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UVODNA BESEDA

Medškofijski odbor za kulturo je v petek in soboto, 1.–2. 
aprila 2011, v Lovranu pri Opatiji v Domu pastoralnih susreta 
organiziral 7. forum za dialog med vero in kulturo z naslovom 
Obrazi revščine. Predavateljem, ki smo jih povabili na forum, 
smo temo predstavili z naslednjim besedilom:

 Še pred dvema letoma je bilo videti, da je revščina v Evropi 
za vselej presežena. Živeli smo v prepričanju, da bo s splošnim 
napredkom revščina tudi drugod po svetu vse manjša. Toda 
izkazalo se je, da se je v Afriki med letoma 1981 in 2001 število 
revnih podvojilo. Položaj pa se je poslabšal tudi v razvitih dr-
žavah, kjer trpi lakoto že okoli 15 milijonov ljudi, v ZDA je pod 
mejo revščine okoli 36 milijonov ljudi, v EU pa celo 85 milijonov.

 Pomanjkanje dobrin razkriva širše razsežnosti revščine. 
Govorimo lahko o socialni evtanaziji, ki pomeni izključenost 
iz delovnega življenja zaradi brezposelnosti, izključenost iz 
potrošniške družbe zaradi klasične revščine, izključenost iz 
družbe zaradi pomanjkanja socialnih stikov in izključenost 
od mehanizmov moči in v vpliva, kar je nekakšna kulturna 
marginalizacija. Vedno več ljudi doživlja, da so »odpisani«, 
ker izgubljajo možnost pripadnosti prostorom in skupinam, ki 
živijo v razmerah polnega družbenega in kulturnega udejstvo-
vanja. Milijonom se zaradi vsega tega majejo in podirajo stebri 
človeške istovetnosti; izgubljajo kulturno in duhovno streho 
nad sabo. Dunajski sociolog dr. P. Zulehner pravi, da so pri 
mnogih ogrožene tri človekove prapotrebe: ime, dom(ovina) in 
moč. Brez imena ostaja tista oseba, ki zaradi izključenosti in 
revščine ne uživa osnovnega spoštovanja in ne more uveljaviti 
svojih sposobnosti. Globalizacija in sodobna mobilnost sta v 
ljudeh povsem spodkopali kulturne, religiozne in nacionalne 
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korenine. Brezdomovinskost v enem ali več prej omenjenih 
vidikih postaja vse bolj množična. Zaradi vsega tega postaja 
vprašljiva osnovna moč – možnost rasti, razvoja, kreativnosti, 
svobode gibanja ipd. – ki jo človek potrebuje za svojo eksistenco. 

 Bolj kot z opisom sodobne revščine imamo težave z vpra-
šanjem, kako jo razumeti. Navadno iščemo rešitve na relaciji 
večje uravnoteženosti med revnimi in bogatimi. Nekaj povsem 
drugega pozna judovska stara zaveza, ki ne izhaja iz sociolo-
ške analize družbenih razmer, temveč iz ontološke biti človeka. 
Temeljna resničnost vsakega človeka je po razumevanju stare 
zaveze njegova ontološka revščina. Vsi ljudje smo – ne glede 
na narodnost, kulturo, religijo in ekonomsko moč – določeni z 
bitno revščino oziroma ontološko nezadostnostjo, ki se kaže 
najprej v tem, da življenja nimamo iz sebe, temveč nam je po-
darjeno, in nato v naši popolni nezmožnosti, da bi podarjeno 
življenje obdržali, kajti vsi moramo umreti. Starozavezni Jud 
je najprej izkusil podarjeno duhovno in politično osvoboditev, 
tej pa je potem sledil moralni kodeks, ki je usmerjal njegov boj 
proti revščini in socialni izključenosti: »Tujca ne izkoriščaj in 
ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi! ( … ) Ne zatiraj 
pravice siromaka v njegovi pravdi! Ogibaj se lažnive pravde!« 
(prim.: 2 Mz 22–23). Starozaveznemu razumevanju revščine 
je Kristus dodal še eno ugotovitev, da revščine nikoli ne bo 
mogoče v celoti izkoreniniti: »Uboge imate namreč vedno med 
seboj …« (Mt 26,11). Zato Kristus vsakemu kristjanu naroča, naj 
bo usmiljeni Samarijan in naj umiva noge svojemu bližnjemu 
(prim. Jn 13,14).

 V luči zgornjih besed ni najbolj reven tisti, ki nima suknje in 
strehe nad glavo, temveč tisti, ki si domišlja, da si lahko z eko-
nomsko močjo, obvladovanjem sodišč ter s svojo materialno in 
kulturno produkcijo sam zagotovi preboj iz ontološke revščine. 
Sedmi forum naj bi se dotaknil različnih obrazov revščine danes 
ter razumevanja revščine v različnih družbenih, duhovnih in 
kulturnih izročilih.
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Prvi dan foruma se je začel z okroglo mizo z naslovom Re-
vščina in kultura, revščina kulture. Izhodišča za pogovor 
je podal dr. Anton Jamnik. Svojemu predavanju je dal naslov 
Pravična delitev dobrin. Pod vtisom finančne polomije, ki se 
je pripetila mariborski škofiji, so se diskutanti od zastavljene 
teme precej oddaljili in se osredotočili na razpravo, v kakšnem 
kontekstu se je afera zgodila. Petkovo diskusijo smo nadalje-
vali pozno v noč z neformalnimi srečanji na dvorišču.

Sobotna predavanja so se vrstila po predvidenem razpo-
redu:

1. predavanje: dr. Gorazd Kovačič
SEDANJI KAPITALIZEM IN RAZSLOJEVANJE V SVETOV-

NEM MERILU  – Kaj lahko ukrenemo?
2. predavanje: Pavle Rak
VLOGA ASKEZE PRI IZGRADNJI SVOBODNE OSEBE – 

Odnos do financ v ruskem pravoslavju
3. predavanje: dr. Špela Razpotnik
SENČNA STRAN SODOBNIH DRUŽB BLAGINJE – BREZ-

DOMSTVO
4. predavanje: p. dr. Miran Špelič
RAZUMEVANJE UBOŠTVA PRI PUŠČAVSKIH OČETIH

Vse sobotno popoldne smo namenili diskusiji, ki je bila 
živahna in kakovostna, vendar so se nam zaradi tehničnih 
napak slikovni in tonski posnetki povsem izgubili, zato so 
bili neuporabni za transkripcijo. Tako je obseg pričujočega 
zbornika skoraj za polovico manjši kot lanski, vsebuje samo 
predavanja brez diskusije.

Milan Knep
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Dr. Anton Jamnik

PRAVIČNA DELITEV DOBRIN

I. del 
Sprejeti in imeti rad samega sebe

Pameten je tisti človek, ki ne trpi zaradi tistega, česar 
nima, ampak je vesel tega, 

kar ima. (Demokrit)

1. Obrazi revščine

Revščina ima več obrazov in je kompleksen in večplasten 
pojav. Med seboj se prepletajo: 

 – telesna oz. gmotna revščina: pomanjkanje hrane, ne-
zdrava prehrana, pomanjkanje obleke in bivališča, slabo 
zdravstveno varstvo;

 – duševna revščina: čustvena otopelost, negativna čustva, 
pomanjkanje dobrih navad, razvade;

 – duhovna revščina: pomanjkanje znanja, neizobraženost, 
neodgovornost do svojih odločitev – kriza vrednot, vere, 
moralna kriza;

 – medčloveška revščina: pomanjkanje socialne mreže – 
družinske, prijateljske, v okviru delovnega okolja – od-
nosi z ljudmi, na katere se lahko zanesemo;

 – razvojna revščina: zaostajanje za svojimi osebnimi mo-
žnostmi in zmožnostmi, nazadovanje. 
V Sloveniji pod pragom revščine živi 12 % ljudi, več kot 

100.000 je brezposelnih, več kot 170.000 alkoholikov, 100.000 
depresivnih, …
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Revščina – izključenost
Revščina pomeni ne imeti, izključenost pa se kaže tudi kot 

kategorija ne pripadati. Gre za pomanjkanje socialnih stikov 
in občutek nemoči. Najbolj ranljivi so starejši, potem otroci in 
takoj za njimi ženske.

 – Starejši, med njimi so za sodobno družbo predvsem 
ženske ne le disfunkcionalne, ampak predstavljajo tudi 
veliko breme. Stopnja socialne varnosti starejših je iz-
redno nizka. Zelo malo starejših ob izgubi službe le-to 
ponovno najde.

 – Ženske – posebej starejše, vdove, samohranilke, razveza-
ne, z več otroki, partnerke alkoholikov, zasvojencev; prav 
tako tudi ženske begunke, azilantke, tujke, brezposelne 
z nizko izobrazbo, priseljenke. 

2. Reševanje stisk – Obličje bližnjega – Sled neskončnega

Jezus v vsakem človeku
Naše delo nas kliče, da vidimo Jezusa v vsakem človeku. 

Jezus nam je povedal, da je On tisti lačni človek. On je nag. 
On je žejen. On nima doma. On trpi. To so naši zakladi … Oni 
so Jezus. Vsak posebej je Jezus v svoji boleči preobleki. Lačen 
ljubezni gleda nate. Žejen prijaznosti te roti zanjo; brez zaupa-
nja je in upa vate; bolan je in v ječi – prijateljstva hoče od tebe; 
brezdomec je in te prosi za zavetje v tvojem srcu. Mu boš vse to 
ponudil? (Mati Terezija, Sadovi ljubezni, 2001)

Reševanje stisk
Prositi je izredno težko, še posebej ljudem, ki so bili svoje 

težave navajeni reševati sami. Ob dogodkih, ki jih ne morejo 
načrtovati (izguba službe, smrt, bolezen, naravna nesreča, …), 
se znajdejo v strašni stiski. Zaman je razlagati in govoriti, da 
so drugi v še večjih težavah, da je njihova težava malenkostna. 
Zanje je njihova stiska najtežja.
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Prosilci
Prosilci se večkrat srečujejo s pomisleki, kaj bodo rekli lju-

dje, če bodo videli, da za pomoč prosijo Karitas, Rdeči križ ali 
kakšno drugo dobrodelno ustanovo. Bodo vztrajali v svojem 
ponosu in se poglabljali v stiski? Bodo zmogli narediti odločilni 
korak? Pri ljudeh v stiski obstaja strah pred obiskom dobro-
delne ustanove in razgrnitvijo stiske. Veliko večino prosilcev 
je sram, da prosijo.

Različno odzivanje na stiske
Ljudje se na stiske in krize odzivamo različno. Nekateri se 

umaknejo in se počutijo nemočne. Drugi se odzovejo z jezo, 
so nasilni do družinskih članov in okolice ... Nekateri jokajo. 
Spet drugi želijo pobegniti od svojih občutij in težav. Nemalo 
se jih vda alkoholu in drugim opojnim sredstvom. 

V težkih trenutkih je težko biti sam. Takrat je dobro imeti 
ob sebi nekoga, ki mu lahko potožimo. Nekoga, ki je pripravljen 
biti z nami, nam prisluhniti in pomagati. Tolažba ne rešuje 
težav, ne prekine žalosti, ne spreminja položaja, v katerem se 
je nekdo znašel, izraža pa naklonjenost in bližino. Hrabri in 
omogoča izpoved. Daje vedeti, da v stiski nismo sami.

3. Reven tudi, če delaš osem ur – Revščina vodi v socialno 
izključenost

Vemo, da pomena pojmov revščina in socialna izključenost 
nista identična, se pa prekrivata. Socialna izključenost ne 
vodi nujno v revščino, revščina pa običajno vodi v socialno 
izključenost, ki se nanaša na izključenost iz udeležbe. Pojem 
družbene izključenosti se je pojavil konec 70. let preteklega 
stoletja in je označeval skupine ljudi, ki so padli skozi sito 
socialne zaščite. Kasneje se je koncept razširil še na druge 
skupine, ki so izključene iz udeležbe na vseh ravneh države 
in družbe. Revščina in socialna izključenost gresta običajno 
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z roko v roki, posamezniki, ki se znajdejo na robu, pa so mno-
gokrat žrtve stereotipov in stigmatiziranja. 

Včasih je veljalo nenapisano pravilo, da če človek hoče 
delati, bo delo dobil, če je reven in mu ni do dela, pa je za tako 
stanje kriv sam. Vsak delazmožen človek je za svoje delo do-
bival primerno plačilo in je s svojim delom lahko preživljal 
sebe in družino. Zaposlitev pa danes ne pomeni več izhoda iz 
revščine in dostojnega preživetja. Revščina je ena izmed poti 
v socialno izključenost. Prejemniki minimalnih dohodkov 
ponavadi delajo nižje plačana dela, v več izmenah, imajo nižjo 
kvalifikacijo ali pa končano samo osnovnošolsko izobrazbo. 
Prehajanje na boljše plačano mesto skoraj ni mogoče. 

Znesek minimalne plače je trenutno določen pri 597,43 € 
bruto, kar neto znese 460,00 €. Vlada je 1. marca 2010 spre-
jela predlog zakona o minimalni plači, skladno s katerim se je 
minimalna plača zvišala na 734,15 € bruto oz. 562,00 € neto. 
Za delodajalce, ki bi se lahko zaradi dviga minimalne plače 
znašli v težavah, je predvideno dveletno prehodno obdobje. 
Kot skrajni rok zvišanja minimalne plače do ravni minimalnih 
življenjskih stroškov je bil predviden 1. januar 2012. Leta 2010 
je morala minimalna plača znašati 520,00 € neto, 1. januarja 
2011 530,00 €, 1. januarja 2012 pa 562,00 €. 

Prejemniki minimalne plače so v veliko stvareh prikrajša-
ni: delavec, ki dobi minimalno plačo, ne more prejeti večjega 
kredita (npr. stanovanjskega). Višina kredita, ki ga dobi oseba 
z minimalnim dohodkom, je prenizka za karkoli. 

Če delavec, ki prejema minimalno plačo, zboli oz. ostane 
doma zaradi nege in varstva družinskega člana, prejme 
majhno bolniško (če je le-ta 100-odstotna, potem je njena vi-
šina enaka minimalni plači, če je 80-odstotna, pa znaša 80 
odstotkov minimalne plače). Sicer to velja za vse, vendar je 
pri minimalnih dohodkih tovrstna problematika še dosti 
bolj pereča. Delavka z minimalno plačo, ki gre na porodniški 
dopust, prejema mizerno nadomestilo. In to celih 12 mese-
cev.
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Če delavec, ki prejme minimalno plačo, izgubi zaposlitev in 
se prijavi na Zavod za zaposlovanje, dobi 70 odstotkov nado-
mestila plače, kar pomeni le 70 odstotkov minimalne plače. 
Delavci z minimalno plačo imajo najnižjo pokojninsko osnovo, 
kar pomeni, da bo njihova pokojnina katastrofalno nizka in se 
bodo z njo izredno težko preživljali. Pristali bodo na družbenem 
dnu. Če delavec, ki prejema minimalno plačo, umre in po njem 
družina dobi pokojnino, je ta zelo nizka. Sramotno nizka. 

Podobno kot v državah Evropske unije je tudi v Sloveniji 
resna gospodarska in finančna kriza. Slovenski delavec je ta 
trenutek v zelo resni in težki situaciji. Delavci v resnici težko 
živijo, njihovi dohodki včasih ne zadoščajo niti za osnovno 
preživetje. V izredno težkih razmerah so družine, ki živijo z eno 
samo plačo, ki znaša za tričlansko družino skoraj toliko, kot 
bi dobili socialne pomoči. Delavcev ne pesti samo nizka mini-
malna plača, pač pa tudi nizek razpoložljivi dohodek in visoki 
življenjski stroški. Minimalna plača je socialni korektiv, ki vsa-
kemu zaposlenemu teoretično zagotavlja minimalni standard. 

Zelo kruto je, da so redno zaposleni delavci večkrat na 
slabšem kot prejemniki socialnih transferjev. Med njimi so 
najbolj ogrožene kategorije:

 – samske zaposlene osebe, ki živijo v najetih stanovanjih,
 – samski moški srednjih let,
 – samohranilke z enim ali več otroki,
 – zakonci, ki živijo z eno plačo, njihovi otroci pa so se že 

osamosvojili ali jih še nimajo,
 – družine, kjer sta sicer oba starša zaposlena in preje-

mnika minimalne plače z dvema ali tremi šolajočimi se 
otroki ob predpostavki, da imajo najet kredit ali pa za 
stanovanje plačujejo visoko najemnino, 

 – osebe, ki so zaradi bolezni ali poškodb na daljši bolniški, 
 – ekonomski migranti.

Naštete kategorije sicer zaposlenih ljudi sodijo v kategorijo 
izključenih zaradi pomanjkanja materialnih dobrin. To vpliva 
na njihov družbeni status, večkrat so tudi diskriminirani, 
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kar privede do osebnega poniževanja, izključevanja in izko-
riščanja.

 Ljudje z nizkimi dohodki nimajo enakih možnosti in do-
stopa do javnih virov, do storitev. So v slabšem življenjskem 
položaju, niso aktivno vključeni in udeleženi pri reševanju 
svojih lastnih težav in imajo manj možnosti za kreiranje la-
stnih življenjskih načrtov. 

Prejemniki socialnih pomoči so v veliko primerih na bolj-
šem kot zaposleni z minimalnimi dohodki. Vse subvencije in 
bonitete, ki jih imajo prejemniki socialnih pomoči, zaposlenim 
prejemnikom minimalne plače niso dostopni. Prejemniki 
socialnih pomoči so upravičeni do subvencije prehrane v 
šoli (malica in kosilo), do brezplačnega vrtca za predšolske 
otroke, do subvencioniranega prevoza za srednješolce. Ni jim 
potrebno plačevati RTV naročnine ter osnovnega in dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja. Njihovi otroci, ki obiskujejo sre-
dnjo šolo ali fakulteto, so prejemniki štipendij. 

Nizki dohodki pogojujejo revščino. Revščina na ljudi vpliva 
večplastno:

 – v prvi vrsti vpliva na slabe bivanjske razmere in ovira 
dostop do primernih stanovanj,

 – slabo zdravstveno stanje in omejen dostop do zdravstve-
nega varstva,

 – omejene možnosti za izobraževanje, usposabljanje in 
prostočasne dejavnosti – otežen dostop do visokošolske-
ga izobraževanja ali izobraževanja odraslih,

 – finančna izključenost in prekomerna zadolženost,
 – omejen dostop do sodobne tehnologije,
 – omejuje sposobnost ohranjanja socialne mreže prijate-

ljev in znancev.
Slovenija sodi med države, ki imajo nižjo raven revščine 

od evropskega povprečja, vendar se v sedanji situaciji gospo-
darske krize revščina nedvomno povečuje. Stopnja tveganja 
revščine je v Sloveniji 12,3 %. To pomeni, da pod pragom re-
vščine v Sloveniji živi 12,3 % ljudi. 
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Ali te meritve kažejo dejansko stanje? Je realnost res taka? 
Če pogledamo okoli sebe in prisluhnemo žalostnim zgodbam 
iz medijev ali ljudem, ki potrkajo na vrata Karitas, se poraja 
dvom. Slika postane čisto drugačna. Za vsemi temi stiskami 
se skrivajo zgodbe ljudi, specifične zanje in za njihove družine. 
Težke, polne negativnih čustev in krivic, ki so jih doživljali. 
Predvsem pa v oči bode podatek, da v Sloveniji prejema mini-
malno plačo približno 33.000 delavcev, kar 25 % zaposlenih 
pa prejema le kakšen evro nad to mejo. 

4. Sprejeti in imeti rad sebe! 

Čustveno in duševno zrel in zdrav človek je sposoben spo-
znati svoje resnične potrebe. Prav tako zna tudi oceniti, kaj res 
potrebuje zase od tega, kar mu ponuja življenje. Človek, ki se 
ima rad, ki upošteva svoje resnične potrebe in je zadovoljen 
s svojim življenjem, zna in zmore upoštevati tudi druge ljudi. 
Zna se jim prilagoditi in sodelovati z njimi na enakopravni 
ravni. Zmožen je imeti rad drugega človeka. Če se ne cenimo, 
ne moremo spoštovati drugega človeka. Če ne gojimo prija-
teljskih odnosov, ne znamo biti prijatelji drugim ljudem. Če 
smo s seboj nezadovoljni, bomo zagotovo nezadovoljni tudi z 
drugimi. Čeprav se to zdi čudno, je vendarle res, da drugemu 
človeku ne moremo nuditi pozitivnih čustev, če jih ne gojimo 
do sebe.

Veliko ljudi je s svojim življenjem nezadovoljnih. Namesto 
da bi ravnali sebi v prid, se pogosto vedejo sebi v škodo. To pri-
vede do stalnega nezadovoljstva s seboj. Taki ljudje so čustveno 
napeti, slabe volje, zadirčni, prepirljivi in napadalni. Lahko 
postanejo tudi potrti, zapirajo se vase, bežijo v nedejavnost, 
imajo občutek manjvrednosti. 

Čustvena sproščenost, veselost ter splošno zadovoljstvo 
ugodno vplivajo na telesne funkcije in nas varujejo pred psi-
hosomatskimi boleznimi, ki nam pogosto grenijo življenje. 
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Kako kažemo ljubezen do sebe? Ali ravnanje za svoje dobro 
in sebi v prid že pomeni sebičnost? – Vse premalo prisluh-
nemo sebi, svojemu organizmu in velikokrat delamo proti 
sebi. Mladostnik se v želji, da bi bil enak okolici, družbi, vdaja 
alkoholu, cigaretam in drogam. Želi biti enak drugim, ne želi 
izstopati in se sramuje svoje drugačnosti. V želji, da bi se uve-
ljavil pred vrstniki in pred seboj ter jim bil enak, nekritično 
sprejema njihove navade in škodljive razvade. 

Ljudje najdemo v delu veliko možnosti, da se uveljavimo. 
Všeč nam je, če nas ima okolica za prizadevne, marljive in 
delu predane ljudi. Čustveno zrel človek ne vidi v delu samo 
vira dohodka, ki mu omogoča dostojno življenje, temveč tudi 
vir zadovoljstva.

Vsak odnos se začne z nami. Vsaka sprememba se začne 
pri nas. Mi smo tisti, ki moramo začeti spreminjati sebe. Le 
tako bomo dosegli, da se bo tudi okolica začela spreminjati. 
Drug na drugega lahko le vplivamo, spreminjamo pa lahko 
le sebe. Namesto da se trudimo vedeti, kaj se dogaja v glavah 
drugih ljudi, moramo najprej vedeti, kaj se dogaja v naši glavi 
in zakaj se obnašamo tako, kot se.

Ljudje delamo napake. Včasih dopustimo, da nas okolišči-
ne preveč zavedejo. Včasih se v gonji za napačnimi cilji tudi 
izčrpamo.

Včasih se nam zdi, da nas življenje prehiteva in da ga komaj 
dohajamo. V strahu pred prihodnostjo nas popade panika in 
vsepovsod vidimo strahove. Vse to pa stresamo na tiste, ki so 
nam najbližji. Včasih se v strahu, da bodo prepoznali našo 
nemoč, zapremo pred drugimi. Brez odločnosti in močne volje 
se lahko zgodi, da bomo kaj hitro zapadli v stare vzorce razmi-
šljanja, medsebojnega komuniciranja. Trdna odločitev po spre-
membi mora pomeniti tudi pripravljenost soočiti se s samim 
seboj, sam sebi priznati svoje napake in hkrati odkrivati tudi 
svoje darove. Sprejetje sebe, notranja umirjenost in svoboda 
človeka vodita k odkrivanju in graditvi ustvarjalnih odnosov, 
ki presegajo neprestano ogroženost in strah. Lepo je, da si! To 
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bi morali reči najprej sebi in potem tudi drugim. Lepo je, da 
si! V življenju lahko narediš nekaj lepega in dobrega! Morda 
bo na ta način presežena vsaj duhovna in duševna revščina. 
To seveda ne pomeni, da morajo državne strukture in različne 
službe narediti vse za to, da sistem in struktura ohranjata 
načela pravičnosti in spoštovanja dostojanstva človeškega 
življenja, kar je posebej v naših razmerah zelo problematič-
no. Odpraviti je potrebno sistemske in strukturne napake 
(korupcijo, pravne akrobacije, ki ponižujejo socialno šibkega 
človeka na raven sredstva, nezmožnost, da bi imel možnost do 
dela in primerne materialne gotovosti, različne manipulacije 
na ravni »kruha in iger« na ravni države, z namenom, da bi se 
čim bolj odpravila materialna revščina pa tudi revščina na 
drugih področjih, kot denimo izobrazba, socialna mreža, …). 
Ob tem človek kot subjekt družbe ne sme biti pasiven; ne more 
pasivno pričakovati, da bo država rešila vse probleme. Tu gre 
za ostanek socialističnega etatističnega pogleda, s katerim je 
slovenski človek še vedno obremenjen. 

Kot subjekt te družbe sem tudi subjekt (izhodišče) etičnega 
delovanja. Spoštovanje osnovnega etičnega humusa (svetovni 
etos) je pot, da se korak za korakom spreminja tudi družba. 
Če se bo to zgodilo, potem bo, tako upamo, tudi manj različnih 
oblik revščine!
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II. del

Bogastvo modrim ljudem služi, neumnim pa gospoduje. 
(Seneka) 

1. Vsak, ki ima v posesti kaj, česar ne potrebuje, je tat 
(Mahatma Gandhi)

Gospodarska kriza po svetu in v Sloveniji, kjer ima še prav 
posebne, svojevrstne razsežnosti, nam daje misliti, kakšno 
je razmerje med materialnimi dobrinami (bogastvom) in 
človekom. Kdo komu služi? Kdo je komu sredstvo ali cilj? Na 
retorična vprašanja sam po sebi prihaja odgovor, ki na pod-
lagi stvarnega stanja govori o tem, da je človek postal suženj 
materialnih dobrin, namesto da bi bile te v službi človeka. Ni 
problem v človekovi pravici do osebne lastnine, ki jo je zelo ja-
sno utemeljil filozof Locke (in mnogi pred njim). Težava nastane 
takrat, ko lastnina postane gospodar nad človekovo svobodo, 
njegovim dostojanstvom; ko človeka pograbijo pohlep, požre-
šnost in napuh s predpostavko, da je on s svojo gospodarsko 
močjo središče sveta. V takšnem suženjskem ravnanju, odvi-
snem od svojih strasti (ratio je tu pogosto odsoten), človek začne 
izgubljati temeljno pristno človeško čast (v najboljšem pomenu 
besede), dostojanstvo, samospoštovanje, kar ponižuje njega sa-
mega, hkrati pa onemogoča odnose z drugimi. V tem človeškem 
pohlepu namreč ni prostora za zaupanje, sodelovanje, skrb za 
skupno dobro, solidarnost, ampak vse bolj naraščajo dvom, 
nezaupanje, strah, nevoščljivost in bolestna tekmovalnost, 
ki jo pogosto lahko ustavijo samo kake objektivne okoliščine 
oziroma zunanje ovire (sedanja gospodarska kriza). 

Razprava o temeljnem etičnem humusu (svetovnem etosu, 
ki je skupen različnim prepričanjem in religijam) na vseh 
ravneh družbenega in osebnega življenja, je zato še toliko bolj 
potrebna in nujna, če hočemo ohranjati temeljno dostojanstvo 
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človekovega življenja – to, da človek da nekaj nase, da drži dano 
besedo in da ne manipulira z drugimi ali se da manipulirati 
drugim, da ohranja osebno svobodo in samozavest ter samo-
spoštovanje in poštenost. Če vsega tega ne premore, tudi ne 
more ustvarjati pristnih in iskrenih odnosov z drugimi, ki 
temeljijo na zaupanju in poštenosti ter presegajo pragmatizem 
(koristoljubje), preračunljivost (ljubosumje in nevoščljivost) in 
žejo po vseh mogočih manipulacijah. Ne smemo pozabiti na 
to, da se etika ne začenja nekje zunaj, v nekih objektivističnih 
proceduralnih načelih, ampak v globini mojega srca. Svobodni 
subjekt je merilo etičnega dejanja. Aristotel bi rekel, da preu-
darnost (spoznanje) ter volja in krepost; da tisto, kar je dobro 
in prav, tudi naredim, četudi je to včasih zahtevno in težko. 
Predajanje všečnosti in populizmu ter pragmatični preračun-
ljivosti so muhe enodnevnice, ki človeka najbolj razosebijo, ga 
naredijo »brezobličnega« in tak človek se vedno bolj izgublja v 
osami brezosebnosti in samoponižanja.

2. Osnovni etični humus etičnega poslovanja

V slovenskem prostoru je prave strokovne literature ali 
resnih razprav na temo poslovne etike malo. Danes je sicer 
modno govoriti o tem, kako zelo potrebna je etika na različnih 
področjih, primanjkuje pa sistematične in argumentirane 
obravnave teh vprašanj, ki bi mogla biti vodilo za to, da se 
začneta spreminjati miselnost in osnovna človeška kultura 
na področju poslovanja. Ta sprememba mišljenja se ne more 
zgoditi čez noč, toda bolje je začeti z zamudo kot pa nikoli. V 
različnih tujih založbah je v zadnjem času mogoče zaslediti 
veliko literature s tega področja. Prebiranje le-te v zadnjih le-
tih me je spodbudilo k temu, da napišem nekaj vrstic, ki niso 
nikakršen recept za reševanje vseh vprašanj ali nekakšen 
dogmatični sistem, ki vse rešuje. Daleč od tega. Moj namen 
je spodbuditi k osebnemu razmisleku o tem, kako potrebna 



19

je osnovna etična kultura na vseh področjih življenja, torej 
tudi na poslovnem. 

Neke vrste »svetovni etos« poštenega in pravičnega delo-
vanja na različnih področjih, tudi na poslovnem, so temeljna 
načela, ki so skupna različnim religijam in prepričanjem. 
Lahko bi rekli, da so njihova osnova filozofski in religijski 
pogledi, ki jih povezujejo naslednji aksiomi: 

 – človek in njegovo dostojanstvo nikoli ne more in ne sme 
postati sredstvo, ampak je cilj; 

 – kar hočeš, da bi ljudje storili tebi, stori tudi ti njim, ozi-
roma česar nočeš, da bi ljudje tebi storili, tudi ti njim ne 
stori (evangeljsko zlato pravilo);

 – resnična lepota in radost bivanja se uresničujeta v odno-
su do drugega (skupno dobro), ne pa v človekovi osami 
in pragmatičnem individualizmu.
Od tu naprej lahko navedene aksiome nekoliko podrobneje 

razčlenimo na temeljna načela etičnega delovanja v poslovnem 
svetu. Tudi ta načela so samo nekateri vidiki, ki naj bodo izziv 
k osebnemu razmisleku, preudarnosti in postavitvi vprašanja 
o lastnem etičnem delovanju.

1. Človeško dostojanstvo je prvo načelo. V Splošni dekla-
raciji o človekovih pravicah je v 1. členu zapisano: »Vsi ljudje se 
rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. 
Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z 
drugim kakor bratje.« Na te »samoumevne« pravice marsikdaj 
pozabljamo, zato je nanje potrebno vedno znova opozarjati. 
Dostojanstvo človeka je neprecenljivo in ga je potrebno spo-
štovati. Če to načelo navežemo na etiko v poslovnem prosto-
ru, se moramo zavedati, da je primarni cilj vsake poslovne 
korporacije dobrobit človeka in ne neprestano pehanje za 
dobičkom. Čeprav z dobičkom v splošnem ni nič narobe in je 
za udejanjanje poslovnih priložnosti potreben, ga ne smemo 
postavljati za prvi in primarni cilj, ampak se moramo zavedati, 
da je dobiček samo sredstvo za doseganje nekega višjega cilja, 



20

to pa je zadovoljevanje človekovih potreb. Čeprav je naša druž-
ba hierarhično razdeljena, je vsako delo namenjeno uresniče-
vanju človekovih potreb. Dani so nam talenti, s katerimi lahko 
izboljšamo naše življenjske razmere in na ta način živimo bolj 
polno in ustvarjalno življenje. Problemi v sedanji strukturi so 
v tem, da z objektivističnim gledanjem in vrednotenjem dela 
pozabljamo na človeka kot cilj, saj le-ta vse pogosteje postaja 
samo sredstvo v službi ekonomije in človekove pogubne želje 
po dobičku. Naše delo vpliva na to, kakšni smo kot ljudje, zato 
moramo paziti, da ravnamo racionalno, da naše načrtovanje 
in odločitve ne ovirajo razvoja in samoizpolnitve, ampak nam 
pomagajo pri napredku. Pri vsaki odločitvi, ki jo sprejemamo 
in vpliva na širšo družbo, bi si vsak posameznik moral posta-
viti vprašanje: »Ali moja odločitev spoštuje druge ljudi in jih ne 
ponižuje na raven sredstva in modernega suženjstva?«

2. Drugo načelo je načelo skupnega dobrega. Splošno 
dobro je tisto, kar omogoča tako trgovino kot državo, je splet 
naših medsebojnih odnosov, širina uma in srca, s katerimi 
lahko presežemo golo preživetje in dosežemo ustvarjalnost in 
sodelovanje. Družba ima moralno dolžnost, da ljudem zago-
tovi možnosti, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, saj 
le na tak način lahko tudi prispevajo k splošnemu dobremu 
družbe. Z vidika poslovnih odločitev imajo upravniki podjetij 
moralno obveznost, da v odločitvah pretehtajo posledice dejanj 
in predvidijo, kako bodo specifične odločitve vplivale ne samo 
na njihovo podjetje ter njihove delničarje, ampak tudi na širšo 
družbo ter na človeka kot takega. 

3. Načelo poštenega in odgovornega upravljanja z dobri-
nami in lastnino. Primarni cilj našega življenja ne sme biti 
neprestano pehanje za materialnimi dobrinami, ob čemer se 
pozablja, da so le-te samo sredstvo v službi človeka, ki naj bi 
se vsestransko uresničeval na različnih področjih in ravneh 
svojega življenja – od telesnega, kulturnega do duhovnega. 
Pomembna je zmernost in človekov pravi odnos do stvari ozi-
roma bogastva ali, kot je zapisal Oscar Wilde: »Če bi bogastvo 
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prinašalo samo užitke, bi ga mogli prenašati, obveznosti, kate-
rim nas podvrže, pa ga delajo neznosnega. V interesu bogatih 
je, da bi ga ukinili.« Čeprav dobrine prinašajo dobiček in denar, 
ki je pomemben, je le sredstvo za polnejše življenje. V življenju 
ne smemo biti usmerjeni samo na pridobivanje vedno več in 
več stvari. Ne smemo brezglavo izkoriščati svojega okolja, saj 
imajo naša dejanja lahko zelo hude posledice za vse človeštvo 
danes in v prihodnosti. Naša moralna dolžnost je, da upora-
bljamo naravne vire odgovorno in preudarno. Z zmernostjo in 
razumnostjo se moramo izogniti prekomernemu izkoriščanju 
naravnih virov ter ne smemo povzročati nepotrebnega one-
snaževanja in posledično naravnih katastrof. 

4. Načelo subsidiarnosti vključuje odnos posameznika do 
različnih državnih in mednarodnih institucij. Naloga le-teh je, 
da podpirajo in ščitijo prva tri načela. Odpovedati pa se mo-
rajo dejavnostim, ki bi vplivale na avtonomijo posameznika, 
družine in naroda. V širšem smislu gledano je odgovornost 
posameznika, da prepozna potrebe domačega okolja ter da 
ustrezno ukrepa. Mednarodne in državne institucije se ne 
smejo vmešavati v delovanja lokalnih skupnosti, če te izpol-
njujejo svoje dolžnosti in zmorejo same urejati svoje probleme. 
Pravico in dolžnost posredovanja imajo samo v primerih, ko 
avtonomija posamezne družbe ne spoštuje temeljnih člove-
kovih pravic in ogroža druge dežele na različnih področjih 
sobivanja na našem planetu.

5. Opcija za revne kot peto načelo pomeni, da je naša 
moralna dolžnost, da ocenimo gospodarske in družbene 
dejavnosti s stališča socialno najbolj ogroženih članov druž-
be. Z vidika poslovne etike to pomeni, da imajo korporacije 
moralno dolžnost, da delajo v korist najbolj ranljivih članov 
družbe. Zavedati se morajo, da njihove odločitve vplivajo na 
ljudi globalno in ne samo lokalno. Nekatere korporacije gleda-
jo na svoje delavce zgolj kot na sredstvo in izrabljajo dejstvo, 
da je na globalni ravni veliko ljudi, ki so pripravljeni delati za 
majhno plačo. S tem ponižujejo lastne delavce in prav tako na 
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suženjsko raven spravijo ljudi v revnejših deželah, ki opravijo 
delo za bistveno nižjo plačo. Tu gre za kršitev temeljnih člove-
kovih pravic in izkoriščanje, katerega cilj je želja po čim večjem 
dobičku in manipulacija s človekom, ki ga tako zreducirajo 
na raven sredstva. 

6. Načelo solidarnosti je trdna odločenost, da želimo delati 
za splošno dobro. Kaže se v tem, da je potrebno prepoznati 
potrebe drugih in se zavzemati za spremembe in dolgoročne 
izboljšave. Bogastvo mora biti vedno orodje in nikoli cilj, je za-
pisal že Aristotel. Solidarnost vključuje odnos med tistimi, ki 
dajejo, in tistimi, ki prejemajo. Ne gre za pomilovanje, ampak 
priznavanje, da smo v odnosu drug z drugim in da smo odgo-
vorni za dobrobit vseh. Naše odločitve in izbire morajo ščititi 
ne samo naše interese, ampak tudi interese drugih. Pri tem 
je ključnega pomena, da naša svoboda oziroma brezobzirna 
samovolja ne ogroža svobode sočloveka. 

3. Želja delati dobro in pošteno ter držati dano besedo

Upravljavci poslov skrbijo za odnose z več interesnimi sku-
pinami: lastniki, zaposlenimi (vključno z upravljavci), stran-
kami, dobavitelji, investitorji in okoljem, v katerem poslujejo. 
Naslednja načela naj bi bila dovolj široka in prilagodljiva za 
uporabo v vsakršnih etičnih odločitvah. Slonijo predvsem 
na Kantovi in deontološki etiki: potrebno je prav delati, ker 
je to prav.

1. Pravičnost – dvojna obveznost: 
a) ne storiti nepravičnosti, 
b)  vnaprej preprečevati nepravičnost in popraviti obsto-

ječo nepravičnost. 
2. Ne škodovati: prizadevanja, da ne škodujemo drugim, 

preseganje pragmatizma in egoistične preračunljivosti.
3. Zvestoba: držati obljube, držati dano besedo in ne samo 

formalizem pogodbe.
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4. Verodostojnost: laž in manipulacija imata kratke noge 
in ustvarjata nezaupanje. Veličina človeka se kaže tudi 
v tem, da prizna svoje napake, namerne ali nenamerne.

5. Odškodninska odgovornost: če napravim škodo druge-
mu, jo moram poravnati. Najbolj nepravično in neetično 
je, da nekdo, ki je drugemu povzročil težko materialno 
stanje in ga s tem potisnil na rob preživetja, manipulira 
z različnimi zakonskimi in proceduralnimi akrobacijami, 
da reši sebe, drugi pa pri tem niso pomembni. Posledica 
tega so zelo tragične zgodbe mnogih posameznikov in 
družin.

6. Dobrodelnost: čut za solidarnost in skupno dobro družbe. 
Ali kot je zapisano v Talmudu: Ubožec naredi več dobrega 
bogatemu, ko sprejme miloščino, kakor bogat človek ubož-
cu, ko mu jo da.

7. Osebna rast: pomembnost samoiniciative vseh zaposle-
nih, osebno zadovoljstvo. Podjetje ali ustanova bosta tem 
bolj uspešna, čim večji bo čut pripadnosti in odgovornosti 
vseh zaposlenih v njima. Hkrati naj bi se posameznik v 
svojem delu čutil čim bolj uresničenega, v delu pa naj bi 
se izpopolnjeval in razvijal vse razsežnosti svojega bivanja 
na svetu (kultura, šport, ...).

8. Hvaležnost: biti hvaležen in znati pohvaliti uspeh druge-
ga. Nevoščljivost in ljubosumje sta dve najbolj pogubni 
težnji, ki uničujeta medsebojne odnose in človekovo 
ustvarjalnost.

9. Svoboda: zavzemanje za človekovo osebno svobodo in 
dostojanstvo. Svoboda vključuje pravice in odgovornosti. 
Svoboda je nekaj čisto drugega kot brezobzirna samovolja, 
ki se prepušča trenutni impulzivnosti in pragmatičnemu 
individualizmu.

10. Spoštovanje: samospoštovanje in spoštovanje drugih. Od-
pustiti je treba najprej sebi, da lahko odpustimo drugim. 
To nas vodi do medsebojnega zaupanja in preseganja 
predsodkov. 
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4. Kako se zares etično odločati? 

Deset zdravorazumskih načel predstavlja povzetek obve-
znosti, ki predstavljajo izhodišče za sprejemanje etičnih odlo-
čitev. Takšnile vidiki oziroma stopnje sprejemanja odločitev so 
nam lahko v pomoč in razmislek, kako se pametno in pošteno 
ter preudarno odločati.
1.  Razvrščanje – lestvica prioritet: Vprašanje, ki nas vodi 

pri razvrščanju, je: Kaj so moje obveznosti v tem primeru? 
Kot pomoč si postavljamo vprašanja: ali moram izpolniti 
obveznost pravičnosti, ali moram biti pozoren, da drugemu 
ne bi škodoval, izdal zvestobe itd. Ko si torej odgovorimo na 
vseh deset zdravorazumskih etičnih načel, se lažje zavemo, 
katere obveze moramo uporabiti.

2.  Zaznava (priznavanje) konfliktov obveznosti: Vpra-
šanje, ki nas vodi pri zaznavi konfliktov obveznosti, je: 
Katere obveznosti si nasprotujejo? Kmalu ugotovimo, da 
je bistveno, kako oziroma na kakšen način razrešimo 
nasprotujoče si obveznosti. Nekateri načini, kako nekaj 
narediti dobro, so napačni. Dober cilj ne more upravičevati 
vseh mogočih sredstev in včasih je potrebno nekatera 
dejanja odložiti, ponovno premisliti in jih nato ponovno 
ovrednotiti. 

3.  Etična presoja obveznosti: Vprašanje, ki nas vodi, je: 
Kakšno težo imajo nasprotujoče si obveznosti? Včasih je 
potrebno izbirati med možnostmi, pri katerih ima vsaka 
svoje argumente za in proti. Tu sta pri odločanju najbolj 
nevarna populizem in trenutna všečnost. 

4.  Izbira etično izvedljivih možnosti: Velikokrat je potrebno 
izbirati med različnimi možnostmi, pri čemer je vsaka po 
svoje težka in zahtevna. Pri tem je ključnega pomena, da 
tudi takrat, ko moramo komu povedati neprijetno dejstvo, 
to povemo spoštljivo, brez poniževanja ali obsojanja. Ključ-
nega pomena je, da drugi ob tem začuti sogovornikovo 
dobrohotnost in namen, da mu želi dobro. 
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5.  Odločitev o ukrepanju: Če smo pri prvih štirih stopnjah 
odločanja razmišljali o obveznostih, moramo na zadnji 
stopnji ukrepati oziroma odločati. Najslabše v tem prime-
ru je neodločanje, beg pred odgovornostjo, prepuščanje 
odprtih vprašanj v nedoločeno prihodnost. Človek, ki ve, 
kaj hoče, in ima vizijo, ima tudi dovolj poguma in moči, da 
se odloča, pa čeprav to nikoli ne bo vsem prav. Ravno na-
sprotno, kritike in nasprotovanja so kvečjemu znamenje, 
da je človek na pravi poti. Mlačnost in poceni populizem 
namreč pripeljeta do tega, da človek nima ne nasprotnikov 
ne tistih, ki bi ga zagovarjali, in preprosto izgubi identiteto; 
je človek brez obličja.
Upam in si želim, da bodo izrečene misli spodbuda za 

osebni razmislek na področju etike, pa tudi na ravni naših 
medsebojnih odnosov v družbi, v kateri živimo. Zavedam se, 
da je to eden od mnogih možnih pogledov na problem etike v 
poslovnem svetu. Želel bi si, da bi gojili etično kulturo, naredili 
korak najprej v razmišljanju, predvsem pa v načinu življenja, 
ko gre za poštenost, pravičnost, skupno dobro in solidarnost 
v medsebojnih odnosih. Če bomo gojili samospoštovanje, dali 
nekaj nase, držali dano besedo, če bomo torej začeli pri sebi, 
potem bo tudi svet okoli nas postajal drugačen. Sedanje stanje 
v družbi pri nas in po svetu je ne samo izziv, ampak naravnost 
krik, da se prebudimo iz dremeža ugodja in udobja ter da ob 
sebi opazimo človeka, ki potrebuje materialno pomoč ali pa 
morda zgolj to, da prisluhnemo njegovi boleči osamljenosti, ki 
kliče po človeški bližini, razumevanju in zavesti, da je sprejet 
in potreben na tem svetu … Za drugega torej lahko naredimo 
nekaj lepega in dobrega!

Zaključimo z mislijo pesnika J. W. Goetheja: »Največje člo-
vekovo bogastvo je dovolj velik pogum, da si ne želi bogastva.«
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Dr. Gorazd Kovačič

Sodobni kapitalizem in razslojevanje 
v svetovnem merilu in kje je Slovenija

Svetovno gospodarstvo še nikoli v zgodovini ni proizva-
jalo tolikšnega obilja dobrin, toda več milijard ljudi še vedno 
živi pod pragom revščine, mnogi med njimi so tudi v bogatih 
deželah. Vzrok za obstoj revščine v svetu velikih tehnoloških 
zmožnosti za proizvodnjo obilja ni prenizka produktivnost, 
temveč družbena neenakost, velika neenakost v distribuciji 
blaginje. Sodobno družboslovje je še vedno nekoliko vpeto v 
metodološki nacionalizem, kar pomeni, da družbene procese 
meri in analizira predvsem v geografskem okviru posamezne 
nacionalne države. Toda ker so gospodarski procesi danes 
izrazito globalni, je nujno potrebno obravnavati procese na-
stajanja družbenih neenakosti v globalnem merilu.

V svojem prispevku bom predstavil nekaj gospodarskih 
procesov, ki danes, v današnjem kapitalizmu, generirajo 
družbeno neenakost. Teoretska izhodišča bom črpal pred-
vsem pri Pierre-Noëlu Giraudu (Giraud 2006), Samirju Aminu 
(Amin 1978) in Giovanniju Arrighiju (Arrighi 2009). Vsi trije 
avtorji analizirajo kapitalistično gospodarsko dogajanje iz 
perspektive dinamike v času, to je različno hitrega spremi-
njanja ekonomskih količin pri različnih razrednih skupinah 
oz. geografskih enotah. Drugače povedano, zanima jih, zakaj 
nekateri bogatijo hitreje kot drugi. Prav ta neenakost v hitro-
stih razvijanja je tisto, kar skozi čas povzroča oz. povečuje 
družbene in ekonomske neenakosti.

Dinamika večanja oz. manjšanja družbene neenakosti ne 
poteka v vseh delih sveta enako. Ima svojo raznoliko geografijo. 
Prav tako ima problem neenakosti svojo časovno dimenzijo. 
To ne pomeni le tega, da je procese razvijanja nekega fenome-
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na po definiciji nujno potrebno meriti skozi čas, temveč gre 
tudi za to, da je v kapitalizmu gospodarska dejavnost vedno 
nihala med konjunkturami in recesijami, zato je pri analizi 
dinamike družbene neenakosti potrebno ugotoviti, v kateri 
fazi cikličnega razvoja kapitalizma se nahajamo in kakšna 
je prostorska razporeditev ključnih procesov, ki vplivajo na 
neenak razvoj danes. Dinamiko generiranja družbenih oz. 
ekonomskih neenakosti (družbenostatusne in še kakšne 
druge vidike neenakosti bom pustil ob strani in se osredotočil 
predvsem na vidik blaginje) bom predstavil najprej prostorsko, 
nato še časovno. Na koncu se bom osredotočil na to, kje in 
kdaj (v smislu razvojnih faz) smo danes v Sloveniji, in prikazal 
trende na področju ekonomske neenakosti, ki so posledica 
specifičnih anomalij slovenskega kapitalizma.

Za razpravo o praktičnih ukrepih za omejitev teh trendov 
na tem mestu ne bo prostora. Prav tako ne bo prostora za 
razpravo o možnostih onstran kapitalizma in onstran osre-
dnjega pomena materialnega obilja. Zato bo prikaz vzrokov za 
sedanje trende v Sloveniji nemara videti tako, kot da izhaja iz 
reformističnih predpostavk, češ, kapitalizem je lahko boljši, 
le korigirati ga moramo.

1 Prostorska dimenzija

Globalni prostorski razpored revščine bom obravnaval prek 
razlikovanja med tremi tipi ekonomskih teritorijev: bogatih, 
razvijajočih se in revnih. Pri tem se bom oprl na Giraudovo 
shematizacijo (Giraud 2006), ki se osredotoča na proizvodnjo 
dobrin in na (relativno prosto) mednarodno trgovino. Giraudov 
osrednji problem je problem globalne konkurenčnosti proizva-
jalcev, podjetij in teritorijev. Ekonomski teritorij je po Giraudu 
ozemeljska enota s skupnim gospodarskim pravnim redom, 
obsega lahko eno ali več držav (trgovinska unija). Za vsak 
ekonomski teritorij sta značilni določena raven tehnološke 
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razvitosti in določena raven blaginje ter družbeno potrebne 
višine delavskih plač. Kombinacija tehnološke razvitosti in 
ravni sprejemljivih delavskih plač določa stopnjo globalne 
konkurenčnosti podjetij in teritorijev.

Bogati so tisti teritoriji, ki imajo dovolj podjetij s tolikšno 
tehnološko prednostjo pred globalno konkurenco, da lahko 
svoje zahtevne izdelke prodajajo po visokih cenah in zato 
svojim delavcem izplačujejo visoke plače, zadostna množina 
kupne moči delavcev, ki so globalno konkurenčni, pa se prek 
multiplikativnih učinkov prelije še k ostalim prebivalcem 
(delavci trošijo lokalne storitve pretežno na svojem teritoriju). 
Razvijajoče se teritorije Giraud imenuje »tehnološko razvite 
države z nizkimi mezdami«. Zanje je značilno to, da imajo do-
volj razvito infrastrukturo (izobraženi delavci, gospodarske 
in pravne institucije, prometne kapacitete), da lahko uvažajo 
zahtevnejše tehnologije in jih uvajajo v proizvodnjo, hkrati pa 
sta njihova stopnja blaginje in zato tudi raven plač, ki jih mo-
rajo podjetja izplačevati delavcem, relativno nizka. To pomeni, 
da so ti teritoriji zelo privlačni za globalno mobilni kapital 
multinacionalnih proizvodnih podjetij, ki lahko na razvijajoče 
se teritorije selijo tovarne iz bogatejših teritorijev. Revni pa so 
tisti teritoriji, ki niso dovolj tehnološko razviti, da bi privlačili 
kapitalske naložbe, zato tam ni industrijskega razvoja, temveč 
kvečjemu proizvodnja poceni surovin, in prebivalstvo povečini 
životari z nizkimi dohodki na pragu revščine ali pod njim.

Problem dinamike ekonomske neenakosti je potrebno, 
sledeč Giraudu, obravnavati v dveh dimenzijah: na eni strani 
znotraj vsakega od teh treh tipov teritorijev posebej (tako oriše-
mo znotrajteritorialno neenakost med razredi ali, po Giraudu, 
»družbeno neenakost«), na drugi strani pa tudi v primerjavi 
med povprečnimi stopnjami razvitosti oz. bogastva posame-
znih tipov teritorijev (Giraudova »prostorska neenakost« je 
neenakost med tipi teritorijev, pri čemer sta ključni vprašanji, 
kdo koga dohiteva oz. kdo komu uhaja). Obe dinamiki spre-
minjanja neenakosti, medrazredna in medteritorialna, sta 
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medsebojno povezani, saj nanju vplivajo gospodarski procesi v 
skupnem kapitalističnem svetovnem gospodarskem sistemu. 
Tako medteritorialnih razlik v razvitosti kakor tudi procesov 
razslojevanja znotraj posameznih teritorijev ni mogoče zadovo-
ljivo pojasniti brez upoštevanja položaja v mednarodni delitvi 
dela oz. zasedanja različnih vlog v globalnih poslovnih verigah.

1.1 Revni teritoriji
Giraudovsko vprašanje je, zakaj so revni teritoriji revni in 

se ne uspejo razviti. Giraud se v svoji knjigi Neenakost v svetu: 
Ekonomija sodobnega sveta (Giraud 2006) ne ukvarja dosti s 
položajem tistih na obrobju svetovnega sistema, saj ga zanima 
in skrbi predvsem globalni položaj teritorijev, ki so bili doslej 
bogati. Zato pa najdemo zanimivo razlago vzrokov za trajno 
nerazvitost, za nemogoči razvoj v nekoliko starejši Aminovi 
knjigi Akumulacija kapitala v svetovnem merilu: Kritika teorije 
nerazvitosti (Amin 1978). V njej je avtor analiziral vpliv koloni-
alne osvojitve na preoblikovanje razrednih razmer v različnih 
delih sveta, vpliv tujih kolonialnih in novih lokalnih elit na 
tok presežne vrednosti (praviloma iz koloniziranih teritorijev 
na ozemlja kolonialnih sil) ter negativne učinke kolonialnih 
razrednih in kapitalskih struktur na gospodarstvo in razvojne 
možnosti teh dežel po nacionalni osvoboditvi izpod kolonializ-
ma. Amin ugotavlja, da se nekdanje kolonije ne uspejo razviti 
zaradi zaviralnih posledic nekdanjega kolonializma in zaradi 
učinkov neokolonializma.

Aminovi ključni koncepti so koncept neenake menjave in 
konceptualni par center – periferija. Neenaka menjava ali ne-
pravična trgovina pomeni to, da podjetja v perifernih postkolo-
nialnih ali neokolonialnih deželah, ki so lastniško ali poslovno 
odvisna od podjetij iz bogatih dežel (centra), prepoceni proda-
jajo surovine, izdelke ali storitve in pokrivajo le proizvodne 
stroške. Zaradi tega periferna podjetja ustvarjajo zelo malo 
dobička, glavnino dobička pa unovčijo kapitalsko močnejša 
podjetja iz centra (četudi ga zavoljo davčnih utaj prikažejo v 
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davčnih rajih). Presežna vrednost tako odteka iz periferije v 
center in zaradi tega periferija ostaja revna, saj ji ne glede na 
prizadevnost ali naravna bogastva ne uspe akumulirati dovolj 
kapitala, da bi ga investirala v razvoj, v višjo produktivnost.

Aminov očrt razrednih razmer v revnih deželah v času 
kolonializma in postkolonializma je takle: Na podeželju je 
uvedba plantažnega kmetijstva pod nadzorom tujega kapitala 
uničila tradicionalne vaške skupnosti in pregnala domačine z 
njihove zemlje v mesta. Tam se zaradi trajnega pomanjkanja 
kapitala ni razvila industrija, ki bi podpirala avtocentrično 
gospodarsko rast. Priseljenci s propadajočega podeželja ne 
dobijo priložnosti za stabilne urbane zaposlitve, temveč se 
preživljajo s priložnostnimi deli. Mesta rastejo brez urbani-
stičnih načrtov in rezultat stihijske urbanizacije je trajna 
humanitarna katastrofa v neskončnih barakarskih naseljih. 
Elite nacionalnih osvoboditeljev tega razvojnega krča večino-
ma niso uspele sprostiti. Tudi če so investirale v izobraževanje, 
jih je pestilo trajno pomanjkanje kapitala. Zaradi gospodarske 
stagnacije so postkolonialne elite postale parazitske. Njihov 
glavni vir prihodka so državno nadzirane rente, denimo od 
koncesijske razprodaje strateških surovin starim/novim ka-
pitalskim gospodarjem iz tujine, niso pa zmožne investirati 
teh rent v razvojni preboj. Glavna dobrina, za katero se borijo 
pripadniki domačih elit, so državne službe. Glavni izvozni ar-
tikel, ki poveča družinske rente pripadnikom srednjega sloja, 
so sorodniki, ki jih pošiljajo v bogate dežele kot ekonomske 
migrante ali kot žrtve trgovine z ljudmi.

1.2 Razvijajoči se teritoriji
Aminov postkolonialni prikaz globalnih procesov ekonom-

ske neenakosti je dokaj pesimističen. Gotovo je še danes, 
s potrebnimi prilagoditvami, relevanten za razumevanje 
položaja nerazvitih dežel v svetovnem sistemu in dežel, ki 
jim grozi zdrs v periferni položaj. Ne more pa pojasniti tega, 
zakaj nekaterim nekoč izredno revnim teritorijem, kot so npr. 
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Indija, Kitajska, Brazilija, vendarle uspeva dohitevati bogate 
teritorije, in to celo z osupljivo hitrostjo. Dodatno vprašanje 
je tudi to, kaj ta medteritorialna razvojna dinamika pomeni 
za znotrajteritorialno neenakost.

Po odgovor na ti dve vprašanji se lahko vrnemo k Giraudu 
kot sodobnemu avtorju (Giraud 2006, 193–237). Ta navaja, 
da so bile različne svetovne regije, zlasti na severni polobli, do 
18. stoletja podobno razvite, znotraj njih pa so vladale visoke 
stopnje družbene neenakosti. Potem se je ta trend obrnil v 
prid zahodnih teritorijev, znotraj katerih se je v 20. stoletju 
družbena neenakost izredno zmanjšala. Od 70. let 20. stoletja 
dalje sta se trenda obrnila: določeni razvijajoči se teritoriji, na 
katerih živi več milijard ljudi, hitro dohitevajo zahod, notranje 
neenakosti pa se poglabljajo tako na doslej bogatih kot tudi 
na razvijajočih se teritorijih. Uspeh razvijajočih se teritorijev 
sloni na investicijah v infrastrukturo (izobrazbeno, prometno, 
prostorsko, pravno), zaradi katerih so globalno mobilnemu 
kapitalu (iz bogatih teritorijev) ponudili poceni in usposoblje-
no delovno silo. Rezultat je množično pretakanje kapitala iz 
bogatih na razvijajoče se teritorije.

Na bogatih teritorijih to povzroča deindustrializacijo in raz-
slojevanje, toda tudi na razvijajočih se teritorijih se neenakosti 
ne zmanjšujejo. Giraud ocenjuje, da se tam večina ljudi ne 
bo izkopala iz revščine toliko časa, dokler bodo na urbani trg 
dela, v industrijski izvozni sektor, prihajale ogromne množice 
revnih podeželanov. Ker je produktivnost v tehnološko nerazvi-
tem kmetijstvu zelo nizka, so novopečeni delavci pripravljeni 
delati za zelo nizko plačilo, da bi se izkopali iz vaške revščine, 
in tako zbijajo ceno delovne sile v industriji. Dokler ne bo 
bazen večstomilijonskega podeželskega prebivalstva v Aziji 
izpraznjen, bo imel korist od hitre industrializacije predvsem 
sloj upravljavcev in podjetnikov. Veliko razredno neenakost v 
razvijajočih se deželah bi lahko omejila tudi politična mobili-
zacija revnega, a izobraženega prebivalstva, kar pa avtoritarne 
države skušajo brzdati.
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1.3 Bogati teritoriji
Po Giraudu je posledica odtekanja mobilnega kapitala in 

delovnih mest iz bogatih na razvijajoče se teritorije razsloje-
vanje prebivalstva bogatih teritorijev na lastnike kapitala in 
dobro plačane globalno konkurenčne delavce na eni strani 
in na njihove kliente (delavce, vezane na lokalno potrošnjo, 
in uporabnike državnih storitev) na drugi strani. Kupna moč 
v razvijajočih se teritorijih se sicer povečuje, toda tudi če bi 
potrošniki iz teh dežel porabili ves presežni zaslužek, nastal 
iz priliva kapitala iz bogatih teritorijev, za nakup dobrin iz bo-
gatih dežel, to v teh deželah še vedno ne bi ustvarilo enakega 
števila delovnih mest, kot je število izgubljenih delovnih mest 
zaradi selitve industrije, saj so delovna mesta na bogatih te-
ritorijih dražja od delovnih mest na razvijajočih se teritorijih. 
Vlade bogatih dežel skušajo spodbujati ustvarjanje novih glo-
balno konkurenčnih delovnih mest z investiranjem v znanje 
in razvoj, toda dinamika izumljanja novosti je počasnejša od 
dinamike kopiranja tujih izumov.

Glavna aduta bogatih držav pri zadrževanju blaginjskega 
dohitevanja v razvijajočih se teritorijih sta patentno in av-
torsko pravo (to je oviranje konkurence z netržnimi sredstvi) 
ter vojaška premoč. Zlasti ZDA pa tudi zahodna Evropa sta 
namreč zadnjih nekaj desetletij vzdrževali visoko stopnjo do-
mače blaginje z najemanjem kreditov in vse več teh posojil so 
pred izbruhom sedanje krize, še bolj pa zdaj, med krizo, dajale 
finančne ustanove iz razvijajočih se teritorijev ter iz izvoznic 
nafte. Obseg teh medteritorialnih kreditov je nemara postal 
že kar neodplačljiv in vojaška premoč ZDA in Nata je zadnji 
adut, ki preprečuje, da bi dolžniško-upniški vozel eskaliral v 
meddržavne konflikte.

Velja poudariti, da navedeni Giraudov opis, kako razvijajoči 
se teritoriji dohitevajo in si finančno podrejajo doslej bogate, 
pojasnjuje le procese zadnjih desetletij. Glavni generator teh 
procesov je bila sprostitev globalne mobilnosti kapitala. V 
sedanjih neoliberalnih razmerah se kapital lažje seli, iščoč 
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priložnosti za čim večje profite, kot to zmorejo ljudje, ki so za-
radi kulturnih, družinskih in pravnih omejitev zaprti v svoje 
domovine. Drugačni procesi so se odvijali sredi 20. stoletja. 
Giraud ugotavlja, da je bila takrat za bogate dežele, zlasti za 
zahodno Evropo, značilna avtocentrična socialdemokratska 
gospodarska rast. To pomeni, da so vlade spodbujale gospodar-
sko rast s prerazdeljevanjem bogastva znotraj nacionalnega 
gospodarstva od lastnikov kapitala k delavcem, ki so postali 
množični potrošniki. Bogastvo so prerazporejale z zaostrova-
njem delavske zakonodaje (minimalna plača, obvezni socialni 
prispevki) in z večanjem deleža javnega sektorja v BDP (davčno 
razkošna država je nastopala v nacionalnem gospodarstvu 
kot velik potrošnik in kot izvajalec storitev). Podjetja niso pro-
testirala zoper visoke davčne obremenitve, saj so bili pogoji 
za vse poslovne konkurente na posameznem teritoriju enaki. 
Predpogoj te enakosti je bila relativna zaprtost nacionalnih 
gospodarstev pred tujo konkurenco iz teritorijev z nižjimi rav-
nmi dohodkov in socialnih pravic delavcev. Dobrine in kapitali 
so takrat prehajali meje bogatih držav samo, če na nekem 
teritoriju ni bilo domačega ponudnika določene dobrine. To 
razredno ravnotežje znotraj bogatih teritorijev se je začelo 
sesipati šele z neoliberalno globalno nomadizacijo kapitala.

2 Časovna dimenzija: Arrighijeva makroteorija 
sistemskih ciklov akumulacije

Giraudov in Aminov opis razmerij med različnimi tipi 
teritorijev sta dokaj statična. Amin je nekoliko nagnjen k 
strukturalističnemu brezčasnemu fatalizmu, Giraud pa, ko-
likor vračuna časovne spremembe, položaj analizira znotraj 
relativno kratkih časovnih obdobij. Njuna glavna analitična 
dimenzija je prostor, in ne čas. Drugače je z Arrighijem, ki 
v svoji monumentalni zgodovini 700 let kapitalizma Dolgo 
dvajseto stoletje: Kapitalizem, denar in moč (Arrighi 2009) ana-
lizira dolge cikle dinamike kapitalističnega sistema. Njegovo 
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izhodišče je braudelovsko (Braudel 2010) razlikovanje med 
tržnim gospodarstvom in med kapitalizmom oz. med profitno 
skromnimi tržnimi akterji in med zasledovalci ekstra visokih 
profitov. Arrighi pod pojmom kapitalizem razume logiko oz. 
poslovanje mobilnih kapitalističnih akterjev, ki so v vsakem 
trenutku obvladovali dejavnosti, metode in poti, na katerih je 
bilo mogoče doseči največje dobičke.

Pokazal je, da se je akumulacija kapitala odvila v več 
zaporednih sistemskih ciklih, ki so imeli vsak svoje geograf-
sko središče akumulacije kapitala, kamor so se množično 
stekali nomadski kapitali: beneški predcikel, genovski cikel 
(1450–1635), nizozemski cikel (1635–1780), britanski cikel 
(1780–1914) in ameriški cikel (1914–?). V vsakem sistem-
skem ciklu akumulacije je postal kompleks velekapitalskega 
poslovanja in državne regulacije mogočnejši in zapletenejši, 
saj je pod nadzor posameznih poslovnih subjektov integriral 
vse več dejavnikov. Tako je nizozemski kapitalizem (za razliko 
od genovskega, ki se je opiral na vojaške storitve španskega 
dvora) integriral oz. internaliziral stroške vojaške zaščite, 
britanski stroške produkcije (britanske korporacije so organi-
zirale medteritorialno razčlenjeno proizvodnjo, medtem ko je 
nizozemski kapitalizem temeljil na trgovini na dolge razdalje 
in skladiščenju blaga z vsega sveta), ameriški pa tudi stroške 
transakcij (velike korporacije s specializiranimi hčerinskimi 
podjetji obvladujejo celotno poslovno verigo od zasnove prek 
proizvodnje surovin in končnih izdelkov do maloprodajnega 
trženja in naposled izkaza dobička pri hčerinski družbi, spe-
cializirani za davčne utaje).

V vseh primerih internalizacija stroškov pomeni cenov-
no optimizacijo stroškov, saj prepreči, da bi si razdrobljeni 
konkurenčni subjekti prisvajali del presežne vrednosti z 
zaračunavanjem stroškov sodelovanja med posameznimi 
členi širšega poslovnega kompleksa in bi tako zmanjševali 
centralizirane dobičke vodilne poslovne korporacije. Drugače 
povedano, cilj večanja kompleksnosti poslovnih organizacij je 
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omejevanje tržne konkurence, ki bi načenjala visoke profitne 
stopnje. Poslovnim subjektom in načinu poslovanja, ki ju Ar-
righi z Braudelom imenuje kapitalizem, je namreč vedno šlo 
za maksimiranje profitov, največji sovražnik ekstra visokih 
dobičkov pa je bil vedno prosti trg. V času trgovinskega kapi-
talizma (italijanski in nizozemski cikel) so kapitalisti dosegali 
največje možne profitne stopnje s trgovinskimi monopoli, v 
proizvodnem kapitalizmu pa zasebne poslovne korporacije 
izvajajo plansko gospodarstvo. Seveda je prosti trg vzniknil 
le takrat, kadar ga je aktivno uveljavila in obranila država. 
Arrighijeva zgodovina kapitalizma je tako obenem zgodovina 
načinov, kako si je kapitalizem podrejal državo.

Arrighi je v svoji knjigi sintetiziral tudi naslednjo zgodo-
vinsko empirično ugotovitev. V vsakem sistemskem ciklu 
akumulacije sta se odvili dve fazi: faza materialne ekspanzije, 
ko je bilo rentabilno vlagati kapital v proizvodnjo ali trgovino, 
in faza finančne ekspanzije, ko so se kapitali selili iz realne-
ga sektorja v finančne špekulacije, ker so donosi v realnem 
sektorju upadli. Finančni razcvet je pojav, ki se v zgodovini 
kapitalizma ciklično vrača. Vedno sta mu sledila finančni 
zlom in selitev kapitalov v novo regijo, kjer se je bil medtem 
že razcvetel realni sektor. Ko se je posamezni sistemski cikel 
akumulacije iztekel, se je začel novi, toda nikoli več v istem 
geografskem delu svetovnega sistema. Arrighi v svoji knjigi 
ne postreže z razlago, zakaj prihaja do teh geografskih selitev 
središč akumulacije kapitala, zato tudi ne zmore ponuditi 
nasveta trenutnemu središču, ki mu preti zaton, kaj lahko 
stori, da bi preprečilo lastno stagnacijo in stagnacijo blaginje 
svojega prebivalstva. Ker je njegova knjiga pravzaprav napi-
sana (sicer kritično, a vendarle zgolj) s stališča velekapitala, 
težko služi kot politični priročnik za tiste, ki bi radi dejavno 
vplivali na dinamiko ekonomskih neenakosti vsaj znotraj la-
stnega teritorija, če ne celo širše. To, kar ponuja, je predvsem 
širši zgodovinski analitični okvir za razumevanje, kje in kdaj 
se nahajamo.
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Arrighijevska daljša časovna perspektiva nam lahko pove, 
da je bilo obdobje avtocentrične socialdemokratske gospodar-
ske rasti, kot ga opisuje Giraud, obdobje materialne ekspanzije 
Zahoda (zahodna Evropa je nastopala kot podaljšek in sokori-
stnik prednosti, ki so jih uživale ZDA kot središče akumulacije 
kapitala). Nato se kapitalu ni več splačalo nadalje investirati v 
socialdemokratski kompleks množične industrijske proizvo-
dnje in množične potrošnje zahodnih delavcev. Raje je začel 
zaposlovati precej cenejše azijske in južnoameriške delavce, 
katerih razredni boj so omejevali avtoritarni režimi, pravne 
praznine prostocarinskih proizvodnih con in revščina. Za-
hodni delavci, ki jim je zaradi deindustrializacije pretil padec 
blaginje, pa so za nekaj desetletij vseeno ohranili visoko kupno 
moč, ki je nenazadnje prišla prav tudi perifernim tovarnam, 
katerih slabo plačani delavci niso mogli nastopati kot potro-
šniki perifernih izdelkov.

Globalno neravnovesje med revno in garaško Azijo in 
med potrošniškim Zahodom, ki pa ga je pestila strukturna 
brezposelnost, se je razvijalo več desetletij. Več dejavnikov je 
omogočilo odložitev nastopa sedanje krize Zahoda. Na Zahodu 
so vladajoče elite morale zaradi demokracije dajati blaginjske 
koncesije volivcem. Zahodna gospodarstva so se delno bla-
ginjsko prilagodila s prestrukturiranjem v postindustrijska 
storitvena gospodarstva. Delno so zahodni delavci ohranjali 
raven blaginje z intenziviranjem dela oz., če pogledamo na 
isti proces z drugega konca, posamezni kapitali so uspevali 
dosegati pričakovane profitne stopnje s krčenjem socialnih 
pravic in tako, da so morali delavci za enako bruto plačilo 
sčasoma delati vse več. Poleg tega je neoliberalni odgovor 
na krizo fordističnega realnega sektorja podaljšal obdobje 
velike blaginje tudi tako, da je z deregulacijo financ in z mo-
netaristično finančno politiko spodbudil razcvet finančnega 
sektorja. Ekspanzija kreditov, ki so jih najemali vsi, podjetja, 
socialna država in gospodinjstva, je omogočila življenje na 
veliki nogi oz. trošenje preko ravni produktivnosti oz. globalne 
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konkurenčnosti, saj so potrošniki odlagali plačilo računov v 
prihodnost.

Po Arrighijevi teoriji sistemskih ciklov akumulacije so ta-
kšne razmere značilne za fazo finančne ekspanzije, s tem, da ta 
avtor pojasnjuje gospodarske procese predvsem iz perspektive 
velekapitala, tu pa je bila financializacija demokratizirana in 
je koristila tudi (vsaj še) srednjim razredom. A ključno je to, da 
finančna faza po Arrighiju traja le nekaj časa in ji vedno sledi 
zlom ter zaton dotedanjega geografskega središča svetovnega 
sistema. Tak zlom ne pomeni nujno obubožanja, zagotovo pa 
povzroči upočasnitev gospodarske rasti in zmanjšanje med-
narodnega vpliva.

 
2.1 Kje se nahaja Slovenija?
Analize slovenskih sociologov industrijskih odnosov, 

Stanojevića (Stanojević 2004) in Krambergerja (Kramberger 
2007) pa tudi nekaterih ekonomistov (pred nastopom krize 
zlasti Drenovca, Kosa in Mencingerja), so pokazale, da je 
slovensko gospodarstvo v zadnjih 20 letih svojo rast črpalo 
v veliki meri iz naslednjih treh virov. 1. postopna prodaja oz. 
uporaba premoženja, ki so ga akumulirale prejšnje generacije: 
uporaba družinskih nepremičnin,  kapitalizacija zemljišč in 
razvojni cikli velikih industrijskih podjetij, ki so plod obsežnih 
vlaganj v razvojni preboj v 80. letih; 2. ekspanzija kreditov, 
najbolj množično v obdobju 2004–2007, ko se je v Slovenijo 
iz tujine nateklo za ca. 30 milijard poceni kreditov s slabim 
oz. tveganim realnim kritjem, v času krize pa se to polnjenje 
nacionalnega gospodarskega sistema v omejenem obsegu 
in po višjih cenah nadaljuje še z državnim zadolževanjem za 
kupovanje socialnega miru in reševanje nasedlih bank; 3. vse 
bolj intenzivno izkoriščanje delavcev, vendar ne vseh enako: 
sindikati so učinkovito branili pravice redno zaposlenih, zato 
so delodajalci z negotovostjo, fleksibilnostjo in intenziviranjem 
dela prekomerno obremenili obrobne skupine na trgu dela, 
ki pa danes obsegajo že polovico vseh delavcev: mlade, težje 



38

zaposljive in tuje delavce (prim. npr. Stanojević 2004, Kram-
berger 2007). V Sloveniji se je tako odvilo razslojevanje, ki je 
velikemu delu prebivalstva, predvsem v obrobnih regijah in 
skupinah, prineslo slabe perspektive za participacijo v for-
malnem delu gospodarstva.

Slovensko gospodarstvo, napihnjeno s krediti, je že v za-
dnjih letih pred krizo imelo nenormalno gospodarsko rast, ki 
ni temeljila na virih dolgoročne rasti produktivnosti, saj so 
lastniki kapitala precej kapitala »investirali« v lastninjenje 
namesto v tehnološki razvoj, intenziviranje dela kot vir ra-
stoče produktivnosti pa slejkoprej naleti na meje. Slovensko 
gospodarstvo je vstopilo v krizo možnosti za nadaljnjo rast že 
vsaj v obdobju 2004–2007, le da je bilo soočenje z zastojem 
odloženo zaradi lahkega dostopa in poplave poceni medban-
čnih posojil iz tujine po vstopu v EU. Žal je dobršen del tega 
kreditnega priliva iz tujine končal v borznih špekulacijah in 
v projektih lastninjenja, ki naj bi jih paradoksalno odplačali 
z izčrpavanjem in obenem rastjo prevzetih podjetij. Rečeno z 
Arrighijem: slovenskim investitorjem se v letih pred krizo ni 
več izplačalo investirati v razvoj v realnem sektorju gospodar-
stva, medtem ko so špekulativne finančne naložbe obetale 
bajne donose. Razcvet borze je bil znamenje bližajoče se krize 
oz. bil je znamenje, da je investiranje v realni sektor že v krizi, 
le da investitorji, omamljeni od visokih borznih donosov, tega 
še niso vedeli. So pa zato številna revnejša gospodinjstva že 
takrat občutila prihajajoče krizne razmere, saj so že dosegla 
mejo možnosti zadolževanja, poleg tega jih je pestila inflacija, 
ki je nastopila kot posledica prevelikih prilivov izposojenega 
denarja iz tujine v slovensko gospodarstvo. 

Povod za gospodarsko krizo, ki je postala manifestna 
konec leta 2008, je prišel v Slovenijo od zunaj, z nastopom 
krča medbančnih posojil in z akutnim upadom industrijskih 
naročil tukajšnjim podizvajalcem. Toda strukturni razlogi za 
globino in trajanje krize večinoma izvirajo od znotraj, iz nera-
zvojno naravnanega »investiranja« oz. zapravljanja kapitala. 
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Resnost strukturnih težav slovenskega kapitalizma, ki je bil 
preveč osredotočen na primarno akumulacijo, se danes kaže 
v relativno počasnem okrevanju in v naglem izgubljanju kon-
kurenčnosti. Zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev v vseh 
sektorjih, v bankah, podjetjih, gospodinjstvih in državi, se 
nadaljujejo in stopnjujejo vsi slabi gospodarski in blaginjski 
trendi (razen brezglavega lastninjenja in vlaganja v finančne 
naložbe, saj za to ni več na voljo bančnih posojil), ki so se raz-
vili že pred uradnim nastopom krize. Doslej je kriza v nekaj 
letih potopila večino finančnih holdingov, precej proizvodnih 
podjetij in številne male podjetnike. A možno je, da je to šele 
začetek spiralnega stopnjevanja težav, ki bi lahko ogrozile 
celo sistemsko pomembne banke in stabilnost javnih financ.

Država se ne more v nedogled zadolževati za interventno 
blaženje težav finančnega sistema in socialnega položaja 
prebivalcev, še zlasti če bi se problemi časovno razvlekli ali 
celo stopnjevali. Alternativa je nižanje življenjskega standarda 
prebivalstva, kar bodo sicer skušale uveljaviti vse zahodne 
vlade. Te z brezpogojnim investiranjem izposojenih javnih 
sredstev v finančni sektor gospodarstva prerazporejajo izgube 
od lastnikov finančnega velekapitala (ki so pred krizo unov-
čevali največje dobičke) k sedentarnim razredom, to pomeni 
k vsem tistim skupinam, katerih premoženje in dohodki niso 
globalno mobilni, temveč so povezani z usodo domačega go-
spodarstva: k delavcem, javnim uslužbencem, upokojencem, 
uporabnikom socialne države, obrtnikom in lastnikom ne-
premičnin. Bistvo »protikriznih ukrepov« na Zahodu je v tem, 
da vlade posredujejo pri preložitvi stroškov tveganj finančne 
ekspanzije na nekapitalske razrede. Sedanji finančni državni 
intervencionizem je tako le nadaljevanje neoliberalnega ra-
zrednega boja z drugimi sredstvi.

Nekapitalski razredi, zlasti novi, postfordistični delavski 
razred, nimajo dejavne razredne politike. Posamezniki so 
prepuščeni sami sebi in se spoprijemajo s tveganji blaginj-
ske stagnacije z naslednjimi individualnimi in nepolitičnimi 
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strategijami – ki pa so same po sebi simptomi krize. 1. Širitev 
sive ekonomije in davčnih utaj, pri čemer sodelujejo različni 
razredi. Za revne je to glavna varovalka pred poglabljanjem 
revščine, za drobno gospodarstvo je glavna stroškovna rezer-
va, za finančni kapital pa so davčne utaje vir večjih profitov. 
Rezultat je slabitev zmožnosti države za nadzor in usmerja-
nje gospodarskega razvoja ter za nudenje socialne podpore 
prebivalstvu. 2. Posamezniki iz različnih skupin se skušajo 
zatekati v rentništvo. Finančni rentniki izčrpavajo podjetja 
realnega sektorja in prek davčnih oaz reinvestirajo denarne 
izkupičke v nove projekte lastninjenja namesto v razvoj pod-
jetij. Nepodjetne osebe se skušajo dokopati do ležernih javnih 
služb. Mladi, ki imajo slabe možnosti za formalno zaposlitev, 
so malodušni in se opirajo na starše, njihove dohodke in v 
preteklosti nakopičeno premoženje. 3. Klientelizem: če pri-
manjkuje tržnih priložnosti, ljudje skušajo pridobiti službe 
in posle z netržnimi taktikami, to je prek poznanstev, z udi-
njanjem vplivnim osebam ali omrežjem, s podkupninami 
ali z nestrpnostjo do konkurentov, ki jih zaznamuje kakšna 
posebna osebna okoliščina.

Te strategije posameznikom sicer olajšajo preživetje, toda 
na daljši rok in sistemsko gledano niso razvojno obetavne, saj 
slabijo možnosti za razcvet formalnega oz. legalnega realne-
ga sektorja gospodarstva in s tem tudi zmožnosti države za 
socialno redistribucijo. V takšnih razmerah se bo družbeno 
razslojevanje le stopnjevalo, in to na način uveljavljanja klien-
telističnih razmerij osebne odvisnosti. Gledano sistemsko se 
Sloveniji ob političnem krču, ki je rezultat krize legitimnosti 
tako rekoč celotnega državnega in gospodarskega sistema, 
za daljši čas obetajo naslednji trendi oz. procesi: razvojni krč 
in blaginjska stagnacija; stopnjevanje razslojevanja; krepitev 
klientelizma na vseh ravneh in krepitev moči vplivnih omrežij; 
slabitev moči države; emigracija propulzivnih posameznikov; 
postopno razlaščanje manj uspešnih, ki bi postopno trošili 
v socializmu nakopičeno družinsko premoženje, zlasti za 
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financiranje socialne varnosti; postopna koncentracija pre-
moženja v rokah peščice. Skupek vseh teh procesov lahko iz 
svetovnosistemske perspektive označimo kot periferizacijo.

Za konec bi poudaril naslednje: ko si postavimo politično 
vprašanje, kaj lahko storimo tukaj in zdaj, nam fatalistično 
branje makroteorij kapitalizma, ki sem jih uporabil pri analizi 
položaja, ni v pomoč, temveč se moramo premakniti k etiki 
odgovornosti. Ta zahteva, da najdemo manevrski prostor za 
politično ukrepanje in regulacijo nakazanih procesov. Šele 
če bi opustili poskuse regulacije kapitalizma, bi se analitično 
nakazani dekadentni procesi odvili, kot da so samodejni.
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Pavle Rak 

Finance in askeza včeraj in danes
(ob sporu »pridobitnikov« in »nepridobitnikov« v Rusiji)

Veliko je različnih »revščin«. Nekatere definicije revščine to 
prikazujejo bolj ali manj »objektivno«, v številkah (skoraj vsaka 
država ima neka svoja merila, svojsko definiran »prag revšči-
ne«), druge govorijo o »subjektivnih« občutkih pomanjkanja, 
neupravičenih razlikah znotraj družbe, minimumu, ki naj bi 
bil potreben za »normalno življenje«. V nekem pogovoru dveh 
ruskih tajkunov je bogatejši zbadal svojega »revnejšega« sogo-
vornika, češ da ne razume, kako ta lahko živi samo z 10.000 
dolarjev na dan. Gre za čisto subjektivni, tajkunsko-mene-
džerski občutek tega, kaj komu pripada in kaj se spodobi. S 
podobnimi subjektivnimi občutki imamo opraviti v primerih 
opravičevanja milijonskih odpravnin in »nagrad«, ki so si jih s 
tajnimi pogodbami priborili bolj ali manj neuspešni slovenski 
menedžerji. V današnji Srbiji poznam starše, ki mesečno za-
služijo med 300 in 400 evri, a polovico te vsote dajo otrokom, ki 
denar poženejo v diskotekah in barih, saj bi otroci sicer trpeli, 
ker si ne morejo privoščiti načina življenja, razširjenega med 
njihovimi vrstniki. V tem primeru vidimo dramatično igro med 
subjektivnim občutkom in objektivnimi možnostmi, med tem, 
kar starši zaslužijo, in tem, kar družba vtepava v glavo otrokom 
kot življenjski slog in model. Na cesti včasih vidim lačne ljudi, 
ki brskajo po kantah za smeti, in poznam upokojence, ki imajo 
po plačanih rednih računih dovolj le še za kruh in čebulo. Da 
ne govorimo o stotinah milijonov v vsem prikrajšanih ljudi v 
Afriki, Aziji, Latinski Ameriki, vedno bolj tudi v Evropi. V tem 
primeru je sramotno govoriti o subjektivnih občutkih, ampak 
se mora reševati golo življenje.

V teh treh zelo različnih primerih naj bi krščanstvo, naj bi 
Cerkev morala kaj povedati, morala intervenirati, pomagati. 
Seveda vsakič na različen način, saj so primeri sicer med seboj 
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povezani, a bolj kot vzrok in posledica, ne pa kot nekaj, kar bi 
bilo enako ali podobno. Cerkev bi morala pomagati tajkunom 
– menedžerjem, da se osvobodijo pohlepa in brezobzirnosti, 
teh generatorjev krivic do drugih in pogube njihovih lastnih 
duš. Morala bi pomagati staršem in otrokom, da se osvobo-
dijo sprejetih predstav o sebi kot zgolj subjektih potrošniške 
družbe, morala bi jim pomagati, da najdejo še kak drug cilj 
v življenju. Končno ali predvsem bi morala pomagati lačnim 
tako, da bi soustvarjala možnosti za odpravo revščine in lakote.

Seveda ne le Cerkev, vsak človek bi moral pomagati, po-
sebno glede lakote. A tukaj bi rad govoril o Cerkvi, o tem, kar 
je zanjo značilno in naj bi bila njena specifična dolžnost. 
Splošna dolžnost slehernega človeka je, da pomaga lačnemu 
bližnjiku, da mu da jesti. Od te dolžnosti seveda niso odvezani 
člani Cerkve niti njeni posvečeni člani, duhovništvo in redovni-
štvo, vključno z visoko hierarhijo. To naj bi bilo samoumevno. 
Vendar so tudi taki, recimo jim »inštrumenti« ali »metode« v 
boju proti revščini in lakoti, ki so sicer dostopni vsem, a so 
posebnost Cerkve, neodtujljiv del njenega dvatisočletnega de-
lovanja v svetu, njenega poslanstva, misijona, njene aksiološke 
funkcije, skrbi za uvajanje in spoštovanje vrednot. Brez teh 
»inštrumentov« Cerkev ne bi bila Cerkev in je najbolj žalostno 
od vsega, kar se ji lahko pripeti, da jih je bila že večkrat v zgo-
dovini, posebno pa v našem času, prelahkotno pripravljena 
zamenjati za druga, navidezno bolj učinkovita sredstva in 
metode delovanja med ljudmi. Cerkev se odreka lastni biti, ko 
za odpravo lakote in revščine v svetu posega po gospodarskih 
in finančnih »inštrumentih« in zanemarja duhovne.

O vlogi Cerkve v nacionalni ekonomiji (v opredeljevanju 
njenih ciljev in metod) in v boju proti revščini bi lahko govo-
rili na podlagi nedavnih dogodkov v naši okolici. Toda temu 
se je bolje izogniti, vsaj v tem prispevku, ki si je zastavil bolj 
načelno nalogo. Mislim, da bi v našem primeru preveč kon-
kreten pristop utegnil biti neučinkovit. Namesto poudarka 
na načelnem vprašanju, kaj naj bi bila specifika cerkvene 
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dejavnosti v reševanju tovrstnih kriz, bi lahko trčili ob zid 
osebnih prijateljstev ali animozitet, lahko bi nam kdo očital, 
da ne poznamo dejstva, da naši navedki niso verodostojni; 
lahko bi nam naprtili odvetniško pisarno Čeferin – zaradi 
nezakonito pridobljenih podatkov in dokazov, pristranskih 
ali nezanesljivih virov informacij, netočnega citiranja. Zato 
se bomo teme lotili na bolj nevtralen način – na primeru do-
godkov, ki so od Slovenije oddaljeni na tisoče kilometrov in 
tudi več stoletij od naših časov. Povedal bom nekaj o konfliktu 
med »pridobitniki« in »nepridobitniki« v ruski Cerkvi. Upam, 
da bomo na ta način še lažje prišli do tega, kar nas zanima, 
do splošnejših zaključkov. O sodobnih primerih pa ne bomo 
molčali, ampak bomo o njih govorili drugič.

Za razumevanje tega starega spora je potrebno nekaj pred-
hodnih pojasnil in definicij. Začnimo z vprašanjem, kaj je Cer-
kev in kaj naj bi bilo zanjo značilno. Tradicionalne opredelitve 
so odločne, čeprav včasih potrebujejo pojasnitve: Cerkev je 
Kristusova nevesta, Cerkev je bogočloveški organizem, kate-
rega glava je Kristus. Jasno je najmanj to, da Cerkev ni ena v 
nizu človeških inštitucij, ki bi se omejevala na tostranske cilje: 
družbene, ekonomske, kulturne. Njen cilj je povsem drugačen, 
čeprav se včasih angažira tudi v tostranskih zadevah – njen 
cilj je, da slehernega človeka in človeštvo v celoti usmerja in 
vodi k uresničitvi smotra, zaradi katerega je človek ustvarjen. 
Ta smoter pa je bil, da človek kot bogopodobno, to je svobodno 
in ljubeče bitje celotno stvarstvo privede v osmi dan stvarjenja, 
v »radost svojega Gospoda«, kjer bodo vsi ljubljeni in ljubeči, 
svobodni v svobodnem občevanju – druženju z Bogom. Člove-
ku je torej Bog zaupal stvarstvo, da ga kot upravljavec daruje 
(oziroma vrne) Stvarniku popolnega, »svetega«. In takrat naj 
bi vse in vsi »bili eno«.

Človek se je pokazal kot slab upravljavec. Najprej je izgubil 
lastno bogopodobnost (ljubezen), potem pa je začel celotno 
stvarstvo izrabljati za svoje sebične, partikularne cilje. Stvar-
stvo zanj ni več božje stvarstvo, ni cilj njegove ljubezni, ampak 
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je sredstvo za zadovoljevanje strasti in ciljev, ki si jih ne izbira 
in ne zastavlja sam, saj so strasti postale njegove gospodarice, 
ki mu vladajo in postavljajo cilje. To je današnje stanje: name-
sto ljubezni uživaško, cinično, izprijeno izkoriščanje bližnjih 
in daljnih; odtod revščina in lakota, ekonomske in politične 
krivice, ekološke katastrofe, nezaslišano izginjanje živalskih 
in rastlinskih vrst, zlo, ki vlada svetu. Vse drugo so izjeme. 
Hvala Bogu, tudi izjeme obstajajo.

Človek je ustvarjen kot bogopodoben, torej dober, ljubeč, 
svoboden. Vendar božje podobe v njem ni mogoče prepoznati. 
Popačena je in umazana: to je posledica delovanja strasti. 

Ali je mogoče, da so strasti močnejše od svobodnega, do-
brega, ljubečega človeka? Da in ne. Dokler je svoboden in se 
je pripravljen proti njim boriti, jih bo človek, z božjo pomočjo, 
vedno premagal in pregnal. Bistveno je, da jih hoče pregnati, 
da dobro ve, kaj hoče in zakaj hoče, da ve, zakaj je to dobro. 
Če hoče, mu bo Bog že pomagal. Toda strasti se ne pojavljajo 
vedno kot frontalni napad, ki ga je kot takega preprosto prepo-
znati in se mu postaviti v bran. Tak napad je nekaj zunanjega 
in dokler ostaja zunaj, bogopodobni duši malo ali nič ne ško-
di. Problem je, ko strast zamegli naš pogled, ko mislimo, da 
vidimo nekaj, česar ne vidimo in ne poznamo, ko mislimo, da 
smo svobodni tam, kjer smo zasužnjeni, in da je dobro, kar z 
dobrim nima več nobenega stika. (To bi morali upoštevati tudi 
pri obravnavanju Sokratovega izreka, da je znanje krepost.) 

Pogosto se strasti javljajo kot nedolžen debatni predlog: 
»Sprejmi me ali me odvrzi, svoboden si, jaz ti nič ne vsiljujem.« 
Samozavesten človek največkrat nič hudega sluteč vstopa v 
spor, misli, da že ve, kaj je dobro, sam se bo odločil in če bo 
treba – premagal skušnjavo. Toda skušnjava je s tem naredila 
prvi korak. Ni več povsem zunaj: vrata so se za trenutek odprla, 
noga vsiljivca je že med vrati. »Jaz vam nič ne prodajam, nič vas 
ne silim,« reče vsiljivec, »samo hočem se vam pokazati. Poglejte 
me, poglejte, kaj vam nudim. Če vam bo všeč, vzemite, če ne, 
bom šel, kot da se nič ni zgodilo.« Seveda je človek še vedno 
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svoboden, seveda ima moč poklicati Boga na pomoč in bosta 
pregnala vsiljivca. A zakaj, si misli, ne bi pogledal, kaj se mi 
ponuja, saj je videti mikavno, pisano, razgibano, zabavno. »Če 
ni dobro, ga bomo že odvrgli.« In človek stopa v dialog. V njem 
je še vedno suveren, še vedno vsiljivca lahko prekine, spodi. 
Na nič predlaganega ni pristal. Zaenkrat še ne, a naslednji 
korak vsiljivca je, da človeka pregovori, naj poskusi to, kar se 
mu ponuja. »Poskus ne pomeni pristanek, saj smo svobodni, 
če nam ne bo všeč, predlaganega ne bomo sprejeli, kajne?« 
Torej človek poskuša. Skušnjava je že v stanovanju, skromno 
se je usedla v kot. Ponuja svojo najprivlačnejšo stran: občutek 
udobja, lagodja, užitka, suverenosti. Ali ni vse to prijetno? 
Seveda, če se izkaže za prevaro, bomo vse skupaj odvrgli. Ni-
smo še nič kupili, nič zastavili. Toda ugaja nam, prijetno je, 
všeč nam je, naj bo tu, pri roki, ko si zaželimo, samo takrat 
si bomo svobodno postregli. »Mi smo gospodarji, skušnjava 
je samo gost.« In pozabljamo, da je gost vsiljivec, da se ne bo 
tako preprosto dal pregnati. Da zna pihati na dušo. To, kar 
nam ponuja, začenjamo želeti. In če je ponudba vedno na voljo, 
začenjamo živeti ob misli, da je novoustvarjena želja nekaj 
samoumevnega in jo normalen človek mora zadovoljevati. 
Zadovoljitev, užitek, postaja navada, to, kar je lahko, kar ne 
zahteva nikakršnega napora volje, kar je prijetno: kar pona-
vljamo in je v tem ponavljanju postalo avtomatizem. Duša je 
uspavana v sladkem, omotičnem občutku ugodja, moči, gospo-
dovalnosti. Gospodovalnosti? Svobode? Na žalost je s svobodo 
konec. Skušnjava je toliko prodrla v notranjost, da je postala 
gospodarica. Človek se mogoče še nekaj časa medlo upira, a 
konča kot avtomat, kot suženj. Navada razvada postane njego-
va druga narava: človeka začne usmerjati pohlep za užitkom 
in vsem, kar užitek omogoča. Strast vlada kot najsurovejši 
tiran. Prva narava, človekova bogopodobnost, je vklenjena in 
v temnici. Ni več vidna in prepoznavna.

Če je vse to bilo splošno, pa poglejmo, kako je s strastmi 
v odnosu do bogastva in uboštva. V vseh klasičnih analizah 
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strasti eno izmed osrednjih mest, če že ne centralno, zavzema 
»ljubezen do denarja«, filargiría. Kakor je sam denar generalni 
ekvivalent vseh materialnih dobrin, h katerim je nagnjena 
duša, ki je odvrgla duhovno ter izbrala meseno življenje, 
tako je tudi strastna privezanost k denarju za mnoge splošni 
imenovalec vseh strasti (čeprav je takih »splošnih« strasti 
več, na primer napuh, visoko mnenje o sebi). Iz sredstva za 
zadovoljevanje drugih strasti ta strast neopazno za strastneža 
postaja sam cilj; tisti, ki je v njeni oblasti, bo vedno našel tisoč 
opravičil za svojo podvrženost. Katerokoli konkretno željo lah-
ko zadovoljimo, ko nam je dostopen konkreten objekt te želje. 
Zadovoljili smo jo in želje ni več. Želja po denarju pa nima 
konkretne omejitve, kot generalni ekvivalent vseh drugih želja 
je nezadovoljiva, ker ni konkretnega, določljivega, kvalitativno 
in kvantitativno omejenega objekta (veliko bolj nezadovoljiva 
kakor po lacanovsko razumljena želja po seksualnem odnosu, 
ki ga po njegovem sploh ni, odnosa namreč). Sužnji te strasti 
postajamo postopoma, neopazno: najprej se navadimo na mi-
sel, da imamo denar, saj to ni nič slabega (in to je tudi res, vsi 
imajo potrebo po denarju, brez denarja ni preživetja). Potem 
pomislimo, kako bi ga lahko imeli več, za rezervo. Nato se naš 
um začne ukvarjati s finančnim razmišljanjem – špekulacija-
mi in te ga vlečejo v svoje mreže. Polagoma se človek znajde v 
stanju, ko se ne more več zoperstaviti misli o denarju; ni več 
svoboden, njegova volja je v tuji lasti, strast ga sili k postop-
kom, ki jih v normalnem stanju ne bi naredil. Ko pa je izgubil 
oblast nad svojimi mislimi in postopki, ko je izgubil svobodo, 
je prekinil živo vez s celoto stvarstva in s Stvarnikom, ki sta 
ga dotlej hranila. Od tedaj naprej živi v izključnem zaupanju 
sebi in materialnim sredstvom, ki jih kopiči. 

Poglejmo nevarnosti, ki spremljajo finančno dejavnost, 
zlasti tisto v dobrodelne namene ali pa v namene evangeli-
zacije. Zaupajoč denarju, človek, ki pomaga drugim, pogosto 
spregleda, da ni vsako pridobivanje upravičeno. Če denar 
zbira v karitativne namene, čeprav ljudem pomaga le tako, 
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da deli tuja sredstva, zlahka ustvari visoko mnenje o sebi in 
o svoji dejavnosti ter težko pristaja na misel, da bi jo omejil. 
Tisti, ki je navajen pridobivati in je še prepričan, da s prido-
bljenim gospodari v imenu Boga v blagor vseh, nima po tej 
logiki niti pravice, da se pridobivanju odpove. In že imamo 
dve strasti: filargiría in filavtía (samovšečnost) se združuje-
ta, amplificirata druga drugo, mi pa se zapletamo v krog, iz 
katerega ni izhoda.

To je najkrajša, seveda nezadostna obnova cerkvenega 
nauka o padcu prvega Adama, vsakega izmed nas (vsa čast 
izjemam!). Pot v suženjstvo, lahka pot drsenja navzdol, v razva-
de, ni pot brez povratka. Krščanska antropologija pozna tudi 
pot navzgor, pridobivanje dobrih navad, osvobajanje, le da je 
ugodnemu, uglajenemu, avtomatiziranemu, brezvoljnemu, ne-
svobodnemu drsenju v brezno zoperstavljena pot napornega, 
včasih mučnega, na višji cilj usmerjenega naprezanja volje 
in telesa. Lahka pot navzdol – utrujajoče vzpenjanje. Navzdol 
drsimo sami po sebi, le spustiti se je treba, prepustiti slabosti. 
Navzgor potrebujemo moč volje in moč telesa. Da bi vzpenja-
nje bilo sproščeno, svobodno, je potrebno urjenje, meseci in 
leta vaje, pridobivanja moči. Gib kvišku, k zraku in svetlobi, 
k svobodi naj bi po dolgi vadbi postal naš naravni gib, naša 
navada. In kaj je ta krščanska vadba, kakšno je to urjenje? 
Če ne razumemo samih besed, ki sta prevod svetoočetovske 
kategorije, bomo mogoče razumeli original: askeza. To je 
najmočnejši »inštrument«, ki ga ima Cerkev v delu pri obnovi 
božje podobe v človeku. Sama želja po obnovi, neutrjena z 
vadbo in navado, je dobra, a krhka. Že veter, kaj šele orkan, 
jo podre in polomi, kot da je ni bilo. Celo zakramenti so taki: v 
njih nedvomno sprejemamo milost, sprejemamo vase telo in 
kri Boga. A kako dolgo bomo milost, samega Boga, obdržali v 
sebi, če sta naša telo in volja slaba? Do pojava prve močnejše 
skušnjave, ki se ji ne znamo in ne moremo zoperstaviti, saj 
smo navajeni hoditi po čim lažjih poteh. Ker se nismo vadili 
v osvobajanju. Ker ne vemo, kaj je askeza.
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Vem, da s svojimi mislimi nisem »v skladju s svojim časom«. 
Tako je sodobni asket pisal neki učenki: »Danes, moja sestra, 
ni kot v starih časih, kamor si ti usmerjena s svojim umom. 
Današnja oblika življenja se je za mnoge omejila na neko zuna-
njo ureditev. Ni vidna skrb ali trud za notranjo ureditev duše, 
kjer se zedinja materialno in nematerialno, človek z Bogom. 
(...) Vse to je zelo lepo in dobro. Vendar se mi vsi temu trudu 
izogibamo. Vsi mu kažemo hrbet, saj je zanj potrebna askeza. 
Človeški um pa se silno prestraši, ko samo sliši o tem« (Ge-
rontos Iosef, Ekfras s Monahik s Empeirías, Agion Oros 1996).

V današnjem pomehkuženem svetu askeze ni več. Skoraj 
nihče je ne omenja. Cerkev je opustila prakso postov, proster-
nacij, dolgih molitev. Sodobniku je vse to videti kot nepotrebno, 
sprevrženo trpinčenje telesa, ki je nasprotno osnovni božji 
intenci: ljubezenskemu pozivu na gostijo. Seveda, askeza bi 
resnično bila brezsmiselno trpinčenje, če bi bile pretrpljene 
telesne muke cilj oziroma če bi se dale neposredno unovčiti: 
če bi se s trpljenjem kupovalo zveličanje. Tu aktivni dejavnik 
sploh ne bi bil smisel (svoboda, ljubezen), ampak bi po kvan-
titativni logiki čim več in čim strašnejšega trpljenja prinašalo 
več milosti. Danes pa vemo, da je Bog Bog ljubezni, da za naše 
grehe ne pričakuje plačila v obliki naših muk. Dovolj je kesanje 
in grehov ni več. »Opredeliti se moramo za dobro in dobro bo 
naše. Bistvena je usmerjenost želje. Dovolj je – odločiti se.« 
Tako je govoril Dostojevski in to ponavljajo mnogi teologi na 
Vzhodu in Zahodu. Čemu torej odrekanje? Še posebej tako 
strastno odrekanje, kot je opisano v asketski literaturi šestega, 
sedmega stoletja, na primer v Lestvi Janeza Klimaka, v žitju 
Marije Egiptske in v številnih drugih besedilih. V teh opisih 
današnji človek najprej vidi surovo mučenje in samomučenje. 
Manijaško izničevanje telesa in nič drugega. 

Na ta način današnji človek dela veliko krivico starim av-
torjem, ki so živeli v drugih, trdih časih in to odražali v svojem 
pisanju. Njihovo pisanje je bilo stilizacija njihove izkušnje 
vsakdana – ne naše. Predvsem pa dela krivico celoti njiho-
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vega nauka, v katerem askeza sama zase, kot samocilj, nima 
nikakršne vrednosti, ampak je le sredstvo, s pomočjo katerega 
premagujemo strasti, se osvobajamo, se usposabljamo za de-
javno ljubezen. »Ni je večje ljubezni od tiste, ki je pripravljena 
dati življenje za ljubljenega.« Če je to za današnjega človeka 
preveč, pa naj vsaj prizna, da ljubezen, ki ni pripravljena nič 
dati, ničemur se odreči, nič žrtvovati, ni ljubezen. Za stare je 
askeza vedno bila vadba svobode in ljubezni, pa naj se je ta 
vadba izražala v danes težko razumljivih slikah in prispodo-
bah, ki nam, razvajenim, pomenijo sadistično mučenje. »Dovolj 
je odločiti se za dobro in svet se bo spremenil.« Toda že avtor 
te izjave jo je s svojim vedenjem tisočkrat zanikal. Vedel se je 
tako, kot je bil navajen. Strast je bila močnejša od njegove jasno 
in javno izražene ljubezenske želje. Želji in ljubezni je nekaj 
manjkalo: urjenje pač, ki daje moč. Šele tista ljubezen, ki ima 
moč, da se udejanji, je svobodna, prava ljubezen. Epohe se 
menjajo, a bistvo ostaja: če se nismo sposobni ničemur odreči, 
prej ali slej postanemo slabiči, sužnji pritlehnih strasti, razvad, 
sekundarnih, navezanih potreb. Kako bomo v tem primeru 
svobodni, kako bomo ljubili, kako bomo božje podobe?

Kako je v tem kontekstu z revščino in lakoto v današnjem 
svetu? Danes v svetu ne bi smelo biti materialnega pomanj-
kanja. Človeštvo je sposobno proizvesti veliko več, kot mu je 
potrebno. Kriza je kriza obilja, ne pomanjkanja. Nezaposlenost 
je posledica viška, zasičenosti tržišča, dejstva, da se proizve-
deno ne more prodati in unovčiti, da je na ta način postalo 
nepotrebno. Pravo pomanjkanje je finančne narave. Ni kupcev 
za vse, kar ljudje lahko proizvedejo, za današnjo hiperproduk-
cijo. Finančna kriza naj bi pomenila, da ni denarja. Pa ni res, 
denar (oziroma kakršenkoli njegov ekvivalent) je, le nimajo ga 
vsi. Nekatere božje podobe so si ga prilastile in s tem oropale 
vse ostale. Nekatere božje podobe so prepričane, da so upra-
vičene do stokrat, tisočkrat večjih dohodkov kot drugi, da je 
njihovo delo neskončno več vredno kot delo drugih. (Pohlep 
je »gonilna sila razvoja«, kot pravi neki profesor na ljubljanski 
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ekonomski fakulteti. Slišali smo ga v prvem nacionalnem ra-
dijskem programu.) Nekatere božje podobe mislijo, da lahko 
delajo, kar hočejo, da so svobodne ravno s tem, da si lahko 
prilaščajo sadove tujega dela. V resnici pa delajo tisto, kar jim 
narekuje pohlep. So sužnje pohlepa. Niso se sposobne odreči 
ničemur, niti še tako velikemu in nepotrebnemu višku. V inte-
resu lastninjenja in prelastninjenja, menedžerskih prevzemov 
in tajkunske privatizacije so pripravljene uničiti vse, kar jim 
je na poti. Pa naj bo cena za njihov »uspeh« revščina in lakota 
tisočev in milijonov. Nekaterim božjim podobam bi za zlo, ki 
ga povzročajo, zavidal sam satan. In vse to zaradi denarja, 
zaradi moči, ki jo denar prinaša.

Celotna tematika askeze, denarja, revščine, ekonomije 
in ljubezni nam je znana iz pol tisočletja starega spora med 
pristaši Nila Sorskega in Josifa Volockega v Rusiji. Tudi iz 
zgodbe odnosov med frančiškani in dominikanci, a ostanimo 
za sedaj v Rusiji, je bolj varno.

V zgodovini ruskega meništva najdemo navidezen para-
doks: izreden razcvet je doživljalo v dobi največje krize ruske 
družbe in ruske državnosti, v času tataro-mongolskega jarma, 
približno dve stoletji, od leta 1237. Nomadski zmagovalci so 
močno obdavčili ruska področja, ohromili državno samostoj-
nost, zavrli kulturni in gospodarski razvoj – le samostani so 
rastli kot gobe po dežju. Toda paradoksa ni bilo: Cerkev je pod 
Mongoli bila privilegirana. Če so v mestih in vaseh obdav-
čevalne enote bili »dvorišče«, »zaselek«, »ralo« in »plug«, se to 
ni nanašalo na cerkvena gospodarstva: tam so rala in plugi 
ostajali neobdavčeni. To je v samostane privlačilo obubožano 
prebivalstvo, nekatere kot menihe, druge kot samostanske 
delavce in sluge. Samostani so bili država v državi, tisti del 
države, ki je edini funkcioniral normalno, ki je bil sposoben 
ponuditi realne možnosti za preživetje. Bili so otoki vsaj re-
lativne varnosti v morju revščine in lakote. Imeli so, kot še 
nikoli, izrazito funkcijo v družbenem in ekonomskem življe-
nju. Ker so postajali pribežališča, v katerih so rešitev našli 
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vsi ogroženi, so bili dokaj hitro prenaseljeni. Dogajalo se je, 
da je tak samostan zapustila skupina menihov, ki je iskala 
bolj mirno molitveno življenje in se je naselila v neprehodnih 
gozdovih severa, a tam se je proces hitro začel znova: menihi 
so kot magnet privlačili ne le nove menihe, ampak tudi sred-
stva, delavce najemnike, dobrohotnost oblasti ... Okoli njih 
so nastajala nova naselja. Tako se je zgodilo, da so samosta-
ni v Rusiji postali pomemben dejavnik pri osvajanju novih 
površin, prvi pionirji in kolonizatorji, meniško življenje pa je 
bilo pojmovano kot služenje Bogu in ljudem ne le z molitvijo, 
ampak z delom pri organizaciji nacionalne ekonomije. S tem 
se je porajalo drugačno samopojmovanje celotne Cerkve. Ni 
potrebno posebej poudarjati, koliko se je meništvo v takšnih 
okoliščinah razlikovalo od prvotnega egiptovskega in pale-
stinskega kontemplativnega meništva in njemu primernega 
pojmovanja vloge Cerkve in krščanskega življenja nasploh.

Enkrat zafiksirana zavest se je obdržala tudi v spreme-
njenih okoliščinah, ko »jarma« ni bilo več. V štirinajstem 
stoletju je bilo v Rusiji eden za drugim zgrajenih več velikih 
samostanov, ki so imeli pomen ne le za Cerkev, ampak tudi za 
nastajajočo in vse močnejšo moskovsko državo. Stoletje se je 
začelo s svetotrojicko lavro, ki jo je zgradil najbolj spoštovani 
ruski svetnik Sergij Radonješki, sklenilo pa se je s pojavom 
Josifa Volockega, velikega zagovornika mogočnih cenobijev 
in njihove občestvene dejavnosti. Vmes bi našteli še veliko 
bolj ali manj pomembnih samostanov podobne usmeritve, 
na primer borovski ali spaso-prilukski pri Vologdi. Že prvi 
med njimi, Sergijev trojicki samostan, je imel vidno vlogo v 
osamosvojitvi moskovske kneževine od Tatarov. Izročilo pravi, 
da je sveti Sergij poslal dva svoja meniha v kulikovsko bitko, 
kar je bila odločilna, čeprav simbolna pomoč. Jasno, da ta 
gesta ni bila enostranska: samostan je kmalu po ustanovitvi 
postal in do današnjega dne ostal središče ruskega cerkvenega 
življenja. Josif Volocki je imel podobne ambicije – pomagati 
mladi državi, da bi ta s svoje strani pomagala urediti zapletene 
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cerkvene zadeve. In Josif je delo zastavil zelo široko (I. Hruščov, 
Issledovanije o sočinenijah Iosifa Sanina, Igumena Volockago, 
Moskva 1868). Gradil je ogromen samostan in okoli njega 
širil samostansko gospodarstvo. Josif je najprej dobil zemljo 
od volockega kneza Borisa Vasiljeviča, ki je tudi obljubil, da 
bo prehranjeval menihe bodočega samostana in dal delavce 
za poseko gozda. Vendar je v začetku, dokler samostan še ni 
imel svojih vasi, zaradi težkega dela življenje v samostanu bilo 
naporno. A to ni trajalo dolgo, le nekaj mesecev. Že istega leta 
(1479), ko je bil samostan osnovan, mu je knez Boris daroval 
vas Spirovskoje v volockem okrožju. Po tedanjih običajih je 
bila vas darovana skupaj z davčnimi in drugimi olajšavami 
ter izvzetjem iz kompetenc civilne jurisdikcije. Samostan je z 
vasjo upravljal ne le ekonomsko, ampak tudi sodno in admi-
nistrativno. Kmalu je Boris Vasiljevič podaril še eno naselje, 
Otčiščevo, njegova soproga pa je od svojega nasledstva dala 
mestece Uspenskoje in še dvajset zaselkov v njegovi bližini. 
Pred svojo smrtjo (1494) je knez odstopil še eno naselje blizu 
samostana, Pokrovskoje. Knezov sin je zbolel in je v upanju na 
ozdravitev zapisal samostanu mestece Spaskoje in 43 zasel-
kov. Kneginja je k temu dodala denar za cerkev – 50 rubljev. 
Velika kneginja Marija, sorodnica volokolamskih knezov, je 
darovala 300 rubljev, njen sin, prestolonaslednik, pa 150. Vasi 
in zaselke je 1484 samostanu daroval tudi nadškof Novgoroda 
Genadij. Sam Josif v pismu Borisu Kutuzovu pravi: »Dobri 
ljudje iz knežjih družin, otroci plemičev in bogati trgovci ... 
so dajali veliko, po deset in dvajset rubljev, nekateri tudi po 
sto in dvesto, samo tega je, moj gospodar, veliko več kot tisoč 
rubljev, in če hočete, gospodar, se lahko o tem prepričate v na-
šem molilnem seznamu. Tam je zapisano, s katerimi sredstvi 
smo zgradili naš samostan Presvete Bogomatere.« Navedimo 
še, kaj je Josifu pisala kneginja Marija Golenina, nezadovolj-
na z dejstvom, da ji je ta za namenske liturgije za njene rajne 
zahteval še dodatnih 20 rubljev, poleg vseh darov, ki jih je že 
prejel: »Dala sem že, kolikor je vredno šest zaselkov s pašniki 
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in gozdom v Volocki kneževini, vse skupaj več kot sedemdeset 
rubljev, vam pa to še ni dovolj ...« Koliko je to in drugo, kar je 
Josif dobil, bilo vredno, si lahko predstavimo, če vemo, da je 
v tem času ogromno posestvo Bujgorod z vasmi stalo 150 
rubljev, da je šest zaselkov s pašniki in gozdom v volocki 
kneževini bilo ocenjeno na 80 rubljev, dva zaselka s pašniki, 
gozdom in pravico do ribolova pa vsega skupaj le 15 rubljev.

Seveda, vprašanje je, zakaj je Josif Volocki sprejemal take 
in tolikšne darove. Vsi njegovi menihi jih ne bi mogli porabiti, 
tudi če bi imeli po več življenj, k temu pa so po tedanjih na-
vadah v samostan bili sprejeti samo tisti, ki so s seboj lahko 
prinesli pomembne »vloge«, torej so se preživljali iz lastnih 
dohodkov. Siromak je lahko postal menih le, če je pred tem 
več let brezplačno delal za samostan in se je to delo namesto 
plačila ali zemljišč štelo kot »vloga«. Ne, vedno večje bogastvo 
ni bilo potrebno za vzdrževanje samostana in menihov, ampak 
za druge dejavnosti, ki jih je Josif zasnoval z velikim zama-
hom. Gre za evangelizacijo, za šole in prepisovanje knjig, pa 
še za karitativno delovanje. Ko je bila slaba letina, je Josif iz 
samostanskih zakladnic preživljal obubožane kmete daleč 
naokoli. Tudi o tem piše v svojih pismih. 

Tako Josif v poslanici dmitrovskemu knezu Juriju Iva-
noviču ob lakoti, ki je razsajala 1512. leta, zahteva njegovo 
intervencijo pri ustvarjanju rasti cen pšenice, s čimer bi rešili 
ogroženo prebivalstvo. V žitju Josifa, ki so ga sestavili njegovi 
nasledniki, najdemo, da je samostan vsakodnevno prehranjal 
štiristo do petsto ljudi, v kar niso všteti otroci. Prenekateri 
kmet je lačne otroke pustil pred samostanskimi vrati. Josif 
je poskušal najti starše, a ko se to ni dalo, je otroke vzel pod 
svoje. Zgradil je sirotišče, kjer so bili do polnoletnosti. V pi-
smu omenjeni kneginji Golenini Josif navaja, da so stroški 
samostana za kultne predmete, za prehrano menihov, a tudi 
za pomoč revnim znašali kakih 150 rubljev letno. Nekoliko 
pozneje plemiču Kutuzovu omenja vsoto 300 rubljev letno 
(kot pravi, »brez stroškov za kruh«).
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Še en razlog omenja Josif, zakaj bi samostani morali biti 
bogati: revni samostani bi bili neprivlačni za izobražene me-
nihe iz višjih slojev občestva, »kakšno korist od neizobraženih 
menihov pa lahko imata Cerkev in država?«. Tudi zato je za 
samostan, za Cerkev nasploh, bistveno, da zna pridobiti imetje, 
da sodeluje v ekonomskem življenju. S tem je zaokrožil svoje 
pojmovanje meništva in opredelil njegovo vlogo v občestvu.

A to ni bilo edino videnje smisla krščanstva in vloge Cerkve 
v življenju. Josifov sodobnik, Nil Sorski, je sicer bil pomenišen 
v danes velikem in (pred revolucijo) bogatem cenobitskem 
samostanu Kirila Belozerskega, vendar je več let preživel na 
gori Atos, kjer je spoznal tudi drugačno obliko meništva. Po 
svojem povratku v Rusijo jo je želel uveljaviti še na domačih 
tleh. Osnoval je skupnost sketskega tipa: v njej je manjša sku-
pina menihov bila popolnoma posvečena kontemplativnemu 
življenju oziroma neprestani molitvi, ki jo je lahko motila le 
minimalna skrb za preživetje. Za menihe je ta oblika bila sil-
no privlačna. Kljub revnemu življenju, polnemu vsakdanjih 
odtegovanj, so ljudje hodili k Nilu in je v kratkem nastala cela 
mreža majhnih sketov pod njegovim duhovnim vodstvom. Za-
pustil nam je tudi podrobna redovna pravila, v glavnem idejno 
kompilacijo iz del najbolj znanih vzhodnih učiteljev meništva.

Med drugim je Nil odločno branil idejo, da mora meništvo 
strogo uresničevati eno od temeljnih zaobljub – uboštva, 
odrekanja od materialnih dobrin. Seveda v tej perspektivi ni 
bilo nobenega prostora za organizirano pridobivanje, za samo-
stansko lastništvo nad zemljo, predvsem pa nad vasmi, nad 
samostanskimi tlačani. Zakaj? Najprej zato, ker je vezanost 
na denar, pohlep (filargiría) »pogubna strast, ki uničuje dušo«, 
piše Nil v svojih pravilih (Nil Sorski, Ustav, v: Pamjatniki drevnej 
slovesnosti, Spb. 1912). Ko ta strast pusti korenine v duši, je 
močnejša od vseh drugih, postane njihova vodnica, jih vodi v 
mnoge pregrehe, ki jim ni konca. Najtežji greh pohlepneža je 
brezverje, kajti tisti, ki svoje upanje polaga v srebro in zlato in 
ju kopiči kot življenjske rezerve, s tem kaže, da ne zaupa Bogu 
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in njegovi neprestani skrbi za nas. Takšen menih zato, ker je 
odvrgel božjo skrb, po svoji izbiri biva prepuščen sam sebi in 
lastni skrbi, kar se konča z duhovno katastrofo.

Tu ne gre za absolutni dualizem, preziranje materije kot 
izvira vsakega zla. Nasprotno, v svoji ustavi Nil govori o delu, 
o proizvodnji, celo o trgovini (drugače se ne da živeti, naš cilj 
pa ni, da čimprej odidemo s tega sveta); toda vsako delo mora 
biti v mejah tega, kar nam je zares nujno, trgujemo pa lahko 
samo tako, da od trgovanja nimamo nikakršnega pribitka 
(profita), saj trgovskega pribitka ne more biti brez škode za 
nekoga drugega. Menihu je dovoljeno, da nek proizvod, če ga 
ima več, kot ga potrebuje, zamenja za drugega, ki mu manjka. 
Ker pa je težko opredeliti natančne vrednostne ekvivalente 
proizvodov, je ena stran vedno na izgubi. Naj bomo to vedno 
in zavestno mi, menihi, priporoča Nil.

V njegovih pravilih je miloščina obravnavana iz dveh zor-
nih kotov. Najprej gre za miloščino, ki jo menihi sprejemajo, 
za darove, ki so pri Josifu bili tako pomembni. Nil pravi, da 
je miloščina vedno vzeta od nekega nakopičenega bogastva, 
toda bogastva, ki je pogosto pridobljeno na sumljiv način 
(verjetno je v mislih imel miloščino, ki jo samostanom dajejo 
bogataši, ki se sami niso trudili ali so celo do sredstev prihajali 
z uporabo nasilja). Če pa miloščino sprejema od reveža, je to 
revežu v pohvalo, a menihu v grajo. Zato menihu ne more biti 
dopuščeno, da sprejema darove, če je le sposoben s svojim 
trudom zadovoljiti osnovne potrebe – in če to ne more, lahko 
sprejme, a nikakor več kot ta osnovni minimum.

O miloščini, ki jo menihi lahko dajejo drugim, je rečeno, da 
seveda morajo dati kaj, kar imajo, če jih za to konkretno stvar 
kdo prosi. Ni opravičila, če ne zadovoljimo brata v stiski, pa 
imamo sredstva in način, da ga zadovoljimo. Vendar če sami 
nimamo več, kot je nujno, nismo obvezani dajati miloščino. To 
stališče je potrjeno z navedki iz svetih očetov, zaključek pa je, 
da se menihom neprimerno bolj spodobi, da nimajo imovine 
oziroma da se ne ukvarjajo s pridobivanjem, niti zato ne, da bi 
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pomagali drugim. Naj bi bili revni, naj bi sedeli v svojih celicah 
in se ukvarjali s svojim osnovnim delom, z molitvijo. S svojo 
molitvijo bodo več pomagali bližnjim in vsemu človeštvu kot 
pa z delom svojih rok.

O okrasju cerkva Nil piše, da naj se človek ne bi uklanjal 
razkošju, ampak Bogu. Navaja primere, ko so sveti očetje ob-
sojali odvečen sijaj novozgrajenih cerkva. Janez Zlatousti da je 
govoril ljudem, ki so mu prinašali dragocene cerkvene posode, 
naj jih raje prodajo in denar razdele med reveže. Pahomij Veliki 
je svojim menihom velel podreti cerkev, ki je po njegovem bila 
preveč razkošno okrašena. Če je v prvem primeru motiv bil 
karitativne narave, je bil v drugem asketske: um naj se ne bi 
vezal za zunanjost, da se ne bi podal ničevosti, prevzetnosti, 
samozadovoljstvu, napuhu.

Nekatere opredelitve iz Nilovih pravil so neposredno usmer-
jene proti idejam in praksi Josifa Volockega. Nil in njegovi 
učenci so bili aktivni na moskovskih cerkvenih zborih (kon-
cilih) leta 1500 in kasneje. Tu so dokaj silovito polemizirali s 
stališči Josifa, zavzemajoč se ne le za prepoved samostanske 
lastnine nad vasmi, ampak tudi za sekularizacijo cerkvenih 
posestev. Odtod se je enih prijelo ime »nepridobitniki«, drugi 
pa so v zgodovini ostali kot »pridobitniki«. Eni so odločno trdili, 
da Cerkev ne bi smela imeti in tudi nikoli, do nedavnih časov, 
ni imela lastnine nad vasmi in tlačani. Drugi so trdili, da 
Cerkev mora imeti vasi in da jih je vedno imela. Diametralno 
nasprotno! Današnji raziskovalec najprej opazi dejstvo, da obe 
strani v konfliktu sebi v prid navajajo iste avtoritete. Po poro-
čilu o zboru iz leta 1500 so Josifovi pristaši velikemu knezu 
predložili primere iz zgodovine ruske cerkve, kjer je zapisano, 
da so »Antonij in Teodozij Pečerski, metropolit Peter čudodelec 
in drugi imeli vasi v cerkveni lasti«. Vasijan Patrikejev, učenec 
Nila, pa piše: »Tako tudi naši tukajšnji vodje menihov in čudo-
delci – Antonij in Teodozij Pečerski, ki so bili v Kijevu, Sergej 
Radonješki in Kiril Belozerski ... niso imeli v svoji lasti vasi, 
ampak so učili menihe, naj živijo v skladu z evangelijem in 
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meniškimi zaobljubami, ter so jim v svojih pismenih naukih 
prepovedovali ukvarjanje s kakršnimikoli posli, ki se spodobijo 
laikom, ne pa menihom.« 

Stvar je seveda dokaj kompleksna. V cerkveni zgodovini 
zlahka najdemo primere ene in druge prakse. Vprašanje je, 
s kakšnimi cilji izbiramo navedke in koliko upoštevamo zgo-
dovinski kontekst navedenega. Tu vidimo veliko in stvarno 
razliko med dvema šolama meništva. Josifovi argumenti so 
praktično-organizatorske narave. Če bi Cerkev bila revna, 
meni Josif, bi v kratkem ostala brez ljudi iz višjih plasti družbe 
in bi bila onesposobljena za opravljanje svojega misijona. Ta 
praktični argument je ostal brez utemeljitve v bogoslovnem 
smislu, če ne štejemo preprostega sklicevanja na zgodovinsko 
prakso, ki jo potem povzdigujejo na raven sakralnega izro-
čila, brez raziskovanja njene teološke vrednosti. Argumenti 
hezikastov Nilove šole so bili ravno tako enostranski, ampak 
drugačne narave. Ko je Vasijanu Patrikejevu zaradi dobrih 
odnosov in družinskih vezi z velikim knezom uspelo, da je za 
potrebe Cerkve postal prirejevalec knjig cerkvenih kanonov, 
je skrbno opustil vse, kar je govorilo o upravljanju s samo-
stanskimi veleposestvi, nasprotno pa je obilno navedel citate 
iz asketske literature, ki so govorili proti bogatenju samosta-
nov. Sistematično se je umikal praktični strani problema in 
poudarjal njegov teološki vidik. 

Zoperstavljanje dveh vrst argumentov, ki gredo drug mimo 
drugega in se med seboj nikoli ne srečajo, govori o tem, da je 
šlo za spor popolnoma različnih koncepcij Cerkve, mogoče 
celo dveh različnih Cerkva. Vedno so obstajali eni kot drugi. 
Vprašanje je le, o kateri Cerkvi so govorili eni, o kateri pa dru-
gi. Drugo praktično vprašanje je, kdo in zakaj je v določenih 
zgodovinskih okoliščinah imel več vpliva.

Zaključimo to zgodbo: kakšne so bile posledice spora, kaj 
se je zgodilo z Nilovimi, kaj pa z Josifovimi samostani? Usoda 
je, mogoče cinično, obojim namenila prav to, kar so pridigali. 
Josifovi so bogateli in ne samo to: pridobivali so vse večji 



60

vpliv v ruski Cerkvi in državi, iz njihovih vrst so izšli naslednji 
moskovski metropoliti, ki so vtisnili odločilen pečat splošni 
usmerjenosti ruske države in ne le Cerkve. Rusko krščanstvo 
je postalo (in ostaja) josifljansko, kar pomeni bogato in druž-
beno vplivno ter politično naravnano. Ob tem pa nam je Josif 
v svojih pismih zapustil tudi grenka tarnanja nad lastnimi 
menihi – tistimi, ki se niso uspeli upreti skušnjavam. Ko so 
v rokah imeli ogromna imetja, ko jih je vabilo razkošje in še 
marsikaj, so se upirali celo svojemu mogočnemu predstojniku. 
A upirali se niso zato, ker bi bili z njim nesoglasni, kot bi se 
upirali Nilovi privrženci. Šlo je za banalen pohlep in nečimr-
nost, za kraje, za prešuštvovanje. Hudič je prihajal po svoje.

Nilovi samostani so bili in ostali revni kljub kratkotrajni 
vladarski idejni podpori. Seveda je vladarju ugajala ideja seku-
larizacije, a ga je Josif hitro prepričal, da bi trenutni dobiček 
bil manjši od trajne izgube – ne le božje zaščite, ampak tudi 
jasne državne usmerjenosti in strogega reda. Josif je dosegel, 
da so kmalu po Nilovi smrti njegovi samostanci bili razseljeni, 
spisi njegovih privržencev zaplenjeni in sežgani, najvidnejši 
med »nepridobitniki«, kot so bili Vasijan Patrikejev in Maksim 
Grek, pa so bili doživljenjsko zaprti v josifljanskih samostanih, 
celo brez pravice do obhajila.

Še ena ironična poteza zgodovine: tako Josif kakor tudi Nil 
sta razglašena za svetnika ruske cerkve in se ju časti v sku-
pnih litanijah. Seveda imata spoštovalce oba, saj tudi Cerkev 
ni nikoli bila le državotvorna inštitucija, v njej so vedno bili 
tudi hezikasti. Tako je mogoče tudi prav.

Ali pa tudi ne. Mogoče je, da si Bog želi, da bi Cerkev le 
izbrala med dvema usmeritvama in se odločila za tisto, ki 
bolj ustreza prvotnemu božjemu načrtu s človekom. Torej 
da bi Cerkev bila ustanova, ki neprimerno bolj kot za karkoli 
drugega skrbi za božjo podobo. Torej da bi bila asketska, ne-
pridobitniška ustanova. Da bi ji že njena vest prepovedovala, 
kot je to želel Nil Sorski, sleherno komercialno lastnino in 
pridobitniško dejavnost, saj ta direktno škoduje njeni osnovni 
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dejavnosti. A kaj bi v tem primeru bil njen odgovor na vpra-
šanje revščine v svetu? Asketska Cerkev ne bi mogla deliti 
humanitarne pomoči, to je jasno. Toda lahko bi, ne, morala 
bi pokazati ljudem, da je urjenje duše in telesa možno in smi-
selno. Omejimo se tokrat na nekaj, kar je pri askezi najbolj 
nazorno, na pravila o prehrani, ki jih sedaj praktično skoraj 
ni več (če ne štejemo priporočila, da na veliki petek ne jemo 
mesa). S ponovno uvedbo resnih postov (ne le štiridesetdnev-
nega velikonočnega, ampak tudi drugih, s pomočjo katerih 
so se kristjani nekoč pripravljali, da bolj radostno pričakajo 
velike praznike), z odrekanjem od določene prehrane ob pet-
kih pa tudi ob sredah, pri čemer naj bi odrekanje bilo realno, 
ne pa samo simbolno – bi polagoma vzgajala ljudi, ki jim ni 
samoumevno, da dobijo vse, kar si zaželijo, in da to dobijo 
takoj. Nasprotno, malo manj mehkužni in razvajeni ljudje bi 
bili bolj pripravljeni tudi kaj dati, prisluhniti drugemu, ne 
pa samo jemati. Cerkev bi si morala zelo prizadevati, da bi 
svojim vernikom (začenši z lastno hierarhijo) in vsem ljudem 
odkrila smisel in lepoto preproste besede »dovolj«, s katero 
označujemo, da naše potrebe niso neomejene. Z duhovnim 
osmišljanjem take dobrovoljne skromnosti bi Cerkev dosegla, 
da bi bili njeni člani usmerjeni k višjim vrednotam. Najvažnej-
ša pri tem pa bi bila vadba, redni ritem privajanja na manj in 
manj privlačno, ne le prepuščanje dobrim dušam, da same in 
kadar se jim zahoče – storijo kaj za to, da bodo močnejši, inte-
gralnejši ljudje. Seveda Cerkev tudi sedaj pridiga o krepostih. 
Toda vernikom sredstva za vzgajanje teh kreposti niso dana, z 
odpravo elementarne sistematske askeze so jim celo odvzeta. 
Brez vaje kreposti je ostalo bolj ali manj prazno govoričenje, 
ki ne obvezuje nikogar. 

Da, asketska Cerkev ne bi mogla deliti humanitarne po-
moči. Vendar bi s svojim zgledom, s pristajanjem na uboštvo 
(z resnim spoštovanjem lastnih zaobljub), lahko pripravila 
druge, ne nazadnje krščanske gospodarstvenike in politike, 
če takšni sploh obstajajo, da bi se tudi ti znali čemu odreči, 
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da bi tudi ti imeli pred očmi lačnega bližnjika, ne pa izključno 
lastne bonuse in nagrade, lastno bogatenje preko vseh meja. 
Vsak naj bi se ukvarjal s tem, kar je značilno za njegov poklic, 
a vsi naj bi delali za skupno korist. Cerkev naj bi pomagala 
zveličanju duš, gospodarstveniki in politiki, vsaj kristjani 
med njimi, pa naj bi skrbeli za narodovo blaginjo, za šolstvo, 
kulturo, humanitarno pomoč. Če bi Cerkev dajala pravi zgled, 
bi tudi kristjanov bilo več, kot jih je mogoče našteti ob njenem 
nepravem zgledu.
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Špela Razpotnik

Senčna stran sodobnih družb blaginje – 
brezdomstvo

Uvod

Brezdomstvo je v našem okolju vse bolj viden pojav, ki se 
v zadnjih dveh desetletjih posebej v urbanih sredinah širi, 
skupina tistih, ki jih prizadene, pa je vse bolj heterogena. Torej 
ne več zgolj starejši moški, ki bi po razpadu zakona, izgubi 
zaposlitve in materialnem polomu ostali brez vsega, pač pa 
vse bolj tudi mlajši, ženske, pari, celo družine. Med brezdo-
mnimi pa je velik del ranljivih skupin (npr. ljudi s težavami v 
duševnem zdravju, kronično bolnih, ljudi s hendikepi, nižje 
ali neizobraženih, ljudi, ki so doživeli travme v preteklosti 
…), katerih ranljivost je na prvi pogled mnogokrat prikrita. V 
pričujočem prispevku se ukvarjam s pojavom brezdomstva, 
njegove vzročnosti, definiranja, dotaknem se predstav javnosti 
o brezdomstvu in predstavim nekaj izsledkov raziskav v zvezi 
s tem pojavom in modele ukrepanja. 

Razlogi za brezdomstvo 

Za družbene pojave je značilna kompleksnost, zaradi katere 
težko brez nelagodja odgovarjamo na vprašanja o njihovih 
vzrokih, pojavnih oblikah in možnostih ukrepanja. Podobno 
je tudi z brezdomstvom. S tem, ko pojav brezdomstva spozna-
vamo, namreč nanj tudi vplivamo in ne moremo ga spozna-
vati drugače kot z osebno udeleženostjo, ki potegne za seboj 
nujnost stalne refleksije in torej tudi stalno spreminjanje 
lastnih perspektiv. O brezdomstvu kakor tudi o vseh drugih 
družbenih pojavih obstaja mnogo raznolikih družbenih 
predstav ter podob. Vse te podobe, predstavljene v medijih, 
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izmenjane v medosebnih interakcijah ali zapisane v člankih 
in knjigah, tekmujejo za pozornost različnih javnosti, ki se 
lahko začnejo za pojav bolj zanimati zaradi neposredne osebne 
zainteresiranosti, zaradi porasta obsega pojava, zaradi poseb-
nih ekscesnih dogodkov ali zaradi različnih vrst politizacije 
(Razpotnik in Dekleva 2009).

Vzročnost brezdomstva je praviloma kompleksna. To po-
meni, da pri nastajanju brezdomstva deluje skozi daljši čas v 
interakciji množica dejavnikov, od katerih morda vsak zase ne 
bi povzročil ali ne bi bil odgovoren za njegov nastanek, več de-
javnikov skupaj pa lahko omeji prostor življenjskih izbir tako 
radikalno, da posamezniku v določeni situaciji pravzaprav 
ostane samo ena alternativa. Tabela 1 (Edgar 2006) kaže raz-
delitev vzročnih dejavnikov na štiri skupine. Posebnost tabele 
je povezovanje vzročnih dejavnikov s t. i. fokusi podpore, ki naj 
bi pomenili delovanje v nasprotni smeri vzročnih dejavnikov.

Mnogo avtorjev (npr. Campling in drugi 1994; Murdoch, 
1994; Boškić in Zajc 1997; Ford in drugi 1998; Liddiard in 
Hutson 1998; Crane 1999; Glasser in Bridgeman 1999; 
Hutson in Clapham 1999; Min 1999; Jones 2003; itd.) raz-
vršča vzročne dejavnike v 4–6 skupin/polj, med katerimi 
so običajno spodaj naštete kategorije: 

 – trg stanovanj in stanovanjske politike,
 – trg dela in zaposlovalne politike,
 – socialno-demografske spremembe,
 – socialnovarstveni in podporni sistemi,
 – dezinstitucionalizacija zdravstvenih, socialnih in vzgoj-

nih ustanov ter
 – individualni (psiho)patološki dejavniki.
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Tabela 1: Dejavniki, ki vodijo oz. pripomorejo k brezdomstvu 
(Edgar 2006)

Vzroki Dejavniki Sprožilni dejavniki Fokus podpore

STRUKTURNI revščina 
nezaposlenost
stanovanjska proble-
matika

dolgovi
finančna stiska
izselitev (prežeča ali 
dejanska)

PREVENTIVA

USMERJE-
NOST V STA-
NOVANJA

USMER-
JENOST V 
OSKRBO

REINTEGRA-
CIJA

INSTITUCIO-
NALNI

institucionalizacija
bivanje v rejništvu ali 
drugi zunajdružinski 
obliki vzgoje
izkušnja zapora
izkušnja vojske

zapustitev institucije
zapustitev oblike 
skrbi

izpust iz zapora
odpust iz vojske

ODNOSNI izkoriščevalski odnos 
v otroštvu
izkoriščevalski odnos 
s partnerjem
razpad družine (smrt 
ali ločitev)

zapustitev doma 
staršev

pobeg iz izkoriščeval-
skega odnosa
posameznik ostane 
sam

INDIVIDUALNI duševna bolezen

motnja v duševnem 
razvoju
zasvojenost z dro-
gami
zasvojenost z alko-
holom

slabšanje stanja/
epizoda bolezni

konec podpornega 
odnosa
zloraba substanc
zloraba substanc

Naj na kratko opišem bistvene kategorije vzročnih de-
javnikov. Če brezdomstvo po definiciji pomeni predvsem 
nezmožnost dostopa do stanovanja in ob predpostavki, da 
si ljudje stanja brezdomstva (kljub pri nas v javnosti vse 
bolj razširjeni apologistični tezi o »brezdomstvu kot izbiri«) 
ne želijo in ne izbirajo, je ključno vprašanje, kako težko 
je posameznikom ali določenim družbenim skupinam v 
določenem okolju priti do stanovanja. V tržnem gospodar-
stvu je merilo tega predvsem cena stanovanja. Temeljne 
spremembe so v zahodnem svetu v zadnjih treh desetletjih, 
v Sloveniji pa v zadnjih dveh desetletjih na tem področju 
obsegale: 
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 – Razmeroma hitro privatizacijo stanovanjskega sektorja, 
ki je bila v deželah v tranziciji ponekod izredno hitra. 
To je povzročilo veliko zmanjšanje deleža javnih ali 
družbenih stanovanj in v splošnem tudi upad deleža 
najemniških stanovanj, kar je povzročilo relativni porast 
višine najemnin. Upad obsega najemniških stanovanj 
je prizadel predvsem mlajše in samske ljudi.

 – Hkrati je v tem obdobju pri nas potekal stalen trend dez-
investiranja v stanovanja za socialno šibke najemnike, 
občutna pa je tudi odsotnost odgovornih akterjev na tem 
področju. Ministrstvo za okolje in prostor, odgovorno 
za stanovanjsko politiko, namreč ne priznava nobene 
odgovornosti za pojav brezdomstva oz. ne vidi potrebe 
za razmislek o ljudeh, ki so jim iz različnih razlogov 
stanovanja nedosegljiva. Problematiko prepuščajo iz-
ključno Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
ki pa s stanovanjsko politiko za zdaj nima nič. Značilno 
je prelaganje odgovornosti resorjev, namesto da bi si jo 
ti delili in se povezali na ključnih točkah. 

 – Ta trend je spremljal tudi trend rasti standardov gradnje, 
kar je spet manjšalo fond slabših in cenejših stanovanj 
oz. višalo cene na stanovanjskem trgu. 

Vse omenjeno je v zadnjih dveh desetletjih bistveno 
prispevalo k širitvi obsega brezdomstva.

Glede trga dela in zaposlovanja ter brezdomstva gre 
omeniti nezaposlenost kot strukturni problem, pojav re-
zervne armade delovne sile, ki opozarja na to, da določene 
skupine ljudi ob pojavu recesije prve izgubijo službo (tuji 
delavci, nižje ali nekvalificirani delavci, ljudje z zdravstve-
nimi težavami, mladi, tudi ženske). V vsakem primeru so v 
smislu brezposelnosti posebej izpostavljene skupine nižje 
izobraženih, nekvalificiranih, mladih, ljudi s hendikepi, 
priseljencev. V zadnjem času se tem vidikom pridružuje 
še pojav fleksibilizacije zaposlovanja ter t. i. prekerizacije 
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dela, kar oboje preoblikuje polje dela, kot smo ga poznali 
v preteklosti, in prinaša nove negotovosti predvsem tistim 
skupinam, ki na trg dela šele vstopajo, ali pa tistim, ki so 
ostali brez zaposlitve. Optimizma pa ne vliva niti globalno 
gospodarsko stanje, torej globoka in obsežna ekonomska 
recesija. 

Za brezdomstvo prav tako ključna socialno-demografska 
sprememba v zadnjih desetletjih je proces individualizacije. 
Brezdomstvo je praviloma pojav manjkajočih, razpadlih 
ali prešibkih socialnih mrež, ki bi lahko kompenzirale 
primanjkljaje drugih resursov. Sodobni trendi pospešene 
globalizacije pomembno vplivajo na kakovost socialnih 
mrež. S tem v zvezi pogosto omenjajo spreminjanje narave 
in oblik družinskega življenja, ki postaja manj obvezujoče, 
hitreje spreminjajoče se, bolj fleksibilno in družine so manj 
vezane na širše sorodstvo. Vedno večji je delež samskih lju-
di, pomembne socialne in čustvene vezi so vedno rahlejše 
in prej razpadajo, s tem pa prihaja v ospredje problematika 
osamljenosti. Pomembno je še naraščanje deleža enostar-
ševskih družin in spremenjeni vzorci odhajanja mladih od 
doma. Poleg spreminjajoče se narave socialnih omrežij je 
pomembna tudi interakcija med kulturno-demografskimi 
spremembami in stanovanjskim sektorjem. Naraščanje 
deleža nuklearnih in enostarševskih družin ter samskega 
načina življenja pomeni, da močno narašča povpraševanje 
po majhnih stanovanjih oz. da rast stanovanjskega trga ne 
sledi hitro večajočim se potrebam po samostojnih stano-
vanjskih enotah. Posledica je pomanjkanje stanovanj oz. 
rast njihovih najemnin.

Evropske države imajo različne sisteme stanovanjskega 
subvencioniranja in drugih socialnih pomoči (za brezpo-
selne in revne). Teh sistemov ponekod sploh ni, drugje so 
prešibki, v splošnem pa marsikje v Zahodni Evropi prej 
omenjeni trend ekonomske recesije spremljajo dolgoročni 
trendi zmanjševanja socialnih pomoči, ki se prav v seda-



68

njem času še intenzivirajo, prav tako tudi pri nas. V tem 
smislu so praviloma najbolj prikrajšani oz. prizadeti mladi 
ljudje ter ljudje brez podpornih mrež ali z nakopičenimi 
težavami ali hendikepi, ki marsikdaj ne sodijo v skupine, 
ki jih socialna politika poimenuje za prioritetne. S tem pro-
cesom je pogosto povezana paradigma ponovnega večanja 
odgovornosti družin, ki dodatno obremenijo oz. puščajo ob 
strani tiste, ki družinskih podpornih mrež nimajo oz. si z 
njimi ne morejo pomagati. Za brezdomne, četudi ti nikakor 
niso homogena skupina, bi vendarle lahko trdili, da so nji-
hove družinske mreže, če jih sploh imajo, prej obremenilne 
in poglabljajo njihove stiske, kot pa da bi si lahko z njimi 
pomagali in z njihovo pomočjo izboljšali svoj položaj. 

Nižanje ravni socialnih pomoči seveda občutno poveča 
število ljudi, ki spijo zunaj, saj jim je drugo onemogočeno, 
ker že finančno gledano denarna socialna pomoč ne zado-
stuje niti za najemnino, kaj šele za stroške življenja. Posebej 
so trend nižanja socialnih pomoči in poskusi oblikovanja 
na zaposlovanju temelječe politike vključevanja sporni v 
obdobju recesije, ko se število nezaposlenih povečuje. 

Dezinstitucionalizacija zdravstvenih, socialnih in vzgoj-
nih ustanov v Sloveniji ni bila radikalna in eksplicitna, am-
pak bolj implicitna in posredovana s postopno vse slabšim 
dostopom ljudi do storitev teh ustanov. Tudi sprememba 
zdravstvenega sistema ima za posledico številno skupino 
najranljivejših ljudi, ki so jim zdravstvene storitve postale 
nedostopne. V ZDA in (precej manj) v Zahodni Evropi je bila 
dezinstitucionalizacija (največkrat) psihiatričnih ustanov 
opazen dejavnik povečanja obsega brezdomstva. Tudi pri 
nas ekonomiziranje na področju institucionalne oskrbe 
postaja dejavnik, ki povečuje tveganja za brezdomstvo. 

Poslednje od omenjenih vzročnih polj je polje individual-
nih (psiho)patoloških dejavnikov. Omeniti velja, da je verje-
tno ta vidik tisti, o katerem se javno največ razpravlja in ki 
ga najpogosteje poudarjajo tudi mediji. Kljub že poudarjeni 
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heterogenosti brezdomne populacije pa za ilustracijo nave-
dimo nekaj značilnosti, ki so v tej skupini pogostejše. Med 
brezdomnimi je pogosteje kot med splošno populacijo najti 
naslednje značilnosti: 

 – da so že (bili) v psihiatrični oskrbi,
 – da so že bili v vzgojnem zavodu, rejništvu ali drugi vrsti 

izvendružinske vzgoje,
 – da so že bili v zaporu ali priporu,
 – da so zasvojeni z alkoholom ali kakšno drugo, nedovo-

ljeno substanco,
 – da so bili v mladosti spolno ali drugače zlorabljeni/

izkoriščani,
 – da so se jim prekinile pomembne življenjske zveze,
 – da so bili izključeni iz šole in imajo slabšo delovno 

usposobljenost.

Odnos med družbenim in individualnim v 
vzročnosti brezdomstva

Vprašanje odnosa med družbenim in individualnim v 
vzročnosti brezdomstva je stalno živo vprašanje, vendar bolj 
v laični javnosti ter v svetu politike kot pa v strokovnih dis-
kurzih. Individualistični pogledi in razlage težijo k temu, da 
pripisujejo vzroke za brezdomstvo brezdomnim ljudem samim, 
bodisi njihovim (največkrat psihičnim) pomanjkljivostim ali 
pa (lastni in svobodni) odločitvi za brezdomstvo, kar je vse 
skladno s pogledom, da zato družba oz. država brezdomstva ni 
dolžna reševati ali, z drugimi besedami, s poudarjanjem indi-
vidualne krivde se v družbi ustvarja lažni vtis, da brezdomstvo 
ni družbeni problem. Družbeni ali strukturni pogled pa meni, 
da so za nastanek brezdomstva ključno relevantni družbeni 
dejavniki in procesi, ki v resnici omejujejo polje svobodnih 
izbir ljudi. »Ljudje smo del sistemov, družinskih, sosedskih in 
drugih, ti sistemi pa so spet del širših sistemov in družbenih 
tokov, ki uokvirjajo, določajo in o(ne)mogočajo individualna 
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življenja. Z vzgojo in celo že z rojstvom smo že na začetku vrže-
ni v različne družbene prostore, ki nam pomembno določajo 
pogoje, priložnosti in dosežke v življenju. In teh ne moremo 
izbirati. Razlogi za brezdomstvo so tako veliko bolj kot indi-
vidualne odločitve posameznikov stvar odsotnosti celovitih 
državnih politik v smeri preprečevanja socialne izključenosti, 
nedomišljene in razmeram neprimerne stanovanjske politike 
v državi, neusklajenosti resorjev, odgovornih za dobrobit ljudi, 
negotovih zaposlitev, težko dostopnih zdravstvenih storitev 
za revne, pomanjkanja solidarnosti v skupnosti« (Razpotnik 
2009). Takšen pogled seveda težo odgovornosti za reševanje 
tega problema prenaša na družbo oz. državo, zato je sodobnim 
državam in oblastem pogosto neprijeten oz. nesprejemljiv. 
Prav tako opažanje, da brezdomstvo zares radikalno naraste 
v zaostrenih oz. poslabšanih socialnoekonomskih okolišči-
nah, jasno govori za družbeno vzročnost. Lahko rečemo, da 
so individualne značilnosti močno povezane s tem, koga bo 
brezdomstvo doletelo, družbenostrukturne značilnosti pa 
s tem, kolikšen bo skupen obseg brezdomstva. Gre torej za 
interakcijo vzročnih dejavnikov iz vseh šestih omenjenih 
vzročnih polj, in sicer na način, ki ga dobro izraža naslednja 
misel: Strukturne značilnosti vzpostavljajo oder, na katerem 
lahko nato individualne značilnosti šele odigrajo svojo vlogo 
v nastanku brezdomstva (Razpotnik in Dekleva 2007). Prav 
to grafično ponazarja slika 1. Na njej je prikazano součinku-
joče delovanje petih vrst vzročnih dejavnikov, ki vsak posebej 
pomenijo pritisk v smeri zmanjševanja peterokotnika, ki sim-
bolizira nastanitev (bivališče) oz. dom, pod peterokotnikom 
ležeči krog pa predstavlja celotno populacijo. Manjše ko je 
simbolno bivališče (polje zagotovljenega »domstva«) oz. manjše 
ko so možnosti, da si posameznik preskrbi nastanitev, večje 
bo polje brezdomstva.
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Slika 1: Neugodno delovanje petih vrst vzročnih dejavnikov 
zmanjšuje možnost za zagotovitev strehe nad glavo ter 
povečuje verjetnost in obseg brezdomstva (Dekleva in 
Razpotnik 2007)

Razumevanje vzročnosti brezdomstva, predvsem odnos 
med individualnim in družbenim, pa ni samo sebi namen, 
ampak je tesno povezano z ukrepanjem, z mobilizacijo druž-
benih, državnih, kolektivnih in individualnih resursov za na-
men zmanjševanja brezdomstva v skupnostih ali olajševanja 
življenjskega položaja brezdomcev. Modelu vzročnosti torej 
sledi model ukrepanja oz., drugače rečeno, modeli ukrepanja 
oz. politik na področju brezdomstva so utemeljeni z različnimi 
modeli vzročnosti. 

Naraščajoče cene 
stanovanj

Slabšajoče se možnosti 
dela in zaslužka

Razpadanje 
socialnih mrež

Nižanje socialnih podpor

Polje brezdomstva

Neugodne individualne značilnosti

Polje možnega – 
zagotovljenega 

»domstva«
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Modele ukrepanja različni avtorji najpogosteje delijo v na-
slednje skupine (po Liddiard & Hutson 1998 in drugih virih):

 – politični (strukturni) model,
 – model individualne/osebne odgovornosti/krivde,
 – psihopatološki model,
 – model infantilizacije,
 – religiozni model.

Politični model ukrepanja pomeni prizadevanje za spre-
membo strukturnih značilnosti družbe skozi politično delo-
vanje oz. postavitev problema brezdomstva v najširše politične 
okvire razprave. 

Model individualne/osebne odgovornosti/krivde običaj-
no izhaja iz predpostavke, da so si brezdomni sami izbrali 
svoj položaj ali da so (si) zanj sami krivi ali da bi si lahko 
(svobodno) izbrali kakšno drugačno življenjsko usodo. S tem 
modelom sta skladna predvsem kaznovalna naravnanost in 
ukrepanje, saj običajno s kaznovanjem (v kazenskem pravu 
in s sistemom represivnih služb) poskušamo doseči, da bi 
se odklonske osebe vedle konformistično, na dolgi rok pa je 
kaznovalna usmerjenost seveda sporna in slabo učinkovita, 
saj v konkretnem primeru brezdomstva npr. denarne kazni za 
spanje na prostem ali beračenje probleme posameznikov še 
poglabljajo, namesto da bi jih reševali, tako da so rešitve zanje 
le še bolj oddaljene. Kaznovalna politika na dolgi rok ustvarja 
tudi medgeneracijsko vztrajanje socialne izključenosti. Dru-
ga možna posledica uporabe tega modela je ravnodušnost 
in neukrepanje, saj je to skladno z razumevanjem, da so si 
brezdomni sami izbrali svoj položaj. 

Psihopatološki model je zgornjemu podoben v zanikanju 
družbenega vpliva in odgovornosti, vendar ne poudarja svo-
bodnih izbir brezdomnih. Namesto tega poudarja njihovo 
drugačno, bolezensko neustreznost, ki upravičuje njihovo 
obravnavanje z namenom, da bi jih tretmaji »popravili«, to-
rej poudarja zdravljenje, tretma, rehabilitacijo, vendar brez 
kakšnega pomembnega poudarka na njihovi samoodločitvi 
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ali pristanku, saj se jim funkcije in zmogljivosti svobodnega 
odločanja ne pripisuje.

Obema prejšnjima je model infantilizacije podoben v tem, 
da brezdomnim odreka status avtonomnega, razmišljujočega 
in hotečega bitja, temveč jih vidi kot (še) nerazumna in nekom-
petentna bitja, namesto katerih se mora odločati nekdo drug. 
Ti drugi so pogosto strokovne ali državne organizacije, skratka 
neka zunanja avtoriteta bodisi strokovne ali politične narave. 

Pod imenom religiozni model običajno avtorji razumejo 
model delovanja, ki se utemeljuje s konceptom dobrih del, ki 
naj bi po svoji logiki – ob tem, da pomagajo brezdomnim – po-
menila (moralno, religiozno) povzdigovanje tistega, ki daje (kot 
izvajalca dobrih del) in objektivacija prejemnika (ki ni subjekt 
dobrega dela, ampak pasivni objekt). Ob tem, ko karitativnost 
praviloma pomeni tudi korist za prejemnika, pa kritični pogled 
na karitativnost poudarja, da njen cilj ni korenita sprememba 
stanja v smeri na primer pravičnejše razporeditve dobrin, tem-
več njegovo ohranjanje: izvajalci dobrih del naj to ostanejo še 
naprej, ni pa treba spremeniti strukture, ki proizvaja stanje, 
v katerem nekateri ostanejo brez vsega. 

V praksi se seveda modeli prekrivajo in kombinirajo. Plural-
ne družbe razvijajo tudi pluralnost modelov delovanja, saj se v 
njih razvija mnogo različnih subjektov delovanja z različnimi 
socialnimi, interesnimi in političnimi ozadji ter navezavami.

Med omenjenimi petimi modeli je prvi naravnan k spre-
membi  razmer za nastajanje brezdomstva. Natančneje rečeno, 
le prvi model naslavlja štiri od zgoraj navedenih vzročnih polj 
brezdomstva (stanovanjski trg, delovni trg, socialne podpore, 
socialne mreže), medtem ko preostali štirje modeli naslavljajo 
predvsem polje individualnih dejavnikov, pri karitativnem 
modelu pa vprašanje vzročnosti ni v ospredju. 

V skladu s to delitvijo sta tudi dva različna pristopa, o kate-
rih je v zadnjem času govora na ravni Evropske unije. Od tega 
lahko drugega (pristop »reševanja oz. končanja brezdomstva«) 
enačimo s strukturnim – političnim, vse ostale zgoraj ome-
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njene modele delovanja pa s prvim, ki je »upravljanje z brez-
domstvom«. To sta pristop »upravljanja z brezdomstvom« in 
pa pristop »reševanja ali končanja brezdomstva« (http://www.
feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=1252), pri čemer zavetišča, 
razdelilnice hrane, oblačil, karitativni pristopi in tudi lajšanje 
škode sodijo v prvo skupino »upravljanja z brezdomstvom«, ki 
lahko deluje (kot npr. tudi pri nas) brez vizije brezdomstvo re-
šiti, odpraviti, se torej sistematično lotiti njegovih (družbenih) 
vzrokov, ampak z njim le upravlja, da je manj vidno, morda 
manj moteče ali zgolj bolj prikrito oz. da so njegove posledice 
za tiste, ki ga doživljajo, in tudi za skupnost blažje. Evropska 
organizacija FEANTSA (Zveza evropskih nevladnih organiza-
cij, ki se ukvarjajo z brezdomstvom) priporoča vsem članicam, 
da bi se problematike brezdomstva lotile strateško, torej da bi 
poskušale odpraviti vzroke zanj, začenši s poglavitnim, ki je 
nedomišljena stanovanjska politika, ki ne omogoča dostopa 
do stanovanja najranljivejšim delom družbe.

Kritični pogled na dobrodelnost

Na tem mestu se želim na kratko ustaviti še pri diskurzu 
»dobrodelnosti«, ki ni značilen le za zgoraj imenovani »reli-
giozni, karitativni« diskurz, ampak je razširjen in v javnosti 
povsod navzoč. Zaradi njegovih tako mnogih obrazov se je 
vredno vanj poglobiti in ga kritično reflektirati. 

V povezavi z brezdomstvom je zelo pogost tako imenovani 
pristop “ritualne predbožične dobrodelnosti”, ki pomeni eks-
cesno ukvarjanje s temo brezdomnih v predbožičnem času na 
kratkoviden in pogosto že kar zabavljaški način, z nereflekti-
ranimi akcijami zbiranja hrane, oblačil itd. Da so akcije bolj 
kot kaj drugega pogosto same sebi namen, pove dejstvo, da 
jih pobudniki pogosto zasnujejo, še preden poiščejo (kaj šele 
srečajo ali celo spoznajo) naslovnike teh akcij. 

Nekaj glavnih ugovorov dobrodelnemu pristopu k brezdom-
stvu (ali širše, revščini), so nevarnosti, da to: 



75

 – legitimira neenakost in služi njenemu ohranjanju, 
 – zgolj na videz celi “družbene rane”,
 – dobrodelnost je (lahko) ponižujoča – objektivira preje-

mnika; vprašanje je, čigavim potrebam zadosti,
 – dobrodelni so lahko le privilegirani (in si tako, slikovito 

rečeno, prisvajajo kar dva privilegija, tako »dobro« kot 
»delo«, 

 – s tem ti, ki si dobrodelnost lahko privoščijo, utrjujejo 
in legitimirajo svoj položaj, pogosto pa pričakujejo celo 
hvaležnost od »prejemnikov« akcij, ki so bile njihova 
zamisel, pobuda in želja, 

 – posamezniki ali organizacije si lahko z dobrodelnostjo 
“perejo roke”, pogosto z banalnimi ali že kar absurdnimi 
oblikami dobrodelnosti (npr. dobrodelnost preko tele-
vizije, donacije podjetij ob koncih leta, ki prispevajo za 
davčno olajšavo itd.),

 – preko dobrodelnosti se utrjuje diskurz “ne/zaslužnosti” 
– torej nereflektirana delitev na tiste, ki so zadosti po-
nižni, da si zaslužijo milost javnosti, in tiste, ki to niso, 
kar je zelo nevarno, saj poglablja položaj »nemilosti« do-
ločenih, posebej stigmatiziranih in ranljivih skupin, npr. 
Romov, uporabnikov nedovoljenih drog, tujcev, mladih …, 

 – lahko se konča v nesporazumih in konfliktih, ko pred-
stave tega, ki želi biti dobrodelen, in tistega, ki naj bi bil 
prejemnik, niso usklajene. 
Namesto dobrodelnosti bi bilo smiselno utrjevati in dajati 

podporo krepitvi države blaginje in strokovno utemeljenih in 
premišljenih pristopov k reševanju družbene nepravičnosti 
in neenakosti. Poleg tega ima sobivanje ljudi z različnimi 
izhodišči v odnosih enakopravnosti pogosto večji potencial 
od velikokrat enostranske, hierarhične, paternalistične in 
infantilizirajoče dobrodelnosti. Sobivanje v raznolikosti in 
vztrajanje v sobivanju je seveda konfliktno, naporno, zahteva 
potrpljenje in čas, pa tudi spremembe na obeh straneh, ne le 
na eni. Alternative dobrodelništvu torej lahko vodijo po poti 
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srečevanj in vzajemnih odnosov, ki spreminjajo obe vpleteni 
strani (ne le ene) in kjer ne »dobro« in ne »delo« nista privile-
gija zgolj elite. 

Definiranje brezdomstva

Brezdomstvo je torej koncept, ki obsega mnoštvo različnih 
pojavnih oblik. Definiranje brezdomstva je tako odvisno od 
kulturnih in političnih ozadij, razumevanj in pritiskov. V druž-
bi, kjer je na voljo več ekonomskih in političnih sredstev in je 
problem socialno ter politično priznan, je mogoče brezdom-
stvo definirati širše in s tem večjemu številu ljudi priznati, da 
»imajo problem« oz. »da so problem«, za reševanje katerega je 
pristojna tudi država. Država, ki deluje bolj zaprto in ki potre-
buje sovražnike, bo brezdomstvo priznavala kot svoj problem 
le, če bodo brezdomni »njeni« ljudje. Definicija brezdomstva je 
namreč vedno povezana s potrebami in pripravljenostmi za 
razvijanje ustrezne socialne politike (Mandič 1999).

V evropskem prostoru uveljavljena tipologija brezdomstva 
in stanovanjske izključenosti (Edgar in Meert 2005) zajema ra-
znolike vrste in oblike brezdomstva, njen namen pa je razumeti 
ta pojav široko in s tem opozoriti na nujnost medresorskega 
ukrepanja za preprečevanje ali reševanje z brezdomstvom 
povezanih težav. ETHOS definicijo (ETHOS pomeni evropska 
tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti; več na 
http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=484) je izdelala 
FEANTSA, skupaj z Evropsko opazovalnico brezdomstva (Eu-
ropean observatory on homelessness). Izhaja iz predpostavke, 
da je treba brezdomstvo razumevati znotraj širšega konteksta 
socialnega izključevanja in izključenosti (oz. vključenosti). 
Tako razumevanje združuje različne razlage brezdomstva in 
prepoznava pomembnost tako strukturnih in institucionalnih 
kot tudi odnosnih in osebnih dejavnikov.

Iz ETHOS klasifikacije ne moremo povzeti enostavne defi-
nicije brezdomstva, temveč nas predvsem opozarja na različne 
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družbene podsisteme, ki so s pojavom povezani, npr. zdravstvo, 
penalni sistem, pravna ureditev, urbanizem, institucija druži-
ne in s tem povezana pričakovanja itd. Obenem ta definicija 
dopušča in priznava tudi kulturno relativnost oz. pogojenost 
definicij s kulturno specifičnimi normami, standardi, priča-
kovanji in zakonodajo. 

ETHOS definicija je široka in loči med 13 oblikami brez-
domstva, ki jih razvršča v štiri kategorije: tiste brez strehe, 
brez stanovanja, v negotovih in pa neprimernih bivališčih. 
Ta definicija nas opozarja na heterogenost pojava brezdom-
stva. Medtem ko brezdomne praviloma druži položaj velike in 
večkratne socialne izključenosti, ki je velikokrat tudi dolgo-
trajna, pa med njimi najdemo tudi veliko razlik. Te razlike je 
mogoče pripisati na eni strani povsem biografskim razlogom, 
na drugi strani pa socialnim, političnim in ekonomskim 
razlogom, ki, kot že rečeno, vzpostavljajo oder, na katerem 
lahko nato individualne značilnosti šele odigrajo svojo vlogo 
v nastanku brezdomstva (Razpotnik in Dekleva 2007). 

Brezdomstvo praviloma ni trajni status, ampak spremenljiv 
proces. Položaj večine brezdomnih je negotov in v mnogih po-
gledih vse prej kot varen. Ker je brezdomstvo pogosto zaznano 
kot motnja za druge, se velikokrat zgodi, da se v zvezi z njim 
sprejemajo zakoni, ki ga kriminalizirajo in s tem brezdomne 
izpostavljajo represivnim ukrepom. Brezdomski način življe-
nja pa je pogosto povezan z izpostavljenostjo več tveganjem ter 
nevarnostim in slabšim dostopom do raznolikih družbenih 
virov. Vse našteto botruje temu, da »mnogi brezdomni skozi 
leta, mesece ali celo tedne prehajajo med različnimi vrstami 
namestitev, med cesto, začasnim bivanjem v skvotih in »ba-
zah«, bivanjem pri prijateljih, zakonitimi podnajemniškimi 
nastanitvami, zaporom, bolnico in zavetišči. Lahko se zgodi, 
da jih zlahka izgubimo iz evidenc, zato ker v nekem (oz. sploh 
nobenem) določenem trenutku niso »stalno« nekje,   ampak so 
»vedno nekje drugje«« (Dekleva in Razpotnik 2007). Slednje 
je povezano tudi s težavami pri ugotavljanju in raziskovanju 
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pojava brezdomstva nasploh. Ugotavljanje in raziskovanje pa 
je nujna podlaga za razvijanje ustreznih ukrepov na določe-
nem področju. 

Brezdomstvo v Sloveniji

Brezdomstvo v Sloveniji pridobiva na obsegu ter vidnosti 
prav v tranzicijskih časih, od leta 1990 dalje, torej sočasno s 
slabljenjem in razkrajanjem mnogih formalnih in neformalnih 
varovalnih socialnih sistemov. Trenutni položaj, ko širjenju ob-
sega pojava z določenim časovnim zamikom sledi tudi širitev 
obstoječih oblik reševanja te problematike, lahko razumemo 
kot vmesno obdobje, ko oslabljenih varovalnih sistemov še 
niso nadomestili novi – skupnostne, civilne in državne oblike 
odzivov na problematiko socialne izključenosti, prav tako pa 
je za Slovenijo značilna odsotnost nacionalne strategije, ki bi 
imela za cilj zmanjšanje ali končanje brezdomstva. Po mnenju 
nekaterih tujih poznavalcev (npr. Spinnewijn 2009) bi bilo gle-
de na obvladljiv obseg brezdomstva v Sloveniji ta pojav pri nas 
mogoče odpraviti, seveda pa ne brez dolgoročne in ambiciozne 
strategije, ki bi morala povezati in angažirati k odgovornosti 
različne resorje, poleg socialnega torej še vsaj stanovanjsko, 
zdravstveno, gospodarsko, zaposlovalno, izobraževalno ... 

Za naš prostor je glede na evropske klasifikacije in pri-
poročila še vedno značilno ozko definiranje in pojmovanje 
brezdomstva. Slednje je povezano z relativno mladostjo pojava 
(saj šele v zadnjem času opažamo njegov porast in diverzifika-
cijo njegovih pojavnih oblik), s tem pa tudi s pomanjkanjem 
ustreznih mehanizmov merjenja, dolgoročnih raziskav in 
posledično oprijemljivih podatkov in analiz stanja, ki bi bile 
lahko kolikor toliko trdna osnova za delovanje. Zaradi dina-
mičnosti socialne tvarine je trdna definicija in dolgoročno 
zbiranje podatkov, ki bi bilo neposreden odraz stanja, iluzija, 
tudi dobro primerljivi podatki na nacionalni ali evropski ravni 
so za nas še oddaljen cilj. Po drugi strani lokalne posebnosti 
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in princip delovanja od spodaj navzgor (izhodišče so ljudje 
in njihove potrebe, politike morajo biti odziv na konkretne 
potrebe) zahtevajo posebno senzibilnost tako ob prenašanju 
definicij in pristopov merjenja kot tudi ob prenašanju modelov 
dobre prakse iz tujine. Zbiranje podatkov in širše raziskovanje 
brezdomstva naj bi torej bilo podlaga oblikovanju politik. Zato 
je pomembno, da je le-to obenem čim bolj celovito, občutljivo 
na spremembe v družbi, ter nenazadnje, da ne spregleda svoje 
glavne vloge, ki je odražati potrebe konkretnih ljudi (kljub 
njihovi heterogenosti, nestanovitnosti in razpršenosti). 

V zadnjih nekaj letih se je na področju Slovenije razvilo in 
uveljavilo kar nekaj programov, ki se ukvarjajo s problematiko 
brezdomstva. Izkazala se je nujnost profesionalizacije tega 
področja, saj gre za delo s populacijo ekstremno izključenih z 
nakopičenimi težavami. Naloga, ki se je moramo lotiti v bodoče, 
je bolj sistematično ter kontinuirano raziskovanje pojava in 
ustrezno dopolnjevanje definicij. Pomemben izziv za politike na 
področju brezdomstva je načelo omogočanja najprej varne in 
ustrezne nastanitve vsem kot izhodišče za reševanje njihovih 
raznolikih težav, potreb, stisk. S tem je povezano tudi širjenje 
oblik podpore raznolikim podskupinam izključenih, vključno 
s širjenjem ponudbe nastanitvenih oblik. Kontinuum nastani-
tvene podpore se mora širiti v skladu s specifikami posameznih 
ciljnih skupin (npr. ostareli brezdomci, ljudje po odpustu iz raz-
ličnih institucij, brezdomni uživalci nedovoljenih drog, ljudje 
z dvojnimi diagnozami, ciklični in kronični brezdomci, mladi, 
ženske, brezdomne družine, tuji državljani …), iskati moramo 
rešitve, ki bodo izhajale iz potreb posameznih ciljih skupin in 
bodo torej tem tudi strokovno prilagojene. Preventivno delova-
nje na področju brezdomstva pa pomeni zagotavljanje stabil-
nosti celotni populaciji v času negotovosti (varno stanovanje, 
redni dohodki, socialna vključenost, zagotovljena potrebna 
podpora) in pa splošno večanje kohezije in solidarnosti oz. 
manjšanje socialne distance med ljudmi, odpiranje prostorov 
za medsebojno spoznavanje, sodelovanje in izmenjavo. 
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Za dosego cilja zmanjšanja ali celo končanja brezdomstva 
pri nas se bo potrebno lotiti strukturnih dejavnikov brez-
domstva, npr. prilagoditi stanovanjsko politiko v državi, da 
bo ta omogočala smiselno stopenjsko ureditev, torej možnost 
postopnega napredovanja v smeri trajne in varne nastanitve 
za sedaj stanovanjsko izključene ali ogrožene posameznike. 
V Sloveniji je to področje še izrazito izziv, saj med začasnimi 
in trajnimi, varnimi nastanitvami zeva globoko brezno. Po-
dobno si določene podskupine ljudi, npr. prejemniki denarne 
socialne pomoči brez podpornih mrež, mladi z izkušnjo neu-
spelih prehodov v odraslost in brez družinske podpore, ljudje 
z dvojnimi diagnozami (npr. težavami v duševnem zdravju in 
zasvojenostjo s katero od psihoaktivnih substanc), ostareli, 
ki nimajo možnosti za sprejem v dom za upokojence in druge 
ranljive podskupine, namestitev še toliko težje priskrbijo, ker 
enostavno ni na voljo oblik bivanja, ki bi bile potrebam teh 
ljudi prilagojene oz. zanje dostopne. Paradigma »najprej stano-
vanje« opozarja, da ima vsakdo pravico do varne namestitve, 
ki je predpogoj za reševanje vrste drugih težav (in ne obratno, 
da bi si moral varno namestitev posameznik šele zaslužiti z 
urejenim in neproblematičnim načinom življenja). Vendar pa 
izkušnje kažejo, da je potreben še korak dlje, in sicer k paradi-
gmi »najprej stanovanje, a ne zgolj stanovanje«. Torej različne 
podskupine ljudi z raznolikimi posebnostmi potrebujejo poleg 
varne in trajne nastanitve tudi različne stopnje strokovne in 
skupnostne podpore, da bi lahko to nastanitev tudi obdržale 
in v njej kar se da kakovostno bivale. 

Nekaj podatkov in sklepi

V državah, kjer so bile opravljene raziskave brezdomstva in 
z njim povezanih dejavnikov, je bila problematika brezdomstva 
pogosto povezovana z zlorabami v otroštvu (Mounier in Andujo 
2003), z marginaliziranimi družinami (Tyler, Cauce, Whitbeck 
2004); na Škotskem npr. je med brezdomnimi mladimi tretjina 



81

takih, ki so bili v svojem otroštvu v izvendružinski obravnavi, 
torej zavodu ali rejniški družini (Jones 2003). Zelo pogosto so 
s problematiko brezdomstva in uporabo različnih substanc 
ter zasvojenostjo povezana povečana zdravstvena tveganja 
ter rizično spolno vedenje (posebej med mladimi), ki povečuje 
tveganje te populacije okužbe z virusom HIV (Bell idr. 2003); 
s slednjim se povezuje tudi prostitucija (Gwadz 2004). S pro-
blematiko brezdomstva je pogosto tesno povezana problema-
tika duševnih bolezni (Whitbeck idr. 2004), osamljenost oz. 
odsotnost kakršnihkoli podpornih družbenih mrež ter vezi, 
pripadnost subkulturam (etničnim, kulturnim ali drugim) 
ter invalidnost. Posledice mnogih zgoraj naštetih značilnosti 
pa se kažejo kot psihološke posebnosti posameznika, ki ga 
ovirajo pri vzpostavljanju trajnih in zadovoljujočih družbe-
nih odnosov z drugimi, posredno pa v življenjskem slogu, ki 
prinaša zdravstvena tveganja ter otežen dostop do storitev 
zdravstvenih služb. 

Oglejmo si nekaj rezultatov raziskave, opravljene med brez-
domnimi pri nas. Rezultati terenskega anketiranja brezdom-
cev v Ljubljani (Dekleva in Razpotnik 2007) govorijo o najmanj 
20 % ljubljanskih brezdomnih, ki poročajo o zasvojenosti z 
alkoholom, najmanj 20 % poroča o zasvojenosti s prepove-
danimi drogami (od katerih si jih je večina droge že vbrizga-
vala). 23 % jih je že bilo obravnavanih v kaki od ustanov za 
obravnavanje odvisnosti od dovoljenih ali prepovedanih drog. 
Približno 40 % jih meni, da je njihovo brezdomstvo povezano 
s težavami v duševnem zdravju, 24 % jih poroča, da so že bili 
hospitalizirani v psihiatrični bolnišnici. Rezultati s terenske-
ga dela z brezdomci pa poleg naštetih govorijo še o pogostih 
zdravstvenih težavah brezdomnih, ki so posledica spanja na 
prostem in neprimerne obutve, torej okužbe, ozebline, bolezni 
ožilja in podobno. Bolezni ali poškodbe brezdomnih so zaradi 
neoskrbe pogosto zanemarjene, zastarane, pogostejše so infek-
cije in zastrupitve, tudi gangrena. Zelo pogosto pa brezdomne 
pestijo tudi bolezni, ki so posledica zasvojenosti z alkoholom 



82

in drugimi drogami, torej kronična pljučna obolenja, bolezni 
jeter, želodca, presnove … Odsotnost zobne higiene, neredna 
prehrana in tvegano uporabljanje dovoljenih in nedovoljenih 
drog pa prinesejo s seboj tudi težave z zobmi in zgodnje izpa-
danje zob. Vse navedeno je podrobneje proučila ter potrdila 
tudi na področju zdravstvenega stanja brezdomnih v Sloveniji 
opravljena raziskava (Razpotnik in Dekleva 2009).

Področje raziskovanja brezdomstva v Sloveniji in širše od-
pira vpogled v mnoge vidike in pojavne oblike socialne izklju-
čenosti, saj se na področju brezdomstva prepletajo številne 
problematike: socialne, ekonomske, zdravstvene, materialne, 
odnosne narave. Četudi ljudje z izkušnjo brezdomstva niso 
homogena skupina, ampak še kako raznolika, pa lahko naj-
pogostejša področja z brezdomstvom povezane problematike 
strnemo v spodnje alineje: 

1. revščina, obubožanost, zadolženost, 
2. osamljenost, pomanjkanje socialnih mrež, 
3. odsotnost formalnih statusov (tudi dokumentov), pomanj-

kanje moči, 
4. dolgotrajna nezaposlenost, podkvalificiranost, 
5. izkušnje institucionalizacije (v vzgojnih zavodih ter pe-

nalnih, zdravstvenih in drugih ustanovah), 
6. zlorabe v otroštvu, izkušnje travmatičnih dogodkov, 
7. medgeneracijsko vztrajanje socialne izključenosti in/ali 

brezdomstva,
8. demoraliziranost, 
9. zdravstvene težave (kronične bolezni, invalidnost, težave 

v duševnem zdravju, zasvojenosti, dvojne diagnoze) in 
10. mnoge sekundarne posledice brezdomskega načina življe-

nja, kot so zdravstvene težave, stigma, kriminaliziranost 
takega načina življenja ipd.

Širina problematike napeljuje na zaključek, da je za učin-
kovito zastavitev politik za reševanje brezdomstva najbolj po-
membno medresorsko povezovanje, koordinacija in sodelova-
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nje. Le z angažiranim pristopom vseh zgornjim problematikam 
pripadajočih področij lahko pridemo do želenih rezultatov, 
torej ne le »upravljanja« z brezdomstvom (reševanja nujnih 
primerov, zmanjševanja škode), pač pa tudi preprečevanja 
brezdomstva ali vsaj zmanjševanja njegovega obsega.

V posameznih primerih reševanja brezdomstva je uporab-
nih mnogo možnih pristopov delovanja, skupni temelj vsem pa 
je gojenje odnosov enakovrednosti in preko tega pridobivanje 
izkušenj, ko posameznik iz položaja objekta (ko nekdo dela z 
njim, je obravnavan) vse bolj prestopa na stran enakopravne-
ga in enako močnega subjekta. Pomembna spremenljivka je 
kontinuiteta teh odnosov, ki lahko sčasoma ustvari občutek 
vzajemne varnosti, iz katere je mogoče graditi morebitne spre-
membe. Niso pa spremembe posameznikov pri delu z brezdo-
mnimi bistvene. Če bi bile, bi lahko obe strani hitro obupali, 
namesto tega pa stroka na tem področju zagovarja metodo 
malih korakov, torej počasnega in realističnega pomikanja v 
smeri k zaželenemu cilju, sodelovanja s sprejetjem dejstva, da 
se lahko pri napredovanju mnogokrat zatakne. Bolj bistveno 
od samega napredovanja je odpiranje socialnih – realnih in 
simbolnih prostorov varnosti, kjer bi tudi socialno izključeni 
ljudje lahko udejanjali svoje potrebe, želje, zamisli, se izraža-
li, srečevali in tkali vezi v varnem, toplem in sprejemajočem 
okolju. Skratka, živeli in ne životarili. Spremembe so pri tem 
pogosto stranski učinki kakovostnejših medsebojnih odnosov, 
ki se v varnih okoljih sprejetosti in vzajemnega spoštovanja 
lahko zgodijo. Vse povedano nas vodi k temu, da mora biti delo 
na področju brezdomstva zasnovano na strokovnih standar-
dih ter kar se da celostno in kontinuirano. 

Ko kdo zdrsne po družbeni lestvici do dna, je zahtevno 
spet se povzpeti oz. vključiti sploh na novo. Smiselno je torej 
ustvariti tako družbo, ki bo imela vgrajena varovala pred 
takimi zdrsi. Prizadevanja za dobrobit vseh članov in članic 
družbe bi v sodobnih družbah morala imeti visoko prioriteto. 
Saj se po tem, kako obravnavamo svoje ranljivejše ali obrobne 
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člane, konec koncev meri kakovost življenja vseh. Z vidika 
povezanosti, občutka varnosti in zaupanja. 
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Br. Miran Špelič OFM

RAZUMEVANJE UBOŠTVA 
PRI PUŠČAVSKIH OČETIH

Bogastvo in revščina sta dve plati našega obstoja in dosti-
krat preveč poenostavljamo, ko prvo enačimo z blagoslovom 
in drugo s prekletstvom. Vse prepogosto se pojavlja nekakšno 
poenostavljeno kalvinistično gledanje, po katerem je tisti, ki 
je bogat, blagoslovljen, to je božji ljubljenec, tisti, ki nima nič, 
pa je gotovo grešnik in je bil in bo preklet do konca, zdaj in v 
večnosti. Te poenostavitve so žal pogoste, a še zdaleč ne držijo 
in ne zdržijo poglobljenega preudarka. Po drugi strani pa so 
enako možne obratne poenostavitve, za katere se tudi najde 
kakšno svetopisemsko izhodišče in potrdilo, fundamentali-
stično seveda. Pomislimo na bogataša iz prilike o bogatinu 
in ubogem Lazarju. Tisti vase zagledani bogataš se skuša 
spreobrniti po smrti, a ne gre, saj je že padel v ognjeno brezno; 
torej je takšna usoda namenjena vsem bogatim, medtem ko 
reveži že zgolj zaradi svoje revščine smejo avtomatično upati 
in računati na Lazarjevo usodo v Abrahamovem naročju. 
Torej moramo biti ubogi, če hočemo biti deležni Lazarjevega 
blagoslova. Zgrešeno je tako prvo kot drugo razmišljanje. Na-
paka obeh gledanj je v enačenju enega ali drugega socialnega 
statusa z blagoslovljenostjo oziroma prekletstvom. Če hočemo 
jasneje uvideti in preseči to napako, ki izhaja iz poenostavitve, 
je prav, da si to ogledamo na primeru prvih puščavnikov in 
menihov. Tu namreč ločnica ni količinska, namreč v obsegu 
materialnega imetja, ampak na ravni osebne izbire, osebne 
drže – lahko bi rekli, da je bistveno afektivno uboštvo, ki pa 
ima seveda nujno svoj izraz tudi na materialni ravni, torej v 
efektivnem uboštvu. Neka zunanja struktura nam ne more 
vsiliti ne bogastva ne uboštva ravno zaradi naše osebne odgo-
vornosti. Bogastvo in predvsem njegov pomen torej ni zgolj v 
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imetju, ampak predvsem v osebni odločitvi za odnos do njega. 
In isto velja za uboštvo.

Zato vas vabim, da se skušamo zdajle srečati z eno besedo 
in dvema likoma, ki nam bodo pomagali vstopiti v skrivnost 
uboštva, bogatega, blagoslovljenega uboštva, uboštva v naj-
plemenitejšem in odrešenjskem pomenu besede. Najprej se 
napotimo v Egipt. Vstopimo v Aleksandrijo oziroma na njeno 
obrobje, malo ven iz velemesta v neko podeželsko mestece. 
Tam srečamo mladega in bogatega dediča, ki je nedavno iz-
gubil starše. Njegova družina ni bila ravno revna, zaposlovala 
je kar precej delovne sile – ali svobodne ali suženjske, ni tako 
bistveno. Fant je pobožen, ni šolan, sicer pa tudi njegovi vr-
stniki niso; je pa nekako naravno bister, pristno inteligenten. 
Njegovo ime kaže na morda snobovsko poreklo. Nima kakega 
tipičnega egiptovskega imena, povezanega s kakimi domači-
mi bogovi, da bi bil recimo Origenes, to je Horusov sin, ali pa 
Izidor, Izidin dar, ampak ima ime po onem rimskem generalu, 
ki je zapeljeval njihovo zadnjo faraonko in kraljico – ime mu je 
Anton. Že to kaže na neko svojsko okolje, iz katerega prihaja. 
In ta Anton, pobožen, kot je, gre nekega dne v cerkev. Opis 
dogodka je zelo natančen. Oglejmo si torej prvo besedilo, da se 
spomnimo, kaj je Atanazij napisal o Antonovem spreobrnjenju 
komaj kako leto po njegovi smrti. 

Ko so Antonu umrli starši, je ostal sam z mlajšo 
sestro. Pri osemnajstih ali dvajsetih letih je sam skrbel 
za hišo in sestro. Ni še minilo šest mesecev od smrti 
staršev, ko je grede v cerkev po svoji navadi med potjo 
premišljeval, kako so apostoli vse zapustili in šli za 
Odrešenikom, kako so tisti iz Apostolskih del prodajali 
svoje imetje, prinašali izkupiček in ga polagali pred noge 
apostolov, da so porabili za potrebne; kolikšno upanje 
so imeli v nebesa. Ko mu je bilo srce zaposleno s temi 
mislimi, je stopil v cerkev. 



89

V tem odstavku imamo pred seboj opis okoliščin Antonove 
poti v cerkev in njegovega notranjega razpoloženja, kar vse je 
pripeljalo k spreobrnjenju.

Zgodilo se je, da so brali evangelij, in slišal je Gospo-
da, kako govori bogatašu: “Če hočeš biti popoln, prodaj 
vse, kar imaš, in daj ubogim; potem pridi in hodi za me-
noj in imel boš zaklad v nebesih.” Anton se je spomnil 
svetih, in kakor da bi bilo to branje namenjeno posebej 
njemu, takoj zapustil cerkev. Kar je dobil po starših, 
tristo arur odlične ornice,1 to je podaril sovaščanom, da 
njega in sestre ne bi oviralo. Prodal je vse pohištvo in 
razdelil revežem ves denar, kar ga je dobil, samo malo 
je dal na stran za sestrico.2 

Kasneje je še tisto oddal in sestro zaupal skupnosti devic. 
Odpoved imetju je bila za Antona temeljno in odločilno deja-
nje, ki je iz njega naredilo meniha, pravzaprav očeta meništva. 
Sicer so že prej obstajali neki asketi; tudi sam Anton se gre naj-
prej k nekemu asketu učit tega načina življenja, ampak odloči-
tev, ki ga je postavila na novo pot, je bila odločitev za uboštvo. 
In to uboštvo potem srečamo v njegovem življenju še večkrat, 
zlasti v izrekih, ki so mu pripisani in so zbrani v apoftegmah 
(slovenski prevod ima naslov Izreki svetih starcev). 

Zanimiva je tista apoftegma o obleki iz mesa, ko mlademu 
menihu, ki bi rad pridržal še nekaj stvari, pravi: “Pojdi v mesto, 
kupi si meso in se obleci vanj, nadeni si ga kot obleko in se 
vrni.” Da bi menih kupoval meso, je nepojmljivo. Kakšen asket 
bi to bil in še taka nenavadna obleka! A menih uboga, pride 
nazaj. Anton ga vpraša, kaj je bilo. Ves je bil ranjen: “Napadale 
so me živali, roparice so me kljuvale.” Antonov pouk: “Tako 
demoni napadajo tistega, ki hoče kaj pridržati zase.” S tem 

1  Preračunano v naše mere, nekaj čez osemdeset hektarov.
2 Atanazij, Antonovo življenje 2 (v: Izviri meništva, Celje 2011; prev. David 

Movrin).
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mu je dal jasen napotek glede imetja: “Če boš imel kaj svojega, 
boš lahek plen demonov.”

Podobnih zgodb je še kar nekaj, tudi iz njegovega lastnega 
življenja. V nekem videnju je primerjan z nekim zdravnikom, 
ki tudi živi asketsko. Dejstvo je, da je Anton s svojo odločitvijo 
narušil mestno strukturo. S tem, ko se je odpovedal imetju, je 
dejansko ogrozil obstoj tistega mesteca, kajti če bi vsi počeli, 
kar je storil on, bi dejansko zaradi davčne politike tistega časa 
propadla cela naselbina. To je lahko naredil eden, in dokler so 
lahko njegovo imetje prevzeli ostali someščani, je še nekako 
šlo. Ampak eden je to lahko naredil in je bil s tem veliko zname-
nje za vse ostale, kajti niso ga izločili in zasovražili, čeprav jih 
je začel ogrožati, ampak so ga poiskali. Anton je postal iskana 
oseba, ker je ravno v tej svoji odmaknjenosti od vsakdanjih 
trgovskih, trgovinskih in ekonomskih skrbi miselno dozoreval 
v učitelja. Postal je učitelj mnogih, ne samo tistih menihov, 
ki so se mu pridružili in sledili njegovemu načinu življenja, 
ampak tudi meščanom tja do aleksandrijskega patriarha. 
Prihajali so k njemu po pouk, po besedo in on jim jo je dajal, 
vendar pa se je vedno znova spet umaknil v samoto.

To je prvi lik, ki smo si ga ogledali. Prihaja iz dejansko 
bogatega, a malomeščanskega okolja, potem naredi prehod v 
uboštvo in to uboštvo postavi na novo raven. Osvobojenost od 
vsakdanjih skrbi mu je namreč omogočila drugačne, globlje 
uvide v resničnost in ga usposobila za svojskega učitelja.

Drugi lik je Arsenij, senator, iz najvišjih družbenih kro-
gov, domači učitelj na cesarskem dvoru, ki je imel pred seboj 
ogromno možnosti in izbir. O njem pa si preberimo tole malo 
daljšo apoftegmo, kjer sicer ni omenjeno njegovo ime, vendar 
je iz vzporednih mest povsem jasno, da gre zanj. 

Neki menih je nekoč prišel iz Rima; tam je bil prej 
velikaš na dvoru, zdaj pa je prebival v sketi zelo blizu 
cerkve. Imel je tudi služabnika, da mu je stregel. Ko je 
duhovnik izvedel, da je slaboten in iz kakšnega udobja 
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je prišel, mu je poslal, če je po božji milosti kaj prišlo v 
cerkev. Ko je tako preživel petindvajset let v sketi, je postal 
jasnoviden in slaven. Ko je eden od velikih Egipčanov 
slišal o njem, ga je prišel pogledat, misleč, da bo našel 
pri njem tudi kakšno izredno telesno askezo. Vstopil je 
in ga pozdravil. Ko sta zmolila molitev, sta se usedla. Ko 
ga je Egipčan gledal, kako nosi mehka oblačila in ima 
pod sabo rogoznico in majhen vzglavnik ter da ima tudi 
noge čiste in v sandalah, mu je bilo to v spotiko, češ da 
takemu kraju ne pristaja tak način življenja, temveč le 
trdo življenje. Ker je starec videl v srce, je spoznal, da 
mu je bilo to v spotiko, in je rekel svojemu služabniku: 
»Napravi praznovanje očetu v čast.« Slučajno je bilo nekaj 
zelenjave. To je skuhal in ob uri so vstali in jedli. Starec 
je imel tudi nekaj vina zaradi svoje slabosti in so pili. 
Ko se je zvečerilo, so odpeli dvanajst psalmov in legli k 
počitku. In podobno tudi ponoči. Ko je Egipčan zjutraj 
zgodaj vstal, mu je rekel: »Moli zame!« Nato je odšel, ne 
da bi prejel kaj koristi. Ko se je nekoliko oddaljil, pa je 
starec, ki mu je le hotel biti v korist, poslal ponj in ga 
poklical nazaj. Ko je prišel, ga je spet sprejel z veseljem 
in ga vprašal: »Iz katere dežele si?« Reče: »Egipčan.« »Iz 
katerega mesta?« On pravi: »Sploh nisem meščan.« Reče: 
»Kaj pa je bilo tvoje delo v svetu?« In pravi: »Stražar sem 
bil.« Reče: »Kako si spal?« On pa pravi: »Na polju.« »Ali si 
imel,« reče, »posteljo pod sabo?« Pa pravi: »Na polju naj 
bi dal posteljo podse?« »Kako pa?« Pravi: »Na tleh.« Spet 
mu reče: »In kakšno hrano si imel na polju in kakšno 
vino si pil?« Spet odgovori: »Seveda, hrano in pijačo naj 
bi dobil na polju!« »Toda kako si se preživljal?« vpraša. 
Pravi: »Jedel sem suh kruh in, če sem našel, nekoliko 
soljenega mesa in vodo.« Starec mu odvrne in reče: »Velik 
napor. Ali je bilo tudi kopališče v vasi, da ste se skopali?« 
On pa pravi: »Nikakor, ampak v reki, če smo hoteli.« Ko 
je starec torej vse to izvlekel iz njega in spoznal, kako 
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težko je bilo njegovo prejšnje življenje, in je hotel, da bi 
oni imel od tega korist, mu je povedal o svojem prejšnjem 
načinu življenja, tistem v svetu, s temi besedami: »Jaz, ki 
me tu gledaš ponižnega, sem iz velikega mesta Rima in 
mogočen sem bil v kraljevi palači.« Takoj ko je Egipčan 
slišal začetek te pripovedi, ga je zbodlo v srcu in je napeto 
prisluhnil njegovim besedam. Spet mu je rekel: »Zapustil 
sem torej mesto in prišel v to puščavo. In spet – jaz, ki 
me tu vidiš, sem imel velike hiše in mnogo premoženja, 
pa sem se mu odrekel in prišel sem v to majhno celico. 
In spet – jaz, ki me tu vidiš, sem imel postelje iz čistega 
zlata, z dragocenimi pregrinjali. In namesto tega mi je Bog 
dal to slamnjačo in kožo. Tudi moja oblačila so bila zelo 
dragocena in namesto njih nosim ta cenena oblačila. Pa 
tudi za mojo prehrano je bilo potrošenega veliko zlata in 
namesto tega mi je Bog dal to malo zelenjave in majhen 
kozarec vina. Mnogoštevilni služab niki so mi stregli, in 
glej, namesto njih je Bog nagnil tega starca, da mi streže. 
Namesto kopalnice zlijem malo vode na svoje noge in 
imam sandale zaradi svoje slabotnosti. In spet – namesto 
glasbe in kithare (predhodnice kitare) preberem dvanajst 
psalmov. In ponoči namesto grehov, ki sem se jim vdajal, 
v miru obhajam kratko bogoslužje. Prosim te torej, oče, 
da ti ni v spotiko moja slabotnost.« Ko je Egipčan to slišal, 
je šel vase in rekel: »Gorje mi, ker sem iz stiske v svetu 
prišel k počitku in česar tedaj nisem imel, zdaj imam. Ti 
pa si iz zelo udobnega življenja prišel v stisko, in iz velike 
slave in bogastva v ponižnost in siromaštvo.« Odšel je z 
velikim duhovnim pridom in postal njegov prijatelj ter ga 
je često obiskoval zaradi duhovne koristi. Videl je namreč 
v srce in bil poln vonja Svetega Duha.3

Ta dokaj dolga zgodba nam pove, v čem je bilo pravzaprav 
uboštvo menihov – da ni bilo v neki uravnilovki, v izenačenju, 
3 Aba Romaj (1) 799 (v: Izreki svetih starcev, Celje 2002; prev. Jasna Hrovat).



93

merljivosti nekega statusa, ampak v odnosu. In tukaj nam rav-
no Arsenij in njegov novi prijatelj pokažeta nekakšno notranjo 
neprimerljivost meniškega uboštva, ki ni le v pomanjkanju 
dobrin. Zato se bomo po dveh likih srečali še z eno besedo. 
To je grška beseda aktemosyne, beseda, ki jo redko najdemo 
v klasični grški literaturi, ki pa se jo najde ravno v izrekih, 
apoftegmah, dosti pogosta je, čeprav se ne pojavi na vsaki 
strani. Označuje to, kar so v latinščino prevedli kot voluntaria 
paupertas. Latinski prevajalec je namreč v tem izrazu začutil 
vsebino prostovoljnosti: nekdo se je za to sam odločil; torej ne 
gre za stanje, v katero bi bil nekdo pahnjen, v katerem bi se 
zgolj znašel in ki bi ga bodisi sprejel ali pa preklinjal, ampak 
gre za odločitev. Nasprotno pa v grškem etimološkem pome-
nu tam vidimo nepridobitnost. V ozadju je glagol ktaomai, 
pridobivam, aktemosyne pa pokaže na nasprotje, na stanje, v 
katerem ne želim pridobivati stvari, ne želim nekega kopičenja. 
To pomeni, da je tudi ta izraz želel pokazati bolj na odnos do 
stvari kot pa na neko njihovo količino. Uboštvo pri menihu 
torej ni količinsko, ni neka socialnoekonomska kategorija, 
ampak postaja ravno prek tega izraza bolj teološka in tudi 
antropološka kategorija. 

Meniško uboštvo je torej nekaj posebnega, je signum distinc-
tivum, je neko ločilno znamenje za meniha. V zbirkah izrekov 
svetih starcev imamo celo vrsto tako imenovanih kataloških 
apoftegem. Te naštevajo, kaj je značilno za menihovo življenje. 
Pogosto se tu naštevajo kake tri, štiri ali pa tudi nekaj deset 
značilnosti. Včasih med temi tudi ni uboštva, vendar če se po-
gleda tudi statistično, je uboštvo redno navzoče v teh katalogih 
bolj kot druge lastnosti. Tako je uboštvo počasi postalo tudi 
eno od treh meniških, redovnih zaobljub, čeprav se izrecno 
pojavi kot tako šele v redovnem vodilu sv. Frančiška Asiškega 
v 13. stoletju. Danes je nekako splošno sprejeto, da gre pri 
redovništvu in meništvu za življenje po teh treh “evangeljskih 
svetih”, ki postanejo del redovne zaobljube. Vendar pa je to me-
nihovo ali redovnikovo uboštvo še vedno nekaj posebnega, tudi 
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če nima vselej v vseh jezikih svojega lastnega poimenovanja, 
kajti v ozadju gre za povsem novo motivacijo. Na tem forumu 
smo že govorili o razlogih, zakaj pride do brezdomstva, do re-
vščine. Govorili smo o tem, od kod prihaja svetovna revščina, 
o ciklusih izkoriščanja. Tukaj pa gre za novo motivacijo, ker 
gre za osebno odločitev, za prostovoljno odločitev, ko si nekdo 
izbere takšen način življenja, ki ga postavi nekako blizu ali 
vzporedno tudi s tistimi, ki se za to ne odločajo prostovoljno.

Predvsem pa gre tukaj za drugačen cilj, ne le vzrok. Ni 
vprašanje zgolj to, zakaj želim biti ubog (ker je pač tako neko 
evangeljsko naročilo, ki ga sliši Anton in ga v svoji preprostosti 
vzame zelo dobesedno), bolj gre za to, čemu sem ubog. Kajti le 
takšno uboštvo potem tudi omogoči nekaj novega. Omogoči, 
da nastane homilia …, to je bivanje v občestvu z Bogom, kajti 
šele takrat, ko se človek odpove egu, ko se odpove tej največji 
lastnini, ki je najbližja vsakemu človeku, takrat se lahko od-
pre za občestvo, in sicer za občestvo z Bogom in sočlovekom. 
Kajti zgolj materialno uboštvo je lahko tudi v meništvu samo 
farsa ali pa samo neka zunanja podoba, lep zunanji videz, 
ki je meniha potem pritegnil k občudovanju samega sebe, 
filavtiji, da bi ga potem še drugi občudovali, ker je tako ubog. 
Uboštvo – ne glede na to, kako in s kakšnimi materialnimi 
izrazi se izrazi, vedno mora namreč biti izrazljivo –, je prav-
zaprav vselej uboštvo sebe. Šele takrat, ko se človek razlasti 
od samega sebe, lahko vstopi v polnost življenja. Za meniha 
je ravno takšno pristno uboštvo šola, v kateri se vadi s to 
askezo, kako živeti svoje novo življenje. To je vaja v svetosti, v 
poklicanosti k svetosti, h kateri je pač nekoč zaznal klic, ko je 
slišal božjo besedo ali ko je slišal človeka, ki je že pred njim 
stopil na tako pot. 

Vendar pa to menihovo uboštvo ni samo nekaj dobrega, ne-
kaj pomenljivega zanj samega, ampak je takšno tudi za druge. 
Menih ni ubog samo sam zase in tudi ni ubog samo zaradi 
tistih nekaj revežev, ki jim razdeli, če jim ima kaj razdeliti, kot 
je to naredil Anton. Menih je s tem svojim uboštvom predvsem 
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oznanjevalec evangelija, oznanjevalec božje razlastitve in božje 
kenosis v učlovečenju in je razlagalec desete božje zapovedi. 

Bog je namreč prvi naredil korak razlastitve sebe, ko je iz 
neomejenosti božjega veličastva postal človek, ko je Beseda 
meso postala. To ni bil avanturistični zevsovski izlet z Olimpa, 
to ni bilo radovedno iskanje informacij ali boj za naklonjenost 
med ljudmi, pač pa izničenje, ki je edino omogočilo človekov 
vzpon k Bogu. Smrt na križu je skrajni izraz ljubezni Boga 
do človeka, ki je zaradi greha postal slep in gluh za ljubezen. 
Ta božji korak obubožanja naj bi prebudil človeka. Zato tudi 
človekovo obubožanje kliče k istemu.

Menih pa je s svojo držo tudi glasnik desete zapovedi. Ta 
je verjetno ena najtežjih, čeprav je na koncu in je videti precej 
enostavna: “Ne želi bližnjega blaga!” Poželjivost po imetju je 
lahko začetek mnogih zlih dejanj. Hkrati pa ima menihovo 
uboštvo, ki smo ga iz družbenoekonomske sfere skušali pone-
sti v teološko in antropološko, potem možnost, da vpliva tudi 
na družbenoekonomsko. Dejstvo je, da meniško uboštvo ni 
izvedljivo za celotno svetovno populacijo in tudi menih ni ubog 
zato, da bi k svojemu uboštvu pritegnil vse svoje someščane, 
sodržavljane, soljudi. Meništvo ni nikoli želelo biti in ne more 
biti način življenja za vse ljudi. Pa ne zato, ker bi bili menihi 
nekaj boljšega, izbranega, elitnega, nekaj težjega. Preprosto je 
narava meništva takšna, da zahteva zgolj majhen delež.4 Če bi 
zgolj teoretično bilo meniško uboštvo zahtevano za vse – in to 
so tudi neki moji sobratje zahtevali v precej daljni preteklosti 
in se pri tem niso ogibali niti nasilja nad neubogimi –, bi to 
uničilo družbo. 

Kljub vsemu pa ima meniško redovno uboštvo še zdaj 
velik pomen, čeprav ne v smislu vzora, kajti menihi so že v 3. 

4 Morda čisto mimogrede, kot opomba: Ko sem bil pred dvema letoma po-
vabljen na isti forum, je bil govor o drugih problematikah, a je bil eden od 
vzorcev mojega razmisleka povsem enak: Tudi celibat je v Cerkvi znamenje, 
in to pomembno znamenje, ne more pa biti to obveza za vse ljudi. Tisti, 
ki so to zahtevali, so hitro zapadli v herezijo in uničevanje, v nekakšen 
kolektivni samomor, samomor vrste, ne samo osebe. 
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stoletju in potem, kot smo slišali, v 13. in 14. stoletju, zlasti 
v frančiškanski zgodovini, pokazali neki ciklični obrat, neko 
dogajanje, ki je zelo pomenljivo in je neke vrste model tudi za 
ekonomijo, sociologijo in filozofijo. Gre namreč za tako ime-
novano sakralizacijo uboštva. Do te je prišlo že v času prvih 
menihov in njihovih apoftegem. V njih lahko sledimo prvim 
generacijam menihov. Pri študiju apoftegem je namreč zelo 
pomembna ravno delitev na generacije. Vedeti moramo, kdo 
je iz prve, druge, tretje generacije. V prvi generaciji se Anton 
zlahka radikalno odpove vsemu. Druga generacija mu skuša 
slediti in ji v veliki meri to še uspe. Ko pa pridemo do tretje, 
četrte generacije, pa preprosto zaradi dotoka menihov, zaradi 
ljudi, ki prihajajo, zaradi osebnih zgodb menihov, ki prihajajo 
v puščavo, takega uboštva, kot je bilo Antonovo, ne more biti 
več. Avtomatično se v puščavi začne nabirati tudi imetje, saj 
brez njega ne bi bilo možno preživetje. O tem kopičenju nam 
priča tudi arheologija. Zato je to imetje treba upravljati na 
pravi način, tako da lahko menih postane ubog kljub temu, da 
nekaj ima. Vprašanje, ki se je  pojavilo, je torej, kako biti ubog 
kljub imetju, ki se mu ni bilo mogoče izogniti. Do tega imetja 
je bilo potrebno vzpostaviti nov odnos. Imeti sicer stvari, kot 
bi jih ne imeli. Ohranjati srce prosto in neobremenjeno, ka-
kršno je bilo v tistem času, ko se je znebilo slehernega imetja, 
čeprav se je zdaj imetje na neki način vrnilo. To je možno, če 
uboštvo ostaja vrednota in vrlina, skratka nekaj svetega. Zato 
je potrebno o njem tudi veliko razmišljati, govoriti, se opozarjati 
in se kesati za prestopke proti tej vrlini.

Analogno dogajanje lahko opažamo tudi pri mnogih novej-
ših redovnih ustanovah, ki so nastale iz zelo ubornih začetkov, 
a so v nekaj generacijah za svoje funkcioniranje potrebovale 
neki dotok svežega kapitala, ki je bil spočetka povsem nepoj-
mljiv. Te ustanove so ostale dobre, pristne, če so znale narediti 
prehod od efektivnega k afektivnemu uboštvu, kakor so to 
znali prvi menihi. To je uboštvo, ko so ljudje zares lahko ostali 
ubogi kljub temu, da so imeli nekaj pod palcem. 
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Denar je res lahko velik mamon. In tukaj so nekateri 
menihi ravno s svojo držo, z branjem apoftegem in s tem, da 
so te apoftegme resno jemali, lahko v to smer vzgajali tudi 
svoje mlajše sobrate. Vloga uboštvenih apoftegem se mi zdi 
ravno v tem, da se pri generacijah mladih zbuja prava drža 
do imetja. Imetje človeka lahko zelo pokvari. Imetje je lahko 
velika skušnjava, ki vodi v strast. Imetje pa je lahko takrat, 
ko do njega vzpostavim pravi odnos, tudi dobrina. Toda ali je 
to sploh mogoče? Ali ni to prej le utopija? Mar ni v zgodovini 
prej navzoča nekakšna ciklična zgodba, v kateri vidimo, kako 
se v vsaki generaciji imetje množi in ko to bogastvo pokvari 
veliko število menihov, pridejo roparji in jih osvobodijo tega 
imetja in se spet vzpostavi stanje prve generacije. Če pa slu-
čajno ni roparjev, bogastvo samo poskrbi, da propadejo velike 
ustanove in je učinek enak kot z roparji. Ampak to novo prvo 
generacijo omogočijo ravno zgodbe o uboštvu, ker se kljub 
imetju uboštva ni razvrednotilo, ampak so ga ohranjali kljub 
dejanskemu nespoštovanju, čeprav bi ga lahko tudi idejno 
ukinili in ga postavili v muzej neke preteklosti. Zato je govor 
o uboštvu, zato je vzgoja za uboštvo znotraj redovništva ve-
dno potrebna ne glede na to, koliko je trenutno na bančnem 
računu samostana.

V čem je sedaj to menihovo uboštvo pomembno za svet in 
za ekonomijo? Ker je znamenje s svojo držo. Ko jaz, konkretno 
brat Miran Špelič, padem v zgodovino človeštva od leta 1963 
pa do leta 2011 in ostanem še, če bo Bog dal, naprej, padem 
tudi v neko fazo tega uboštvenega ciklusa. Ali bom zdaj v 
tej fazi, katerakoli je že, znal to uboštvo integrirati v sebi ali 
ga bom imel samo za folkloro? Če ga bom znal integrirati v 
sebi z vsemi tistimi številkami na računu, ki ga trenutno kot 
samostanski ekonom upravljam pod vodstvom predstojnika, 
potem bo lahko moje življenje preroško znamenje, sicer bom 
postal samo farsa, bom postal klovn na nekem cerkvenem 
odru, kjer bom dobil svoj aplavz ali svoj smeh in kjer me 
bo lahko samo sram, da sem to, kar sem. Če tako uboštvo 
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vzamem resno in mi te številke ne pomenijo mojega cilja, 
mi imetje ni cilj, ampak zgolj sredstvo, ki je v službi cilja, 
postane imetje resnično prigodna stvar, takrat lahko tudi 
meniško uboštvo iz starih časov, iz ruskega ali iz našega 
frančiškanskega srednjega veka ali današnjega časa nekaj 
sporoči sodobnemu svetu. 

Že dejstvo, da smo v frančiškanski zgodovini imeli toliko 
razprav, reform in delitev ravno zaradi različnega pojmovanja 
uboštva, veliko pove. Najprej to, da ne gre za enostavno vpra-
šanje, kjer bi zlahka dobili enoznačen odgovor. Nadalje, da 
odgovora ni mogoče dati enkrat za vselej, ampak ga je treba 
vedno znova iskati glede na okoliščine. Slednjič, da obstaja 
premo sorazmerje med pristnim uboštvom in razcvetom evan-
geljskega poslanstva reda. Če znamo v tej fazi, v kateri smo 
– ali apoftegmatični ali srednjeveški ali današnji –, če znamo 
v tem času uboštvo vzeti zares, potem lahko nekaj sporočimo 
današnji družbi, kajti prepričan sem, da je vloga meniškega 
uboštva tudi danes zelo velika in pomembna.

Seveda pa je sakralizacija uboštva tudi lahek in poceni 
izgovor ter kamuflaža za hinavsko redovništvo. Ni tako težko 
delati se ubogega v duhu, če tega ni treba nikjer udejanjati 
na konkretni ravni. To je lahko resnična zloraba uboštva, še 
posebej, ker na zunaj ni tako lahko prepoznati razlike. Lahko 
pa je sakralizacija uboštva resen duhovni napor, saj je težje 
biti ubog, če nekdo nekaj ima. Spomnimo se samo Arsenije-
ve apoftegme. Količina imetja sploh ni bistvena; nevarno je, 
kadar imetje postane malik. In tu potrebujemo prerokov, ki 
bodo razkrinkavali malike.

Mamon, bančni bog starih Feničanov, je bog vseh časov 
in Mamonu se je treba znati upirati. Je zelo požrešen bog in 
žre svoje otroke, svoje vernike. Imetje ne sme postati mamon, 
ostati mora zgolj sredstvo.

Menih je torej ubog, a ima imetje, ker ga potrebuje za preži-
vetje. Njegovo imetje pa ima vsaj še en namen: s tem, kar ima 
in kar je, izkazuje eleemosyne, usmiljenje. Elemozina pa ni 



99

samo miloščina, ta izraz je dosti širši, zato sem rekel najprej 
eleemosyne, potem usmiljenje. S tem, kar imam, in predvsem 
s tem, kar sem, sem za druge spet razlastitev od sebe. V čem 
je ta razlastitev od sebe? Da to, kar sem, nisem zase, ampak 
da služim, da sem v služenju. In tukaj je ravno meništvo po-
kazalo, da lahko služi na različne načine. 

Poglejmo samo bogato srednjeveško meništvo benedik-
tincev, ki je služilo kulturi, ker brez tega antika ne bi prišla 
do nas. Služilo je poljedelstvu in kmetijstvu, ko je prinašalo 
nauk, vedenje o obdelovanju zemlje v tiste kraje, kamor so 
prihajali s svojimi samostani. S tem so menihi služili sodob-
nikom. In potem še šolstvo. Edine šole, ki so preživele iz antike 
v srednji in novi vek, so bile samostanske shole. Tudi to je 
bilo razlaščanje, ker znanja niso zadrževali le zase, ampak so 
ga podajali naslednjim rodovom. In koliko imen teh velikih 
srednjeveških menihov poznamo? Renesansa je vsa polna 
imen znamenitih znanstvenikov. Srednji vek je pa praktično 
anonimen. In vsi ti brezimni, ki so se razlastili samega sebe 
in svojega imena, so posredovali nekaj sebe svojim učencem 
v bogatih samostanih. Zato je to imetje samega sebe, svojih 
sposobnosti, enako kot tudi materialno imetje postavljeno v 
funkcijo ljubezni do bližnjega. Renesansa pa je s postavlja-
njem poimenovanega individuuma v središče v marsičem 
spodbujala samoljubje.

Toda menihi, kot sem rekel, ne zahtevajo posnemanja. Eko-
nomija ima svoja pravila in meništvo s svojo paraekonomijo 
lahko služi samo kot nekakšen korektiv. Menihi niso nikoli 
količinsko mogli rešiti problema revščine niti z razdelitvijo 
tega, kar so imeli. Tudi če so najbogatejši sloji s svojimi dotami 
prihajali v samostane, niso mogli nikoli odpraviti revščine. 
Tudi primeri nekih velikašev iz Rima, ki so postali puščavniki, 
so pomagali le majhnemu odstotku revežev, ki so kljub temu še 
zmeraj ostali reveži. Ne gre torej za količinsko pomoč, ampak 
za vsebinsko. Menihi lahko pokažejo, kaj pomeni imetje, in s 
svojim zgledom vzpostavijo novo paradigmo odnosa do ime-
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tja. Uboštvo namreč ni vrženost v neko usojeno in neogibno 
stanje, pač pa je osebna odločitev. To je uboštvo, ki je odprto 
za vse, za bogate in za revne. 

Mislim, da moramo preseči tisto prvotno razdelitev, ki sem 
jo na začetku omenil, da imamo bogate, ki so lahko blagoslo-
vljeni ali pa prekleti, in reveže, ki so lahko enako blagoslovljeni 
ali pa prekleti. V vseh teh primerih gre za nekakšno določenost 
in neogibnost. Predlagam drugačen pogled, morda celo malce 
protisloven. Merilo ni več količina imetja in tudi ne možnost 
izbiranja. Tisti, ki nimajo druge izbire, in tisti, ki lahko izbi-
rajo, eni in drugi se lahko osebno odločijo za to, da so ubogi, 
in potem revščina ni več prekletstvo in potem tudi bogastvo 
ni več nujno samo blagoslov. Gre torej za odločitev za nekaj 
svetega. Potem lahko pride do nekih mešanih skupnosti, kjer 
so vsi ubogi pred Bogom, najsi bodo bogati ali revni. Vendar 
ne bogati na račun revnih in ne revni, ki hlepijo po tem, da bi 
nekaj dobili in bi postali tajkuni, če bi le mogli.

S pomočjo meniškega pojmovanja uboštva dejansko mate-
rialna revščina, ne le da postane znosnejša, ampak postane 
nekaj drugega; in ker tudi bogataš, ki se je odločil za uboštvo, 
ne bo izkoriščal reveža, bodo začeli izginevati strukturni ra-
zlogi za revščino. Razlike pa bodo ostajale. Samo ne razlike 
sovraštva, napetosti, uničevanja, pač pa bo takšno novo poj-
movanje uboštva vodilo k sožitju v različnosti in bo to enim 
in drugim omogočilo preživetje. 

To pa je tisto zadnje, k čemur mislim, da vodi uboštvo po 
vzoru meniškega uboštva, da namreč omogoči preživetje v 
nasprotju z životarjenjem. Preživetje pa tu pomeni lepo in 
polno življenje nebes, ki se začenjajo že tukaj in sedaj. Ne gre 
za to, da bi tukaj in zdaj prenašali hudo in težko situacijo v 
upanju, da bomo potem v nebesih veseli, ali pa da bi tukaj 
imeli veselje, potem pa morali plačevati dolgove v peklu. Gre 
za to, da se že tukaj na zemlji odpovemo izdelavi zemeljskih 
nebes (s tem mislim na množico posvetnih ehsatologij, ki 
so načrtovale raj na zemlji, a večinoma uspele scimprati le 
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predsobo pekla), ampak da se tukaj gradi božje kraljestvo, ki 
je v občestvu ljubezni. 

Na tej točki se začne glavni in končni cilj menihovega – in 
posledično našega – uboštva, in ta je v tem, da nam uboštvo 
omogoči imeti Boga in da tudi mi pustimo, da Bog ima nas. 
Kajti Bog sam se je izničil, se pomanjšal, skrajšal,5 da bi ga mi 
lahko dobili, pa ne v tajkunsko last in obvladovanje, ampak On 
prihaja nam v roke, da bi ga mi lahko imeli in z njim tudi svoje 
polno življenje. To pa šele takrat, ko se sami izpraznimo sebe. 
Kadar je človek prazen lastnega ega, takrat lahko Bog pride 
in prebiva v človeku in takrat človek postane tudi božja last. 
Gre za tisto vzajemno “imeti”, ki ni isto “imeti”, ki ga imamo 
danes v svetu. Jaz imam nekaj, zato je tisto v svojem bivanju 
odvisno od mene in služi meni. Nasprotno, gre za vzajemnost 
posedovanja v ljubezni. Gre za ljubezen, ki se daruje, in zato 
lahko nekaj tudi ima.

Zato nas ubogi menihi iz starega veka učijo prvih korakov 
uboštva in nas vodijo v to na pol utopično situacijo. In zato se 
tudi redovniki danes bolj ali manj uspešno trudimo, da bi vsaj 
s kakim preprostim dejanjem pokazali, da želimo biti dediči 
teh nekdanjih ubogih menihov. Da bi potem lahko pravzaprav 
vsi ljudje sprevideli, kako lepo je imeti to, kar imamo, ker je 
od Boga in ker se nam Bog sam daje; in da bi se potem tudi 
mi znali zato, ker se nam je Bog dal, povsem in dokončno 
izročati Njemu.

5 Verbum abbreviatum v Svetem pismu (Rim 9,28; Iz 10,22–23), pri sv. Fran-
čišku (Potrjeno vodilo 9) in sv. Bonaventuri (Breviloquium).
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