegovega medvojnega ravnanja. 

Delovanje škofa Rožmana je obravnavalo že več zgodovinar-
jev, posebej naj omenim informativni in poglobljeni študiji dr. 
Tamare Griesser Pečar in dr. Franceta Martina Dolinarja (glej 
Rožmanov proces, izdala Družina, Ljubljana 1996), zato bom 
nekatera dejstva oziroma delovanje škofa Rožmana le navedla 
kot že znana. Gre torej zgolj za naštevanje tistih ravnanj in dejanj, 
za katere sama menim, da so še posebej sporna in indikativna.
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Škof Rožman – kot nihče na svetu – ni ravnal v praznem 
prostoru in neodvisno od idejne dediščine. Nasprotno, lahko bi 
rekli, da je predstavljal neposredno nadaljevanje naše katoliške 
idejne in politične dediščine, ki se je kazala v prizadevanju Va-
tikana, da bi Cerkev – ob izgubi politične in ekonomske moči ter 
kulturnega vpliva po francoski revoluciji – ponovno pridobila 
vse izgubljeno. Metoda tega pridobivanja pa ni bila integriranje 
vseh vernikov, temveč »delitev duhov«, se pravi strnjevanje 
»pravih vernikov« okrog Cerkve in izrinjanje bolj svobodomisel-
nih, liberalnih katoličanov. Pri nas je s tako ideologijo in metodo 
začel dr. Anton Mahnič; njegova ideologija »ločitve duhov« je 
vse odtlej ideološka podstat vseh radikalnih cerkvenih politik. 
Seveda znotraj ideološke platforme vsakokratne vatikanske 
politike. V ta kontekst konkretne cerkvene politike spada tudi 
Katoliška akcija, ki je od tridesetih let naprej postajala vse 
bolj radikalna, celo militantna struktura »Kristusove vojske«. 
Nasprotovanje komunizmu, ki ga je še posebej sankcionirala 
papeška enciklika Divini redemptoris, v kateri je izrecno pre-
povedano vsako sodelovanje s komunisti, je bil temeljni smisel 
cerkvenega idejnega in vzgojnega delovanja. Ves predvojni čas 
je Cerkev s škofom Rožmanom na čelu opominjala katoliško 
občestvo na nevarnost komunizma – ne pa tudi nacifašizma, 
čeprav je bil ta tako rekoč pred vrati, recimo leta 1935 na II. 
evharističnem kongresu za Jugoslavijo v Ljubljani – in ga tako 
rekoč pripravljala na usodni spopad »na življenje in smrt«.
Za takšen cilj je seveda potrebna posebna ideologija. Takšna, 
ki je prevrednotila nekatere temeljne vrednote, kakor jih sicer 
pripisujemo katoliški veri.

Najprej gre za prevrednotenje ali posebno razumevanje 
človekove vesti. Vest, ki naj bi sicer veljala za nezmotljivi Božji 
glas v človeku, »more biti zmotna«, pravi Ignacij Lenček. Človek 
»mora skrbeti za pravo vest, to je za vest, ki odgovarja res-

nici, objektivnemu dejanskemu stanju«. Zato, pravi Lenček, 
»ni logično zaključiti: vest mi pravi, torej je pravilno«. Človek, 
posameznik, vernik torej sploh nima osebnega »kompasa« za 
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svoje delovanje! »Prav iz te zavesti človeške zmotljivosti me vest 

uči in nagiba, da moram iskati pomoči tudi drugje, tudi pri 

avtoriteti, posebno pri oni, ki me v vesti veže in ki mi s svojo 

v Bogu osnovano nezmotljivostjo jamči za pravo oblikovanje 

vesti.« Brez avtoritete torej z vestjo ni kaj! Kaj pa je to resnica, 
»objektivno dejansko stanje«, pa ve edino le Cerkev. Človek se 
moti, Cerkev nikoli. Še več: »V konfliktu med svojo sodbo in 

sodbo Cerkve bo oni, ki prizna avtoriteto Cerkve, ravno v imenu 

svoje vesti odstopil od svojega mnenja ali celo prepričanja, če 

ne bo hotel grešiti proti svoji lastni vesti. V tem smislu je torej 

svoboda vesti omejena, omejena po zunanji stvarnosti.«
 1 Iz tega 

sledi: tudi če ti tvoja osebna vest narekuje, da nečesa ne smeš 
storiti, moraš to storiti po avtoriteti, ki te v vesti veže, oziroma 
tudi če nečesa ne želiš, ne moreš storiti po svoji vesti, moraš to 
storiti po avtoriteti, ki te po vesti veže. S tem pa je seveda tudi 
odgovornost za tvoja dejanja padla na avtoriteto, ki te v vesti 

veže, kajti če je poslušnost temeljna, svoboda odločanja ni 
mogoča; svoboda postane brezpogojna poslušnost – kakor sledi 
iz Mahničeve postavke: »Vernikom je zapovedano poslušati, 

vbogati, kratko in ponižno kaker ovcam – učiti, a ne soditi, ne 

zapovedovati.« In tisti, ki ne poslušajo Cerkve – imeli pa naj 
bi v svojih rokah večino političnih listov – so nepravi, so židi, 
umazani koristolovci, ponesrečeni študentje: »In taka svojat 

naj bi sodila škofe, kateri vsako besedo, vsak korak pred 

Bogom prevdarijo, ter se vedno z vestjo posvetujejo?«2 Kar ni 
dovoljeno »navadnim« vernikom, namreč posvet z lastno vestjo, 
je dovoljeno in celo naloženo škofom. Namesto svobodne volje 
stopi discipliniranje ljudstva: »Da pridemo do spoznanja prave 

resnice in ne zaidemo, moramo cerkvi bolj verovati ko svojim 

(zdravim) očem, tedaj tudi da je belo črno, ako je katoliška 

cerkev tako se izrekla.«3

1 I. Lenček: Osnove modernistične miselnosti, Revija Katoliške akcije, I 
(1940), str. 532–533; poudarila S. H.! 

2  A. Mahnič: Škofje pred sodiščem javnega mnenja; Rimski katolik III, str. 
309.

3  J. Pavlica: Slovenskim bogoslovcem; Rimski katolik VIII, Priloga, str. 59.
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S tako ideološko prevrednotenim pojmovanjem vesti je 
Cerkev že vnaprej zavezala katoličane v boj zoper komunizem 
– in jih hkrati odvezala osebne odgovornosti. Če pač ne smejo 
delovati po svoji vesti!

Druga ideološka predpostavka zadeva ljubezen do bližnjega, 

kakor je to opredelil »Antiliberalec«: Mi pa trdimo, »da največja 
katoliška odločnost, nestrpnost je največja katoliška 
ljubezen. Trdimo, da dandanes je zaradi tega tako malo 
odločnih, nestrpnih, ker jih je malo, koji bi v resnici ljubili«.4 
Tudi ljubezen do bližnjega torej ni nekaj brezpogojnega, temveč je 
prav pogojena po tem, za koga gre, kdo je vreden naše (katoliške) 
ljubezni in kdo ne; nevreden je je liberalec, ateist, vsakdo, ki 
ni z nami po geslu: Kdor ni z nami, je proti nam! Kajti »Vera je 

pred ljubeznijo«, kakor se glasi eno od poglavij Mahničevega 
razmišljanja,5 kar pomeni: »Vera sicer lehko stoji brez krščanske 

ljubezni, a ta se brez vere ne da niti misliti, kaker ne hiša 

brez temelja.«6 Krščanska ljubezen, ljubezen do bližnjega kot 
do človeškega bitja brez vere sploh ni možna, kar pomeni, da 
ga ljubimo zaradi vere oziroma sovražimo zaradi nevere. Toda, 
naj opomnim: te besede so bile namenjene vernikom – le da 
so bili liberalni … Ne gre torej niti za nevernike! To je temeljna 
sprememba v katoliški ideologiji, ki je – po mojem razumevanju 
– preobrnila krščansko izročilo »veselega oznanila«, katerega 
temelj je krščanska ljubezen do sočloveka, do bližnjika. 
Mahničevsko postavljena ljubezen je sektaški princip, ne pa 
temelj za spravo. Ljubezen se meri po pristajanju vernika na 
»katoliško načelo«, kar pomeni brezpogojno poslušnost Cerkvi. 
In to načelo je primarno, ne ljubezen. Zato naj bi bilo temeljno 
vprašanje, »kdo je ta, na katerem se mora dejanski skazovati 

naša ljubezen«. In odgovor: »To vprašanje z odgovorom je pa 

teoretično, ne praktično, recimo: je načelnostno. In le po tem, 

4 Pod naslovom Raznoterosti je podpisani »Antiliberalec« citiral kot posebej 
primerno, pozitivno misel D. Felixa Sarda y Sulvanyja; glej Rimski katolik 
IV, str. 387; poudarjeno v originalu.

5  A. Mahnič: Vera in ljubezen, Rimski katolik II, str. 4.
6  Prav tam, str. 5–6.
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kaker odgovorimo na nje, se določuje tudi naša ljubezen, se 

določuje način ljubezni in sredstva, katera moramo izbrati, 

da jo izvršimo. Po načelih se spreminja ljubezen«.7 Se pravi: 
nekoga ljubimo, dokler pristaja na Naša načela, dokler je 
koristen za najsvetejše koristi, za koristi Cerkve, ko ne koristi 
več, ga ne ljubimo več. Je naš nasprotnik, se pravi: sovražnik.

V isti kontekst spada tudi odnos do sprave; s tistimi, 
pravi dr. Mahnič, ki jim je ljubo, »naj se še dalje zibljejo v 

sladkih sanjah, da mi bo mir in sprava z liberalci prinesla 

zlato Slovenijo … Nam pa naj ne zamerijo, ako nočemo z 

njimi deliti takih sanj …«. Z liberalci niti sanjati ni mogoče, 
da bi skupaj naredili kaj dobrega za lastno domovino. »Ne, 

mi bomo nad vse visoko držali zastavo katoliškega načela. 

Kdor hoče v to priseči, mu podajamo roke v spravo, v skupno 

delovanje. Na podlagi katoliškega načela se hočemo objeti, 

ljubiti. Kdor tega načela ne priznava, ne išči zveze z nami, 

on je naš nasprotnik.«8 Gre za boj z nasprotnikom: »V tem 

boji gre tedaj za življenje in smrt mej katoličani in liberalci.«9 
Nasprotnik, s katerim izklicuješ boj na življenje in smrt, je 
pojmovan kot sovražnik, še več, nasprotniki so »sovražniki 

Božji«.10 »Katoliško načelo« je torej kriterij »delitve duhov«, ne 
združevanja, delitve na »naše«, povsem poslušne Cerkvi, in na 
sovražnike. Kdor bi izkliceval spravo mimo vere, bi razglašal 
»bratoljubje brez ozira na Boga«.11 To pa se pravi brez ozira 
na Cerkev. Med Cerkvijo in Kristusom, Bogom, je enačaj, brez 
znotrajistovetnostne razlike. Temeljno je vera, katere nosilka 
in pričevalka je Cerkev. 

In kdo ali kaj je Cerkev? Cerkev so njeni duhovni 
od najnižjega kaplana do papeža, »od Boga posvečeni, 

7  Prav tam, str. 149; poudarjeno v originalu.
8 A. Mahnič: Vera in ljubezen; Rimski katolik II, str. 4; poudarjeno v originalu.
9  Prav tam, str. 2.
10  A. Mahnič: Najnovejša socijalno-politična revolucija pa cerkev in država; 

Rimski katolik VI, str. 443.
11  A. Ušeničnik: Kristus in socijalna demokracija; Rimski katolik VIII, str. 

352; poudarjeno v originalu.
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pooblaščeni ljudje, so edini posrejevalci mej Bogom in 
človeštvom; (…) oni edini so – sveta mati katoliška cerkev; 

izven teh oseb ne najdemo niti sence od tega, kar se 

zove mati cerkev«.12 Njene koristi so »najsvetejše«. Tako 
dr. Mahnič svetuje francoskim katoličanom, naj »zatajijo 
partikularistične politične želje, naj ne razcepljajo moči radi 
političnih teženj zanemarjajoč vsem najvišje, najsvetejše 
koristi – verske. Poslednjim treba vse drugo podrediti«.13 
Takšen nasvet je logičen, kajti vera naj bi bila bistvo nekega, 
vsakega naroda: Pravi Slovenec je veren; kdor ni veren, ni 
pravi Slovenec. Katoliška vera je ime, »slovenski« je priimek; 
tisto torej, kar slovenski narod identificira kot slovenski, je 
vera – ne glede na to, da je na svetu veliko različnih narodov! 
Zatorej je treba ohraniti vero, da bomo ohranili slovenski 
narod! Ohraniti vero pomeni ohraniti Cerkev v katerih koli 
pogojih. Ni važno, ali gre za republiko ali za monarhijo; tako 
je zakoličil dr. Janez Kraljič: »Gre za teoretska razglabljanja 

političnega značaja, dokler ne zadenejo vprašanja interesov 

Cerkve. Če pa nasprotniki pritirajo politiko do oltarja, takrat 
vprašanje neha biti teoretsko; ni več zasebno, marveč javno; 
takrat ima Cerkev pravico in dolžnost, da govori javno in 
obvezno za vse katoličane. Dvomno preneha biti dvomno, 
iz teoretskega okoliša preide v dejanskega; iz dejanskega 
v javnega. Iz navedenega sklepamo, da si Cerkev prisvaja 
pravico v izvestnih okoliščinah veljavno odločati o političnih 
vprašanjih.« Katoličan, ki bi odrekal te svete pravice Cerkvi, 
»dejansko ne bi bil dober katoličan«. Kajti velja: »Kader govori 
Cerkev, tam katoličan posluša in uboga.« Kar pomeni: »Vse 
mora služiti najvišjemu cilju, da se ohrani vera in država.« To 
še posebej velja za Katoliško akcijo (KA): »O KA veljajo škofijske 
odločbe. Kar je oblast določila, ni več dvomno. (…) Kdor stavi 

12 A. Mahnič: Magister Hus – redivivus!; Rimski katolik IV, str. 4; poudarjeno 
v originalu.

13  A. Mahnič: Politične svatbe; Rimski katolik VI, str. 21; poudarjeno v origina-
lu. Gre seveda za Cerkev v ožjem pomenu besede, ki po Božji volji upravlja 
Cerkev v širšem pomenu besede, Cerkev kot občestvo vernikov.
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pogoje, pod katerimi bi v KA delal in v kakšni KA bi delal, 

nima dobre volje.«14

»In kaj tedaj ostane katoličanom?« se vpraša dr. Mahnič. 
In si odgovori: »Ločiti se od liberalcev! In to iz ljubezni do tiste 

domovine, kateri ne morejo v zvezi z liberalci služiti.«15 Vernim 
Slovencem je »nemogoče skupno za narod delovati z brezverci 

– tudi slovenskimi«, se glasi poglavje njegovega članka Vera in 
ljubezen. Naj poudarim, da je Mahničevo prizadevanje za ločitev 
duhov zadevalo zgolj verne ljudi; tudi liberalci so bili verni 
ljudje, zahtevali so le ločitev vere od države, laično (državno) 
šolo, svobodo vesti itd. Ločitev duhov je torej zarezala med 
katoličani samimi – in ta zareza, ta prepad je do svojega izraza 
prišel dejansko šele med drugo svetovno vojno. Seveda je vse 
to, o čemer smo govorili, bila ne le politika Katoliške cerkve na 
Slovenskem, temveč je bila politika Vatikana. 

Ne da bi analizirala, le navedla sem nekaj citatov, ki pred-
stavljajo oporne točke radikalne katoliške ideologije, da bi zgolj 
nakazala tisti ideološki temelj in okvir, ki mu je bil zavezan 
tudi dr. Gregorij Rožman in slovenska Katoliška cerkev sploh. 
Navedeni citati kažejo, kako se ista logika kaže celo v različnih 
obdobjih in v različnih obdobjih celo pride do lastne uresničitve, 
postane »meso in kri«. Ta ideologija je še danes nepresežena 
dediščina Katoliške cerkve. Seveda posodobljena – za analizo 
znotrajistovetnostnih razlik na tem mestu ni prostora.

No, kljub izklicevanju boja na življenje in smrt z nepravimi 
katoličani in brezverci oz. komunisti pa je ob okupaciji Cerkev 
prekinila svoj sovražni govor. Škofova lojalnostna izjava italijan-
skemu okupatorju je bila v okviru pravil mednarodnega vojnega 
prava. Škof je opozarjal ljudi na zadržanost, na to, naj varujejo 
svoja življenja in imetje. Celo spiska komunistov ne Cerkev ne 
policija nista predali okupatorskim oblastem in so se komu-
nisti v začetku okupacije svobodno sprehajali po Ljubljani. 
14  Janez Kraljič: In dubiis libertas …; Revija Katoliške akcije, l (1940), str. 

104–105, 113. Poudarjeno v originalu.
15 A. Mahnič: Vera in ljubezen, Rimski katolik II, str. 149 in 145. 
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Preveriti bi bilo treba hipotezo, da do državljanskega spopada 
med vojno ne bi bilo prišlo – vsaj ne v takem obsegu – če ne 
bi Komunistična partija (KP) začela t. i. drugo fazo revolucije, 
ko je začela z likvidacijami tudi nedolžnih ljudi, t. i. »razrednih 
sovražnikov«. Potem pa se je vse spremenilo. Vsaj v začetku je 
bila vsaka likvidacija – še posebej, če dejansko ni šlo za izda-
jalce – nekaj čisto novega, groznega, še posebej v Ljubljanski 
pokrajini, kjer okupator ni začel z radikalnimi operacijami. In 
škof Rožman je ravnal predvsem iz položaja v svoji škofiji – in 
pa seveda iz svoje ideologije, v kateri sta imeli vera in Cerkev 
kot njena nosilka in pričevalka prvo mesto. 

Naj na tem mestu le omenim drug/drugačen tok znotraj 
katolištva, namreč križarji, ki so – nasprotno od radikalnega 
cerkvenega pojmovanja – že v dvajsetih letih prinesli na dan 
drugačno pojmovanje: zanje je bil narod »posoda vere«; če 
hočemo torej ohraniti vero, moramo ohraniti narod, »posodo«, 
v kateri vera lahko sploh eksistira. Križarji so razglašali spravo 
med vsemi ljudmi; po njihovem mišljenju je bila ljubezen do 
bližnjika neposredno ljubezen do Boga – in ne obratno kot 
tradicionalna (mahničevska) Cerkev, ki je razglašala ljubezen 
zaradi načel, zaradi pripadnosti Cerkvi. Križarji pa so bili 
ideološki predhodniki krščanskih socialistov, ki so se pridružili 
narodnoosvobodilnemu boju, ker so presodili, da je v nevarnosti 
narod kot »posoda vere«. 

To, da je vera bistvo naroda prvo in ne sama eksistenca 
naroda, je bila temeljna postavka katoliške politike med vojno. 
Ohraniti vero! Ohraniti Cerkev in njene »svete koristi«! S tem 
bomo ohranili narod – »pa četudi jih nekaj odpade« …!

S partizanskim nasiljem se je porodila potreba po 
samoobrambi, predvsem vasi. Protirevolucija se je širila. Pri 
tem je imel Rožman svojo vlogo, ne le kot moralna instanca, 
temveč – ker je okupator prepovedal politične stranke – je imel 
ipso facto tudi politično vlogo. Ne le načelno, tudi dejansko. 
Pri ustanavljanju vaških straž, pri oborožitvi duhovnikov – 
povsod je imel svojo besedo. Ni prostora na tem mestu, da bi 
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navedla vsa dejanja in besede, ki ga moralno obremenjujejo. 
Dejstvo je, da je bila nevarnost komunizma zanj večja kot 
nevarnost okupatorja. Pravzaprav je bil s tem, da so Italijani 
pustili Cerkev in vero pri miru, povsem zadovoljen – še posebej 
v primerjavi z nemško okupacijo in nasilnim ponemčevanjem 
in preganjanjem duhovnikov.

Kolikor večje je bilo komunistično nasilje, toliko večja je bila 
protirevolucija. In obratno. Druga drugi sta bili v vzpodbudo. 
Bila so obdobja, ko je bil okupator le še v ozadju, kot »opazova-
lec«. KA, ki ji je bilo položeno v ideološko zibko, da so »Kristusova 

vojska«, je dejansko postala rezervoar protirevolucije. Nekateri 
duhovniki, člani KA in drugi, so pošiljali sezname ljudi, ki so 
bili naklonjeni OF (za kar so dobivali tudi plačilo). To so – kot 
zvesti jugoslovanski vladi v Londonu – počeli, četudi je bilo 
izdajstvo okupatorju sankcionirano tudi v kazenskem zakoniku 
stare Jugoslavije. Pri vsem, kar so okupatorji poslej počeli, so 
imeli zraven svoje prste tudi izdajalci, saj okupator, ko pride na 
tuje ozemlje, ne pozna nikogar. Tisoči in tisoči so bili poslani v 
koncentracijska taborišča, bili mučeni ali ubiti ali pa so padli 
v spopadu z okupatorji. To, za kar si je Mahnič tako prizadeval, 
namreč delitev duhov, se je izvršila na grozen način – kot pravi 
prepad med pravimi in nepravimi, med našimi in ne-našimi – 
od katerih je seveda vsaka stran štela svoje »ovčice«.

Dr. Rožman je spregledal nekaj bistvenega: namreč, da 
je bila tedaj, ko je bil prvi človek ubit pod geslom »V imenu 
Kristusovih ran naj umrje partizan!« prestopljena tista meja, 
prek katere človek – morda še prav posebej kot vernik – ne bi 
bil smel. V obraz zarezana rdeča zvezda je bila krvavi simbol 
tega prestop(k)a. In konec je bilo pasivne kolaboracije, postala 
je aktivna, krvava! Rožman je sam izrekel zarečeno sodbo nad 
svojim sodelovanjem v bratomornem boju in s tem tudi nad 
samim seboj, ko je dejal: »Bratomor je v nebo vpijoč greh (…), 

greh pred Bogom in zločin nad narodom. Sodeležuje pa se 

na teh grehih vsak, ki jih odobrava in s kakršno koli podporo 

pomaga, da se morejo vršiti …« Kajti: »Edini Bog je gospodar 
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nad človeškim življenjem … Bog je z neizbrisnimi črkami 

zapisal: Ne ubijaj! (…) Le on sam, gospodar nebes in zemlje, 

je tudi gospodar človeškega življenja in človeškega imetja. On 

sme razpolagati z njim, noben človek tega storiti ne more brez 

greha, ki vpije z zemlje do neba po maščevanju.«16 Rožmanova 
kritika je bila sicer namenjena partizanskim likvidatorjem, se 
pravi drugim … Toda tudi sam je bil soodgovoren za bratomor!

Enako se je dogodilo komunistom, ki so se zarekli z 
naslednjimi besedami – potem, ko so ugotovili, da je večina 
ljudi proti okupatorju: »Neodpustljivo bi grešil nad slovenskim 

narodom, kdor bi pričel sedaj, ko je slovenska narodna 

enotnost v slovenskih narodnih množicah doseženo dejstvo, 

izpodkopavati to najvišjo nacionalno dobrino naših težkih 

in usodnih dni.«17 Še več! »Enotnost v slovenskih narodnih 

množicah« naj bi bila Osvobodilna fronta in zanjo gre! Pa spet 
zarečene besede: »zdaj je enotnost najvišja zapoved«. In kdor 
tega ne bi upošteval? »Kdor pa bi kakorkoli želel razrušiti 

sveto in nedotakljivo enotnost Osvobodilne fronte slovenskega 

naroda, ta bi se s samim takim dejanjem uvrstil med izdajalske 

pomočnike fašistovskih zločincev.«18 Očitek in grožnja sta bila 
sicer namenjena drugim, nasprotnikom oziroma »notranjim 
sovražnikom«, toda kdo je bolj rušil enotnost OF kot komunisti 
sami s svojim sektaštvom do zaveznikov, krščanskih socialistov 
in drugih ne-partijcev? S čimer so nadaljevali še po vojni, do 
politične izničitve krščanskih socialistov in vsakršne opozicije – 
in s šikaniranjem celo nekdanjih svojih partizanskih soborcev, 
»zaveznikov«!? 

Obe strani sta nastopali »v imenu vsega naroda«, Cerkev v 
imenu božjega pooblastila, v imenu »Božjega radikalizma«,19 
16 Citiram po knjigi Tamare Griesser Pečar in Franca Martina Dolinarja: 

Rožmanov proces, str. 85 in 86.
17 Novoletna poslanica Osvobodilne fronte; citiram iz zbornika Dokumenti 

ljudske revolucije I; izdal Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Lju-
bljani (IZDG), Ljubljana 1962, str. 258.

18  Prav tam, str. 50.
19 A. Mahnič: Cerkev in država; Rimski katolik VIII, str. 323.
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v imenu Boga torej, Partija pa v imenu »objektivnih zakonov 
zgodovine«, zaradi katerih naj bi bila »poklicana stati na čelu 

te borbe in jo voditi do zmage«.20 Druga drugi sta spodbijali 
legitimnost. O spravi tako ni moglo biti in ni bilo niti govora, 
nasprotno, obe strani sta enako radikalno nastopali zoper 
kakršen koli medsebojni sporazum; nobena ni bila pripravljena 
na to, da bi drugi priznala pravico do – sicer izključujočih se 
– ciljev, o katerih prevladi pa bi odločali ljudje na svobodnih 
volitvah po osvoboditvi. In obe sta – ko sta izključevali druga 
drugo – valili krivdo druga na drugo; le svojih krvavih rok ni 
videl nihče.

Radikalno, večdesetletno zavestno gojenje ločevanja duhov, 
najprej s cerkvene strani, kasneje po Komunistični partiji v ob-
liki »razrednega sovraštva«, je v vojni rodilo svoje sadove. Vojna 
pač vse radikalizira. Ko je enkrat prestopljena meja svetosti 
življenja sočloveka, še posebej – za naš primer – sorojaka, 
sodržavljana, se vse odvija tako rekoč samodejno.

Poleg soodgovornosti za ustanovitev vaških straž (MVAC), 
oborožitve duhovnikov izključno za domobranske vrste, 
neprestano demoniziranje komunistov, enačenja partizanov s 
komunisti in odklanjanjem narodnoosvobodilnega boja sploh, 
menim, da je sporna Rožmanova vloga pri zaprisegi nemški 
oboroženi sili, stoječi »pod poveljstvom Vodje Velike Nemčije«. 
Predlog zaprisege je poznal, pa je vseeno samo zaprisego 
posvetil z mašo (gre za prvo zaprisego). Na politični ravni je 
zaprisega pomenila ukinitev znotrajistovetnostne diference 
med okupatorsko in domobransko vojsko. Z zaprisego je 
kolaboracija postala legalna. (Mihajlovićevi četniki na primer 
niso zaprisegli okupatorju.) Druga zaprisega pa je bila izvedena 
celo po ustanovitvi vlade Tito–Šubašić, ki je predstavljala 
kontinuiteto s starojugoslovansko vlado in je bila prisega 
Nemcem torej tudi s te strani sporna – če so se pač ves čas 
vojne sklicevali na legalno jugoslovansko vlado v inozemstvu!
20  Novoletna poslanica Osvobodilne fronte; Dokumenti ljudske revolucije I, 

str. 29.
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Maša, ki jo je daroval škof Rožman, ni pomenila le pomir-
itve dvoma vesti domobrancev, ali delajo prav, temveč je dala 
sami zaprisegi globlji, višji, posvečen pomen. Posvetila je njeno 
pravilnost pred Bogom.

Škof Rožman je bil za vse moralna avtoriteta, za Italijane, 
domobrance in tudi za partizane in nanj so se tudi obračali 
vsi: Italijani, Nemci (njim je predlagal generala Rupnika za 
prezidenta). Na škofa Rožmana so se obračali tudi partizani, 
predvsem krščanski socialisti, roteč ga, naj bo vsaj nevtralen. 
Obračali so se nanj zato, ker je bil škof, najvišji poglavar v 
ljubljanski škofiji. Vsem, ki jim je odgovarjal (partizanom ozi-
roma krščanskim socialistom ni!), je odgovarjal kot škof – ne kot 
kakšen zasebnik, privatnik. Zato gre pri njem ne le za osebno, 
temveč za funkcionalno odgovornost. Res je za veliko ljudi 
posredoval pri okupatorskih oblasteh – toda to je lahko le kot 
škof, spet po svoji funkciji. Zato ta dobra dela (čeprav je šlo v 
večini primerov za ljudi, ki so potem vstopili v vaške straže!) ne 
pretehtajo njegove funkcijske odgovornosti za ravnanje proti-
revolucijskih sil niti ne njegove soodgovornosti za državljansko 
vojno med drugo svetovno vojno. Opravičevanje Rožmana, da 
on pač ne more biti odgovoren za delovanje (predvsem) dela 
duhovščine, ki je prestopila meje pasivne kolaboracije in ki si 
je dejansko umazala roke s krvjo, ga ne opraviči. Ne le zato, ker 
je dopuščal oborožitev duhovnikov, in ne le zato, ker dejansko 
ni nikogar za zločine kaznoval (mu odvzel pravico opravljanja 
obredov ali ga celo izključil iz cerkvenega občestva). Takšno 
opravičevanje je enako, kakor je opravičevanje Komunistične 
partije, da ni kriva za »sektaške svinjarije« nekaterih sektašev, 
ki so »prekomerno« pobijali »izdajalce« – dejansko pa velikokrat 
svoje »razredne sovražnike«. Gre za odgovornost tistega, ki je 
neko politiko utemeljeval, zapovedoval »generalno linijo« in tako 
v splošnem določal tudi metode za uresničitev svojih ciljev. Tisti, 
ki je storil nekaj »več«, je lahko to storil le na podlagi tistega, kar 
je bilo proglašeno za trenutni »prav«. Vsaka stran je določala, 
kaj je to ravno prav, in vsaka je za svojo politiko in ravnanje 
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odgovorna; ta odgovornost je neprenosljiva na drugega, na 
nasprotnika oziroma sovražnika.

Da človekove vesti ni mogoče izenačiti s poslušnostjo, da je 
ni mogoče preklicati, je dokaz Rožmanov dvom: do smrti naj bi 
se bil spraševal in pred smrtjo naj bi bil celo dejal, da čedalje 
bolj vidi, »da bi bilo manjše zlo, če se ne bi z orožjem upirali 

komunistom«. Spregovorila ni le starejša modrost, temveč – 
menim – predvsem njegova vest. Ja, prihranjenih bi bilo veliko 
življenj, če bi se bil odločil drugače!

Rožmanova eksistencialna nedolžnost

Morda je iz mojega predhodnega razmišljanja kdo dobil vtis, 
da Rožmana demoniziram, da ga kot človeka, kot enkratno 
človeško bitje krivim, absolutno krivim za vsa njegova dejanja, 
pota in stranpota. Pa ni tako! Toda razločevati moramo ravni 
obravnave! Na socialni in politični ravni gre za vprašanje 
»krivde in greha«, če se je kdo z njimi obremenil – in kdo se ni 
s čim? Socialna in politična situacija te nekako kar »čaka« in 
tudi vloga v njej ti je nekako določena – zato sem Rožmanovo 
deloma tudi predstavila. Rožmanova ideologija je nasledek 
Mahničeve – ni si je »izmislil« sam. Zgodovinske situacije so v 
bistvu enkratne, neponovljive. Nihče ne more stopiti na mesto 

Rožmana in nihče na svetu ne more z gotovostjo reči, da bi – v 
enaki situaciji – ravnal drugače! Zato ga tudi nihče ne more, 
nima te moralne pravice, absolutno okriviti niti za njegova 
lastna dejanja ne! Bi sama ravnala drugače? Ne vem! In ta »ne 
vem« mi jemlje pravico, da bi ga obsojala kot človeka, kot bitje 
svoje enkratne resnice.

Še več: na eksistencialni ravni je vsak človek nedolžen; nihče 
se namreč ne rodi po svoji volji, ne določi si ne časa ne kraja, 
ne naroda ne jezika ne spola – vse to mu je v bistvu določeno, 
podarjeno. Zato nihče nima pravice demonizirati nikogar! Ko 
pa je neko življenje sklenjeno, velja: O mrtvih vse dobro! Pustiti 
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mrtvim, da počivajo v miru, pomeni prav to: da jih ne kličemo 
– metaforično rečeno – še na posmrtno odgovornost. Vsako – 
tudi tole moje – pogrevanje krivd in grehov škofa Rožmana je 
na nek način svetoskrunsko dejanje. Kakor vsak človek ima 
tudi nesrečni škof Rožman pravico, da počiva v miru in da 
počiva v zemlji svojih prednikov, zato iskreno želim, da bi ga 
prekopali v slovensko zemljo. Kajti naš človek je, spada v našo 
zgodovino, torej v našo, slovensko identiteto. Vsa zgodovina je 
naša – »naša« seveda v smislu eksistenciala, ne v ideološkem 
smislu po reklu: Kdor ni z nami, je proti nam. Sama nimam 
nobene zveze z domobranstvom – in vendar vem, da je tudi 
domobranstvo moja zgodovina. Ker je vsa slovenska zgodovina 
moja – enako, kakor je tvoja!

Zakaj pa kljub temu vedenju vendarle »pogrevam« škofove 
»krivde in grehe«? Zato, ker se tudi današnja Cerkev ne ogradi 
od socialno in politično spornih dejanj Cerkve kot institucije 
v naši polpretekli zgodovini. Zato, ker se tudi današnja Cerkev 
enači z domobranstvom. Vidni dokaz za to niso le t. i. farne 
plošče, na katerih so izpisana le imena domobrancev in žrtev 
revolucije – kakor da partizanskih žrtev, katoličanov, ni bilo 
in še več, kakor da ni bilo žrtev, ki so jih zakrivili domobranci 
sami kot »borci Kristusa Kralja«! Tudi mnogi partizani so 
bili katoličani in celo zelo verni ljudje! Le berite Pisma na 
smrt obsojenih: nobene ideologije, nobenega komunizma, le 
vera v Boga in prepričanje, da so ravnali prav, ko so se uprli 
okupatorjem! 

Današnja Katoliška cerkev jih gladko spregleda, se pravi: 
izriva iz svojega občestva! Še več, današnja Katoliška cerkev 
še vedno zganja protikomunizem – kakor da bi se bil leta 
1990 šele začel, ne pa kot sistem končal. O spravi dejansko ne 
razmišlja, namreč o spravi kot pristajanju na pravico vsakogar, 
da ima svojo resnico, svoje politično, ideološko ali kakršno koli 
že prepričanje – saj ravno to je sprava: vztrajanje na svojem, a 
hkrati priznavanje legitimnosti vsem ideologijam, prepričanjem 
– ob hkratni pripravljenosti na sožitje z njimi.
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Pomen dogajanja v polpretekli zgodovini za 

sedanje rodove

Večkrat slišimo predvsem mlajše, da jih preteklost nič 
ne zanima: »Le kaj imam jaz z njo?« Zakaj bi se jaz čutil 
soodgovornega za pretekla dogajanja, za »krivde in grehe« 
mojih predhodnikov, ideoloških ali rodovnih. Ne, ne tiče se 
vas! Nič nimate s preteklostjo! – In vendar imate z njo vse! 
Nerazčiščeno razmerje do preteklosti je tisto, kar nas hromi tudi 
pri napredku, predvsem pa v tem, da ne zaživimo svobodneje, 
bolj sproščeno, bolj prijazno. Včasih je vzdušje v družbi kar 
zasičeno s sovraštvom. In to je to! Preteklosti se ne da spremeniti, 
zato ne morete biti ne krivi ne odgovorni zanjo. Odgovornost 
vas veže na in za prihodnost. Prihodnosti pa ni brez sedanjosti 
in sedanjosti ne brez preteklosti. Dogajanje danes rojeva 
prihodnost. In dogajanje danes je refleks preteklosti. Mladi 
nočejo bremena preteklosti – hkrati so ves čas pod njegovim 
pritiskom: nasprotovanj, diskvalifikacij, občutka nesproščenosti, 
nesvobodnosti; vse je nekam »zateženo«, smrtno resno … Branijo 
se z ravnodušnostjo, z ignoranco – do preteklosti sploh. Kako 
naj bi se sicer branili pred nami, ki smo še vedno pol koraka v 
preteklosti? Toda, ko se vprašaš: »Od kod vse to?« – si že na poti 
refleksije, iskanja odgovorov.

Če zanikaš preteklost, ker da se te pač ne tiče, zanikaš tudi 
identiteto lastnega naroda, lastne kulture, ki je tvoja eksisten-
cialna in socialna zibelka. Preteklost zadeva narod kot tak in v 
celoti: narod, ki ne pozna lastne preteklosti in napak ter zmot, ki 
jih je v preteklosti počel sam nad seboj, je v nevarnosti, da enake 
napake še kdaj v prihodnosti ponovi. Seveda v drugačni situaciji, 
pa vendarle … Le kdor se preteklosti, njenih poti in stranpoti zave, 
se lahko izogne čerem, ki morda čakajo nekje v prihodnosti.

Seveda ni dovolj le poznati napak in zmot iz preteklosti, nu-
jen je tudi »poračun«. »Poračun« pa ni »enako z enakim«, temveč 
katarza. Dopustiti moramo, verjeti moramo, da je vsakdo pred 
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nami živel in delal, kakor je mogel in znal, v pogojih, ki mu niso 
bili na razpolago, ki si jih ni sam izbral. Osebna resnica, osebno 
prepričanje – pa če je še tako zmotno in škodljivo – spada v 
dostojanstvo vsakega človeka. Ne izključevati nikogar iz svoje 
kulture v najširšem pomenu besede! 

Pogoj za to, da začnemo znova, drugače, je sprava. Sprava 
– glede preteklosti – je mogoča, če vsaka stran v sporu najprej 
sama sebi prizna in obžaluje napake in zmote, ki jih je naredila v 
preteklosti. Ne kriviti drugega za lastna dejanja! Ne objektivirati 
lastne krivde v absolutno krivdo drugega! Če to počneš, le 
nadaljuješ ravnanje po isti logiki, ki nas je nekoč že zavrtela v 
državljanski spopad. Najprej mora vsaka stran priznati svoje 
napake in si jih sama sebi odpustiti, se osvoboditi preteklosti 
kot more, ki jo je treba vedno znova zanikati (kot soodgovornost 
za zla dela) oziroma utemeljevati (če gre za lastne absolutne 
zasluge za dobro delo) … Sprava pomeni pieteto do mrtvih in 
sočutje do živih, do vseh živih, »naših« in »ne-naših«, pa vendarle 
vseh naših – nas samih. Gre za ponovno prevrednotenje, bolje 
rečeno za vrnitev izvirnega pomena nekaterim vrednotam. 
Ljubezen do bližnjega je namreč v družbi, med državljani 
toleranca, strpnost. Strpnost do drugačnega mišljenja in do 
sočloveka sploh je že znak sprave. Sprava ni neko idealno 
stanje, kjer bi se vsi strinjali, imeli eno/enako mišljenje o 
preteklosti in sploh o vsem. To bi bilo pravo nasprotje spravi, 
saj bi predpostavljalo poenotenje vseh na eni Resnici in s 
tem nasilje nad drugače mislečimi. Sprava je neprestano 
prizadevanje za sožitje. Za mir med nami!

To, da moramo poznati preteklost, ker nas zadeva in pri-
zadeva, seveda ne pomeni, da bi morali pa zdaj vsi študirati 
zgodovino! Pomeni, da gojimo zavest o nacionalni identiteti 
in njeni notranji kontinuiteti, zavest, da vsi spadamo vanjo in 
da jo tudi sami, danes in tukaj, s svojimi upanji, hrepenenji, s 
svojimi resnicami in zmotami gradimo. Sprava je nov začetek. 
Da ga le ne bi spet zamudili! Da bi gradili, ne podirali! 

Tako in samo tako gradimo ta naš čudoviti svet! 
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Dr. France M. Dolinar

LJUBLJANSKI ŠKOF GREGORIJ ROŽMAN 
MED PASTORALO IN POLITIKO

Slovensko zgodovinopisje ocenjuje Rožmanovega prednika 
ljubljanskega knezoškofa Antona Bonaventuro Jegliča (1898–
1930) kot izrednega dušnega pastirja in pronicljivega politika. 
Temeljne smernice svojega pastoralnega dela je škof Jeglič 
opredelil v škofovskem geslu 'Pridi k nam tvoje kraljestvo 

po Mariji'. V svojem prvem pastirskem pismu je zapisal: »Da, 
samo to želim, da utrdim med Vami kraljestvo božje, da je 
razširjam, da je branim proti sovražnikom. Potrebne pomoči 
pa pričakujem od mogočne Matere božje in prečiste Device 
Marije.«1 Jeglič je torej svojo nalogo kot ljubljanski knezoškof 
opredelil kot izrazito versko, kot izrazito pastoralno poslanstvo. 
Tega temeljnega načela se je dosledno držal do svoje smrti. 
Tudi takrat, ko je bil prisiljen poseči na politično področje, je 
to storil v zavesti, »da brani božje kraljestvo proti sovražnikom«. 

Za svojega naslednika na ljubljanskem škofovskem sedežu 
si je izbral mladega in perspektivnega profesorja cerkvenega 
prava na ljubljanski Teološki fakulteti dr. Gregorija Rožmana 
(1930–1945/59). Pri tem je pomenljiva njegova utemeljitev iz-
bora, namreč, da želi imeti naslednika »secundum Cor Jesu«, 
kot je zapisal v sporočilo duhovnikom.2 Odločnost Jegličeve 
odločitve dokazuje njegovo pismo nunciju Hermenegildu Pe-
legrinettiju, v katerem je zapisal, da se »pomožnemu škofu raje 
odreče«, če na to mesto ne bo imenovan dr. Rožman.3

Jeglič pastoralist in politik je očitno hotel imeti za 
svojega naslednika izrazitega pastoralista in ne politika. 
Na pastoralnem področju ju je združevala evharistična in 
marijanska usmerjenost, skrb za družino kot temeljno celico 

1 LŠL, 4/1898, str. 47.
2 LŠL, 3/1929, str. 40–41. 
3 F. M. Dolinar, Ljubljanski škofje, Ljubljana 2007, str. 390.
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krščanske družbe ter skrb za mladino, na kateri sta gradila 
prihodnost slovenskega naroda. V teh točkah sta si bila 
Jeglič in Rožman tako blizu, da bi lahko rekli, da je Rožman 
pravzaprav nadaljeval in nadgrajeval pastoralni program, 
ki ga je v 32-ih letih svojega škofovanja v ljubljanski škofiji 
uveljavil škof Jeglič. Čeprav se politiki ni nikoli odrekel, je 
Jeglič vendarle v zadnjem obdobju svojega vladanja ljubljanski 
škofiji dajal prednost pastoralni dejavnosti. Rožmana je očitno 
cenil kot politično neangažiranega človeka, in to je Rožman 
nedvomno bil, čeprav je še kot profesor v Celovcu in nato v 
Ljubljani o političnih vprašanjih razmišljal, jih spremljal in 
se do njih v ožjem krogu tudi opredeljeval.

Rožman je bil izrazito pastoralno usmerjen že kot študijski 
prefekt in podravnatelj celovškega semenišča, nato profesor 
moralnega bogoslovja in cerkvenega prava v celovškem 
bogoslovju in od leta 1920 profesor cerkvenega prava na 
ljubljanski Teološki fakulteti. Že kot kaplan v Borovljah je 
zaslovel kot odličen pridigar in iskan spovednik in to je ostal 
vse življenje. Kot bogoslovni profesor je zlasti za praznike in 
večje slovesnosti rad priskočil na pomoč svojim prijateljem 
duhovnikom na župnijah.4 V tem času so se izoblikovale 
temeljne poteze njegove duhovnosti, ki so kasneje dajale 
ton njegovi pastoralni dejavnosti kot škofa. Na prvem mestu 
moramo vsekakor omeniti evharistično pobožnost. Za vse 
življenje ga je zaznamoval evharistični kongres na Dunaju leta 
1912. Pod njegovim vtisom je napisal molitvenik z naslovom 
Presveta evharistija, ki je izšel v redni zbirki Mohorjeve družbe 
za leto 1915. Članom Združenja duhovnikov adoratorjev je leta 
1940 zapisal: »Sv. Evharistija je središče našega življenja in 
sonce vse naše pobožnosti.«5 

Druga dimenzija njegove duhovnosti je bila marijanska 
usmerjenost. Še kot duhovni pomočnik je pospeševal 

4 F. M. Dolinar, Ljubljanski škofje, str. 399.
5 G. Rožman, Pastoralne inštrukcije za ljubljansko škofijo po sklepih škofij-

ske sinode 1940, Ljubljana 1940, 18.
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ustanavljanje Marijinih družb po župnijah, na katerih je 
priskočil na pomoč. Marijansko pobožnost je nato kot škof še 
stopnjeval. Poleg posebne naklonjenosti do Marijinih družb 
je pospeševal slovesno praznovanje Marijinih praznikov in 
pobožnosti v čast Materi božji, uvedel je pobožnost prvih sobot 
za spravo grešnikov in leta 1942 (30. maja) posvetil ljubljansko 
škofijo Marijinemu brezmadežnemu srcu.6

Kot koroški Slovenec seveda ni mogel ostati ravnodušen 
do nasilja nemških nacionalistov do Slovencev. Kot dober 
poznavalec razmer je z žalostjo v srcu opazoval, kako koroški 
Slovenci po prvi svetovni vojni nasedajo avstrijski propagandi 
in njihovim obljubam. Čeprav je bil trdno prepričan, da je za 
koroške Slovence edina rešitev priključitev Jugoslaviji, se 
politično ni izpostavljal. Ni se aktivno vključil v propagando 
za Jugoslavijo, je pa že vnaprej napovedal izid plebiscita v 
korist Avstrije.7

Čeprav dejavno ni posegal v politiko, pa je teoretično 
razmišljal o nalogah Cerkve do družbe. V nedatiranem roko-
pisu z naslovom Cerkev in politika je izrecno poudaril, da ima 
Cerkev nalogo čuvati krščanske verske in moralne resnice ter 
navajati narode, da si uredijo vse življenje in dejanje v skladu 
s temi resnicami. Pri tem je Rožman izrecno poudaril, da se 
Cerkev opredeljuje samo do tistih vprašanj, ki so povezana z 
verskimi, moralnimi in cerkvenopravnimi vprašanji. Z vidika 
dogodkov med drugo svetovno vojno in po njej so vsekakor 
zanimiva njegova stališča do revolucije oziroma do »državnega 
prevrata«, kot pravi v svojem zapisu: »Cerkev je napram obliki 
vladavine indiferentna, nobene ne smatra za edino pravo; ne 
zametuje nobene, da je le sposobna doseči smoter države.«8 Ta 
je po Rožmanovem mnenju dolžnost, »da čuva pravo vseh in da 
skrbi za občo blaginjo«.9 Pač pa Cerkev »obsoja kot nemoralno 

6 LŠL, 11/1942, str. 51–53.
7 F. M. Dolinar, Ljubljanski škofje, str. 399–400.
8 Cerkev in politika, str. 6.
9  Cerkev in politika, str. 4.
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vsako nasilno spremembo vladavine, vsako revolucijo«.10 Če 
pa se je nasilen preobrat izvršil, »Cerkev uči, da je najvišja 

dolžnost vsake vlade skrbeti za občno blaginjo. Ob času 
revolucije je najvišja dolžnost vlade in državljanov čim prej 
končati kaos, zgraditi na razvalinah starega novo državo kot 
napravo obče blaginje. Ako je revolucionarna vlada dovolj 
močna in zmožna državo pozitivno urediti in dosegati njen 
smoter, potem zahteva ravno ta najvišja dolžnost vsakega 
državljana, da izvršeno dejstvo in nove nositelje oblasti prizna. 
V konfliktu dveh dolžnosti prevladuje zmerom višja, važnejša 
dolžnost – v tem slučaju dolžnost skrbeti za občni blagor«.11 Pri 
tem je Rožman kritičen tako do političnega delovanja klera kot 
do istovetenja Cerkve z določeno stranko.12 V tem kontekstu 
bomo laže razumeli lojalnostno izjavo obeh slovenskih škofov 
okupatorskim oblastem v začetku druge svetovne vojne.

V predavanju z naslovom Cerkev in država, ki ga je imel 
28. avgusta leta 1923 na petem katoliškem shodu v Ljubljani, 
pa je Rožman izpostavil katoliška načela o razmerju Cerkve 
do države.13 »Vir vsake oblasti, tudi politične, je Bog,« pravi 
Rožman. »Dana je vsaka oblast v blagor človeštva. V vsem, kar 
je v dosego tega namena državi potrebno, je ona neodvisna 
in suverena. Suverenost države ni in ne more biti absolutna, 
ker zavisi od Boga, ki je v določenem ji namenu v svojem pozi-
tivnem pravu ter v pravicah, človeški osebi prirojenih, postavil 
državni oblasti neke meje, katerih ne sme prekoračiti, ako 
noče zlorabiti svoje oblasti proti volji Boga, v čigar imenu nosi 
meč (Rim 13, 4).«14 Tu je utemeljeno odklanjanje brezbožnega 
komunizma, ki zanika Boga in ruši krščanske temelje družbe. 
In Rožman nadaljuje: »Ker imata Cerkev in država iste ljudi za 

10  Cerkev in politika, str. 3.
11  Cerkev in politika, str. 7.
12  NŠAL, ŠAL, Škofje, Rožman, fasc. 2; Metod Benedik, Gregorij Rožman – 

profesor prava, Rožmanov simpozij, str. 35–37.
13 G. Rožman, Cerkev in država, v: Peti katoliški shod v Ljubljani 1923, Lju-

bljana 1924, str. 253–258.
14  Cerkev in država, str. 254.
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predmet, na katerega se nanaša njuna oblast, mora med njimi 
vladati urejena zveza.«15 Skupna skrb obeh so zakonska zveza, 
vzgoja otrok in šola. Razhajanje v teh točkah povzroča veliko 
škodo državljanom in državi sami. Nato se kritično dotakne 
razmer v Jugoslaviji po vidovdanski ustavi,16 ki je grobo omejila 
svobodo delovanja Cerkve. »Oznanjevanje verskih resnic je ena 
glavnih nalog katoliške cerkve in njena notranja zadeva,« pravi 
Rožman. »Zato moramo na podlagi svojih katoliških načel 
zavrniti poskus, uvesti policijsko nadzorstvo nad cerkvijo v 
njenem lastnem delokrogu.«17

Duhovno podobo tako formiranega teološkega profesorja 
sta v naslednjih letih zaznamovala predvsem dva dogodka: 
prvi je bil njegovo imenovanje za ljubljanskega škofa koadju-
torja s pravico nasledstva 17. marca leta 1929, drugi pa objava 
okrožnice Divini Redemptoris papeža Pija XI. o brezbožnem 
komunizmu 19. marca leta 1937.18 Ob posvetitvi Rožmana za 
škofa je Slovenec zapisal, da osebnost »novega pomožnega 
škofa … združuje največjo ljubeznivost in umevanje sodo-
bne duše z vnemo za dušni blagor in jasno usmerjenost 
in je za ta svoj življenjski smoter usposobljen po solidnem 
znanju in odločnosti volje ter po svojem izčiščenem čudovito 
harmoničnem značaju. – Kakor vsak škof je tudi naš novi 
škof postavljen pred nove razmere, v čisto svoj čas, pred nove 
naloge, ki jih bo treba reševati z vso tisto obsežnostjo duha 
in ljubeznijo srca, ki mu je lastna.«19

 Po njegovih zapiskih sodeč, ki si jih je delal na duhovnih 
vajah pred posvetitvijo za škofa, je »težo križa«, kot se je izra-
zil v svojem škofovskem geslu: Crucis pondus et proemium 
(Teža križa in plačilo), novi ljubljanski škof Gregorij Rožman 
sprejel z nelagodjem. Program svojega škofovskega delovanja 

15  Cerkev in država, str. 255.
16  Ustava Kraljevine SHS z dne 26. junija 1921. Sprejeta je bila z neznatno 

večino in je centralistični vladi v Beogradu dala velika pooblastila.
17  Peti katoliški shod v Ljubljani 1923, Ljubljana 1924, str. 258.
18 LŠL 4–6/1937, str. 39–59.
19  J. Kolarič, I., 1967, str. 279.
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je dopolnil z rekom: Duc in altum (Odrini na globoko). Njegovo 
značajsko posebnost izraža predvsem druga točka njegovega 
programa, v kateri je zapisal: »Počasen in previden v sodbah. 
Ne izreči sodbe brez utemeljenosti; škofova beseda mora biti 
resnična in nespremenljiva. Ne sodi takoj – vedno pusti si čas 
za razmišljanje.«20 Svojo zadržanost in previdnost v odločanju 
je škof Rožman po Kolaričevi izjavi utemeljil s tem, »ker se je 
njegov prednik včasih prehitro odločal«.21

Temeljna izhodišča svoje škofovske službe je škof Rožman 
pojasnil v svojem prvem pastirskem pismu kot redni škof 
ljubljanske škofije na praznik Kristusa Kralja, 26. oktobra leta 
1930: K vam prihajam »s težko odgovornostjo pred Bogom, 
da izvršim nalogo, katero mi je naložil. S svetim Pavlom mo-
ram reči: 'Gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal' (1 Kor 9,16). 
Gorje mi, ako te svoje naloge ne bi izvrševal! Zato pa hočem 
oznanjati božje kraljestvo vestno in vedno, ne glede na to, ali 
je ljudem prav ali ni, saj velja za vsakega škofa opomin, ki ga 
je sv. Pavel dal svojemu učencu, škofu Timoteju: 'Oznanjuj 
besedo, nastopaj, bodi prilično ali neprilično; prepričuj, svari, 
opominjaj z vsem potrpljenjem in učenjem'« (2 Tim 4, 2).22 V 
letnih pastirskih pismih je duhovnike nenehno opozarjal, 
da so predvsem oznanjevalci božje besede in delivci svetih 
skrivnosti, zato naj se ne vmešavajo v politiko. To bi lahko 
razumeli kot kritiko političnega delovanja duhovnikov pod 
škofom Jegličem.

Posebno pozornost je škof Rožman namenjal mladim. 
Vzpodbujal jih je, naj se vključijo v Katoliško akcijo in Mari-
jine družbe. Veliko pozornost je namenjal vzpodbujanju 
evharistične pobožnosti. Leta 1935 je organiziral veličasten 
evharistični kongres in leta 1939 kongres Kristusa Kralja 
kot najvidnejši manifestaciji intenzivnega verskega življenja 
v škofiji. Za razliko od škofa Jegliča pa je bil od samega 

20 J. Kolarič, I., str. 258.
21  J. Kolarič, I., 364, op. 47a.
22 LŠL, 9/1930, 133–134.
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začetka rezerviran do križarskega gibanja, ki se je iz prvot-
nega religiozno-liturgičnega gibanja preoblikovalo v socialno 
gibanje.23

Do določenega notranjega preobrata je pri škofu Rožmanu 
prišlo po objavi okrožnice Divini Redemptoris o brezbožnem 
komunizmu papeža Pija XI. V njej je papež označil komunizem 
kot največjo zablodo 20. stoletja in zahteval, da kristjan ne bo 
v ničemer sodeloval s komunisti, vendar je istočasno nakazal 
tudi sredstva in pot, kako komunizmu in liberalizmu odvzeti 
prepričljivost. V okrožnici je namreč med drugim rečeno, 
da »ljubezen ne bo nikdar prava ljubezen, če ne bo vedno 
upoštevala pravičnosti … Nikakor ne gre, da bi delavec moral 
sprejemati kot miloščino, kar mu pristoji po pravici, tudi se 
ni mogoče z malo miloščine iznebiti dolžnosti pravičnosti 
… Ni mogoče reči, da bi bilo socialni pravičnosti zadoščeno, 
ako delavci nimajo zagotovljene zadostne plače, da bi mogli 
primerno preživeti sebe in družino.«24 

Po tej okrožnici je ideološki boj proti komunizmu postal na 
nek način prednostna naloga krščanskega oznanila. Tej temi 
so bile namenjene adventne pridige, ki jih je odobril škofijski 
ordinariat 21. novembra 1939 in v tisku izdal Narodni odbor 
Katoliške akcije.25 Z njimi so želeli seznaniti vernike z vsebino 
in nevarnostjo komunizma. Nepodpisani avtor omenjenih 
pridig priznava komunistom upravičenost njihove kritike 
brezobzirnega kapitalizma. »Nobenemu človeku, ki hoče delati 
dobro, bi ne smelo manjkati ničesar, kar je za življenje potrebno: 
čednega stanovanja, kurjave, obleke in jedi … Ta nered na svetu 
se mora na vsak način odpraviti in boljši vpeljati« (2. adventna 
pridiga). Vendar pri uvajanju novega reda po mnenju avtorja 
pridig komunisti delajo še hujše krivice s tem, »da so ali iz 
dežele pognali ali pomorili vse, ki so kaj več imeli, kakor tudi 
23 A. Kralj, Rožman in križarji, v: Rožmanov simpozij v Rimu (Simpoziji v 

Rimu 18), Celje 2002, str. 159–172.
24 LŠL, 4–6/1937, str. 51–52.
25 Brez navedbe datuma so izšle kot priloga Ljubljanskemu škofijskemu listu. 

V izvodu, ki ga hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani, so dodane letniku 1943.
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skoraj vse pripadnike izobraženih stanov … katerih pomorili 
niso, jih pa mučijo, satansko mučijo po svojih strašnih ječah«; 
s tem, da preganjajo vero in Cerkev (3. adventna pridiga), ter 
da razbijajo družino, to »prvo in najnežnejšo celico človeške 
družbe« (4. adventna pridiga). V tej pridigi se je avtor v 
duhu papeških okrožnic dotaknil socialnega vprašanja in 
se vprašal, ali so katoličani v socialnem oziru storili svojo 
dolžnost. Na to retorično vprašanje odgovarja, da se kristjani 
večkrat »preveč zadovoljujemo z vnanjim krščanstvom, v 
srce pa nam premalo pride«, tako, da so mnogokrat »ljudje, 
ki nimajo vere, bolj usmiljenega srca kakor oni, ki se štejejo 
za dobre kristjane«. Svoj govor zaključi s pozivom: »Od 
komunistov pa se, dragi moji, učimo navdušenja za svoje 
ideale! Delavnosti, doslednosti, odločnosti, požrtvovalnosti, 
ognjevitosti.« 

Socialna dimenzija je ostala sestavni del tudi Rožmanovega 
oznanila, ko zavrača komunizem. V pastirskem pismu 25. 
oktobra leta 1942 je npr. zapisal: »Res je bednim stanovom 
treba pomagati in napraviti na zemlji nov, boljši red. Komu-
nizem s svojim brezboštvom ga ne bo napravil, ker ga prav 
zaradi svojega brezboštva ne more … Boljši red morejo ust-
variti le boljši ljudje.«26 V znamenitem pastirskem pismu o 
nevarnosti brezbožnega komunizma z dne 30. novembra leta 
1943 je dalje rečeno, da je dolžnost katoličanov študirati »so-
cialna vprašanja v luči cerkvenega nauka in [širiti te nauke 
po svojih najboljših močeh] pod vodstvom avtoritete, od Boga 
ustanovljene v katoliški Cerkvi«.27 Glede konkretnih rešitev 
socialnega vprašanja delavcev pa so krščanski socialisti 
zahtevali radikalnejše rešitve od tistih, ki jih je predvidevalo 
cerkveno vodstvo. To pa je še dodatno poglobilo razdor znotraj 
katoliškega tabora.28

26 LŠL, 9–10/1942, str. 44.
27  LŠL, 11/1943, str. 93.
28  J. Juhant, Škof Rožman in slovenski katoličani v tridesetih letih (Rožma-

nov simpozij), str. 218–220.
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Pri interpretaciji papeške okrožnice se je škof Rožman in 
velik del duhovščine osredotočil predvsem na tisti del, ki po-
drobno analizira ideologijo komunizma v njegovem odnosu 
do vere in Cerkve ter do privatne lastnine na podlagi poročil, 
ki so jih o delovanju komunizma dobivali iz Rusije, Mehike in 
Španije. Poudarek je bil ves čas na brezbožnosti komunizma 
in ga je zato potrebno izolirati in izločiti iz slovenske družbe. 
Ker je bila ta po praksi takratnega cerkvenega vodstva izrazito 
stanovsko urejena, je bilo temu prilagojeno tudi oblikovanje 
ideološkega protikomunističnega boja za posamezne stanove. 
Posebno pozornost so namenjali mladini, organizirani v 
Katoliški akciji in različnih Marijinih družbah, ki so bile v 
tem času še vedno izrazito verske, nepolitične in strankarsko 
neopredeljene organizacije oziroma združenja.

 Kljub takrat običajnemu »vojaško borbenemu« izrazoslovju 
nekaterih ideologov protikomunističnega boja pred drugo 
svetovno vojno, je ta ostajal zgolj na ideološki ravni.29 Med 
drugo svetovno vojno pa se je miselnost posameznikov v tem 
krogu začela izrazito politizirati.

Kakšna je bila vloga škofa Rožmana v tem procesu? 
Obračun o svojem desetletnem pastoralnem delu v ljubljanski 
škofiji je škof Rožman podal na škofijski sinodi v Zavodu sv. 
Stanislava od 5. do 8. avgusta leta 1940.30 Istočasno je sinoda 
začrtala pastoralne smernice za naslednje desetletje ter jih 
povzela v Zakonik31 in Pastoralne inštrukcije za ljubljansko 
škofijo32. Zakonik, ki ga je večinoma pripravil dr. Alojzij Odar, 
je prinesel formalnopravno jasnost v območno Cerkev, črko 
zakona pa so osmislile Pastoralne inštrukcije, ki nudijo 
najpopolnejši vpogled v razvejano pastoralno dejavnost v 

29 F. Zabret, O vzgoji apostolov KA, v: LŠL, 2–3/1934, str. 12–19.
30 B. Košir, Rožmanova sinoda iz leta 1940 (Rožmanov simpozij), str. 97–116; 

J. Kolarič, Škof Rožman, 2. del, str. 322–325.
31  Zakonik ljubljanske škofije. Izdal in razglasil dr. Gregorij Rožman, škof 

ljubljanski, na škofijski sinodi l. 1940, Ljubljana 1940, 235 strani.
32  Izdal dr. Gregorij Rožman, škof ljubljanski, po sklepih škofijske sinode 

1940, Ljubljana 1949, 288 strani.
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ljubljanski škofiji in njeno ideološko naravnanost neposredno 
pred drugo svetovno vojno. 

Prav Pastoralne inštrukcije najjasneje odražajo škofov 
duhovni profil, saj so v glavnem njegovo delo. V njih je škof 
Rožman celotno, zelo podrobno razvejano pastoralno delo 
v svoji škofiji osmislil z zahtevo po osebnem posvečevanju 
duhovnika. Božje kraljestvo na zemlji lahko učinkovito gradi le 
svet duhovnik. Svetosti duhovnikov je posvečeno celotno prvo 
poglavje inštrukcij. Posebno pozornost je nato škof Rožman 
namenil verskim in cerkvenim organizacijam, na prvem mestu 
Katoliški akciji ter verskim33 in katoliškim društvom34, ter 
posvaril pred organizacijami in društvi, ki so veri nasprotni.35 
V tem sklopu je naveden tudi citat iz okrožnice Divini Redemp-

toris, da je komunizem nekaj bistveno slabega in da »zato prav 
v nobeni reči ne bo z njim sodeloval, komur je mar krščanske 
kulture«.36 Na tej izjavi je bil zgrajen celoten Rožmanov pro-
tikomunizem, čeprav jo je deloma relativiziral z dopolnilom, 
da moramo od sodelovanja s komunisti »dobro razlikovati 
dušnopastirsko skrb za vernike, ki so postali komunisti. Tudi 
njim moramo oznanjevati evangelij, tudi nje moramo ljubiti 
z nadnaravno ljubeznijo; vse moramo storiti, da jih rešimo. 
Toda ta skrb in ljubezen nas ne smeta zaslepiti, da bi se dali 
prevarati ali da bi pustili, da se komunisti vtihotapijo med 

33 Bratovščina krščanskega nauka, Bratovščina Svetega Rešnjega telesa, 
Apostolstvo Cirila in Metoda, Družba za širjenje vere, Družba svete Dru-
žine, Tretji red sv. Frančiška, Marijine družbe, Apostolstvo mož in fantov, 
Družba sv. Rafaela za varstvo izseljencev, Bratovščina sv. Uršule, Cecili-
jansko društvo, Bratovščina sv. Rožnega venca, Bratovščina presv. Srca 
Jezusovega, Družba treznosti.

34  Prosvetna zveza s prosvetnimi društvi, Zveza fantovskih odsekov, Zveza 
dekliških krožkov, Katoliško društvo rokodelskih pomočnikov, Društvo za 
varstvo vajencev, Katoliške strokovne organizacije, Katoliška gospodarska 
društva.

35  Framasonska društva, društvo italijanskih karbonarijev, družbe nihili-
stov, anarhistov, boljševikov in brezbožnikov, teozofska društva, Young 
men Christian Association, Young women Christian Association, biblične 
družbe itd.

36  Pastoralne inštrukcije, str. 136–137.
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naše vernike in zlasti v katoliška ali celo cerkvena društva.«37 
Ta jasno začrtani pastoralni program ljubljanske škofijske 

sinode je postavila na glavo druga svetovna vojna. Razlika med 
nemško in italijansko okupacijo, ki je prepolovila ljubljansko 
škofijo, je bila več kot očitna. Medtem ko so bili na nemškem 
zasedbenem področju glavna tarča okupatorjeve represivne 
politike v prvi vrsti duhovniki, so Italijani z redkimi izjemami 
duhovnikom dovolili nemoteno delo in po Rožmanovem posre-
dovanju dovolili celo naselitev beguncev (ne samo duhovnikov) 
z nemškega zasedbenega ozemlja v Ljubljansko pokrajino. 
Skladno z naukom, da je skrb za javno blaginjo primarna 
dolžnost vsake oblasti in da je tudi v izrednih razmerah 
vojne ali revolucije na prvem mestu skrb za obči blagor, sta 
oba slovenska škofa zasedbeni oblasti izrazila svojo osebno 
lojalnost in lojalnost podrejene jima duhovščine, mariborski 
škof Ivan Jožef Tomažič 16. aprila leta 1941 pisno Adolfu 
Hitlerju,38 ljubljanski škof Gregorij Rožman 20. aprila istega 
leta osebno visokemu komisarju Emiliju Grazioliju39 in nato 
37  Pastoralne inštrukcije, str. 137.
38 Pismo škofa Tomažiča Hitlerju 16. aprila 1941, v: NŠOM, Okupacijski 

akti, fasc. 1; Ilarija Montanar, Il vescovo lavantino Ivan Jožef Tomažič 
(1876–1949). Tra il declino dell' Impero austro – ungarico e l'avvento 
del comunismo in Jugoslavia (Chiesa e storia 5), Roma 2007, 422 (v 
besedilu italijanski prevod, v opombi 67 nemški original).

 »Knezoškofijski ordinariat … podaja v svojem imenu in v imenu rimsko-
katoliškega prebivalstva in njihovih duhovnikov izjavo lojalne pokorščine, 
ki po božjih zapovedih in cerkvenih predpisih pripada suverenu … Prosi, 
da bi državne oblasti kar se da naklonjeno upoštevale pravične želje 
katoliškega ljudstva obeh nacionalnosti ter zagotovile in omogočile 
Katoliški cerkvi potrebne pogoje za njen obstoj in delovanje. Katoličani 
se bomo vedno držali apostolovega navodila: ‘Vsak človek bodi višjim ob-
lastem pokoren; ni je namreč oblasti razen od Boga … Kdor se torej oblasti 
ustavlja, se upira božji naredbi … Zato se je treba pokoravati, ne samo 
zaradi strahovanja, ampak tudi zaradi vesti’ (Rim 13, 1–5). ‘Predvsem te 
torej vzpodbujam … k molitvi … za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v 
vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho’ (1 Tim 2, 1–2).«

39  Izjava škofa Rožmana visokemu komisarju Emiliju Grazioliju, 20. aprila 
1941, v: LŠL, 31. julij, 4–6/1941, 35; Rožmanov proces, str. 213.

 »V razgovoru z ekscelenco komisarjem sem poudaril hvaležnost duhovščine 
in vernikov, da je vojaštvo mirno zasedlo pokrajino, ohranilo red in pustilo 
svobodo ljudstvu zlasti v verskem oziru. Kar pa se tiče sodelovanja pred-
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še 3. maja ob priključitvi Ljubljanske pokrajine italijanskemu 
kraljestvu prav tako Grazioliju.40 Ob tej priliki je prišlo do 
prve zlorabe, ki bi morala Rožmana vzpodbuditi k skrajni 
previdnosti v stiku z italijansko okupacijsko oblastjo. Grazioli 
je namreč Rožmanovo izjavo prepesnil v nabuhel fašistični 
jezik in jo naslovil na Mussolinija. Takšno izjavo so morali 
nato naslednji dan objaviti vsi ljubljanski dnevniki, ki so bili 
pod strogim nadzorom fašističnih okupacijskih oblasti.41 
Možnosti demantiranja popačene izjave v dnevnem tisku, ki 
so ga v celoti nadzirali Italijani, škof Rožman ni imel. Jo je pa 
dejansko demantiral v Ljubljanskem škofijskem listu s svojim 
poročilom o obisku pri visokem komisarju.42 Zato je navajanje 
popačene izjave v Slovenskem zborniku 2007 s pripisom, da 
škof temu javno ni ugovarjal, zlonamerno.43 

Sta pa obe izjavi škofu Rožmanu omogočili, da je mogel izva-

stavnikov Cerkve z novo oblastjo fašistične Italije, je za nas katoličane 
merodajna božja beseda, ki pravi: 'Vsak človek bodi višjim oblastem poko-
ren; ni je namreč oblasti, razen od Boga, in te, ki so, so od Boga postavljene' 
(Rim 13,1). S tega stališča priznavamo oblast, ki je nad nami, in bomo po 
svoji vesti radi sodelovali v časno in večno korist ljudstva, med katero nas 
je božja Previdnost za duhovnike postavila.«

40  »Dne 3. maja je izšel kraljevi ukaz o ustanovitvi Ljubljanske pokrajine. S 
tem dekretom je postalo slovensko ozemlje, zasedeno od italijanske obo-
rožene sile, ‘sestavni del kraljevine Italije in tvori Ljubljansko pokrajino’. 
Nova pokrajina ‘bo imela glede na svoje strnjeno slovensko prebivalstvo 
avtonomen ustroj, upoštevajoč etnične značilnosti prebivalstva, zemljepi-
sno lego ozemlja in posebne krajevne potrebe.

 Ta kraljevi dekret, izdan na predlog Duceja fašizma, predsednika vlade, 
nam zagotavlja nemoten kulturni razvoj in svobodo verskega življenja na 
ozemlju ljubljanske province, ki vsa pripada ljubljanski škofiji.

  Hvaležni smo Bogu, ki je Voditelju Velike Italije navdihnil misli velikodušne 
pravičnosti in uvidevne modrosti, s katero je Nj. Veličanstvu Kralju in 
Cesarju predlagal ustanovitev Ljubljanske pokrajine.

 Iskreno hvaležni smo pa tudi Kralju in Cesarju ter Duceju, ki sta daleko-
vidno omogočila, da je ostalo jedro slovenskega naroda svobodno v veri in 
jeziku.« Pomembni zgodovinski dogodki, v: LŠL, 4–6/1941, str. 35.

41  T. Griesser Pečar in F. M. Dolinar, Rožmanov proces, Ljubljana 1996, str. 
212–216.

42  LŠL. 4–6/1941, str. 35. Besedilo navedeno tudi v op. 39.
43  Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu: Slovenski 

zbornik 2007 (ur. Janez Stanovnik in drugi), Ljubljana 2007, str. 351–352.
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jati sicer strogo nadzorovano, vendar vseeno dokaj »nemoteno« 
jurisdikcijo nad tistim delom svoje škofije, ki je bil vključen v 
italijansko Ljubljansko pokrajino. Kot najvišja moralna javna 
avtoriteta v delu okupirane domovine je škof Rožman postal 
neke vrste advokat vseh, ki so se zaradi vojnih razmer znašli 
v stiski ali življenjski nevarnosti. Tako je proti svoji volji moral 
poseči tudi na politično področje, za katerega ni bil priprav-
ljen in tudi ne usposobljen. Manjkalo mu je namreč politične 
pronicljivosti svojega predhodnika, suverenosti v odločitvah 
in združevalne moči podrejenih.

V vojnem času izstopata pri škofu Rožmanu predvsem 
dva poudarka: prvi je izrazito humanitaren: pomagati sle-
hernemu človeku, ki je v stiski. Na pastoralnem področju je 
poskrbel za nastavitev in vzdrževanje duhovnikov in njihovo 
kar se da redno in v danih okoliščinah nemoteno pastoralno 
delo; posredoval je za internirance, zapornike in obsojene na 
smrt ne glede na njihovo politično prepričanje ali svetovni 
nazor; zavzel se je za Jude; zbiral pomoč za internirance in 
si preko Svetega sedeža prizadeval pridobiti od italijanskih 
oblasti dovoljenje, da bi smeli njegovi duhovniki delovati med 
interniranci v taboriščih.44

 Istočasno je odločno pozival posameznike in gibanja, naj 

se vzdržijo slehernega nasilja, ki izziva pri okupacijskih 
oblasteh krute represalije nad civilnim prebivalstvom.45 Prav 
zaradi oboroženih akcij proti okupatorski oblasti, katerih 
žrtev je bilo vedno nedolžno civilno prebivalstvo, in zaradi 
likvidacij vidnih katoličanov je škof Rožman še zaostril svoje 
stališče do brezbožnega komunizma. Glede ideološkega od-

klanjanja brezbožnega komunizma sta imela škofa Tomažič 
in Rožman domala identično stališče. Za oba škofa je bil boj 
proti komunizmu primarno versko vprašanje, ki ni vključevalo 
pozivov k oboroženemu boju proti komunistom. Ko je do tega 

44 NŠAL, ŠAL, Prezidencialni arhiv 1940–1945.
45 Pastirsko pismo vsem duhovnikom in dragim gostom v ljubljanski škofiji 

z dne 24. oktobra 1941. Tiskano kot samostojna publikacija, str. 17–18.
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oboroženega boja dejansko prišlo, je postal tudi škof Rožman 
v svojih izjavah previdnejši.

Razlika med njima je bila le v tem, da škof Tomažič v času 
druge svetovne vojne svojih svaril ni mogel povedati javno, 
škof Rožman pa jih je do kapitulacije Italije 8. septembra 
1943 lahko izrazil s pisno in ustno besedo. Pri tem ne smemo 
zanemariti dejstva, da se pravni status Ljubljanske pokrajine 
tudi po nemški zasedbi ni spremenil. Ljubljanska pokrajina 
je še naprej ostala formalnopravno ena od provinc Italijan-
skega kraljestva, ki so ga okupirali Nemci. Posledično škofu 
Rožmanu kot »državljanu Italijanskega kraljestva« še vedno ni 
bil dovoljen vstop na »nemško« ozemlje Gorenjske in Zasavja. 
Povrhu pa je nemška okupacija Ljubljanske pokrajine škofu 
Rožmanu otežila, če ne že onemogočila stik s cerkvenim vod-
stvom v Vatikanu, ki mu ga je italijanski okupator dopuščal.

Rožmanove protikomunistične govore je njemu 
nenaklonjeni del javnosti od samega začetka ocenil kot 
»politične«. Kljub temu je škof Rožman do konca ostal zvest 
smernicam okrožnice Divini Redemptoris. Sodelovanje s 
komunisti ni možno, ker je komunizem brezbožen, ker ruši 
temelje pravnega reda in moralnih norm, ker napada Cerkev 
in smeši vero in ker brezkompromisno likvidira svoje ideološke 
nasprotnike. Ideološko nasprotovanje komunizmu je dobilo 
politično konotacijo, ko so si komunisti prisvojili monopol 
nad osvobodilnim bojem. Zato se škof Rožman tudi ni odzval 
pozivom OF, naj do njega zavzame vsaj nevtralno stališče, če 
ga že ne more podpreti.46

Očitno je škof Rožman vsaj na začetku upal, da bodo Itali-
jani držali dane obljube o kulturni avtonomiji Slovencev in da 
bo vojno v Ljubljanski pokrajini možno preživeti z minimal-
nimi civilnimi žrtvami. Problem okupacije se je zaostril, ko so 
se vaške skupnosti odločile z orožjem zavarovati svoja življenja 
in svoje premoženje pred nasiljem oboroženih skupin, ki so 

46 T. Griesser Pečar in F. M. Dolinar, Rožmanov proces, Ljubljana 1996, str. 
292–316. 
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se skrivale po gozdovih in v zavetju noči vdirale v vasi, ple-
nile hrano in likvidirale svoje dozdevne nasprotnike. Našega 
današnjega vedenja seveda ne smemo »podtikati« takratnim 
ljudem, ki so se znašli v stiski. Za večino slovenskega prebival-
stva je bila še vedno legalna jugoslovanska vlada v izgnanstvu, 
napadi »nerazsodnih ljudi« na Italijane, kot se je izrazil škof 
Rožman, pa so imeli za posledico okupatorjevo nasilje nad 
civilnim prebivalstvom.47 Seveda je bilo tudi takrat moralno 
vprašljivo vzeti orožje za obrambo svojih domov od okupa-
torja. S tem so se vaške straže hočeš nočeš postavile v njegovo 
odvisnost in posredno ščitile njegove interese. Škof Rožman 
pri nastanku vaških straž oziroma MVAC (Milizia volontaria 
anticomunista) sicer ni sodeloval, je pa zanje pokazal veliko 
razumevanje, zlasti še, ker so te oborožene skupine podprli 
številni lokalni duhovniki.48

Bolj vprašljiv je Rožmanov odnos do domobrancev, ki so se 
prav tako organizirali mimo njega. Ti mladi idealni fantje so 
mu bili kot protikomunistični borci od samega začetka zelo 
pri srcu. Zato jim je, kljub nasprotovanju dela domobranskih 
oficirjev in nemškega poveljstva, skušal zagotoviti duhovno 
oskrbo preko vojaških kuratov. Za škofa Rožmana je bilo do-
mobranstvo »vojska prostovoljcev za borbo proti komunistični 
revoluciji«. Sanje so se razblinile že na samem začetku, ko je 
višji vodja SS in policije, generalpodpolkovnik Erwin Rösener 
domobrance podredil svojemu poveljstvu. V tem je jedro 

problema. Prisega domobrancev na ljubljanskem stadionu 
je bila samo logična posledica te podreditve. Zato je v luči te 
podreditve domobrancev nemškemu poveljstvu celotna dis-
kusija o vsebini prisege bolj ali manj brezpredmetna.49

Za enkrat še vedno ostaja odprto vprašanje, zakaj je 
škof Rožman sprejemal takšno obliko oboroženega boja 
proti komunistični revoluciji, ki pravzaprav ni bila v skladu z 

47 Pastirsko pismo z dne 24. oktobra 1941, str. 17–18. 
48  T. Griesser Pečar in F. M. Dolinar, Rožmanov proces, str. 270.
49 T. Griesser Pečar in F. M. Dolinar, Rožmanov proces, str. 273–292. 
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njegovim naukom. V vseh javnih govorih in pastirskih pismih 
je namreč pozival ljudi zgolj k spravni molitvi in pokori. Temu 
je bila namenjena tudi spravna pobožnost prvih petkov in 
prvih sobot.50 V adventni pridigi dne 21. decembra 1941 je pri-
bil: »Nespremenljivo veljavna resnica je: Bog je edini gospodar 
nad človeškim življenjem – od vsakega pa, ki nima od Boga 
poverjene oblasti nad življenjem bližnjega, se bo nedolžno 
prelita kri terjala ob svojem času neusmiljeno.«51 Na pogrebu 
zahrbtno umorjenega Jaroslava Kiklja na ljubljanskih Žalah 
pa je 22. marca leta 1942 vzkliknil: »Maščuj se [Bog namreč 
nad morilci], tako da snameš mrežo zablode raz zaslepljene 
oči, da zagledajo svetlobo Tvoje resnice in ljubezni in se iz 
preganjalcev Tvojega kraljestva spreobrnejo v Tvoje zveste 
služabnike«.52 

Prav tako ostaja odprto vprašanje, zakaj se škof Rožman od 
domobranstva ni distanciral, ko se je to podredilo nemškemu 
poveljstvu. Pod nemškim poveljstvom domobranci namreč niso 
bili več čuvarji domačega ognjišča, ampak formirane bojne enote 
za skupen boj z Nemci proti komunistom, s katerimi so preprosto 
enačili partizane.53 V tem boju sta si obe strani umazali roke s 
krvjo sonarodnjakov. V njem pa je negativno vlogo odigral tudi 
del duhovščine. V zapuščini Antona Vovka, Rožmanovega nasled-
nika na sedežu ljubljanske škofije, se je ohranil izpovedni doku-
ment v obliki pastirskega pisma duhovnikom za novo leto 1946. 
Zaradi takratnih izrednih okoliščin ga duhovnikom ni poslal 
po pošti, zelo verjetno pa ga je prebral na srečanju duhovnikov 
(rekolekciji), kot je to storil 3. januarja 1947.

Besedilo je razdeljeno na tri dele: V prvem delu se je An-
ton Vovk, takrat še pooblaščeni generalni vikar ljubljanske 
50 LŠL, 9–19/1942, 43–48; Pastirsko pismo 24. oktobra 1941, str. 12–13.
51  NŠAL 332, ŠK. 23 (Rožman); France M. Dolinar, Sodni proces proti lju-

bljanskemu škofu dr. Gregoriju Rožmanu od 21. do 30. avgusta 1946, v: 
ZČ, 50 (1996) 140.

52  F.  M. Dolinar, Sodni proces, str. 141.
53 Zato je zloraba slike hudo ranjenega škofa Vovka po zažigu 20. januarja 

1952 v Novem mestu na naslovnici Demokracije (št. 17, 24. april 2008) za 
poceni obrambo domobranstva cinizem brez primere (enako na str. 42–45).
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škofije, dotaknil dogajanja med drugo svetovno vojno in je 
namenjen neke vrste spraševanju vesti duhovnikom, ki so se 
preveč vpletli v politiko. Jedro Vovkove besede duhovnikom 
je opredelitev bistva duhovniške službe: »Naše poslanstvo 
je 'praedicare Cristum et hunc crucifixum' s ponižnostjo, 
krotkostjo in ljubeznijo, pa tudi z neutrudljivo stanovitnostjo 
… Naš poklic je, da smo oskrbniki in delivci božjih skrivnosti.« 
Bistveni cilj našega poznanstva je »rešitev duš in njih življenje 
z Bogom«. Ključ za razumevanje Vovkovih besed pa je v tretjem 
delu, ko govori o načrtovani ločitvi Cerkve od države v novi 
ustavi in izraža upanje, da bo oblast zagotovila nemoteno 
versko življenje in neovirano krščansko vzgojo. Ne glede na to, 
»kako se bodo v prihodnjem letu razvijale in urejevale razmere 
po svetu in v naši domovini, … ostane, dragi sobratje, naše 
bistveno poslanstvo in naša naloga z milostjo božjo si priza-
devati čeprav morda v težjih okoliščinah in z večjimi žrtvami 
skrbeti za duhovni blagor vernikov za rast njihovih kreposti 
tako, da bodo zgled in vzor tudi tistim, ki ne verujejo«. 

Nas v tem kontekstu zanima predvsem prvi del Vovkovega 
nagovora.54 Ko analizira strahote nasilja med drugo svetovno 

54 Tamara Griesser Pečar sicer dvomi v avtentičnost besedila, češ, da pismo 
ni podpisano, da ni protokolirano, da ga ni najti v sicer dobro urejenem 
Župnijskem arhivu Breznica in da ne ustreza dikciji in miselnosti ostalih 
Vovkovih dokumentov (Vprašljivi osnutek pisma, v: Družina, 18/2008, 
str. 27). Toda v našem primeru ne gre za pismo, ki je bilo poslano vsem 
duhovnikom, ampak po vsej verjetnosti za nagovor, ki ga je imel Vovk 
zbranim duhovnikom, kot npr. 3. januarja 1947. Tudi to Vovkovo »pismo« 
oziroma nagovor ni podpisan in ne protokoliran, vendar velja za ne-
dvoumno Vovkovega. Mimogrede, v NŠAL je cela vrsta nepodpisanih in 
neprotokoliranih, vendar avtentičnih dokumentov posameznih škofov. V 
obeh navedenih primerih gre za izrazito interno zadevo. Besedilo ni bilo 
namenjeno javnosti. Glede pomisleka, da bi za takšno »pismo ali nagovor« 
sigurno zvedela UDBA, od »nezanesljivih duhovnikov«, je dovolj zgovorna 
zaključna misel iz Vovkovega nagovora (pisma) duhovnikom za novo leto 
1947: »Gospodje! Če bi bil tega ali onega izmed Vas vprašal, ali naj Vam 
povem tole, kar sem Vam sedaj povedal, bi bil najbrže dobil nasvet, naj bom 
previden. Še to bi pristavil, kar tudi sam vem, da so duhovniki že večkrat 
kaj napačno razumeli in kaj nepoklicanim povedali. Gospodje, jaz Vam 
zaupam. Menim, da Cerkvi, škofiji in sebi ne bo delal nihče težav. Toliko 
iskrene in dobrohotne naklonjenosti ste vsi škofiji in meni ob imenovanju 
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vojno, posebej pohvali tiste sobrate, ki so prvi »skusili vso težo 
nasilja in preganjanja nemškega okupatorja in s trpljenjem 
izpričali zvestobo svojemu duhovskemu poklicu in zvestobo 
slovenskemu narodu. Zakaj po izrecnih izjavah okupatorjev 
samih, ste prav zaradi zvestobe svojemu narodu, ker ste bili 
glavna opora zavednosti našega naroda, morali iti skozi ječe, 
pretrpeti vsakovrstno poniževanje in zasmehovanje in za-
pustiti svojo ožjo domovino.«

Nato pa se je škof Vovk opredelil do razmer v Ljubljanski 
pokrajini in zapisal: »Strašne so rane, ki jih je zadajal sovražnik 
med štiriletno okupacijo našemu narodu in naši domovini. 
Njegov najhujši zločin pa je ta, da se mu je posrečilo razdvo-
jiti naš narod in nahujskati brata zoper brata. Nedvomno je, 
da je tudi ta del naroda izvzemši redke posameznike mrzil 
fašističnega zavojevalca in se mu nameraval ob ugodnem tre-
nutku upreti s silo, a dejansko se je le dal zapeljati v boj proti 
onemu delu, ki je takoj v začetku prešel v oboroženo akcijo. 
Z izrabljanjem verskega prepričanja, ki je bilo v naši pretek-
losti preveč povezano s politično-strankarsko opredelitvijo, 
je pritegnil okupator en del naroda s precejšnjim številom 
duhovnikov tako, da ga je vodil v boj proti drugemu delu, ki si je 
takoj v začetku okupacije zastavil nalogo boriti se do kraja pro-
ti okupatorju, osvoboditi našo domovino in prispevati znaten 
delež k velikanskemu naporu zaveznikov, da se stre fašistično 
nasilje nad narodi Evrope in vsega sveta. Kakor je pokazalo 
ravnanje katoličanov in njihov z nekatoličani združen odpor 
proti fašističnemu zavojevalcu v drugih deželah, je bila v tem 
primeru neosnovana razlaga papeževih besed, na katere so se 

za pom[ožnega] škofa in ob konsekraciji pokazali. Postavljam trditev, da 
nas je trpljenje zadnjega časa napravilo za edine in med nami ni ločin. 
Bodimo edini in močni v dneh trpljenja« NŠAL, ŠAL, šk. 73. Tudi če bi se 
izkazalo, da nagovor ni Vovkov ali da ga vsaj ni povedal v takšni obliki (pred 
očmi je potrebno imeti celoten govor in ne samo njegov, za nekatere sporni 
prvi del), mu to ne jemlje teže. Pomenljivo je, da je Vovk sam ali nekdo od 
njegovih najožjih sodelavcev v tem času razmišljal na tak način in da se je 
Vovku zdelo potrebno in vredno takšen dokument ohraniti tudi za ceno, 
»da bi ga lahko našla UDBA«.
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pri nas sklicevali zagovorniki tega početja. Nepopisno gorje in 
strašno sovraštvo je rodilo tudi ovajanje svojih nasprotnikov 
okupatorju, ki je s posmehom in zlobnim veseljem pošiljal 
naše rojake v ječe in taborišča in na morišča. Ostro obsodbo 
zasluži – da nekrščansko postopanje, da so nazadnje tudi naši 
rojaki v imenu obrambe vere morili brez sodnega postopka 
in brez zadnje verske tolažbe kar vprek tiste, ki so jim bili 
ovadeni kot pripadniki osvobodilnega gibanja. Kristjani ne 
smejo tako ravnati niti v času najhujšega preganjanja vere. 
Žal so tudi nekateri duhovniki v neki napačni, slepi gorečnosti 
izgubili pravi krščanski čut in so, ne le da niso nastopili proti 
takemu postopanju in svarili pred njim, celo opravičevali, če 
ne še bodrili k takemu delu in se ga udeleževali. Ni jih vodilo 
potrpežljivo in vztrajno zaupanje v božjo previdnost, ampak 
bolj predrzna misel, kakor da je predvsem od njihovega last-
nega posvetnega in s strankarskim mišljenjem prepojenega 
prizadevanja odvisna ohranitev in rast božjega kraljestva 
med našim ljudstvom. Ljubezen, prva krščanska krepost, ki 
ne pozna mej (proximorum caritas limitum ignara – Pij XII.) 
se je sprevrgla v sovraštvo in posnemanje metod nevernikov.

Nismo sodniki nad subjektivno vestjo posameznika in 
voditeljev tega početja – Bog je sodnik; lahko pa danes vsakdo 
vidi, kako je bilo vse to početje usodno zgrešeno in kako kruto 
se je ta nenaravna, protinarodna, neiskrena in nemoralna 
zveza maščevala in koliko nepreglednega gorja je prizadejala 
tudi premnogim nedolžnim udom našega naroda.

Ko se tega sedaj ob koncu leta z bridkostjo spominjamo in 
obžalujemo, ne bomo nehali prositi Kneza miru, naj z močjo 
svoje milosti razsvetljuje in usmerja naše misli in naša srca, 
da bodo pripravljena s ponižnim priznanjem svojih napak 
in z vsem naporom svojih sil nesebično in požrtvovalno 
služiti svojemu narodu in svoji domovini. Ne bomo nehali 
prositi, naj On, ki ima človeška srca v svoji oblasti in pomirja 
njegove viharje, kakor je pomiril vihar na morju, umiri in 
ublaži strastno hlepenje po maščevanju ter navdahne misli 
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velikodušnosti, kar je posebna odlika zmagovalca in znak v 
trpljenju preizkušenega in očiščenega plemenitega človeka«.55

Iz nam trenutno dosegljive dokumentacije ni mogoče z 
gotovostjo reči, kako podrobne in kako natančne podatke 
je v zmedi tedanjega časa škof Rožman dobival o dogajanju 
na terenu. Zaradi otežene komunikacije s posameznimi 
deli škofije tudi v Ljubljanski pokrajini je škof Rožman 16. 
junija leta 1942 imenoval Alojza Krischa za pooblaščenega 
generalnega vikarja za zasedeni del škofije, ki je politično 
spadal k južni Štajerski, 30. novembra leta 1943 novomeškega 
prošta Karla Čerina za pooblaščenega generalnega vikarja 
za Dolenjsko in 7. junija leta 1944 Andreja Ilca, dekana v 
Podzemlju, za pooblaščenega generalnega vikarja za Belo 
Krajino.56 Iz tega je mogoče sklepati, da mu večina podrobnosti 
s terena ni bila znana. Čisto brez informacij pa tudi ni bil. 
To dokazuje med drugim njegovo razmišljanje na silvestrovo 
(31. december) leta 1941. Ob stavku iz Janezovega evangelija: 
»Resnica vas bo osvobodila« (Jn 8, 32) je med drugim zapisal: 
»*Vojska je in vsak narod se bori za svojo lepšo bodočnost. A 
da se pri tej zunanji nevarnosti Slovenci med seboj morijo, 
tega ne razumem*.57 Vem sicer, da se mnogi med nami za 
božje zapovedi nič ne menijo, da jih misel na odgovornost 
pred Bogom nič ne ovira, da se ne bi maščevali in z orožjem 
svoje posebne cilje skušali doseči – zdaj ali nikoli, si mislijo. 
A da niti ne poslušajo svoje človeške pameti, najsi je še tako 
omejena, jim vendar kaže škodo, ki jo s tem narodu delajo, 
tega ne razumem. In ne razumem, da nimajo nič ljubezni v 
sebi ne do svojega brata, ne do narodne celote. Ti pojavi, doslej 
v naši dovolj težki zgodovini nepoznani, so najžalostnejši 
rezultat tega nesrečnega leta! Ne morem drugače, da po svoji 
vesti in službeni dolžnosti te pojave obsojam in izjavljam: To 
55 Nadškofijski arhiv, ŠAL, Škofje, fasc. 73
56 Okrožnica. Škofijski ordinariat v Ljubljani, dne 13. avgusta 1945, št. 1775.
57  Stavek med zvezdicama (*) je nato prečrtal in nadomestil z besedami: 

»Zakaj, čemu. Ne morem razumeti vkljub vsem poskusom, da bi se to 
bratomorstvo opravičilo« NŠAL 332, ŠK. 23 (Rožman).
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je vnebovpijoč greh pred Bogom in pred lastnim narodom.«58

Podobno je razmišljal tudi na silvestrovo leta 1944. V svojem 
nagovoru se je dotaknil grozot druge svetovne vojne v Evropi in 
pri nas. V njem obžaluje, da ljudje v teh strašnih preizkušnjah 
niso enotni med seboj, da so nastali notranji spori »med 
strankami in skupinami, ki se celo z orožjem pobijajo in še 
to rušijo in uničujejo, kar jim je vojska pustila. In ta nelepi 
pojav vidimo skoraj povsod, odkoder se je fronta umaknila, pri 
narodih na zapadu, na jugu, vzhodu in jugovzhodu. 

Pri nas pa je ta pojav že skoraj tri leta star, imamo neko 
prvenstvo, žalostno prvenstvo needinosti in sporov med seboj … 
Za naše razmere pa: ste mogli brati iz komunističnega tabora: 
gre za zadnjo stvarnost, za oblast! To je končni cilj in zadnji 
nagib za revolucijo in za vso borbo komunizma pri nas – oblast 
dobiti v roke in uničiti, odstraniti vse, ki drugače mislijo! 
Tudi tu napuh, oblastiželjnost za vsako ceno, tudi za ceno 
potokov krvi, deset in desettisočev življenj, za ceno narodovega 
premoženja, za ceno splošnega obubožanja, po katerem bi 
prišli vsi na beraško palico. Nič za to, ni jim previsoka cena 
za oblast.«59 V nadaljevanju svojega nagovora se nato še 
posebej dotakne needinosti med kristjani in zapiše: »In če 
nepristransko pogledamo med se, moramo z žalostjo priznati, 
da vladajo med nami kristjani spori, needinost, prepir – ne 
samo ona needinost, ki mora vladati med Bogom in satanom, 
med verniki in brezbožniki, kjer je izključena vsaka edinost in 
enotnost kot med lučjo in temo in bi prišlo do edinosti le, če 
brezbožniki zavržejo svojo brezbožnost in se vrnejo v ponižni 
veri k Bogu in v njegovo Cerkev – needinost je med nami, ki 
verujemo in hočemo ostati Bogu zvesti – needinost v mnogih 
pogledih, in to je dokaz naše 'neenotnosti'. Kajti če kdaj, bi 
morali biti edini vsaj v sedanjih razmerah, ko je za rešitev in 
ohranitev naroda edinost nujna.«60

58 NŠAL 332, ŠK. 23 (Rožman).
59 NŠAL 332, ŠK. 23 (Rožman).
60 NŠAL 332, ŠK. 23 (Rožman).
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Kljub nekaterim pomembnim dokumentom, ki so prišli 
na dan v zadnjem času in dodatno osvetljujejo vlogo škofa 
Rožmana v času druge svetovne vojne, nam še vedno niso 
dostopna njegova poročila v Rim o stanju v njegovi škofiji, ki bi 
nam verjetno pomagala osvetliti njegove odločitve v času druge 
svetovne vojne. Kopije teh poročil so bile iz Nadškofijskega 
arhiva odtujene po drugi svetovni vojni. Osebna pričevanja o 
škofu Rožmanu pa si preveč nasprotujejo, da bi si človek na 
njihovi podlagi mogel ustvariti o njem stvarno in verodostojno 
podobo. Za ene naj bi bil škof Rožman v času druge svetovne 
vojne v veliki meri zmeden in prestrašen človek, brez jasnega 
osebnega stališča in popolnoma odvisen od svoje okolice, za 

druge pa moder in preudaren človek, ki se je jasno zavedal 
položaja, v katerem se je znašel in v danih okoliščinah tudi 
ustrezno ukrepal. To sta dve skrajnosti. Resnica pa je, kot 
vedno, nekje v sredini. Zdi pa se, da sam vse do smrti 16. 
novembra leta 1959 ni zmogel razčistiti temeljne dileme, ki 
ga je ves čas mučila: ali je on osebno in ali je katoliška stran 
med drugo svetovno vojno ravnala prav.
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Duhovnikom ljubljanske škofije 

za novo leto 1946

Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL, Škofje, šk. 73.

Ob slovesu Gospodovega leta 1945 in prihodu novega 
l. 1946 je prav, da pogledamo nazaj v preteklo leto, nato pa 
skušamo začrtati pot v novem letu, kolikor nam je to mogoče 
in potrebno.

I.

V preteklem letu so se dogodile stvari, ki so odločilnega 
pomena za dolgo dobo. Konec strahot svetovne vojske je 
postal obenem tudi začetek nove dobe in nove ureditve 
razmer na svetu in posebej še v naši domovini Sloveniji in 
Jugoslaviji. Vojna je pustošila štiri leta tudi našo domačo 
zemljo, povzročila nešteto smrtnih žrtev, ne samo odraslih mož 
in fantov, ampak tudi žena in otrok. Razrušena so mesta in 
vasi, javne in privatne naprave, uničene zaloge najvažnejših 
življenjskih potrebščin. Vojna je končana. Sovražna okupacija 
naše domovine je prenehala. Fašistične sile, ki so nameravale 
naš narod uničiti in ga iztrebiti, so se zlomile in zrušile. 
Naš narod je rešen njihovega strašnega pritiska, nasilja in 
groženj. Naš narod bo kljub velikim žrtvam in trpljenju ostal 
in živel. Zopet posluša besedo božjo v domačem jeziku, polni 
brez strahu cerkve in prejema sv. zakramente. Ni sicer še ves 
združen v mejah ene skupne domovine, a upajmo, da se bo 
tudi ta srčna želja in pravična zahteva slehernega Slovenca 
izpolnila. Ali ni to velika dobrota, ki nam jo je to leto prineslo, 
za katero se Bogu, ki vodi usodo sveta in narodov, moremo 
in moramo ob koncu tega leta iz srca zahvaliti? – Poseben 
vzrok za zahvale imate tudi tisti sobratje, ki ste skusili vso težo 
nasilja in preganjanja nemškega okupatorja in s trpljenjem 
izpričali zvestobo svojemu duhovskemu poklicu in zvestobo 
slovenskemu narodu. Zakaj po izrecnih izjavah okupatorjev 
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samih ste prav zaradi zvestobe svojemu narodu, ker ste bili 
glavna opora zavednosti našega naroda, morali iti skozi 
ječe, pretrpeti vsakovrstno poniževanje in zasmehovanje in 
zapustiti svojo ožjo domovino. Ali se ne boste vi ob koncu tega 
leta /2/ znova zahvalili Bogu, da vam je dal srečno prestati 
to preiskušnjo (!) svojega duhovniškega poslanstva in dela 
za svoj narod?

Strašne so rane, ki jih je zadajal sovražnik med štiriletno 
okupacijo našemu narodu in naši domovini. Njegov najhujši 
zločin pa je ta, da se mu je posrečilo razdvojiti naš narod 
in nahujskati brata zoper brata. Nedvomno je, da je tudi ta 
del naroda izvzemši redke posameznike mrzil fašističnega 
zavojevalca in se mu nameraval ob ugodnem trenutku upreti 
s silo, a dejansko se je le dal zapeljati v boj proti onemu delu, 
ki je takoj v začetku prešel v oboroženo akcijo. Z izrabljanjem 
verskega prepričanja, ki je bilo v naši preteklosti preveč 
povezano s politično-strankarsko opredelitvijo, je pritegnil 
okupator en del naroda s precejšnjim številom duhovnikov 
tako, da ga je vodil v boj proti drugemu delu, ki si je takoj 
v začetku okupacije zastavil nalogo boriti se do kraja proti 
okupatorju, osvoboditi našo domovino in prispevati znaten 
delež k velikanskemu naporu zaveznikov, da se stre fašistično 
nasilje nad narodi Evrope in vsega sveta. Kakor je pokazalo 
ravnanje katoličanov in njihov z nekatoličani združen odpor 
proti fašističnemu zavojevalcu v drugih deželah, je bila v tem 
primeru neosnovana razlaga papeževih besed, na katere so se 
pri nas sklicevali zagovorniki tega početja. Nepopisno gorje in 
strašno sovraštvo je rodilo tudi ovajanje svojih nasprotnikov 
okupatorju, ki je s posmehom in zlobnim veseljem pošiljal 
naše rojake v ječe in taborišča in na morišča. Ostro obsodbo 
zasluži – da nekrščansko postopanje, da so nazadnje tudi naši 
rojaki v imenu obrambe vere morili brez sodnega postopka 
in brez zadnje verske tolažbe kar vprek tiste, ki so jim bili 
ovadeni kot pripadniki osvobodilnega gibanja. Kristjani ne 
smejo tako ravnati niti v času najhujšega preganjanja vere. 
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Žal so tudi nekateri duhovniki v neki napačni, slepi gorečnosti 
izgubili pravi krščanski čut in so, ne le da niso nastopili proti 
takemu postopanju in svarili pred njim, celo opravičevali, 
če ne še bodrili k takemu delu in se ga udeleževali. Ni jih 
vodilo potrpežljivo in vztrajno zaupanje v božjo previdnost, 
ampak bolj predrzna misel, kakor da je /3/ predvsem od 
njihovega lastnega posvetnega in s strankarskim mišljenjem 
prepojenega prizadevanja odvisna ohranitev in rast božjega 
kraljestva med našim ljudstvom. Ljubezen, prva krščanska 
krepost, ki ne pozna mej (proximorum caritas limitum ignara 
– Pij XII.), se je sprevrgla v sovraštvo in posnemanje metod 
nevernikov.

Nismo sodniki nad subjektivno vestjo posameznika in 
voditeljev tega početja – Bog je sodnik; lahko pa danes vsakdo 
vidi, kako je bilo vse to početje usodno zgrešeno in kako kruto 
se je ta nenaravna, protinarodna, neiskrena in nemoralna 
zveza maščevala in koliko nepreglednega gorja je prizadejala 
tudi premnogim nedolžnim udom našega naroda.

Ko se tega sedaj ob koncu leta z bridkostjo spominjamo in 
obžalujemo, ne bomo nehali prositi Kneza miru, naj z močjo 
svoje milosti razsvetljuje in usmerja naše misli in naša srca, 
da bodo pripravljena s ponižnim priznanjem svojih napak 
in z vsem naporom svojih sil nesebično in požrtvovalno 
služiti svojemu narodu in svoji domovini. Ne bomo nehali 
prositi, naj On, ki ima človeška srca v svoji oblasti in pomirja 
njegove viharje, kakor je pomiril vihar na morju, umiri in 
ublaži strastno hlepenje po maščevanju ter navdahne misli 
velikodušnosti, kar je posebna odlika zmagovalca in znak v 
trpljenju preizkušenega in očiščenega plemenitega človeka.

II.
Ne vemo, kako se bodo v prihodnjem letu razvijale in ure-

jevale razmere po svetu in v naši domovini. Vemo pa, da božja 
Previdnost ostane in bdi nad nami in da more naše zaupanje 
vanjo biti brezmejno in brezpogojno. Vemo tudi, da naša do-
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movina ostane svobodna in da ji moramo ohraniti ljubezen 
in zvestobo, naj bodo razmere takšne ali drugačne bolj ali 
manj po naših željah urejene. Vemo tudi, da nam negotovost, 
skrb ali bojazen, kaj nam prinese prihodnje leto, ne sme niti 
za trenutek hromiti volje za izvrševanje našega duhovnega, 
versko-moralnega poslanstva med svojim narodom. Vemo, da 
nam nobeno trpljenje ali ovira ne sme skaliti ali vzeti onega 
najglobljega miru srca, ki ga svet ne more dati in proti naši 
volji ne vzeti, miru, ki /4/ ga je v sveti božični noči prinesel 
človeštvu Kristus, odrešenik sveta s tem, da nas je osvobodil 
in nas še vedno rešuje krivde in zavesti greha in nam daje 
prijateljstvo in otroško zaupanje v nebeškega Očeta ter nam 
kaže svetlo pot skozi časno življenje na tem svetu v večno 
domovino v nebesih. Če bomo v svojem srcu ohranili ta mir 
in ga vernikom posredovali, se nam ni treba bati ničesar, naj 
se zgodi karkoli. 

Zato, dragi sobratje, gojimo predvsem »notranjega človeka«, 
ki se oblikuje v Kristusu Jezusu, razsvetljen po njegovem 
nauku in vžgan od njegove ljubezni do nebeškega Očeta in do 
človeštva. Le če bo razsvetljevala našo notranjost, našo dušo 
luč Njegovega nauka in vnemala naša srca Njegova neizmerna 
ljubezen, bomo luč sveta (Mat 5, 14), sonce, ki sveti in greje 
človeška srca, pa naj bodo zunanje razmere kakršnekoli. 

Iz ljudstva vzeti in za ljudstvo postavljeni, »in iis quae sunt 
ad Deum«, se zavedajmo, da čujemo nad dušami vernikov in 
bomo zato dajali odgovor (prim. Heb 13). Molitev in žrtev, ki 
jima zajemamo pobudo in zmisel (!) iz najvišje žrtve Kristusove 
v vsakdanji daritvi sv. maše, naj oživljata vse naše delo. Naše 
poslanstvo je »praedicare Cristumm et hunc crucifixum« s 
ponižnostjo, krotkostjo in ljubeznijo, pa tudi z neutrudljivo 
stanovitnostjo. Temu nauku ne bomo samovoljno pridevali 
svojih individualnih domnev sodb ali dognanj o svetnih ali 
zunanjih zadevah, katere poklicani urejevati so poklicani 
drugi, še manj pa bomo uporabljali oznanjevanje nauka za 
snovanje kakršnihkoli posebnih svetnih ciljev ali zbujanje 
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strankarskih nasprotstev med narodom. Z vso vestnostjo in s 
čutom odgovornosti, v živi veri, da nas posluša in vodi Kristus, 
najvišji pastir naših duš, pripravljamo svoje pridige in razlago 
krščanskega nauka posebno otrokom in krščanski mladini.

Naš poklic je, da smo oskrbniki in delivci božjih skrivnosti 
(1 Kor 4,1 sl.). Kristus v Cerkvi, Kristus navzoč v naših cerkvah 
je vir in središče teh skrivnosti. Z živo vero in ljubeznijo ter z 
resno zavestjo odgovornosti pred Bogom izvršujmo to svojo 
službo! Tako se ne bo moglo nikoli dogoditi, da bi pri delitvi 
zakramenta sv. pokore mogli /5/ kdaj misliti ali govoriti o 
kakšnih čisto posvetnih zadevah in če bi verniki o tem ho-
teli govoriti bodisi iz negotovosti vesti ali iz drugih vzrokov, 
jih bomo pomirili ali zavrnili, da to ne spada v spovednico. 
Posebno skrb pa bomo posvetili, da se bodo verniki z živo 
vero zbirali okrog Jezusa v tabernaklju, se pobožno in zvesto 
udeleževali daritve sv. maše in prejemali sv. obhajilo. Zato 
bomo skrbeli za čim lepšo službo božjo, lepo cerkveno petje 
in okrašeno cerkev posebno ob različnih slovesnostih. Sami 
pa bomo iz sv. maše in molitve pred Jezusom v tabernaklju 
črpali tudi modrost, ki nam bo vedno kazala na bistveni cilj 
našega poslanstva, rešitev duš in njih življenje z Bogom, ter 
nas varovala pred človeško, posvetno modrostjo in njenimi 
sredstvi v izvrševanju naše duhovne službe. Če bomo vse svoje 
sile posvetili duhovnemu blagru vernikov, nam ne bo treba 
gojiti pretiranih skrbi, »kaj bomo jedli, kaj pili ali s čim se 
oblačili«: hvaležnost vernikov bo za to poskrbela v zameno za 
duhovne dobrote, ki jih bodo po našem posredovanju deležni.

III.

Naša domovina, demokratična ljudska republika 
Jugoslavija se sedaj dviga iz ruševin vojne in se na novo ureja. 
Ustava, ki se pripravlja, bo dala temelje za novo politično, 
socialno, gospodarsko in kulturno življenje. V načrtu ustave je 
tudi ločitev Cerkve od države. Zaupajmo v slovesna zagotovila 
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voditeljev naše države, da bo zajamčena in zavarovana svoboda 
vesti in verskega udejstvovanja. Upajmo, da se zavedajo, kako 
velikega pomena je nemoteno versko življenje in neovirana 
krščanska vzgoja prav za najvažnejše državljanske kreposti 
nesebičnosti, požrtvovalnosti, poštenosti in vestnosti in 
resnične notranje in zunanje socialne pravičnosti in ljubezni, 
ko ne kroti sebičnih nagonov, ki so v vsakem človeku, le strah 
pred kaznijo, ki se ji je tolikokrat mogoče izogniti, ampak 
zavest odgovornosti pred Bogom, ki »preiskuje srca in obisti« 
vsakogar. V vsakršnih razmerah ostane, dragi sobratje, 
naše bistveno poslanstvo in naša naloga, z milostjo božjo 
si prizadevati čeprav morda v težjih okoliščinah in z večjimi 
žrtvami skrbeti za duhovni blagor vernikov za rast njihovih 
kreposti tako, da /6/ bodo zgled in vzor tudi tistim, ki ne 
verujejo. To nam nalaga tudi, da na noben način ne z besedo 
ne z delom ne vplivamo na vernike državljane, da bi stali ob 
strani in se ne posluževali pravic ali vršili dolžnosti, ki jih 
jim daje ali nalaga načelo ljudske oblasti ali jamči ustava za 
skupne cilje obnove ali graditve novega reda. Nasprotno jih 
prav iz ljubezni do njih in do domovine brez vsake politično 
strankarske misli nagibajmo, naj z vnemo sodelujejo, in jih 
opominjajmo, da bodo vsem zgled v delavnosti, poštenosti, 
nesebičnosti, požrtvovalnosti in medsebojni pomoči, ker so 
le te kreposti jamstvo za resnično obnovo domovine.

Stopimo, dragi sobratje, v novo leto z zavestjo, da je od 
pravega pojmovanja in izvrševanja našega poslanstva močno 
odvisna tako potrebna obnova duš in src v naši dragi domovi-
ni. Utrdimo svoj pogum z živim zaupanjem v Božjo previdnost, 
da bomo tudi v novih razmerah razsvetljeni po Kristusovem 
nauku in užgani (!) od Njegove ljubezni vodili srca h Kristusu 
odrešeniku sveta. Zavedajmo se: Če bo trpljenje Kristusov[o] 
v nas obilno, bo po Kristusu tudi naša tolažba (2 Kor 1,5).
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DISKUSIJA 

1

Tamara Griesser Pečar: 
Rada bi nekaj dodala k temu, kar je povedal kolega Doli-

nar. To, kar je povedal, je bilo zelo zmerno. Samo na tak način, 
in ne s črno-belim gledanjem, bomo prišli na cilj. To se pravi, 
da je treba človeka postaviti v čas, v katerem je deloval. Ne 
moremo ocenjevati nekoga v zgodovini z očmi leta 2008 in 
z našim sedanjim vedenjem. Tudi škofa Rožmana ne. Tudi 
se mi zdi, da z izjavami teološkega profesorja, poznejšega 
krškega škofa, ki je odgovoril na popolnoma drugačne izzive 
časa konec 19. stoletja, ne moremo razložiti tega, kar se je 
dogajalo v drugi svetovni vojni. Dodala bi še nekatere stvari, 
ki jih kolega Dolinar zaradi omejitve časa ni uspel povedati. 
Povedal je in večkrat poudaril, da so bile izjave obeh škofov, 
škofa Tomažiča in škofa Rožmana, po vsebini povsem enake, 
samo da je škof Tomažič svojo lojalnostno izjavo napisal 
štiri dni pred Rožmanom in jo naslovil na Hitlerja, medtem 
ko Rožman Mussoliniju ni pisal, čeprav se ta trditev vedno 
znova ponavlja v zgodovinopisju. Nekateri ponavljajo tudi 
napačno trditev, da je Tomažič imel popolnoma drugačno 
stališče do NOB oz. komunizma, kot ga je imel Rožman. 
Izjava Nadraha po vojni leta 1945, ki jo lahko primerjamo s 
predhodnima, izhaja z istega stališča, da je namreč oblast 
od Boga in jo je treba priznavati, razen če zahteva nekaj, 
kar bi bilo proti božji volji. To Nadrah tudi jasno poudari. 
Ponavlja se tudi neprestano, da škof Rožman ni nikoli ob-
sodil okupatorja. To ne drži. Obsodil ga je dvakrat, enkrat 
nemškega s pismom duhovnikom in gostom v ljubljanski 
škofiji 24. oktobra 1941, ko pravi, da v štirinajstih stoletjih 
slovenski narod ni tako trpel kot takrat, in je našteval to, 
kar se je z delom njegove škofije zgodilo, namreč, da je bilo 
imetje odvzeto, da so bili duhovniki in redovniki izgnani, da 
so verniki ostali brez duhovne oskrbe in tako naprej. Drugič 
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je obsodil okupatorja 26. septembra 1942, in sicer italijan-
skega. V 20 točkah ga je kritiziral in tudi jasno povedal, kaj 
se je vse dogajalo, kako je okupator jemal talce; kritiziral 
je streljanja, požige, aretacije, konfinacije itd. Premišljeval 
je tudi o tem, da bi javno s prižnice napadel italijanskega 
okupatorja. Papež mu je odsvetoval. Rekel mu je, da če bo to 
naredil, ga bodo internirali nekje v notranjosti Italije, doma 
pa ne bo nikogar več, ki bi se zavzemal za ljudi v njegovi 
škofiji. Ravnokar pripravljam seznam vseh intervencij, tudi 
na podlagi novih dokumentov, ki jih je kolega Dolinar že 
omenil. Imensko lahko danes dokažemo, da se je zavzel za 
več kot 1205 ljudi. Seznam pa še ni zaključen. Na njem so 
ljudje vseh političnih barv. To govorjenje, ki se tudi vedno 
znova ponavlja, da se je zavzemal samo za tiste, ki so šli po-
tem v vaške straže, je absurdno, saj ni mogel vedeti vnaprej, 
kaj bodo ljudje delali. Nekateri, ki ignorirajo zgodovinska 
dejstva, vedo povedati, da je že leta 1941 in 1942 vedel, kdo 
bo septembra 1943 šel k domobrancem. Škof se je zavzemal 
tudi za razne skupine: za otroke, za Jude, za internirance, za 
talce, pa tudi za duhovnike, ki so bili pregnani v Srbijo in na 
Hrvaško. To zadnje je delal tudi v imenu lavantinskega škofa, 
ki je bil konfiniran in zato nemočen. Torej številka 1200 bo 
precej presežena. 
 

2

Pavle Rak: 
Jaz bi dodal samo krajši prispevek k metodologiji sprave, 

ki smo jo slišali danes od gospe Hribar.
Prvič, glede naslova našega srečanja »Resnica vas bo os-

vobodila«. Jasno, navedek je tak, da je neoporečen. In če ga 
vzamemo samo kot navedek, se nima kaj spreminjati. Če pa 
ga poskusimo prenesti v naš kontekst, bi bilo verjetno bolj 
posrečeno, če bi se to glasilo »Resnica nas bo osvobodila« ali 
pa »Resnica me bo osvobodila«. V navedku ne gre za to, kaj 
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je resnica, ampak kdo je resnica. Ko pa govorimo, da me bo 
resnica osvobodila oziroma nas bo osvobodila, gre za nekaj 
drugega. In prva resnica, ki jo imam v mislih ob tem, je, da 
s tem, ko to rečem, priznam, da nisem svoboden, da sem 
zasužnjen in da to, po čemer sem zasužnjen, so strasti, ki 
me ovirajo, da bi videl resnico. V danem primeru, v našem 
kontekstu gre za strast, ki se izraža ravno s to opozicijo »nas« 
in »vas«. Kdo smo to »mi«, ki nekomu rečemo, da »vas« bo os-
vobodila neka resnica? In če ostanemo pri teh izrazih, smo 
v okopih in do sprave bo po tej poti težko prišlo, če bo sploh 
kdaj. A gre za to, da si priznam, da bo resnica osvobodila 
mene, osvobodila od zasužnjenosti moji strasti in v tem 
primeru je pot k spravi metodološko definirana preko tega, 
da se jaz poglabljam v to, kaj je z menoj narobe, kako sem 
jaz zasužnjen po teh strasteh in da nikoli ne pride več do te 
razdelitve nekega občestva na »vas« in na »nas«, saj to diši 
po totalitarizmu, po stvareh, ki jih z dialogom poskušamo 
le nekako preseči.

Seveda je zadeva zelo kočljiva. Pred kratkim sem bil pri 
svojem duhovnem očetu in smo govorili o podobnim rečeh. 
Jaz se že leta in leta ukvarjam s stvarmi, ki so ravno tako 
krvave, kot so bile stvari, o katerih govorimo sedaj, iz druge 
svetovne vojne, a so nam časovno še bližje. Kot pravoslavni 
vernik govorim in poskušam od znotraj, torej s stališča »nas«, 
govoriti o krivdi v vojnah ob razpadu Jugoslavije. Poskušam 
govoriti o zločinih, ki so jih zakrivili pravoslavni. Govoriti o 
zločinih, ki so jih drugi zagrešili, »mi« pa naj bi bili žrtve, je 
dolivanje olja na ogenj. Pred kratkim sem rekel duhovniku, 
da imam problem s tem, kako v Srbiji reagirajo na to, kar jaz 
govorim o odgovornosti moje, »naše« Cerkve. Duhovnik mi je 
rekel, da moram biti zelo zelo pozoren, da ne zapadem v past, 
prav tako je rekel, pagída – past. Past pa je v tem, da imamo 
znotraj Cerkve ali pa znotraj Cerkva mentaliteto, ki že stoletja 
govori, da smo padli v herezijo. Herezija je to, da se v prvo vrsto 
dejavnosti neke Cerkve postavi politika, predvsem nacionalna 
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politika. Tako ravnanje je bilo v 19. stoletju definirano kot 
herezija. Na žalost vse cerkve bolehajo ali so zelo bolne v tem 
oziru in situacija je pač taka, da ko govorimo o tem z ljudmi, 
ki so okuženi s tako težko boleznijo, ne moremo pričakovati, 
da bodo to mirno poslušali in da bodo reagirali tako, kot bi 
mi želeli. Zato je past v tem, da jaz s svojim govorom lahko iz-
zovem nasprotno reakcijo od zaželene oz. da tisti, ki posluša, 
ki duhovno še ni na svojem mestu, ki je v nekem smislu še 
slaboten po svojem mišljenju in postopkih, ne postane še 
slabši zaradi tega, kar sem mu rekel. Zelo zelo preudarno je 
treba govoriti o teh rečeh in samo s tem, z govorom od znotraj, 
o lastni krivdi, lahko dosežemo, da drugega ne izzovemo in da 
se rezultat še ne poslabša. Torej govoriti le o krivdi »svojih«, 
pa še to previdno, da zaradi njihove duhovne nedoraslosti še 
ti ne reagirajo neustrezno, ne postanejo še slabši, kot so bili.

3

Maja Vidmar: 
Rada bi se navezala na to, kar je bilo pravkar izrečeno, in 

sicer bi tem strastem, v katere smo ujeti, rekla rana. Mislim, 
da smo vsi, ne glede na letnico rojstva, tudi tisti mlajši, ki bi 
se radi distancirali in imeli mir, na neki način soočeni s to 
rano, ki jo podedujemo. Nekako prevzamemo rano, ki ima 
lahko zametke že pred vojno v nekem socialnem ponižanju, 
lahko med vojno v, recimo, bratomornem klanju, lahko pa 
po vojni v partijskem nasilju, in ta rana se obnaša kot neko 
bitje, ki hoče preživeti in hoče našo zvestobo in identifikacijo 
in se obnaša v tem smislu, da če bomo pozabili nanjo, bomo 
izdali tiste, ki so trpeli. In tu se mi zdi, da gre za veliko past. 
To rano si je treba ogledati kot nekaj, kar nismo mi, in da to 
ni nezvestoba tistim, ki so trpeli, če vidiš to, kar je. Se pravi, 
dovoliti si videti. Na to rano vedno pritisne politika pred 
volitvami in vsi poskočijo, vsak na svojo stran. Ko bi zagledali 
svoje avtomatične reakcije na vedno vnovično občutljivost na 
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ta način na to rano, bi to pomenilo videti. In to je prvi pogoj 
vsake resnične spremembe. Hvala!

4

Rozina Švent: 
Tudi sama sem zgodovinarka kot kolegica Griesserjeva 

in se že vrsto let ukvarjam z begunskim in z izseljenskim 
tiskom. Neposredno je s tem povezano tudi moje strokovno 
ukvarjanje z zgodovino, ki jo ta dela predstavljajo v nekoliko 
drugačni podobi kot naše uradno zgodovinopisje. Ko 
govorimo o podobi škofa Rožmana, seveda ne moremo 
spregledati teh njegovih zadnjih štirinajst let, ki jih je 
posvetil beguncem in pa na drugi strani tudi samim 
izseljencem, kajti vloga Cerkve v begunstvu in pa kasneje v 
izseljenstvu je bila izredno velika in nedvomno je bil Rožman 
moralni vodja te izseljenske skupnosti. Ko sem pripravljala 
svoj doktorat, sem se seveda srečevala predvsem z njegovim 
delovanjem na Koroškem. To se pravi v obdobju od 5. maja 
1945 pa do novembra 1948, ko potem odpotuje v Združene 
države. In presenečena sem bila, koliko pomembnega 
gradiva najdemo v dveh publikacijah – ena je Kolaričeva 
knjiga »Škof Rožman«, ki obravnava življenje in delo škofa 
Rožmana (žal pa ne vemo, kje se nahaja originalno arhivsko 
gradivo, ki ga je avtor uporabil) in pa Spomini dr. Jožeta 
Jagodica, papeškega delegata za begunce v Avstriji in v 
Nemčiji. Obe nam omogočata, da lahko zelo podrobno 
spremljamo njegovo življenje – praktično skoraj od dne do 
dne – in presenečena sem bila predvsem potem, ko sem 
primerjala posamezne datume. Recimo, na pot je odšel 5. 
maja 1945, to je bila sobota, in že v nedeljo, 6. maja, so mu 
na celovški škofiji preskrbeli nemški potni list. To se pravi, 
da bi lahko on, če bi bil odločen, če ne bi čakal in sprejemal 
politikov, ki so ga obiskovali – to so bili predvsem člani 
narodnega odbora – takoj naslednji dan odšel proti zahodu, 
kajti takrat vojne uradno še ni bilo konec. S tem, ko je čakal 
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in cincal, si je v bistvu povsem onemogočil nadaljnjo pot. 
Tudi potem, ko je odšel naprej proti zahodu, proti Anrasu, 
se mu je dogodilo, da so prav takrat že vzpostavili ameriško 
in angleško okupacijsko cono, tako da se je njegova pot v 
Anrasu, kjer je potekala meja med obema conama, končala. 
Tudi tukaj pa so bile določene možnosti, da bi še vedno lahko 
odpotoval naprej. Večinoma so begunci uporabljali koridor 
pri Silianu. Kar precej naših politikov je šlo po tej poti v Italijo 
– od Rude Jurčeca, Tineta Debeljaka, Remca in številnih 
drugih. Na nek način vseskozi vidimo, da se je ta politika 
omahovanja in neodločnosti, ki se je kazala že v njegovem 
medvojnem delovanju, samo še nadaljevala. Na drugi strani 
pa ostaja Rožman vseskozi povezan s temi begunci in 
morda je to tudi neka razlaga, zakaj je ostal na Koroškem. 
Tukaj se osnujejo begunska taborišča in škof Rožman je 
obiskoval vsa ta taborišča. Že takoj konec maja je napisal 
tudi pastirsko pismo, namenjeno vsem beguncem. V njem 
je, če povzamem samo glavne misli – da ne citiram celotnega 
pisma – poudaril predvsem to, da če je že Bog namenil to 
begunstvo Slovencem, da je to storil z nekim namenom. 
To se pravi, naj se ljudje zavedo svojega položaja, da se 
prečistijo, da se navadijo neke skromnosti in da obžalujejo 
nekatera svoja prejšnja dejanja. Te misli res zvenijo kot nek 
moralni poduk vsem beguncem, še zlasti, če vemo, da so se 
znašli v taboriščih, kjer je bilo vsesplošno pomanjkanje, od 
prehrane do nastanitve itn. Zaradi teh skromnih razmer se 
kasneje ta begunska taborišča začnejo združevati in končna 
rešitev je nastopila potem 1948. leta, ko se večina beguncev 
odpravi v prekomorske države. Povsem razumljivo je, da tudi 
v izseljenstvu Rožman to svoje poslanstvo nadaljuje. Vendar 
pa bomo lahko to njegovo delovanje raziskali šele, ko bomo 
prišli do arhivskega gradiva. To pa je sploh največja težava 
in mislim, da bi morali sprožiti posebno akcijo, da se vse 
gradivo, ki je povezano z delom in življenjem škofa Rožmana, 
evidentira in po možnosti pripelje v Slovenijo. Hvala lepa!
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5

Franci Kek: 
Povedal bi samo to, da se zelo strinjam s stavki, ki jih je 

izrekla Spomenka Hribar, ko je rekla, da je za upoštevanje 
vseh okoliščin in ne zgolj za sovražno brskanje in vse to v 
smeri iskanja neke politične platforme za prihodnje rodove, 
za prihodnja sožitja.

6

Stane Granda: 
Oglašam se glede nekaterih stvari, ki sta jih povedala 

dr. Dolinar in dr. Spomenka Hribar. Moj vtis je, lahko pa se 
seveda motim, da je bil problem v slovenski Cerkvi v času 
med obema vojnama v tem, da pravzaprav ni dojela, da se 
je družba razvila v kapitalistično, da je ključni problem 
odnos med kapitalisti, med tistimi, ki nekaj imajo, in med 
proletariatom, tako kmečkim, ki je bil še večinsko zelo reven, 
takih je bilo veliko tudi med meščani, in je še vedno iskala 
rešitev v stanovski državi, ki pa dejansko ni bila več mogoča. 
Imam vtis, da je bila teoretično preveč obrnjena nazaj, da 
spoznanje modernizacije in velikih sprememb, ki so jih 
nekateri zmogli, ni bilo splošno. Vprašanje je, koliko je na to 
vplival tudi sam čas, ker vemo, da na korporacijah slonita 
tudi nacizem in fašizem. Vendar se mi tukaj zdi eden izmed 
ključnih problemov, ki se v nekem smislu vlečejo še danes, 
da se namreč še vedno preveč poudarja pomen kmetov, ki pa 
jih je manj kot 5 %. Kmetov praktično ni več. Mi se moramo 
začeti opirati in ravnati v skladu z meščansko družbo, z 
delavstvom oz. če sem bolj konkreten v slovenskem prostoru, 
bolj bi morali gledati, kaj se je dogajalo v Trstu, kot pa kaj se 
je dogajalo v Prekmurju.

 Glede adventnih pridig. Spomnim se, da sem jih bral. 
Imam vtis, da te adventne pridige niso imele nekega večjega 
vpliva, ker pač, saj veste, kakšne so bile navade. Takrat so 
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bile še pridige pred mašo, možakarji so stali pred cerkvijo in 
čakali, da je bilo pridige konec, potem so šli pa k maši. Ko-
likor sem se z ljudmi pogovarjal, so jim veliko bolj v spominu 
ostala protikomunistična zborovanja. Srečal sem kar nekaj 
ljudi, ki so znali po spominu citirati kar cele stavke iz 
protikomunističnih zborovanj. Na primer prof. Ivana Dolenca. 
Kot veste, je bil prof. Dolenc ravnatelj novomeške gimnazije 
in najboljši poznavalec Kreka, pa tudi nekakšen duhovni 
vzgojitelj Ivana Omana. 

Glede posledic francoske revolucije bi bil bolj previden. 
Po mojem mnenju je, vsaj v našem prostoru, Jožef II. veliko 
bolj prizadel Cerkev. Opozoril bi še na nacionalna gibanja, 
ki so Cerkev zelo omejila in prizadela in ne nazadnje je bil 
italijanski risorgimento tisti, ki je uničil papeško državo. 
Ločitev duhov je pravzaprav samo priznanje stanja, ki ga pri 
nas zasledujemo že od prve polovice 19. stoletja. Razumem jo 
bolj kot civilizacijski dosežek. Seveda je vprašljiv odnos med 
različnimi tabori znotraj tega procesa. Še iz študentskih let 
moti, da smo grozno problematizirali nastanek liberalne in 
klerikalne stranke, nastanek socialdemokratske, ki je izšla iz 
liberalne, pa smo imeli za praznik. Tu smo menjali kriterije, 
kakor se nam je zdelo, in tu bo treba še novih razmislekov. 
Glede govorjenja o Cerkvi na Slovenskem moramo biti zelo 
previdni. Ne zanikam določenih napak, ampak treba je ra-
zumeti, da so bili v tem času, ko govorimo o napakah Cerkve, 
vendar člani Cerkve, če hočete, tudi naši starši, ki so bili eni 
tako, drugi drugače orientirani in se svojemu prepričanju 
niso nikoli odpovedali. Tu ni bilo nekakšne »partijske« enot-
nosti, monolitnosti. Člani Cerkve so tudi Metod Mikuž in Jože 
Lampret, pa pleterski prior in ne nazadnje celotna primorska 
duhovščina. Za božjo voljo, mi ne moremo iz sovraštva do 
Cerkve posploševati nekaterih napak in zanikati vsega dela 
primorske duhovščine, pa koroške duhovščine, pa štajerske 
duhovščine. Mislim, ne delati takih hudih krivic, ki bolijo. 
Zlasti to lahko povem, ker sem imel veliko stikov s primorskimi 
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duhovniki, da so zelo prizadeti, če se tukaj nekaj generalizira, 
ko dejansko govorimo pravzaprav o Dolenjski in Notranjski; 
že Gorenjske tukaj ne moremo enačiti, in tu je treba biti zelo 
previden. Zelo me je zanimal odnos do resničnih izdajalcev, ne 
onih, ki so jih kot take označili komunisti. Taki se ljudem niso 
nikoli smilili. V razgovoru z ljudmi nisem še našel primera, da 
bi ti obžalovali, če so likvidirali resničnega izdajalca. Spomnim 
se celo nekega »večnega jurista«, moža učiteljice mojih staršev 
v Šmarjeti. Zaradi pijače se je ukvarjal z izdajanjem za denar 
in so ga partizani pospravili. Ljudje so rekli: »Dobil je, kar je 
iskal.« Ugotavljam, da je bil kriterij do resnične izdaje pri naših 
ljudeh v preteklosti dokaj jasen. Enostavno ni res, da je imel 
škof Rožman kakšno veliko veljavo pri fašistih ali Nemcih. 
Če gre nekdo popravit izjavo škofa, potem resnično ne vem, 
kako bi dokazoval njegov ugled. Lahko govorimo kvečjemu o 
zlorabi. Dodal bi samo, da domobranstvo ni bilo enotno. Do-
mobranstvo je bilo od liberalcev, četnikov, vse je bilo zmešano, 
oprostite, kot kurja čreva in je treba biti previden. Poudaril bi 
in s tem končal, da sta si tako Jeglič kot tudi Rožman želela, 
da bi se duhovniki iz politike umaknili, da bi lahko nastopili 
katoliški laiki. Ne enemu ne drugemu to ni uspelo.

7

Janko Prunk: 
Samo dve pripombi: Moram reči, da so bili referati zelo 

dobri, zlasti me je impresioniral kolega Dolinar, ki je bil zelo 
tehten. Podajal je preudarno, vse tako, kot se mora v zgo-
dovinski znanosti početi. Vidi se, da France to faktografsko 
res odlično pozna. Eno samo pripombo bi imel za tiste, ki 
niste toliko poglobljeni v to našo tematiko. Povedati je treba 
še eno okoliščino. Kolega Granda se je tega izognil, ni hotel o 
tem govoriti, pa seveda ve. To je namreč delikatno ali, bi rekel, 
problematično, če želite, Rožmanovo delovanje. Čas, ki ga v 
Evropi imenujemo čas nestrpnih ali čas nestrpnosti, ko je 
bila na Slovenskem hkrati okupacija in revolucija. Jaz sem 
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v tej moji zadnji knjigi zapisal, da je bil slovenski narod leta 
1941 soočen z agresijo dveh totalitarizmov: nacifašističnega 
in komunističnega. Eden je bil viden, zelo agresiven in je takoj 
oznanil, da nas bo spravil s sveta, drugi pa se je pripravljal na 
neko postavitev po vojni, postavitev nekega totalitarističnega 
sistema, in seveda, vis-a-vis tega so se ljudje težko znašli. 
Se povsem strinjam, da je bil Rožman nepolitična figura. 
Veste, tudi če bi bil veliko bolj političen, veliko bolj politično 
spreten, je vprašanje, kako bi se vis-a-vis revolucije lahko 
konkretno postavil. V to me nekako napotujejo dejstva, da je 
bilo s komunisti zelo težko. Ali si se jim nekako skoraj čisto 
priklonil, kakor so se jim krščanski socialisti in sokoli, ali 
pa so te izločili. Izločili so že konec leta 1941 neke ljudi, ki 
so zahtevali minimalno koalicijsko svobodo, recimo Staro 
pravdo, liberalca Črtomira Nagodeta (ki je potem celo plačal 
z življenjem po vojni). Drugi so bili malo rezervirani, niso 
hoteli iti z OF, recimo en velik katoliški politik, ki je bil takrat 
veliko bolj poznan in je imel veliko večjo reputacijo in se je 
na politiko bolj spoznal kot Kocbek. To je bil dr. Andrej Gosar, 
profesor, pravnik, sociolog. Korošec ga je mislil imeti za svojega 
naslednika. Toda po Koroščevi smrti ga je klerikalno vodstvo 
v Ljubljani izločilo. On se spomladi 1942, ko je videl, da komu-
nisti popolnoma prevzemajo ideološke in organizacijske vajeti 
v Osvobodilni fronti, ni hotel priključiti OF. Ostal je na neki 
sredinski poziciji in nikakor ni hotel kakršnekoli kolaboracije, 
saj je bil antifašist, par excellence. To je plačal celo s tem, da 
so ga leta 1944 odpeljali v Dachau. Znana in dokumentirana 
je epizoda v Vidmarjevih spominih, kako je Gosar odgovoril 
povabilu Kidriča in Vidmarja, naj vstopi v OF. Rekel je, da iz 
načelnih idejnih in političnih razlogov ne more, ker komunisti 
ne spoštujejo individualne svobode, demokracije in vere in da 
je verjetno tudi po zmagi ne bodo. Kidrič je takšno stališče 
neizmerno sovražil in tako imenovano sredino obkladal z 
vsemogočimi grdimi izrazi iz biologije. 

V začetku okupacije je bila situacija drugačna. Tedaj so ob 
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napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo mnogi sredinski katoličani 
bili opredeljeni za Sovjetsko zvezo in so od nje pričakovali 
zmago nad fašizmom, ki da bo prinesla svobodo tudi malim 
narodom, kot je slovenski. Takšne poglede je po pričevanju 
mojega profesorja dr. Metoda Mikuža izražal stiški opat Kas-
telic. Med katoličani so bila v prvem letu okupacije različna 
mnenja in stališča do okupacije in do oboroženega boja. Za 
pravo politično kolaboracijo iz ideološkega prepričanja je bilo 
tako malo ljudi, da bi jih lahko prešteli na prste. Večina je bila 
antifašistična in je pričakovala zmago zahodnih zaveznikov. 
V konkretnem zadržanju je hotela malce počakati, da se 
fašistični okupatorji na velikih bojiščih malo izčrpajo, nato 
pa iti v protiokupatorski boj.

Situacija pa se je zapletla z razmahom oboroženega 
odpora, ki so ga vodili komunisti in so si ga vse bolj prilaščali 
in kazali revolucionarne apetite. Tedaj, spomladi 1942, se 
je katoliška sredina (Gosarjeva skupina) odmaknila od 
komunistov in poskušala preživeti sama med kolaboracijo 
in revolucijo. Konservativna desnica se je organizirala v 
protirevolucionarno Slovensko zavezo in en njen del je šel 
iz strahu pred komunističnim terorjem in nesposobnosti 
organizirati se sam za oborožen protikomunistični boj v 
kolaboracijo z Italijani. Krščanski socialisti, od vsega začetka 
OF zavezniki in sodelavci komunistov, pa so v oboroženem 
odporu OF ter zavezništvu s komunisti vztrajali, čeprav so do 
1. marca 1942 (Kocbek) opozarjali na pomen idejne svobode 
in pluralizma v OF, kar pa so komunisti izigrali.

8

Milan Knep: 
Pravzaprav k temu, kar je bilo povedano, ne bi nič dodal, 

temveč bi postavil vprašanje, na katerega si ne znam prav 
odgovoriti. Če so vaške straže nastale povsem spontano 
zaradi komunističnega nasilja, ali je šlo za isto logiko tudi pri 
ustanavljanju domobranske vojske? Kakšni motivi, kakšni 
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duhovni, politični in ne vem še kakšni razlogi so te ljudi 
vodili, da so to naredili? Predvsem pa me zanima, ali je bila 
za to veliko skupino ljudi, ki je izšla iz vaških straž in je imela 
še celo vrsto najrazličnejših sopotnikov, kakršna koli realna 
alternativa. Vemo, da se mnogi iz moralnih in drugih razlogov 
niso mogli pridružiti partizanom, ker so jih vodili komunisti. 
Z njimi si niso znali predstavljali svoje prihodnosti. In če torej 
iz legitimnih razlogov niso mogli sodelovali s partizani, kam 
naj bi dejansko sploh šli? Hvala za odgovor!

9

Tamara Griesser Pečar: 
Torej, domobranci so bili nadaljevanje tega, kar so bile vaške 

straže. Predočiti si moramo stanje, kakršno je bilo leta 1943. 
Imamo Grčarice, imamo Turjak, ki mu sledi kočevski proces. V 
ozadju tega procesa so pobili nekaj sto ljudi. Odgovor na to so 
bili torej domobranci. Za Nemce so bili domobranci pomožna 
policijska četa. Po mednarodnem pravu je to bilo dovoljeno in 
legitimno. Mislim, da je jesen leta 1943 bil zadnji trenutek, ko 
je bila še možnost, da bi prišlo do skupnega odpora Slovencev 
proti okupatorju. Vemo za izdajo na Turjaku. Vaške straže so 
se skoncentrirale na Turjaku, ker so bile pripravljene stopiti v 
ilegalo in se bojevati proti Nemcem. Bila so pogajanja s partizani, 
toda vodstvo oziroma partija je to preprečila. Zato je bil to zadnji 
trenutek, ko so bila mogoča pogajanja. Kolega Mlakar je izdal kn-
jigo o pogovorih z Udetom. Ta pogajanja so žal propadla. To je ena 
stvar. Druga pa je ta, da so Nemci zahtevali mobilizacijo. Vsi so se 
morali odločiti ali za delovno skupino TODT, za nemško vojsko, 
ali pa, to je bila tretja možnost, za domobranstvo. Zelo na kratko 
povedano. K temu, kar je rekel prof. Prunk, bi dodala samo še, 
da OF pravzaprav ni bila pripravljena v svoje vrste sprejeti vseh, 
temveč samo t. i. napredne sile v Sloveniji. Že od vsega začetka, 
zelo jasno pa potem, ko so leta 1944 ustanovili versko komisijo, 
se kaže, da je partija delala na tem, da bi eliminirala moč Cerkve. 
Rezultat te težnje so bili številni povojni procesi in obsodbe.
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10

France M. Dolinar: 
Na postavljeno vprašanje, ali so imeli domobranci 

alternativo ali ne, bi ti mogoče pred enim tednom skušal 
odgovoriti, danes si tega ne upam. Zakaj ne? Zato ker sem pred 
nekaj dnevi odkril novo besedilo, ki ga je napisal škof Rožman 
31. decembra leta 1944, praktično na silvestrovo pred letom 
'45.* Ker je kratko, vam ga bom prebral v celoti.

Tisti uvodni prvi del bom izpustil, ampak nanaša se na ta 
citat, ki ga imamo tu, in on razmišlja ob tem citatu Resnica 
vas bo osvobodila. Zanimivo, ne?! To, kar smo si mi izbrali za 
naše srečanje!

Takole pravi: »Vojska je in vsak narod se bori za svojo lepšo 
bodočnost. A da se pri tej zunanji nevarnosti Slovenci med 
seboj morijo, tega ne razumem.« Govori na silvestrovo leta '44. 
»Vem sicer, da se mnogi med nami za božje zapovedi nič ne 
menijo, da jih misel na odgovornost pred Bogom prav nič ne 
ovira, da se ne bi maščevali in z orožjem svoje posebne cilje 
skušali doseči. Zdaj ali nikoli, si mislijo. A da niti ne poslušajo 
svoje človeške pameti, naj si je še tako omejena in vendar kaže 
škodo, ki jo s tem narodu delajo, tega ne razumem. In ne ra-
zumem, da nimajo nič ljubezni v sebi, ne do svojega brata, ne 
do narodne celote. Ti pojavi, doslej v naši dovolj težki zgodovini 
nepoznani, so najbolj žalosten rezultat tega nesrečnega leta. 
Ne morem drugače, da po svoji vesti in službeni dolžnosti 
te pojave obsojam in izjavljam: to je v nebo vpijoč greh pred 
Bogom in pred lastnim narodom.« Silvestrovo 1944. Mogoče 
razumeš, zakaj ti na tvoje vprašanje ne morem odgovoriti, vsaj 
v tem trenutku še ne.

*NB! Kasnejša analiza besedila je pokazala, da je zgoraj navedeno 
razmišljanje imel škof Rožman že na silvestrovo 1941. Na silvestrovo 1944 
pa je razmišljal o needinosti med kristjani in »oblastiželjnosti za vsako 
ceno, tudi za ceno potokov krvi, deset in desettisočev življenj, za ceno 
narodovega premoženja, za ceno splošnega obubožanja, po katerem bi 
vsi prišli na beraško palico«.
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11

Rafko Valenčič: 
Nekaj kratkih replik imam. Prva zadeva razpravo o vesti 

in navajanju Ignacija Lenčka, kakor ga je razumela gospa 
Spomenka Hribar. Ta naj bi rekel, da avtoriteta nadomesti 
človekovo vest. I. Lenček je bil moralni teolog, študiral je v 
Rimu. Ne vem, kje in v kakšnem kontekstu naj bi bila zapisana 
njegova izjava. Katoliški moralni nauk o vesti je oblikovan 
na osnovi Svetega pisma (prim. Rim 2,15), veliko so o njem 
razpravljali v času sholastike ter znanih teoloških disputov v 
17. in 18. stoletju, ki so jih tudi pri nas začeli jezuiti. Lenček ni 
mogel kar tako reči ali zapisati, da lahko kdor koli nadomesti 
človekovo vest oziroma osebno prepričanje, torej tudi njegovo 
odločitev. Za moraliste, tudi za Lenčka, je vest vedno predstav-
ljala najvišje načelo moralnega ravnanja. Treba je torej videti, 
v kakšnem kontekstu je bila njegova izjava zapisana, če sploh. 

Druga pripomba se navezuje na izvajanja Staneta Grande, 
ki je omenil, da je bila situacija na Primorskem precej 
drugačna kot v osrednji Sloveniji. Da, med vojno drugačna, po 
njej pa enotna – krivična. Znanih je več primerov duhovnikov, 
predvsem starejših, katerih življenje potrjuje, da je nova ob-
last ravnala povsod enako. Omenjen je bil dr. Jakob Ukmar 
(1878–1971), ki se je zavzemal za pravice manjšin. Leta 1947 je 
doživljal napade v Lanišču. Podobno usodo je doživel duhovnik 
Virgil Šček (1889–1948), poslanec v rimskem parlamentu, kul-
turni in verski buditelj v Istri in na Tržaškem. Umrl je leta 1948 
v Ljubljani, zapuščen od Cerkve (ni smel opravljati duhovniške 
službe) in nove socialistične družbe, s katero je v času vojne 
in po njej sodeloval. Navajam še dva primera. Leta 1945 je 
bil med pogrebom partizana v Jelšanah pri Ilirski Bistrici po 
naročilu partizanov ustreljen duhovnik Viktor Perkan. Dve 
leti pozneje (1947) je nekje v Čičariji izginil duhovnik Alojzij 
Kristan. Nekateri, ki so ga poznali (npr. Melhior Golob, ki je 
bil med vojno kaplan v Trnovem – Ilirski Bistrici), menijo, da 
se je to zgodilo zaradi tega, ker je »preveč« vedel, kaj se je med 



115

vojno dogajalo. Kristan se je namreč želel umakniti v Ameriko, 
pa ga je nekdo »pospravil«.

Tretja pripomba: Ko je septembra 1943 Italija razpadla, 
je bil v Trnovem župnik Karel Jamnik, pozneje apostolski 
administrator reške škofije (1947–1949). Na njegovo pobudo 
in v dogovoru s sestrami De Notre Dame je leta 1947 pričela 
s poukom slovenska osnovna šola, nižja gimnazija in gos-
podinjska šola v Trnovem. Nekaj let pozneje pa so bile sestre 
izgnane iz šole z vzkliki: »Iz naših šol fašiste ven!«

Res je, med vojno so bile razmere v tedanjih slovenskih 
deželah različne, po vojni pa so bili vsi deležni podobnih 
sovražnih napadov in preganjanj.

12

Gorazd Kocijančič: 
Vsa tri predavanja, ki smo jih danes poslušali – in tudi 

celotna diskusija, ki se je zdaj razvila – nam razkrivajo zelo 
kompleksen položaj: nastop škofa Rožmana se – metaforično 
rečeno – ne kaže niti kot črn niti kot bel, ampak kot siv. 
A ta sivina je barva tragične groze, ne nevtralnosti. Glede 
občutja tragike je med nami zavladal neki konsenz: lahko 
se pogovarjamo o Rožmanu. Očitno se sicer ne strinjamo 
v detajlih, a našli smo prostor dialoškega razmišljanja o 
zgodovini. To nikakor ni samo po sebi razumljivo. Spomnimo 
se samo na reakcije v cerkvenem tisku, v »Družini«, ki smo 
jih lahko brali ob razveljavitvi procesa proti škofu. V njih je 
bil viden povsem nedialoški diskurz, ki bi me osebno zelo 
neprijetno presenetil, če ne bi bil stalnica tega časopisa. V 
njem se je pokazalo nekaj čisto drugega od tega, kar se dogaja 
danes. Zgolj želja, oprati preteklost, narediti jo za svojo, belo, 
narediti iz Rožmana herojski lik. 

Glede na to, da je tudi danes med nami veliko 
najkompetentnejših cerkvenih ljudi, največjih poznavalcev 
medvojnega obdobja, me zanima naslednje: kje pravzaprav 
teče ta medijski kanal, ki izključuje racionalno debato o zgo-
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dovini? Od kod izvira v Cerkvi ideološka želja manipulirati z 
zgodovino? Kdo konkretno je danes v Cerkvi zanjo zainter-
esiran—saj je vnaprej jasno, da lahko tak diskurz zbudi samo 
besno reakcijo?

13

Tamara Griesser  Pečar:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gre za to, kar sem že prej načela, namreč da je bil projekt 
ljudske oblasti onemogočiti Cerkev, ki jo — od novembra 1945 
imamo že poročilo notranjega ministrstva o tem — od vsega 
začetka označuje kot hrbtenico opozicije. To pa je bilo po tej 
logiki treba uničiti. Še v poročilih leta 1985 je Cerkev označena 
kot sovražnik številka ena. Zakaj? Zato, ker je Cerkev ostala 
edina edina organizacija izven komunistične partije, ki ji 
oblast ni mogla do živega. In če primerjate Katoliško cerkev s 
protestantsko v državah, kot je Vzhodna Nemčija, boste videli, 
da je bilo veliko težje podjarmiti Katoliško cerkev, ker je bila 
cerkvena hierarhija internacionalna. Prav to pa so komunisti 
načrtovali, saj so hoteli prisiliti duhovnike, da bi se odrekli 
Rimu. Tega pa tudi tako imenovana napredna duhovščina 
ni bila pripravljena narediti. In če pogledate, koliko procesov 
je bilo. Mi smo imeli po vojni okoli tisoč duhovnikov. Do leta 
1961 je bilo 429 procesov proti duhovnikom, 339 jih je bilo 
obsojenih na zelo visoke kazni, 9 na smrtne kazni – 4 so 
bile tudi izvršene. Kaj so delali z duhovniki, ki so prihajali 
iz taborišč? Naj imenujem Henrika Goričana in Franca 
Hrastelja, ki sta se znašla v zaporu takoj, ko sta prišla iz 
Dachaua. Goričana so celo za isto stvar postavili dvakrat na 
zatožno klop: na božičnem procesu leta 1945 in leta 1949, 
ko so ga celo obsodili na smrt. Šlo je za to, da Cerkev uničijo. 
Tukaj gre za pravičnost, za to, da tistim ljudem, ki so bili 
neupravičeno obsojeni, vrnemo njihovo dobro ime. Osrednji 
proces proti Cerkvi na Slovenskem je bil seveda proces proti 
škofu Rožmanu. Konstrukcija tega procesa, v katerega so 
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bili vključeni predsednik pokrajinske uprave Leon Rupnik, 
SS general Erwin Rösener, Miha Krek, ki je bil minister 
jugoslovanske vlade in je sploh celo vojno deloval na strani 
zaveznikov, podpolkovnik Milko Vizjak, ki je bil namestnik 
komandanta slovenskega domobranstva, in upravnik policije 
Lovro Hacin. Torej konstrukt je bil tak, da senca krivde tistih, 
ki je bila očitna, pade tudi na tiste, ki niso bili krivi. Za to je 
šlo. Ne gre za nobeno zmagoslavje, ampak samo za to, da se 
žrtvam vrne dobro ime. Iz povojnih procesov, pregledala sem 
jih nekaj sto, je razvidno, da oblasti sploh ni šlo za to, da bi 
komur koli subjektivno krivdo dokazala, ampak je hotela z 
že naprej določenimi sodbami onemogočiti vsako opozicijo in 
seveda predvsem Katoliško cerkev.

14

Milan Knep: 
Tudi sam sem si postavil podobno vprašanje kot Gorazd. 

V mislih imam besede našega nadškofa Urana ob nedavni 
ugotovitvi pristojnega sodišča, da je bil sodni postopek proti 
škofu Rožmanu nepravilen. Nadškof Uran je izrazil zado-
voljstvo nad tem, kar je ugotovilo sodišče. Seveda s tem, kar 
je rekel, ni namigoval na potrebo po spreminjanju zgodovine. 
V tej izjavi po mojem mnenju ni nobenega drugega namena 
kot ta, da je preprosto čutil olajšanje, ko je sodišče ugotovilo 
vsaj to, da je bil proces proti škofu Rožmanu nekorekten. 
Nadškof Uran se je želel vživeti v položaj škofa Rožmana in 
se obenem vprašati, kaj bi morda sam naredil, če bi bil na 
njegovem mestu. Njegovo prepričanje je, da je škof Rožman 
ravnal tako, kot je najbolje vedel in znal, in vendar je nanj 
padlo toliko negativnega. Znal si je predstavljati skrajno za-
pleten položaj, v katerem se je moral odločati škof Rožman. 
Škof Uran verjetno vidi v škofu Rožmanu predvsem žrtev 
vsiljenih razmer, kajti kar koli bi naredil, bi bilo v tem ali 
onem oziru problematično. Ali drugače: škof Uran je s svojo 
izjavo vabil k večji prizanesljivosti do predhodnika v naspro-
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tju s hladnim pravičništvom, ki nima posluha za človeško 
omejenost in dojemanje kompleksnosti tedanjih okoliščin. 
S tem, ko je nadškof Uran v zadevi škofa Rožmana v imenu 
nadškofije Ljubljana vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ne 
bi bilo prav, če bi njegovemu ravnanju pripisovali kakršen 
koli zakulisni interes. Vrhovno sodišče RS je v letu 2007 iz 
procesnih razlogov razveljavilo povojno sodbo proti škofu 
Rožmanu. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je škofu Rožmanu 
sodilo nepristojno vojaško sodišče, da mu kot obdolžencu ni 
bila vročena obtožnica in da ni bil vabljen na obravnavo. Nič 
drugega. Na tej točki se je stvar ustavila. O tem stanju, do 
kamor je na pobudo nadškofa Urana naše sodstvo pripeljalo 
zadevo škofa Rožmana, zelo verjetno ni mogoče izražati resnih 
pomislekov in dvomov.

15

Branko Klun: 
Na pogovor bi se navezal z obstransko pripombo brez 

kakršnih koli historičnih kompetenc. Mislim, da je potrebno 
izhajati iz sedanjosti in da to sedanjost določajo strasti, kot 
se je dobro izrazil Pavle Rak. Slednje postavljajo realno mejo 
tistemu, kar imenujemo sprava, in nam preprečujejo, da bi ro-
mantizirali spravo kot mesijanski mir v družbi. Zdi se mi, da je 
v sedanjem trenutku ogromno nepripravljenosti za sprejemanje 
drugačnosti. Na različnih ravneh si gremo na živce. Cerkev je 
pač težko sprejeti in nekatere moti neodvisno od vsega, kar se 
je dogajalo med vojno. Moteč je sam vrednostni sistem drugega 
in to je realnost, v kateri živimo. Ta poudarek sedanjosti govori 
v prid tezi Gorazdovega predavanja, čeprav ne bi mogel sprejeti 
vseh njegovih zaključkov. Pri tem smo v nekakšnem začaranem 
hermenevtičnem krogu: četudi nas preteklost določa in pogo-
juje, jo po drugi strani mi konstruiramo s sedanjega stališča, 
pri čemer si na ta način določamo tudi okvire prihodnosti – in 
to vzpostavljanje zgodovine je globoko zaznamovano s strastmi. 
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Zato je umestno vprašanje, ali in do kod obstaja dejanska 
pripravljenost za spravo. Kaj pomeni sprava? Kaj pomeni za 
naše življenje danes in jutri, če Cerkev prizna, da je delala na-
pake, velike napake, ali če to priznajo komunisti oz. tisti, ki se 
imajo za njihove naslednike? Ali se bomo lažje prenašali? Gre 
torej za vprašanje, ki v prvi vrsti zadeva sedanjost, ki zadeva 
mojo odprtost do drugega, mojo sposobnost, da se pustim 
postaviti pod vprašaj s strani drugega, mojo možnost empatije 
v situacijo drugače mislečega, moje preseganje strasti, ki so 
povezane s temeljnim egoizmom in željo po triumfalizmu. Pri 
tem nikakor ne gre za omalovaževanje zgodovine v smislu 
preteklosti, ki je sicer pripeljala do vzpostavitve sedanjosti in 
jo na ta način pogojuje, temveč za hermenevtični uvid, da je 
tudi preteklost povratno konstruirana z vidika sedanjosti in da 
se temu nikakor ni možno izogniti. Zato je potrebno ohraniti 
realizem glede možnosti in meja sprave.

16

France M. Dolinar: 
Vrnil bi se vseeno na tisto izhodiščno vprašanje reakcije 

ob razveljavitvi procesa. Zdi se mi, da gre tu vendarle za nek 
pojav, ki ima več dimenzij, ki je kompleksen. Na eni strani 
je gotovo reakcija na v javnosti uveljavljeno podobo škofa 
Rožmana, ki je izrazito negativna, izrazito črna, o njem se 
ni smelo povedati ničesar drugega. In sama razveljavitev 
sodbe je na eni strani, tako kot radi poudarjajo, bila zaradi 
napak v procesu, in določena stran še vedno poudarja, da 
mu s tem ni bila odvzeta njegova krivda. In tu nastane sedaj 
tisto ključno vprašanje: kaj je in kje je in v čem je sedaj 
osebna Rožmanova krivda med drugo svetovno vojno. In s 
tem vprašanjem se ni pripravljena soočiti, oprostite izrazu, 
ne leva ne desna stran. Za levo stran je seveda kriv vseh 
zločinov, ki so jih naredili Rösener, Rupnik, Vizjak in ne vem 
kdo še vse, se pravi celotna okupatorska stran. Posplošeno, 
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sodišče se z Rožmanovo osebno krivdo ni ukvarjalo. Vedno 
ga prišteva k nekomu: govori o krivdi Rösenerja in prišteje 
Rožmana, govori o krivdi Rupnika in prišteje Rožmana. O 
njegovi osebni krivdi v tej obtožnici in kasneje v sodbi ni 
govora. Desna stran takšno sodbo zavrača, in pravi: 'V redu, 
človeka ni mogoče po dolgem in počez politi z gnojnico, 
treba mu je dokazati njegovo osebno krivdo.' Tu pa je na-
paka sedaj desne strani, če se smem pogojno tako izraziti, 
ker ne razmišlja o tem, kaj pa je potem njegova osebna 
krivda. Če hočete, bom malo zloben. To kost je levi in desni 
strani nastavil državni tožilec takrat, ko je zahteval obnovo 
procesa, kajti to je bila na nek način idealna priložnost, da 
se lahko reče: v redu, obtožbe iz obtožnice leta 1946 in iz 
obsodbe ne držijo, skušajmo sedaj ugotoviti in dokazati, 
katere pa so tiste stvari, ki obremenjujejo škofa Rožmana. 
In v to jabolko nihče ni želel ugrizniti. Zakaj? Vprašanje 
je verjetno neodgovorjeno zato, ker je odgovor več ali manj 
vsem jasen. Hvala lepa!

17

Jože Dežman: 
Ta spravni diskurz je bil tako skromen, da le zahteva 

nekaj dodatkov. Slovenski spravni proces ima eno imenitno 
izročilo: če ne bi bilo Spomenke Hribar in še mnogih drugih, 
ki so pod titoizmom in proti njemu vztrajali pri slovenskem 
spraševanju vesti in ga v osemdesetih letih razvili v eno 
osrednjih tem procesa demokratizacije in osamosvajanja 
Slovenije, bi morda leta 1991 v Sloveniji imeli ravno tako krvavo 
vojno, kot so potekale na Hrvaškem, v Bosni ... Spametovanje 
s spraševanjem vesti je bistveno prispevalo k temu, da smo 
slovensko osamosvojitev utemeljili na tem, da smo se odrekli 
krvavemu nasilju, ki je bilo temeljno orodje titoizma za osvojitev 
in ohranjanje oblasti. To je prvi slovenski dosežek v preseganju 
zločinske totalitarne dediščine. Taki procesi preseganja bremen 
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zločinske zgodovine ne potekajo samo v Sloveniji, ampak 
se vzpostavljajo kot globalni proces. Izhodišča procesov v 
posameznih državah oz. skupnostih so povsod pravica, resnica, 
sprava. Veliko pozornosti vzbuja npr. proces resnice in sprave 
v Južnoafriški republiki, tako o načinu izvedbe kot o njegovih 
učinkih. Če je bilo spraševanje vesti eden temeljev slovenske 
enotnosti, potem smo lahko ponosni tudi na nadaljnje dosežke 
procesa pravice, procesa resnice. Policijska akcija Sprava 
poteka že kar nekaj let, potekajo popisi in faktične ugotovitve 
o titoističnih zločinih, žrtve titoizma so odškodovane na 
več načinov (denacionalizacija, poprava krivic, razveljavitev 
stalinističnih procesov …). Naj primerjam s Španijo. Tam ves 
čas njihove tranzicije (ki se je začela že pred smrtjo diktatorja 
Franca leta 1975) odškodujejo žrtve frankizma, iščejo grobove 
zamolčanih žrtev frankizma, ki prav tako kot v Sloveniji ležijo v 
stotinah grobišč. Zaradi zapletenih tranzicijskih razmerij so z 
arheološkimi raziskavami, prekopi žrtev intenzivneje začeli šele 
po letu 2000, tudi številne odškodnine žrtvam je priznala šele 
zadnja socialistična vlada. Torej lahko vzporedno primerjamo 
posledice Frankove diktature in Titovega totalitarizma, obenem 
pa lahko primerjamo tudi procese tranzicijske pravičnosti, ki v 
enem in drugem primeru vodijo k razpadom tabujev nad zločini 
in žrtvami frankizma in titoizma.

Če so v Španiji okoli 570.000 žrtvam frankizma izplačali 
šestnajst tisoč milijard evrov, je bilo v Sloveniji v procesu dena-
cionalizacije rešenih skoraj 40.000 vlog. Komisija za izvajanje 
zakona o popravi krivic je rešila več kot 21.000 vlog z verjetno 
več kot 50.000 vlagatelji. 

Nova slovenska zaveza je postavila farne spominske plošče, 
ki bodo zajele okrog šestnajst tisoč žrtev, kar je po mojih ocenah 
skoraj dve tretjini vseh žrtev, povzročenih s partizanske in 
partijske strani. 

Tak dialog kot s Španijo, kjer se v bratskem zločinskem 
objemu znajde nenavaden par Franko–Tito, lahko poteka po 
Evropi (zlasti v Vzhodni Evropi o dediščini stalinizma, Zahodni 
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Evropi o dediščini kolonializma, fašizma, nacionalsocializma 
…), Afriki (zlasti podsaharski), Južni Ameriki (z Argentino, Čilom 
v ospredju), Aziji (npr. Kambodža …) itd. Nadvse pomembno 
je, da Slovenija s svojim zgledom lahko pozitivno deluje na 
območju t. i. kriznega zahodnega Balkana. Prav gotovo smo bolj 
odprti težavam svojih prednikov kot npr. Grki, v marsikaterem 
primeru bolj kot sosedje Italijani in Avstrijci …

Torej nam lahko uspešni procesi tranzicijske pravičnosti v 
Sloveniji vlijejo dovolj samozavesti, obenem pa nas iz spravnih 
idealiziranj in utopij spuščajo na realna tla: sprava ni bratski 
objem in idilična pacifikacija, ampak krvavo spraševanje vesti, 
ki ugotavlja, kaj je bilo narobe, in pelje k drugačnim odnosom 
med nami (Marija Stanonik je svojim spravnim raziskavam dala 
odločen naslov: Odpuščam in prosim odpuščanja …). 

Če so se Nemci leta 1968 na psihoterapevtski ravni spraševali 
o tem, kako bi bili po streznitvi po izhodu iz totalitarizma malo 
bolj prijazni drug z drugim, se moramo zavedati, da se mi 
dvajsetletnici izhoda iz totalitarnega sistema šele bližamo, da 
nismo imeli sojenja v Nürnbergu in da mednarodnih zdravilcev 
Slovenija ne zanima zelo. Zato smo v tem procesu zdravljenja 
precej prepuščeni sami sebi, svoji provincialni zadrtosti. Vendar 
pa zdravljenje poteka, z vsemi nujnimi bolečinami vred. 

Naših dosežkov in naših odgovornosti pred prihodnostjo se 
lahko trezno zavedamo.

18

Tine Hribar: 
Nisem se nameraval oglasiti, spodbudil me je gospod Dežman. 

Moram reči, da se v celoti strinjam s tem, kar je povedal, pa ne 
zato, ker je imenoval tudi mene. Namreč, lahko smo »ponosni« na 
to, kar smo naredili v minulih dvajsetih letih glede spoštovanja 
posvečenosti mrtvih (žrtev revolucije) in sprave z njimi. In kljub 
vsem grozljivostim nismo bili najhujši zločinci Slovenci. Ko je 
že govor o Španiji: mi smo odkrili 600 grobišč, lahko jih še sto, 
ampak veliko teh je vojaških, skoncentriranih pomorov s strani 
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titoistične jugoslovanske armade, pri katerih Slovenci v večini 
primerov nismo sodelovali, v Španiji pa je veliko bolj grozljivo, saj 
je tam grobišč, ki so jih povzročili frankisti, na tisoče. Nekaj jih 
je tudi množičnih, ampak dejansko ima skoraj vsaka vas svoja 
skrita oz. prikrivana morišča. V tem je španska tragika. Vse to, 
ob veliko večjih odporih kot v Sloveniji, Španci šele zdaj odkrivajo, 
večinoma v Kataloniji. So zato veliko na slabšem, kar se bo v 
celoti pokazalo sicer šele čez 20 let, ko se bomo znova ozrli nazaj. 

Mi smo imeli že na začetku srečo. Omenjena je bila spravna 
slovesnost v Rogu, ker smo imeli za sogovornika – tako v sferi 
kulture kot politike – nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Tukaj spet 
lahko primerjamo Jegliča in Rožmana, pa Šuštarja in Rodeta, 
recimo. Cilji in temeljna teološka stališča so pri vseh isti. Vendar 
gre za popolnoma različne osebnosti. Jeglič je bil pač odločen, 
v bistvu je vedel, kaj dela, Rožman ni bil in v bistvu tudi ni 
vedel, kaj dela. In dr. Šuštar oz. dr. Rode? Veliko stvari je morda 
Šuštar še bolj ostro zastopal v cerkveno korist, zagotovo pa ni 
šel v nobene kompromise takega tipa, kot jih je kljub siceršnji 
ostrini delal potem Rode. 

Ključno je, da je bil Šuštar neprimerno bolj človeški, 
človeško preprost, brez nadutosti. S Spomenko sta si kar 
precej dopisovala, tako da je vrsto pobud (npr. glede »maše 
za domovino«, kakor jo je poimenovala v pismu, ki smo ji 
zdaj priča vsako leto) sprejel od Spomenke. Nekaj zadev bo 
zdaj mogoče objaviti. Nisva hotela začeti z objavami, dokler je 
bilo še vse preveč – na politični ravni – konfliktno. Če bomo 
danes sprejeli predlagano izjavo, bo to dobra popotnica tudi 
za nadaljnje sodelovanje oz. za obnovo sodelovanja. Tudi nekaj 
sestankov sva imela s Šuštarjem, preden smo šli v različne 
akcije. Skratka, bil je drugačen tip človeka, kot je bil zatem 
dr. Rode, s katerim se ni bilo mogoče pogovoriti, kaj šele 
dogovoriti; in to je bilo v osamosvojitveni situaciji odločilno. 
Če gremo naknadno brat tekste, pridige, bi morda sploh ne 
ločili krucialne razlike med dr. Rodetom in dr. Šuštarjem, a 
je obstajala.
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 Tretja stvar, ki bi se je dotaknil, je Mahnič, natančneje, 
sedanji odnos do njega. Res je vprašanje, ali lahko prenašamo 
tematiko in problematiko s konca 19. stoletja v sredo 20. 
stoletja. Lahko pa stvar tudi obrnemo. Kako je možno, da so se 
sredi 20. stoletja ponovno pojavljale teze, kakršne je zastopal 
Mahnič? Kako je lahko prišlo do revitalizacije klerikalizma 
njegovega tipa? Recimo glede svobode vesti. Vemo, da je šele 
drugi vatikanski koncil sprejel konstitucijo o človeškem 
dostojanstvu oziroma o svobodi vesti. Vemo torej, da je bila ta 
konstitucija o človekovem dostojanstvu oz. človeški svobodi 
sprejeta šele v 60. letih, tako da velja komaj pol stoletja. To 
je prva ugotovitev, da se je namreč na nek način ta stvar, ta 
mahničevska klerikalnost vlekla znotraj Cerkve, tako rekoč 
uradno, do takrat. Kar pa mene še posebej preseneča, je, da 
se je po pol stoletja začelo uveljavljati protikoncilsko gibanje 
z restitucijo predkoncilskega klerokatolicizma. Tako lahko 
od slovenskih teologov berem ponovno to, kar je Spomenka 
citirala o vesti pri Lenčku pa seveda pri Mahniču in Ušeničniku. 
Nekateri naši teologi ponovno pred vest postavljajo cerkveno 
avtoriteto; spet rečejo: »Ja, saj se lahko sklicuješ na lastno 
vest, ampak je treba preveriti, če je tvoja vest pravilna!« itn. 
Te stvari so potemtakem še zmeraj aktualne, mogoče niso več 
tako pereče, ampak niso odmrle, to sem hotel reči.

19 

Rafko Valenčič: 
Dovolite, da dopolnim še nekaj misli v zvezi z avtoriteto in 

vestjo. Cerkev ne postavlja avtoritete nad človekovo vest. Kon-
cil je v svojem zadnjem dokumentu Cerkev v sedanjem svetu 

(1965, člen 16) zapisal, da je »vest človekovo najbolj skrito jedro 
in svetišče, kjer je čisto sam z Bogom, čigar glas zveni v njegovi 
notranjosti«. Vemo, da tudi Bog spoštuje človekovo prepričanje, 
da nikogar ne sili. Dovoli nam, da se lahko motimo, lahko 
ravnamo prav ali napačno. 
Koncil je opredelil versko svobodo z različnih vidikov. Pred 
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očmi je imel ne samo ljudi različnih prepričanj, od verskega 
do ateističnega, marveč tudi države od vzhoda do zahoda, od 
Kitajske do Kube, kjer verujoči niso smeli izpovedovati in živeti 
svoje vere. Cerkev se je zavzemala za osnovno človekovo pravico 
– svobodno izpovedovati versko prepričanje. Omejevanje 
verskega prepričanja smo dalj časa doživljali tudi slovenski 
kristjani. To so posebej občutili tisti, ki so bili v državnih 
službah, kot so bili pedagogi in drugi državni uslužbenci.

Cerkev je jasno opredelila pravice, ki zadevajo versko 
prepričanje. Osnova prepričanja je resnica, ki je ne določa 
človek, marveč jo spoznava. Iskanje in spoznanje resnice 
pa je človekova naloga. Cerkev se je pri tem sklicevala na 
(evangeljsko) maksimo, da »resnica človeka osvobaja«. 
Prepričana je, da je človek, ki išče resnico, že na poti k Bogu. V 
času koncila in po njem se je veliko govorilo o tako imenovanih 
»anonimnih kristjanih« (izraz je skoval teolog Karl Rahner). 
Vernik v najširšem pomenu besede je vsak človek, ki išče res-
nico in živi po svoji vesti. Njegovo življenje je dejansko že pot k 
resnici oziroma k Bogu. S tem nikogar ne delamo za kristjana, 
pač pa samo izražamo priznanje, da so ljudje, ki živijo iz svoje 
notranjosti in po svoji vesti, dejansko usmerjeni k Bogu.

20 

Gorazd Kocijančič:
Za trenutek bi se vmešal v to debato glede Mahniča. 

Seveda lahko rečemo, da je povezovanje Mahniča in njegovega 
ideološkega projekta s škofom Rožmanom nehistorično. 
A vendar je na neki drugi – verjetno bolj temeljni ravni 
– precej pomembno. Danes o tem nismo dovolj govorili. 
Razpravljali smo predvsem o dveh totalitarizmih. O tem, da 
je bil slovenski človek pahnjen v nemogočo alternativo: ali 
nacifašizem ali komunizem. A vendar ni nobenega dvoma, da 
je položaj dodatno zapletel slovenski totalitarni katolicizem, 
katolicizem s totalnimi aspiracijami. Seveda temu težko 
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rečemo totalitarizem v klasičnem političnem pomenu, ampak 
mislim, da ni mogoče zanikati tovrstnega integrizma v naši 
preteklosti – in sedanjosti. Pri njem gre za preprosto željo 
infiltrirati katolicizem v vse pore družbe in jo, kolikor je to le 
mogoče, obvladovati. Ta psevdomorfoza krščanstva se očitno 
ohranja v določenih cerkvenih strukturah še danes – seveda 
s katastrofalnimi posledicami za sámo krščansko vero. Le 
če jo mislimo v njeni zgodovinski genezi, lahko razumemo 
povezanost, ki jo nekateri katoličani še danes čutijo s predvojno 
in medvojno katoliško ideologijo – in to je eden od ključnih 
problemov naše percepcije tega časa in tudi ustreznega 
zgodovinskega premišljevanja časa škofa Rožmana.

21

Spomenka Hribar:
Nekaj pripomb sem bila deležna, zahvaljujem se zanje! Na 

kratko bom odgovorila. Gospod Granda mi je dal pravzaprav 
»placet«, da imam lahko drugo leto celodnevni seminar, 
namreč narediti distinkcije med ravnanji Cerkve v slovenskih 
pokrajinah, kako se je obnašala med vojno; to zahteva seveda 
res poglobljen študij. Jaz sem se malo »pohecala«, ampak 
mislila sem resno. Poglobljen študij – seveda je pripomba 
upravičena! Govorila sem o Cerkvi, kakor da je pač samo 
ena oz. da je šlo za en sam način ravnanja. Ampak zakaj? 
Na Primorskem pa na Štajerskem se tudi zelo upirajo temu, 
da bi govorili, da je pri njih šlo za komunizem, ker je bila 
tam popolnoma drugačna situacija. Tam je izvirno šlo za 
upor okupatorjem. Ampak upravičenost takega govorjenja, 
res malo povprečnega, je v tem, da se je iz tistega, kar se je 
dogajalo v Ljubljanski pokrajini, »skotilo« to, kar je bilo potem 
po vojni. V Ljubljanski pokrajini je bila revolucija in z njo 
izzvana kontrarevolucija in iz tiste logike je pravzaprav nastala 
povojna totalitarna država, in ne iz tistega, kar se je dogajalo 
na Štajerskem in na Primorskem. Ne iz narodnoosvobodilnega 



127

boja, temveč iz revolucije. Tukaj je bilo tisto, kar se je usodnega 
zgodilo in nagodilo. G. Prunk je dal zelo dobro pripombo glede 
»trka«, to sem nekje na hitro omenila. Namreč trka nacifašizma 
in boljševizma. »Nesrečni« smo – v narekovaju ali pa brez, 
kakor hočete – da bivamo na tem ozemlju, da sta prav tukaj 
trčila ta dva totalitarizma, nacifašizem in boljševizem. In 
to je bilo nekaj apriornega in slovenski ljudje smo to dvoje 
subjektivirali – in se spopadli med sabo. To je bil nek apriori, 
ki nam je, bom rekla, nekako bil »usojen«. 

Gospod Valenčič mi je dal nekaj pripomb glede avtorstva 
mojih navedb citatov; to je mogoče preveriti! Misli Ignacija 
Lenčka sem citirala iz njegovega članka Osnove modernistične 
miselnosti (Revija Katoliške akcije, l. I. 1940, str. 532–533). 
Pripomba je bila tudi, da ne moreš kar tako povezati velikih 
časovnih presledkov; med Mahničem in recimo Rožmanom je 
preteklo 40 let. Veste, na ravni logike neke ideologije, na ravni 
hermenevtike čas nima pomena, ker gre za logični apriori. 
Navsezadnje se danes ukvarjamo s Platonom, pa tudi ne vemo, 
kakšne so bile takratne konkretne situacije, o čemer je on 
pisal, in se z njim tudi »pogovarjamo«; interpretiramo recimo 
Platona in Aristotela in delamo analize nekega pojma, nekega 
pojava – za to gre! 

Zdaj, kaj je s spravo, se je vprašal gospod Klun. Težko je 
na kratko povedati, jaz sem poskušala. Sprava je preprosto 
pristanek na drugega, takšnega, kot je. Ne ga »prekrščevati«!

Gospod Valenčič zelo lepo govori, kako je vest vse, kako jo 
Cerkev priznava; ja seveda, saj se tudi Cerkev razvija, ampak 
v času, ko smo stopili v drugo svetovno vojno, je pa to bilo 
tako; takrat se je pa vest pojmovala tako, kakor jo je opredelil 
Lenček, in enako velja za pojmovanje, ki so ga imeli o ljubezni 
do bližnjega, o spravi, o narodu, o Cerkvi. S takim pojmovanjem 
je šla Cerkev v Ljubljanski pokrajini v vojno, to je odločalo in 
določalo njeno delovanje med vojno – in za to je meni šlo. 

No, Tine je omenil metropolita gospoda Šuštarja. Zelo sem 
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hvaležna za diskusijo gospodu Dežmanu! Namreč v tistem 
času, ko smo se ukvarjali z organizacijo spravnega dneva 
v Rogu, in potem mi je gospod Šuštar osebno rekel, da se je 
pogovarjal s svojimi znanci zunaj – kot veste, on je bil 37 let 
zunaj Slovenije – in so mu rekli: »Kako ste vi daleč naprej, v 
Evropi še na misel nikomur ne pride, da bi začel govoriti o 
spravi glede druge svetovne vojne …« Tako da malo ponosa bi 
nam res ne škodilo, to si pa res upam reči. Hvala lepa!

22

Tamara Griesser Pečar:
Torej, jaz se ne bi mogla strinjati s tem, da je to, kar se je 

dogajalo po vojni, produkt tega, kar je bilo v Ljubljanski pokrajini 
med vojno. Ilegalna partija je že leta 1940 v Zagrebu sprejela 
sklep, da gre v upor samo, če bo lahko izpeljala revolucijo oz. če 
bo to v korist Sovjetski zvezi. Komunisti so to že vnaprej določili. 
Zlorabili so odpor proti okupatorju – nekaj, kar je bilo splošno 
sprejeto, kar je bilo zelo normalno – za svoj projekt: prevzem 
oblasti. Zdaj se uveljavlja na eni strani zgodovinopisja mit o 
četrtem totalitarizmu zato, da bi opravičevali komunistično 
nasilje – vojno in povojno. Ta konstrukt absolutno zavračam. 
Če pogledate situacijo na Štajerskem in Primorskem: bila 
je popolnoma drugačna, kljub temu so tudi tam ravnali s 
cerkvenimi dostojanstveniki, duhovniki, redovniki, redovnicami 
prav tako, kot so ravnali z njimi na področju t. i. Ljubljanske 
pokrajine. Navajali so zelo različne skonstruirane razloge, da 
so jih lahko obsodili, ne samo vojna dejanja. 

23

France Dolinar:
Ko govorimo o položaju med drugo svetovno vojno in govo-

rimo o vlogi Cerkve, mislimo navadno na duhovščino, njeno 
vlogo, potem praktično Štajerske in Gorenjske ni mogoče 
primerjati z Ljubljansko pokrajino iz preprostega razloga, ker 
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duhovnikov na Štajerskem in Gorenjskem dejansko ni bilo, 
saj je bil prvi ukrep okupatorja ravno ta, da je izgnal poleg 
učiteljev tudi duhovnike. In na Štajerskem in Gorenjskem je 
delovalo minimalno upokojenih duhovnikov, pa nekaj tistih 
nemških oz. avstrijskih duhovnikov iz graške in celovške 
škofije. Se pravi, situacije med Ljubljansko pokrajino, Goren-
jsko in Štajersko v tem pogledu ni mogoče primerjati. In v tej 
točki moramo biti izredno previdni, ko dajemo vrednostne 
sodbe o enih in drugih, in nismo upravičeni govoriti, ja, na 
Štajerskem je bilo pa med vojno drugače. Ja seveda je bilo 
drugače, ker je bil položaj drug, ker duhovnikov pač ni bilo tam.

24

Spomenka Hribar:

Najbrž nisem bila dovolj jasna. Gospa Griesserjeva me je 
očitno narobe razumela. Jaz sem prej izrecno poudarila, da 
se je tisto, kar se je dogajalo v Ljubljanski pokrajini, potem 
»razlezlo« po celi Sloveniji, po celi Jugoslaviji. Ves ta teror, ki 
je bil tudi na Štajerskem po vojni in na Primorskem – ne glede 
na to, kako so se zadržali med vojno – je izhajal iz tistega, kar 
se je spočelo v Ljubljanski pokrajini med vojno: revolucija in 
njej komplementarna kontrarevolucija. Zato je analiza tega, 
kar se je dogajalo v Ljubljanski pokrajini, tako pomembna, da 
sploh razumemo, kaj se je dogajalo. 

Imam pa eno pripombo. Absolutno se strinjam, da so komu-
nisti – natančneje rečeno Komunistična partija – izkoristili 
narodnoosvobodilno borbo za svoje cilje na politični in tudi 
na socialni ravni. Ampak prosim, v referatu sem opozorila, da 
je treba stvari razločevati na več ravneh, kajti tudi komunisti 
so umirali za osvoboditev izpod okupatorja. Ne moremo kar 
tako govoriti o komunistih, da so to in ono zakrivili ...; gre za 
Komunistično partijo kot zgodovinski subjekt – posamezniki 
pa so ravnali različno. Moramo biti pozorni na to, na kateri 
ravni govorimo. Če ne, je to neskončno krivično do tistih, ki 
so padli v boju z okupatorji – v resnici tudi mnogi komunisti! 
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Moj oče je za posledicami zapora v beograjski Glavnjači umrl 
maja leta 1942 kot zares zaveden komunist, on gotovo ni 
mislil na kaj drugega kot na upor proti okupatorju, predvsem 
pa zagotovo ni imel komunističnih grehov nad sabo. Tako da 
bodimo previdni, kajti tukaj se začne sprava, ko razločimo 
ravni. Na politični, na socialni ravni je tako: Komunistična 
partija je izkoristila narodnoosvobodilni boj za revolucijo. 
Toda na ravni človeka, na ravni eksistence, pa prosim neko 
so-čutenje in toleranco; skratka, pieteto! Hvala lepa!

25

Jože Dežman:

Naj spet opozorim na španski primer. Stalni odbor 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope je novembra 2005 
razpravljal o obsodbi Frankovega režima v Španiji. V okoli 
sto točkah te »obtožnice« je Katoliška cerkev omenjena samo 
v dveh točkah. Nedvomno pa sta bila Cerkev in Frankov režim 
veliko večja kolaboracijska zgodba kot slovenska Katoliška 
cerkev v razmerju do katerega koli režima 20. stoletja pri 
nas. Ob tem opozorilu na nezmernost obtoževanja Katoliške 
cerkve v Sloveniji pa se mi zdi pomembneje, da opozorim na 
našo bolestno zaplankanost v čas druge svetovne vojne in 
zlasti v območje ljubljanske province. Okupacija, rezistenca, 
revolucija, protirevolucija, državljanska vojna, kolaboracija s 
silami osi in kolaboracija s stalinizmom – to so velike teme, 
vendar s tako omejenim zaletavanjem v omejeno dogajanje 
na omejenem območju ostanemo samo v konfliktu, ki ga 
lahko razrešita le širši in ambicioznejši pregled in analiza. 
Partizansko gibanje in titoizem sta nam dala (tako je poudarjal 
Vlado Habjan) leninsko republiko, v kateri se razvija slovenska 
državnost z vsemi omejitvami. Pridobimo precej ozemlja in 
smo ekspanzivna evropska nacija. 

Kritičen pogled na totalitarno dediščino titoizma je treba 
razvijati predvsem za obdobje, ko je ta na oblasti. Npr. v Španiji 
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spoznavajo tragedije otrok staršev z republikanske strani, 
ki so jih frankisti (tudi pod vplivom »genetske« zablode o t. i. 
marksističnem genu) vzeli staršem in dali v prevzgojo. 

Pri nas se to med vojno dogaja t. i. ukradenim otrokom, ki 
jih potujčujejo nacisti. Po vojni imamo še neraziskane usode 
številnih otrok, ki delijo usodo otrok s Petrička – starši so ubiti 
ali v zaporih, otroci v reji ali prevzgoji.  

Če v Španiji otroci republikancev niso smeli študirati, 
imamo pod titoizmom množico otrok poražene, diskriminirane 
strani, ki niso smeli študirati, niso mogli razvijati karier, ki so 
živeli odrinjeni, v revščini itn. 

Skratka, ko bomo za titoizem napisali pregleden seznam 
njegovih zločinov in stranpoti, ko bomo ta pregled primerjali 
z dediščinami drugih totalitarizmov in diktatur, se bo dalo 
bolj zmerno pogovarjati tako o dosežkih kot tudi o temeljnih 
težavah.

Ključno pa je, da končno odidemo iz te »frdamane« ljubljan-
ske province, stran od »zagamanih« Dolenjcev in »zagamanih« 
komunistov, ker so ti že sami med seboj nadvse eksplozivna 
kombinacija, ko pa je partija začela za zmago v državljanski 
vojni v ljubljansko provinco množično voziti topovsko hrano v 
obliki Gorenjcev, Primorcev, Štajercev …, se pa vse zakuha do 
nerazumne vročice. Zato se do zgodovine obnašajmo celostno. 

In čas je, da se zavemo, da titoizem zaradi svojih zločinov 
in potvarjanja zgodovine ni bil sposoben kritično obsoditi ne 
fašizma ne nacionalsocializma. Tako so prikrivali temeljne 
okupatorske zločine: npr. mobiliziranci v okupatorjeve armade 
in interniranci v koncentracijska taborišča so bili tabuizirani 
oz. cenzurirani pri vstopu v javni zgodovinski spomin. Dovolj 
je samo poudariti, da danes štejemo več kot devetdeset tisoč 
smrtnih žrtev vojne in revolucije namesto prejšnjih manj kot 
petdeset tisoč. 

Vse to nas kot narod zavezuje, da v mednarodni skupnosti 
prispevamo odgovorno svoj delež h kritiki vseh treh totalitariz-
mov, pri katerih smo bili in žrtev in storilci. Ker pa so se vloge 
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storilcev in žrtev včasih tako menjale, da jih komaj doumemo, 
pozivam k obzirnosti do prednikov, ki so se znašli v nasilnih 
in nepredvidljivih časih. K sočutju sodi tudi ponižnost, da ne 
bi prehitro sodili. 

Obenem pa smo lahko samozavestni, saj imamo impozant-
no zgodovino – in nikakor ne neuspešno. Če bi bili »luzerji«, 
naš pogovor ne bi bil možen.

26

Milan Knep:

Tudi meni se je danes postavilo vprašanje primernosti 
povezovanja škofa Mahniča s sredino 20. stoletja. Sam sem to 
nekako takole razumel, da se v Cerkvi dejansko bijeta, ne samo 
v tem obdobju, ampak morda od Konstantina pa do današnjega 
dne, dve pastoralni paradigmi ali dve različni podobi Cerkve. Eno 
podobo Cerkve je poudaril sedanji papež, ko je bil še kardinal, v 
knjigi Sol zemlje; govoril je o Cerkvi kot o gorčičnem zrnu. Povsem 
drugačen pa je bil, vsaj tako se mi zdi, model škofa Jegliča, ki je 
vseboval ideje korporativizma in katoliškega integralizma. Kadar 
hoče biti Cerkev kot gorčično zrno, ima pred seboj človekovo os-
ebno svobodo, spoštovanje njegove vesti, predvsem pa poskuša 
delovati podobno Kristusu, torej od znotraj. Po, pogojno rečeno, 
Jegličevi paradigmi pa gre bolj za to, da bi svet pokristjanili in 
spreminjali z zunanjimi sredstvi, od zunaj, s sredstvi tega sveta. 
To razlikovanje med obema vzorcema je morda preveč poenos-
tavljeno, pa vendar. Če je prva paradigma skromna, ker računa 
na človekovo preobrazbo samo po poti zakramentov in z drugimi 
duhovnimi sredstvi, poskuša druga vplivati na človeka tudi s 
povsem enakimi sredstvi kot tosvetna družba. Mislim, da sta bili 
ti dve paradigmi in ti dve podobi Cerkve navzoči tako v času škofa 
Mahniča in Rožmana, kot sta navzoči danes. Konstantinska 
paradigma ima vedno za posledico konflikt z aktualno politiko 
in družbo. Seveda pa je ta konflikt popolnoma druge narave 
kot konflikt, ki izhaja iz paradigme Cerkve kot gorčičnega zrna.
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IZJAVA

udeležencev 4. Foruma za dialog med vero in 

kulturo

Pooblaščeni generalni vikar Anton Vovk, poznejši ljubljan-
ski škof, je v pastirskem pismu za novo leto 1946 zapisal:

»Strašne so rane, ki jih je zadajal sovražnik med štiriletno 
okupacijo našemu narodu in naši domovini. Njegov najhujši 
zločin pa je ta, da se mu je posrečilo razdvojiti naš narod 
in nahujskati brata zoper brata. Nedvomno je, da je tudi ta 
del naroda izvzemši redke posameznike mrzil fašističnega 
zavojevalca in se mu nameraval ob ugodnem trenutku upreti 
s silo, a dejansko se je le dal zapeljati v boj proti onemu delu, 
ki je takoj v začetku prešel v oboroženo akcijo. Z izrabljanjem 
verskega prepričanja, ki je bilo v naši preteklosti preveč 
povezano s politično-strankarsko opredelitvijo, je pritegnil 
okupator en del naroda s precejšnjim številom duhovnikov 
tako, da ga je vodil v boj proti drugemu delu, ki si je takoj 
v začetku okupacije zastavil nalogo boriti se do kraja proti 
okupatorju, osvoboditi našo domovino in prispevati znaten 
delež k velikanskemu naporu zaveznikov, da se stre fašistično 
nasilje nad narodi Evrope in vsega sveta. Kakor je pokazalo 
ravnanje katoličanov in njihov z nekatoličani združen odpor 
proti fašističnemu zavojevalcu v drugih deželah, je bila v tem 
primeru neosnovana razlaga papeževih besed, na katere so se 
pri nas sklicevali zagovorniki tega početja. Nepopisno gorje in 
strašno sovraštvo je rodilo tudi ovajanje svojih nasprotnikov 
okupatorju, ki je s posmehom in zlobnim veseljem pošiljal 
naše rojake v ječe in taborišča in na morišča. Ostro obsodbo 
zasluži – da nekrščansko postopanje, da so nazadnje tudi naši 
rojaki v imenu obrambe vere morili brez sodnega postopka 
in brez zadnje verske tolažbe kar vprek tiste, ki so jim bili 
ovadeni kot pripadniki osvobodilnega gibanja. Kristjani ne 
smejo tako ravnati niti v času najhujšega preganjanja vere. 
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Žal so tudi nekateri duhovniki v neki napačni, slepi gorečnosti 
izgubili pravi krščanski čut in so, ne le da niso nastopili proti 
takemu postopanju in svarili pred njim, celo opravičevali, 
če ne še bodrili k takemu delu in se ga udeleževali. Ni jih 
vodilo potrpežljivo in vztrajno zaupanje v božjo previdnost, 
ampak bolj predrzna misel, kakor da je predvsem od 
njihovega lastnega posvetnega in s strankarskim mišljenjem 
prepojenega prizadevanja odvisna ohranitev in rast božjega 
kraljestva med našim ljudstvom. Ljubezen, prva krščanska 
krepost, ki ne pozna mej (proximorum caritas limitum ignara 
– Pij XII.), se je sprevrgla v sovraštvo in posnemanje metod 
nevernikov.«

Ta pretresljivi dokument razkriva tragiko slovenske med-
vojne zgodovine in njeno zapletenost. Udeleženci 4. Foruma 
za dialog med vero in kulturo z naslovom Gregorij Rožman 
in njegov čas smo v svojih razmislekih o tem času ob vsej 
različnosti svojega gledanja na zgodovino in njeno vrednotenje 
prišli do soglasja, da je danes treba spoštljivo ohranjati zavest 
o tej tragičnosti in kompleksnosti, ki ne dovoljuje nikakršne 
ideološke instrumentalizacije škofa Rožmana in medvojnega 
dogajanja.

Izjavo je podpisalo trideset navzočih, in sicer:
Gorazd Kocijančič, Spomenka Hribar, France M. Dolinar, 

Stane Granda, p. Silvin Krajnc, Jože Dežman, Tamara Griesser 
Pečar, Meta Kušar, Alenka Puhar, Rozina Švent, Pavle Rak, 
Igor Škamperle, Franci Kek, Tine Hribar, Milica Kač, Nike K. 
Pokorn, Marko Pokorn, Matjaž Črnivec, Ženja Leiler, Vid Snoj, 
Karmen Smodiš, Matjaž Ambrožič, Mateja Pevec Rozman, 
Marija Jasna Kogoj, Simona Zabukovec, Katarina Kocijančič, 
Mateja Komel Snoj, Lucijan Bratuš, Branko Klun, Milan Knep.
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Zbirka: Človek, pot Cerkve

Zbornik Forum za dialog med vero in kulturo
1. KULTURNI BOJ NA SLOVENSKEM VČERAJ, DANES, JUTRI

2. DRUG, TUJ IN PRIVLAČEN

3. VERA, KULTURA, POLITIKA – izključevanje, mimobežnost, 
sobivanje?

4. RESNICA VAS BO OSVOBODILA 
 Škof dr. Gregorij Rožman in njegov čas




