
prostor srečanja
»Ta knjiga ni ne roman ne pravljica …« je v Besedi na pot k branju za-

pisal avtor Jože Zadravec. Knjigo je označil kot »veličastno mislilnico, v 
kateri se od začetka do konca vrstijo dragoceni utrinki spoznanj«.

Knjiga je vedno prostor srečanja. Ne samo knjiga, ki jo imate v rokah. 
Vsaka knjiga je prostor srečanja. 

Najprej je to miselni prostor, v katerem pisec srečuje svoje okolje, na-
ravo, dogodke okoli sebe, ljudi, ki vstopajo v njegovo življenje, in Boga. V 
vsem prepoznava »kapljice Božjega medu – za svojo dušo in srce, za svoj 
um in voljo, da bi vse, kar je prejel, lahko delil tudi z drugimi«. Zato so te 
kapljice Božjega medu vedno tudi srečanje s samim seboj. Z mislimi, ki 
vzniknejo, s čustvi, ki se prebudijo, s spomini, ki oživijo, z razkošnim in 
skrivnostnim vesoljem duha in srca, ki utripa v nagovoru okolice in od-
govoru notranje globine.

Potem je to srečanje med piscem in bralcem. Ko bralec lista po knji-
gi in se skuša odžejati z njeno svežino, od odstavka do odstavka globlje 
vstopa v avtorjev miselni in doživljajski, vrednostni in odnosnostni svet. 
Obenem pa se v njem začne pogovor med avtorjevim odzivom in njego-
vim odzivom, med avtorjevo mislijo in njegovo mislijo, med vsem, kar je 
avtor prelil v besede, in vsem, kar te besede spregovorijo njemu.

Ne da bi se bralec tega izrecno zavedal, pride do čudovite obogatitve. 
Prej je vse okoli sebe gledal samo skozi svoje oči, doživljal skozi svoja ču-
stva in mislil skozi svoje misli. Ko pa konča branje in odloži knjigo, v vse 
to dogajanje vstopi tudi vsebina, ki jo je prebral, in človek, ki je te misli 
napisal. Obzorje se je odprlo v nove dalje in življenje se pokaže v drugač-
nih barvah.
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Zato se zahvaljujem piscu, ki nas nagovarja z razmišljanji ob temeljnih 
vprašanjih našega odnosa do sveta, do človeka in njegovih dejavnosti, in do 
Boga. Pisec, ki je skozi vse življenje s pisano besedo posegal v naš prostor, 
pronicljivo, razumljivo in z lepo izraženo mislijo razgrinja pred nas vprašanja 
in dejstva, ki nas obdajajo, pa jih v hitenju velikokrat žal spregledamo. Prepri-
čan sem, da bo bralec te knjige doživel resničnost besed, ki jih je avtor zapisal 
v Besedi na pot k branju: »Katerokoli temo si izberemo za premislek, vsaka 
kaže isto smer – k Božjemu Soncu.« 

Naj Božje Sonce vsem, ki bodo to knjigo brali, s še večjim sijajem razode-
ne bogastvo in lepoto življenja, da ga bodo vzljubili in veseljem živeli!

Stane Zore
nadškof metropolit
Ljubljana

Svečnica 2015
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beseda na pot 
k branju

Kdor se bo zalistal v to knjigo, se bo v njej prepoznal; na tem popo-
tovanju k sebi, bližnjemu in svetu, bo v marsičem našel samega sebe, 
pa tudi prijatelja in soseda, znanko in naključnega sprehajalca, svobodo 
in blagoslov, grozo in jezo, žalost in radost, srečo in nesrečo, uspeh in 
poraz, ljubezen in sovraštvo, vero in upanje – in kar je še teh odtenkov v 
razponu vsega tega, čemur pravimo življenje. Popotovanje med zibelko 
in rojstvom je zanimivo in pestro, na koncu pa nam odpira vrata, ki nas 
po meri naših del povedejo v praznovanje brez meja. 

Ta knjiga ni ne povest ne roman ne pravljica, rahlo se po načinu pisa-
nja bliža le eseju. Najbolj je še primerljiva dnevniku, vendar ne v klasič-
nem pomenu te besede: bilo je tega in tega dne, meseca, leta, zunaj se 
je razkošno razbohotila pomlad, poletno sonce je vabilo, navrgla se je 
jesen v svojih mavričnih barvah, prišel je znanec, srečal sem prijatelja iz 
davno davnih let – in je povedal veliko resnico naših in nekdanjih dni. Na-
mesto tega se v veličastni mislilnici od začetka do konca vrste dragoceni 
utrinki spoznanj s poudarjenimi čelnimi naslovi, ki določujoče merijo na 
človekovo vsakdanje življenje. 

Moral bi imeti otroško srce, čistino evangelijskega duha, veličino 
preprostosti betlehemske družinice, modrost Modrih z Vzhoda, svobo-
do ptic, teh zvestih državljank neba, moral bi okusiti svetost plemenitih 
mož in žena, ki jih hvali Sveto pismo, da bi se s prave strani približal resnici 
življenja, moral bi imeti peruti nežnih božanskih bitij, prostranost voda, 
da bi ujel vsaj kapljico neskončne Božje ljubezni in modrosti, s katero je 
Bog svoji stvarnici vdihnil vso lepoto nebes. To, kar sem iz svoje »ropo-
tarnice« spominov in doživetij odtisnil na obsežen sveženj listov ter mu 
dal naslov »Po zaprti knjigi« je »tisoč in ena refleksija«, kot je zapisano v 
podnaslovu. Pri nastajanju teh strani se počutim kot skromna, a vztraj-
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na čebelica; kar pomnim, sem se rad zapodil zdaj v poezijo, zdaj v prozo, 
zdaj k preprostim, zdaj učenim ljudem moje deželice pod Triglavom, zdaj 
na mnogotere pisane gredice po božji podobi ustvarjenega človeškega 
uma ter nabiral kapljice Božjega medu – za svojo dušo in srce, za svoj um 
in voljo, da bi vse, kar sem prejel, lahko delil tudi z drugimi. 

Razpon sedem-krat-tri tematskih krogov sklepa epilog z naslovom 
»Bog«. S številom »sedem« in »tri« nagovarjam naključnega bralca na 
način svetopisemske simbolike. Število »sedem« izraža popolnost: Sed-
mi dan je Bog dokončal stvarjenje, sedmi dan je počival od vsega dela, 
ga sedmi dan blagoslovil in posvetil, skesanemu Kajnu, ki je ubil brata 
Abela, je Gospod zagotovil, da bo sedemkratno maščevan, kdor mu bo 
stregel po življenju, pravični sedemkrat na dan greši, Peter je pripravljen 
odpustiti sedemkrat, Jezus je iz Magdalene pregnal sedem hudih duhov, 
na kamnu je bilo sedem budnih očes, Rafael je eden od sedmih ange-
lov, ki stojijo in stopajo pred obličje Božje slave … Vsak od sedmih krogov 
vsebuje tri poglede na svet in življenje. Število »tri« v svetopisemski sim-
boliki pomeni »superlativ nad superlativi«: Troedini Bog, Sveta Trojica ali 
Trosveto Božanstvo, je neskončna ljubezen, popolna dobrota, nepre-
klicno usmiljenje, Najvišji, Najsvetejši, tretji dan je Jezus vstal od smrti, 
trije modri z Vzhoda so se prišli poklonit Jezusu … 

Enaindvajset enot se kot deroči valovi stekajo v eno samo veličastno 
enoto z naslovom »Bog«. Kapljice, ki stalno kapljajo, izdolbejo kamen, 
besede, preproste besede, ki polnijo naš vsakdan, kot so kruh, ljubezen, 
dobrota, veselje, prijateljstvo, nas vodijo k Bogu, ki je ena sama ljubezen 
in razodetje Besede. 

Samo tisti, ki iskreno, iz vseh por svojega bitja ljubi, zmore uresni-
čevati imperativ življenja: Ljubim te bolj kot včeraj, manj kot te bom ju-
tri ljubil. Samo tistemu, ki mu je Gospod v globine krhkega srca podaril 
milost vere in upanja, ne morejo biti tuje besede: Verujem, Gospod, po-
magaj moji neveri! Tudi tega se dotaknejo strani te knjige, kakor so jih v 
drobcih zaznali najplemenitejši duhovi človeštva. Samo tisti, ki je okusil 
razkošje pomladi in grebene gora, prostranstva morij in osončja vesolja, 
more z gotovostjo peti: Slavite Gospoda vsa Gospodova dela, hvalite in 
poveličujte ga na veke! 

Kaj je človek v primerjavi z vesoljem? Njegov najimenitnejši okras. Kaj 
je življenje v primerjavi z večnostjo? Le en hip vse do smrti. Kdor živi, mu je 
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podarjena milost življenja: pesniku in pevcu milost pesmi, pripovedniku 
in romanopiscu milost pripovedi, menihu milost molitve in meditacije, 
otroku milost igrivosti, materi nežnost otroka, duhovniku milost ozna-
njevanja in podeljevanja zakramentov. Vsakemu prihaja naproti najprej 
kot nerazločni šum, potem vse jasnejši šumot, šepet, šepetanje, kot da 
se je Sveti Duh sprostil v obliki veličastne glasbe vesolja in večnosti. 

Kadarkoli sem se zalistal v dobro knjigo, sem bil obdarovan s slastnim 
občutenjem nečesa, rojstvom nečesa, česar doslej še ni bilo, a je hotelo 
bivati in se naseliti v meni. Tudi to je milost. Kadarkoli sem trpel muko 
stiske in iskanja, sem se po meri odprtosti duše in srca odrešil nekam, 
kjer mi je bilo manj sile. Tudi to je bila milost nebes, ki se me je odrešujo-
če dotaknila. Včasih je že tako, da se kot potapljajoči plavalci iz razbur-
kanih voda podivjane reke odrešujemo na splav, od tod na obrežje reke. 
Ko sem se iz osebne zapuščenosti, kjer je bilo slišati samo, kako samota 
laja, in doumevam pesnikov krik: trs samotni, trs, ki ga veter maje, to 
sem jaz. A na lahnih perutih angela preblisne prava, odrešilna misel, pra-
va beseda, pravi trenutek, srečanje s pravim človekom, na pravem me-
stu – v svetišču, pri zakramentu sprave, pri maši, na romanju, izletu, ob 
jutranji zarji, razgledih po grebenih gora, srčnem pogovoru na ulici. Te-
mni oblaki se na mah razblinijo; to je rojstvo novega dne, ki te vzradosti, 
da slišiš, kako pojo angelski zbori: Mir ljudem na zemlji. 

Vsako srečanje z dobro knjigo je rojstvo milosti, kot da blagoslovljena 
prihaja iz samih nebes. Negotovost, strah, ki meji na grozo, se polasti 
matere, ko se navrže slutnja porodnih bolečin, ko pa je otrok rojen, jo 
prevzame silna sreča, ko pa se ji otrok prvič nasmehne, je njena sreča 
zvrhana. Otrok se nam razodeva kot velikanski ocean, sonce se zrcali v 
njem, svet v njem je majhen, a brezmejen. Bog se razveseli slednjega člo-
veka, ki je zašel s prave poti, a se je spet vrnil na pravo pot in sedaj moli k 
Bogu sklenjenih rok iz globine svojega srca. 

Dobra knjiga je kakor kruh iz domače peči, kot kruh za nenasitno la-
koto lačnih. Iz del velikih mojstrov sem kot iz materinih prsi srkal najple-
menitejše, kar je ustvaril človeški duh - svečeniki besede, ki so šli z drzno 
mislijo in s pobožno dušo za svojo rožo mogoto.

Slogan »Moja religija je hvalnica Bogu«, bi postavil nasproti sloga-
nom, ki so se oddajali s transparentov na pariških ulicah, kjer se je v ne-
deljo, 11. januarja 2015, zbrala množica ljudi, le komaj kaj manj kot jih 
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zmore vsa Slovenija. Med državnimi voditelji iz več kot petdesetih dr-
žav nista hotela manjkati niti izraelski premier Benjamin Netanjahu in 
predsednik palestinske samouprave Mahmud Abas (v imenu dežel na 
Bližnjem vzhodu, ki so v medsebojnih sporih v nekaj desetletjih uničili 
življenja več kot 100.000 rojakov). Vse vrste sloganov je bilo izpisanih na 
valujočih transparentih, ki so klicali k enotnosti in solidarnosti ob bar-
barskem pokolu dvanajstih urednikov satiričnega časopisa Charlie Heb-
do ter drugih štirih žrtev ob napadu na judovsko trgovino sredi Pariza. 

Toda kaj je prinesla zarota ustvarjalcem časopisa? Ne le francoski na-
rod, temveč ves svet je pokazal, da mu je ljubša solidarnost, vzajemnost, 
svoboda, demokracija kot sleherna oblika nasilja. Časopis, ki redno iz-
haja v 60.000 izvodih, je kmalu po pokolu izšel v nakladi petih milijonov 
izvodov. 

Tudi to je groza. Na podobne vzmeti se odziva tudi ta knjiga. 

»Edina moja religija je ljubezen,« je izstopal napis med množico slo-
ganov, ki so valovali nad glavami poldruge milijonske množice ljudi na 
pariških ulicah. Kaj pa je evangelij drugo kot razodetje Božje ljubezni? V 
katerokoli stran te knjige se že zalistamo, katerokoli temo si izberemo 
za premislek, vsaka kaže v isto smer – k Božjemu Soncu. Slednja misel 
je podobna semenu: ta potrebuje hrano za kaljenje, za rast in cvet, ki jo 
dajejo voda, zrak, sonce in prst. Tudi misel potrebuje čas, da se dopolni, 
doseže svojo obliko, potrebuje dopolnila in hranila, ki nam jih oskrbijo 
sosedje po duhu. 

Jože Zadravec

beseda na pot k branju 13
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»Edino človek ni v celoti del in dar narave, marveč je postavljen vanjo 
kot osnutek, ki naj se sam dogradi, da bo čimbolj podoben vzoru, ki 
ga je imel Stvarnik, ko ga je poklical v življenje.« Janez Janžekovič

»Srečen je človek, ki misli, kajti le njemu se odkrivajo večni zakoni 
in večne ideje. Le on se odtegne za dalj časa svoji materialnosti in 
pozabi, da je ubog človek.« Dragotin Kette

Človek je čudna božja stvar
in z vsemi ni je moči prestrojiti:
Če sreča bližnjemu prinese dar,
zavisti ni mogoče mu prikriti,
in če v nesrečo bližnjik spet zapade,
sosedu se veselje v srce ukrade.

Jože Lovrenčič, Trentarski študent

Kdor je blag, je blagoslovljen: dano mu je, da gleda s srcem. Daleč 
vidi skozi zid in skozi gozd. Ivan Cankar, Brat Edvard

Eno je hudo: imeti srce in ne smeti biti človek. Pa to ni najhujše. 
Največje zlo je, imenovati se človek in biti brez srca. France Bevk, 
Rdeče vrste

Daj nam tišine
Iz tišine plodnega pramorja
se kot negodniki izlivamo
v svet besed.

Iztečemo svoj tek,
posrkamo vse vino svojih let
in drug za drugim 
legamo v tišino groba.

Naš čas in svet je zamejen s tišino.
Mi pa, nespametni, na njem živimo
brez spomina, da smo nekoč molčali,
kot da bomo večno besedovali.

A vendar pozna samo molk govorico
cvetja in trav, gozdov in zvezd;
le v molku besed
nas more objeti pesem srca
in nas doseči nagovor Boga.

Stane Zore, Daj nam tišine
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Človek. Kako krhka stvarca! Ženska duša, kakor je to vsekakor 
Beti, je občutljiva za najbolj nežne nianse bitja, ki se mu pravi člo-
vek. Od prazačetka, ko se je prvič pojavil v svetu, do naših dni, pravi 
Beti, je človek kot prah z drevesa, ki gre iz roke v roko; z njega se 
strese najprej to, kar je najlepše na njem. »Človek napreduje kot dre-
vo: ljudje ga obkrožajo, dokler je na njem kaj sadov, toda kakor hitro 
z njega odpadejo sadovi, se ljudje razkropijo in iščejo boljše drevo.« 
Verujem na tvojo besedo, ki si jo povzela po arabski ljudski modrosti. 
Hvala, da si mi oživila tudi Alamuta, veliko umetniško delo Vladimira 
Bartola: »Zares, človek je najbolj čudno bitje na svetu. Hotel bi imeti 
polet orla, pa nima njegovih kril. Hotel bi imeti moč leva, pa nima 
njegovih šap. Kako strašno nepopolnega si ga ustvaril, gospodar! In 
za kazen si mu dal še razum in moč, da spoznava lastno neboglje-
nost.« 

»Angelski zbori so človeka poslali na svet – in ga niso vprašali, 
kakšen je ta svet, kamor ga pošiljajo.« Tako Beti. In ko je prišel, je iz 
dneva v dan spoznaval le ta svet avtomobilskih prospektov, vse vr-
ste pošvedrancev, kjer zaudarja po egoizmu, svet deviznih računov, 
borznih pritiskov, bančnih razprodaj, političnih gibanj, modnih revij, 
nagradnih razpisov, reklam, svet kravat in telefonov, vodovodnih pip 
in voznih redov, prometnih predpisov, svet, v katerem so se ljudje že-
nili, prešuštvovali, ločevali, zmerjali natakarje, seštevali račune, pili 
šampanjec in prepevali internacionalo, topoumno zadovoljni pisali 
uvodnike, plačevali splave, gradili bare, trobezljali so, kako imeniten 
posel je biti na zemlji človek, obsedeni so bili od papirnatega ritua-
la, gobezdali in gobezdali so, pa se jim gramofoni nikakor niso hoteli 
zamašiti. Skratka, znašel se je v svetu, v katerem ga je fizika ubijala 
fizično, kemija kemijsko, biologija biološko. 

Beti, velika ljubiteljica knjig, je še naprej vrstila svoja vedenja o 
človeku. 

Italijanski pesnik in pisatelj Ugo Foscolo (1778-1827), znan po ro-
manu v pismih »Zadnja pisma Jakoba Ortisa«, jo je poučil: »Človek ne 
zna živeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa, če tega ne čuti; ne more 
nenehno čutiti, če se miselno ne poglablja; a ne more tudi čutiti in ne 
razmišljati brez strasti, iluzij in zmot.« Francoski pesnik in romanopi-
sec Théophile Gautier (1811-1872) se ji je vtisnil v spomin z mislijo: 
»Od vseh razvalin na svetu gotovo je najbolj žalostno motriti razvalino 
človeka.« S svetopisemskim nadihom je prežeta misel, ki jo je zapisal 
ruski pisatelj in dramatik Maksim Gorki (1868-1936): »Človek je okras 
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sveta.« Slovenski dramatik Slavko Grum (1901-1949), z izostrenim ču-
tom za medčloveška razmerja, jo je poučil: »Vsak, prav vsak ima na 
sebi kako posebnost, zaradi katere bi ga morali bolj upoštevati od dru-
gih.« Varljivo ceno je dal »človeku« France Prešeren: Težka človeku ni 
zemlje odeja, vzamejo v sebe ga njene moči (V spomin Andreja), de le 
petica da ime sloveče, de človek toliko velja, kar plača (Slovo od mla-
dosti), kako strašna slepota je človeka (Uvod h Krstu), njih krivic ne bo 
za nami, tje, kjer znebi se človek vsake teže (Življenje ječa). 

»Čemu brskaš po vseh mogočih analih, kronikah, spisih, dnevnikih, 
esejih, ki so jih izpisali ljudje, pa naj bodo še tako genialni,« se je 
vame zazrla Beti. V njenih očeh sem zaznaval vesolje, koordinate 
večnosti, kot da se je sam Bog spustil na raven minljivega človeka. 
»Ali nisi prisegel na razodeto Božjo besedo, ki je v knjigi vseh knjig – 
Svetem pismu?«

V novozaveznih knjigah Svetega pisma se beseda »človek« v različ-
nih odtenkih ponovi kar 205-krat … Človek je misleče bitje, ki ne živi 
samo od kruha: je (nes)pameten, dober, hudoben, sejalec dobrega se-
mena, obseden, osovražen, omadeževan, grešen, posvetni, trd, lažniv, 
bogat, reven, miroljuben, nestanoviten, razdvojen, nedolžen, pravičen, 
odkritosrčen, (ne)resnicoljuben, slep od rojstva, dobroten, dobrosrčen, 
preprost, inteligenten, zanesljiv, poln Svetega Duha, minljiv, (ne)vztra-
jen, neizprosen, z nečistim duhom, koliko več je človek kot ovca, člo-
vek Božji Sin … 

Kar bo človek sejal, to bo tudi žel! Po njegovem Duhu se močno 
utrdite v notranjem človeku. Njega namreč oznanjamo, ko vsakega 
človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo. Kajti v jezi človek 
ne uresničuje Božje pravičnosti … 

»Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa 
iz hudobnega zaklada hudo. Povem vam: Za vsako prazno besedo, 
ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. Po svojih 
besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen.« 
Mt 12, 35-37

Sveti Bernard je svojemu nekdanjemu učencu papežu Evgeniju III. 
položil na usta in srce … Tudi ti, Evgen, čeprav si papež, si konec kon-
cev le človek, samo človek. Tudi zate velja: Kaj pomaga človeku, če si 
ves svet pridobi, sebe pa pogubi … Zato pomni: Ne pravim ti, da vse-
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lej, ne pravim ti, da često, marveč vsaj od časa do časa se popolnoma 
posveti sebi, svoji duši, svojemu zveličanju, z drugo besedo – vsaj od 
časa do časa daj samega sebe-sebi.

Ura zamujena se vrača ognojena. 
Sosed se je pritoževal, da ga stalno duši in da težko diha. Hodil je 

od zdravnika do zdravnika, da bi mu odpravili napako v grlu. Poši-
ljali so ga na operacije, mu rezali različne organe, a ni nič pomagalo. 
Končno so mu dali vedeti, da mu ostane le še pet mescev življenja. 
Nesrečnež je sklenil nakupiti veliko razkošnih oblek in za vsak dan 
do smrti po eno novo srajco. Prodajalec mu je izmeril ovratnik in mu 
prinesel srajce velikosti 42. Tedaj se je mož razhudil: »Poslušajte, jaz 
nosim vedno srajce številka 39.« Prodajalec mu odvrne: »Kako pa po-
tem lahko sploh dihate?« 

Življenje se zlahka zapravlja po neumnosti. A ni je ure, ki bi tekla 
nazaj.
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Od kdaj je človek?
Zgodba o človeku na zemlji je dolga in zapletena. Arheologi do-

mnevajo, da se je človek pojavil na zemlji v gozdovih tropske Afrike. 
Gotovo pa je, da so bili naši najstarejši predniki čvrsto zasidrani na 
zemlji pred štirimi milijoni let. Družinska skupnost se je domnevno 
začela v Laetoliju v Tanzaniji, danes vzhodnoafriški republiki ob Indij-
skem oceanu pred tri milijoni sedemsto petdeset leti, o čemer pričajo 
fosilni odtisi stopinj dveh odraslih in verjetno tudi otroka. Arheologi 
zatrjujejo, da ohranjeni ostanki okostij povsem ustrezajo sodobnemu 
človeku. Pred približno deset tisoč leti je celotno prebivalstvo zemlje 
verjetno štelo okoli pet milijonov ljudi, ki so večinoma živeli v kolibah, 
podobnih šotorom. Pred pet tisoč leti so nastala prva naselja, iz teh 
mesta, iz teh pa so se izoblikovale prve civilizacije: v rečnih dolinah 
Tigrisa in Evfrata v Mezopotamiji, Nila v Egiptu, Inda v Indiji in Huang 
Heja (Rumene reke) na Kitajskem. Pred tem je izpričano področje Je-
riha ob Mrtvem morju, ki je bilo prvič naseljeno okoli leta 8500 pred 
Kristusom.

Bog vsakemu po svoje oblikuje srce.
»V življenju sem srečal brez števila ljudi, imenitnih in preprostih, 

raznih narodov in prepričanj. Nekatere sem spoznal le od zunaj, dru-
gim sem mogel pogledati globlje in videl, da so vsi predvsem ljudje. 
Vsak združuje v sebi breme svojega telesa in polet svoje duše. Kjer 
sem videl bodisi po vzgoji ali naravi ali okoliščinah, da njih zmaguje 
materija, ali da gospoduje ta ali ona strast, se je vedno tudi pokazalo, 
da to ni njihovo edino bistvo; so še druge vrednote, ki čakajo, da jih 
kdo vzbudi in jim pomaga do življenja. Ljudje morajo drug drugega 
iskati, nikar naj se ne zapirajo in naj ne beže v svojo omejenost. Vsak 
človek je svoj svet, cel, le da ga gibljejo nekoliko drugačne sile njegove 
posebne narave, v bistvu pa ne more biti nikoli tako daleč, da bi se 
ne mogli v ničemer z njim sprijazniti in da bi si morali biti sovražni.« 
France Koblar, Moj obračun

»Vsak človek je tak, kakršnega je Bog dal; vsak ima nekaj nad sabo: 
kdor ni grbast, morda je pa trobast« (Levstik, Martin Krpan). »Človek 
mora vendar premisliti, kaj bo za duše! Morda vi res nič ne verjame-
te? Saj sem že slišal, da pri učenih ne išči vere. Pa jaz tudi še nekaj 
vem, akoravno dosti ne« (Levstik, Popotovanje, oseba Mrtolaz). »Ali se 
ne bojiš, da bi te Bog udaril zavoljo tvojega napuha?« 
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Človek se podpiše na vsako stvar, ki se je dotakne. Ivan Cankar

Dobro je biti znanstvenik, pesnik, vojak, zakonodajalec in podobno, 
hudo je le, če pri vsem tem ni zares »človek«. Visarion Grigorjevič 
Bjelinski

Poučil me je ruski pesnik Sergej Aleksandrovič Jesenin (1895-1925), 
eden najvidnejših ruskih pesnikov dvajsetega stoletja: »Nič ti ni dano 
brez žrtev. Niti ene same skrivnosti ne spoznaš brez koraka v smrt.« 
S kakšnim spoštovanjem nam je o njem govoril jezikoslovec profesor 
akademik France Bezlaj; verze njegovih pesmi nam je govoril na 
izust … Mirko Mahnič je v njegovem tenkočutnem duhu, njegovi bla-
gozvočni besedi, izvirni, jasni in neposredni, izredno melodični liriki, 
v svojih Klicih (1981) zapisal tudi o svojem očetu, v katerem je videl 
značajnega in plemenitega človeka, kakršnih ni na pretek.

Očeta ni več, a ga včasih zaslišim zelo jasno in od blizu. Samo po 
imenu me pokliče: varuj izročilo, ki sva ti ga z mamo zaupala, živi po 
njem. Bil je svetal in čvrst. Vodil me je v duhovne skrivnosti življenja. 
Verjel je v Boga, a skoz bridkosti iskanja. Veliko je molčal in premišlje-
val. A se je tudi veliko smejal in druge vabil k veselosti. Cenil je zdravo 
pamet in poštenost. Bil je velik in izviren premišljevalec, čeprav je imel 
le tri razrede osnovne šole. Govoril je čudovito, skoraj knjižno, tehtno, 
izbrano. Nikoli nemarnosti in nikoli žalitve. Ljubil je človeško prostost, 
naravo, živali, posebno ptice in pse. Ni maral puhlih in prodanih duš, 
ne, ni jih maral. Na njegovem grobu zmeraj gori luč. Tudi tista, ki jo je 
prižgal v nas, ne bo nikoli ugasnila. 

Oblikovalno počelo, so rekli sholastiki, nahaja svojo moč v srcu očeta.
Biti človek je vse kaj drugega, kot so učbeniki, šolske ure, pedago-

ški dril, šport, zunajšolske dejavnosti, raziskovalne naloge, hlastanje 
po »Cankarjevih nagradah«. Biti človek je več kakor biti samo ume-
tnik, izumitelj, znanstvenik ali imperator, kot pravi pesnik France Vo-
dnik. »Biti človek se pravi, biti zvezda na ščitu Večnega, cvet v Njegovih 
dlaneh, pesem v srcu Nevidnega.« Kaj bi se izcejal v lepih besedah, če 
ni dejanj. »Kjer ni dejanja, tam tudi poleg najlepših popisov, najdaljših 
uvodov povest nima cene. Taka povest se mi zdi podobna tisti cerkvi, v 
kateri ves dan zvoni, božja služba pa se nikoli ne začne.« prim. France 
Vodnik
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Človek se lahko povzpne na najvišje vrhove, a tam ne more dolgo 
ostati. Shaw
Vsi ljudje so si bratje, pa vendar se med seboj pobijajo; divje zveri so 
manj krute. Levi se ne bojujejo proti levom, tigri ne proti tigrom; oni 
se spopadajo samo z zvermi druge vrste; samo človek, čeprav ima 
razum, dela tisto, česar zveri brez razuma nikoli ne storijo. Francois 
de Salignac Fenelon

»Ves hrup pohval mine kakor dih!« (Aleksander Sergejevič Puškin) »A 
dragi čas mladosti gine, dražji / od lovorik in slave, dražji mi / od 
luči dneva, dražji od življenja.« Giacomo Leopardi 

»Svet je ostuden in zloben …« 
»ravnajte s svetom kakor zasluži. Radi bi nekam prišli, pomagala 

vam bom. Izmeriti boste morali, kako globoka je ženska izprijenost, 
kako ogabna je moška ničemurnost. Čeprav sem dosti prebirala knji-
go tega sveta, je le v nji še marsikaj strani, ki so mi ostale dolgo nezna-
ne. Zdaj pa vem vse. Čim hladneje boste računali, tem dalje pridete. 
Bijte brez usmiljenja, potem se vas bodo bali. Na moške in ženske glej-
te samo kot na poštne konje; na vsaki postaji jih pustite, naj cepnejo, 
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tako dospete do vrhunca svojih želja. To pa imejte na umu: tu med 
nami boste pravi nič brez ženske, ki se zavzema za vas. Biti mora 
mlada, bogata, elegantna. Ako pa gori v vas resnično čustvo, skrivajte 
ga kakor drag zaklad; pazite, da ga kdo ne zasluti, bili bi izgubljeni. 
Potem ne bi bili več krvnik, temveč žrtev …« Honore de Balzac, Oče 
Goriot, 1. poglavje: Meščanska penzija 

»Kakšna je ta kariera, ki jo misliš ubrati? Tvoje življenje, tvoja sreča 
naj bi bili odvisni od tega, da hočeš biti na videz, kar nisi v resnici, 
hoditi v družbo, kamor ne moreš brez stroškov, za katere ne zmoreš 
denarja, in brez izgube zlatega časa za svoje študije? Mili Evgen moj, 
verjemi materinemu srcu: po krivih potih ne dospeš do ničesar velike-
ga. Potrpljenje in odpoved sta čednosti za mlade ljudi, ki so v tvojem 
položaju. Nič ti ne očitam, našemu daru ne bi hotela primešati prav 
nič grenkobe. Moje besede so samo besede zaupne in hkrati skrbeče 
matere. Ako veš ti, kakšne obveznosti imaš, vem jaz, kako je tvoje srce 
čisto, kako so tvoji nameni dobri. In tako ti lahko rečem brez strahu: 
Naprej, ljubljeni moj, le čvrsto korakaj! Tresem se zate, ker sem tvoja 
mati, ali vsak korak bodo ljubeznivo spremljale naše srčne želje in naš 
blagoslov. Bodi previden, sin moj. Pameten in moder moraš biti za 
celega moža, usoda peterih oseb, ki so ti drage, sloni na tvojih ramah. 
Da, ves naš imetek je v tebi, kakor je tvoja sreča naša sreča. Vsi pro-
simo Boga, da bi te podpiral pri tvojih podjetjih.« Balzac

»Kdo smo? Kdo ste vi, kdo sem jaz, kdo so drugi in kdo so tisti, ki 
jih ni več tukaj? Kaj je resnica: zrcalna podoba ali človek, ki stoji pred 
njo? Živ človek ali spomin, podoba brez bolečine? Ali sva zdaj zlita, 
mrtva žena in jaz, je morda zdaj šele popolnoma moja v tej obupni 
alkimiji, v kateri mi odgovarja samo, če hočem in kakor hočem, ko 
je minila in obstaja samo še v skromnem svetlikanju tukaj pod mojo 
lobanjo? Ali pa je nisem le izgubil, ampak jo zdaj ponovno izgubljam, 
vsako sekundo nekaj več v počasi ugašajočem spominu?« Erich Maria 
Remarque, Noč v Lizboni 

Svet se spreminja in človek z njim. 
Vame se je v duhu zazrl prijatelj in pesnik Tone Pavček ter mi odprl 

še toplo zbirko pesmi »Starožitja«. Bil je človek, ki je ljubil življenje in 
ljudi.

Nekoč: kovači, coklarji, kolarji, kurjači, oglarji, sedlarji, mlekari-
ce, terice, potovke, žanjice, žanjci, biriči … Danes: režiserji, planerji, 
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medmrežarji, menedžerji, politologi, ekologi, sodniki, piarovke, stevar-
dese, zdravnice, pravnice, hostese, ekonomistke, manekenke, stilist-
ke … »so vse od kar želiš do amena / in tisoč malih poslov zraven. / 
Še sreča, da ne bodo z leti / prestali biti mame in očetje«.

Žena je kot sveča, ki gori za druge, dokler ne izgori!
Ženska odločilno vpliva na razpoloženje v hiši. Ona prevzame opre-

mljanje stanovanja. Ona usmerja in vzgaja otroke. Vendar ne vodi pro-
ti moškemu, temveč skupaj z njim. Ne zanima je oblast, temveč obliko-
vanje dejanskosti. Pri tem pa sta moški in ženska enako pomembna. 

»Ob arhetipu kraljice se bodo mnogim ženskam zasvetile oči. Žen-
ske hrepenijo po tem, da bi dopustile kraljico v sebi. Dovolj jim je tega, 
da jim moški vsiljujejo vloge, ki jih razvrednotijo. Čutijo kraljico v sebi. 
A ta je največkrat skrita. Veliko žensk si kraljice ne upa sprejeti. Pre-
več so določene z vlogami, ki jim jih pripisuje družba: vloga gospodinje 
in matere, vloga služabnice in prijazne prodajalke, pomočnice, ljubeče 
ženske. Raje so v drugi vrsti in skrivajo svoje pravo dostojanstvo. Na-
sprotno pa jim kraljica daje samostojnost, dostojanstvo in svobodo. 
Kraljica vlada in ne pusti, da bi kdo vladal njej. Hodi pokončno in se 
pokaže. Upa biti, kar je. Je skladna s sabo. Ureja in oblikuje kralje-
stvo, v katerem vlada.« 

Kraljica v ženski uteleša hrepenenje po pravi veličini. Vodi nas k 
dostojanstvu in samospoštovanju ter odgovornosti za življenje. Beti 
mi je odprla stran v Rebulovem Sibilinem vetru (1968), s prstom je 
pokazala na stavek, ki sem ga podčrtal ob branju romana: »Vsak je 
odhajal za neko svojo ljubeznijo, samo jaz sem ostajal brez nje!« Bila 
je hladna in brez pripomb. Poznala je življenje.

Kraljica ve za svoje dostojanstvo in ne dovoli, da bi ji to dostojan-
stvo kdo vzel. Zaveda se lastne vrednosti in ve, da njena vrednost ne 
prihaja od drugih, temveč izhaja iz spoštovanja do sebe. Spoštuje se 
in spoštuje dostojanstvo drugih ljudi. Prevzame odgovornost zase, za 
zmožnosti, ki jih nosi v sebi, za odločitve in izkušnje, ki jih je doživela. 
Upa biti, kar je. 

Svetovna književnost je polna pripovedi o zapuščenih ženskah. 
Znova in znova se dogaja, da moški zapustijo svoje ženske. Nekoč 

je bila največkrat vojna vzrok za to, da so moški odšli od svojih žensk 
in jih puščali same. Danes so pogost povod zakonskih težav. Ali pa 

Po zaprti knjigi26

Zadravec_Po zaprti knjigi.indd   26 5/4/2015   7:02:16 PM



moški zapusti žensko, ker se je zaljubil v drugo. Vendar zapuščene 
ženske nikakor ne zapustijo vsi dobri duhovi. Bog jo še vedno varuje. 
Romani, ki opisujejo ženske v njihovi zapuščenosti, ženske ganejo do 
solz. V teh opisih se spet najdejo. Očitno duša ženske ve, kaj pomeni 
biti zapuščen. Toda hkrati je v ženski duši tudi vzgib, da jo Bog ne bo 
zapustil. 

V številnih pravljicah srečamo modro žensko. 
V pravljici »Gosji pastirji ob vodnjaku« stara ženska, ki jo imajo 

nekateri za čarovnico, vpelje kraljevo hči v življenje in hkrati izzove 
mladega grofa, da se spusti v odnos. Tudi v pravljici »Vodna vila v rib-
niku« je stara ženska tista, ki da ženi mladega lovca tri pripomočke, 
da lahko svojega moža iztrga vili. Kolovrat je vedno znak za modro 
žensko. Ta drži v roki niti življenja in jih pravilno poveže. Stke vezi med 
starši in otroki, med moškim in žensko. Modra ženska ve, kdaj je pravi 
čas, da se česa lotimo. Pozna ritme narave in človekove duše. Pogosto 
se stara modra ženska imenuje tudi stara mama. V nekaterih pravlji-
cah je celo povezana s temnimi platmi življenja in zna ravnati z njimi. 
V drugih pravljicah je modra ženska opisana kot »modrost korenin«. 
Pozna zdravilno moč zeli, povezana je z modrostjo narave. Modra žen-
ska te vpelje v umetnost življenja. Mladim ženskam razkrije predvsem 
skrivnost spolnosti, rodnosti in poroda. Ima smisel za to, kar očiščuje 
in ureja. V Svetem pismu je najboljši primer za arhetip takšne modre 
ženske Ana. 

Modre ženske so bile v drugih kulturah vedno deležne posebnega 
spoštovanja. Zaradi njihovih življenjskih izkušenj in modrosti so jih 
ljudje radi spraševali za nasvet. V današnjem času visoko cenimo mla-
dostnost, zato je modra ženska nekoliko izgubila svojo veljavo. Kljub 
temu veliko žensk spet hrepeni po tem, da bi srečale modro žensko. V 
vsakdanjem življenju se pogosto počutijo izgubljene in nič več osredi-
njene v svoji ženski moči. Želijo si, da bi imele v bližini žensko, ki bi 
izžarevala življenjske izkušnje, potrpljenje in blagost, žensko, ki bi mo-
dro in prijazno pazila nanje, potem ko bi ji zaupale vse, kar jih vzne-
mirja v njihovem ženskem življenju. Modra ženska ima večji pregled, 
stvari vidi tudi od zgoraj. Ne sodi, ne posega. Žensko vodi od njenega 
zunanjega dogajanja k njeni notranjosti. Tako lahko ta spet najde pot 
do svojega lastnega središča in svoj položaj na novo osmisli.

V skoraj vseh antičnih religijah in kulturah so bile ženske sveče-
nice. Pri Grkih so imele svečenice predvsem pri kultu Artemide in 
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Dioniza pomembno vlogo. V Rimu so bile vestalke, varuhinje svetega 
ognja. V rimskem času so bile ženske na poseben način dejavne pri 
skrivnostnih obredih. »Svečenica je bila ženska na vseh področjih, na 
katerih je izvajala rituale v zvezi s posvetitvenimi obredi, rojstvom, 
smrtjo in ponovnim rojstvom, zdravljenjem in preobrazbo.« Pri Ger-
manih so bile svečenice odgovorne za rodnost narave. In obstajale so 
tudi svečenice vedeževalke. V zgodovini religije zato svečenico razume-
mo kot arhetipski lik, ki želi tudi danes v vsaki ženski sprožiti nekaj 
bistvenega: zmožnost preobrazbe ter varovanje in ohranjanje svetega 
ognja. V zgodnji Cerkvi je bilo veliko žensk, ki so Jezusu sledile tako 
kakor moški in imele predvsem v prvih skupnostih pomembno vlogo. 
Lidija je bila trgovka v škrlatnih oblačilih, bila je bogaboječa ženska, 
doma iz mesta Tiatira, ki jo je spreobrnil apostol Pavel v Filipih; je za-
vetnica barvarjev.

Ženske hrepenijo po ljubezni. 
V svetovni književnosti so ženske predstavljene tudi kot velike lju-

bimke. Ruski pisatelj Dostojevski opisuje v svojem romanu »Zločin in 
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kazen« Sonjo kot veliko ljubimko. Morilca, ki je sam v sebi okamnel, 
zmore Sonja obuditi od mrtvih. Z ljubeznijo omehča trdost, da se zač-
ne spreminjati. Njena ljubezen preobrazi nedostopnega morilca v člo-
veka. Pesniki so vedno peli hvalnice ženskam, ki so s svojo ljubeznijo 
osvojile ljudi in jih pripravile do tega, da so spet začeli polno živeti. 
Marija Magdalena je ženska, ki premore veliko ljubezni. Veliko žensk 
jo ceni kot strastno žensko in kot žensko, ki zna ljubiti. Jezusova prija-
teljica je. Jezus jo je osvobodil sedmih demonov, notranje razklanosti, 
odtujenosti od same sebe. Pripeljal jo je do lastne moči ljubezni. Zato 
je želela ostati v njegovi bližini. Jezus ji je vrnil dostojanstvo in sredi-
šče. Tako je zmogla ljubiti iz svojega središča. Jezusa je ljubila z močjo 
ljubezni, ki se je v njej na novo prebudila.

Boginje so v antiki pogosto prikazane nasmejane. Ko se boginja 
smeji, je to arhetipska podoba. Njen smeh kaže, da je vzvišena, da ji 
svet ne more do živega. Živi iz neke druge resničnosti. Vse ženske se 
rade smejijo. V arhetipu smejoče se, se prepoznajo. V smehu se po-
vežejo z boginjo v sebi, ki se ne razda vsa temu svetu, temveč ohrani 
razdaljo do sveta in se mu zato lahko smeji. V Svetem pismu Sara 
uteleša smejočo se ženo. Sara je Abrahamova žena. Lepa ženska je 
… Abraham se počuti s tako lepo žensko ogrožen, kajti v ljudeh bo 
zbudila zavist … Na Japonskem so v šintoizmu nekoč častili boginjo 
plesa in veselja. Ta boginja je v svetiščih uprizarjala razposajen ples, 
ki je druge bogove spravljal v smeh. V boginji sonca je smeh vzbudil 
radovednost in jo zvabil iz votline, v katero se je zavlekla zaradi svojih 
skrbi. Odtlej so slavili smeh kot vrnitev svetlobe in življenja na Zemljo. 
To, da sta se vanjo vrnila luč in življenje, lahko dobro podoživijo tudi 
ženske, ki se po težavnem obdobju spet lahko iz srca smejijo. Potem se 
čutijo na nov način žive, znova čutijo, kaj pomeni občutiti srečo. 

Ne pozabi, kar sta v svojem delu »Kraljica in divja ženska« zapisala 
Linda Jarosch in Anselm Grün. Zalistaj se vedno znova v to življenj-
sko delce. 
»Ne sodi človeka, dokler z njim nisi jedel kruha,« je zapisal Dostoje-
vski. »Besede so lepe, toda kokoši nesejo jajca,« pravi ljudska mo-
drost. Česar sam ne zmoreš, ne zahtevaj od drugih.

Neka mati je prosila Gandhija, naj pripravi njenega sina, da bo ne-
hal jesti sladkor: Gandhi je naročil otroku, naj se vrne čez dva tedna. 
Čez dva tedna je mati spet pripeljala otroka k njemu. Gandhi mu je 
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rekel: »Nehaj jesti sladkor.« Ženska se mu je zbegana zahvalila in ga 
vprašala: »Zanima me, zakaj mu tega nisi rekel že pred dvema tedno-
ma?« Gandhi ji je odgovoril: »Pred dvema tednoma sem tudi sam jedel 
sladkor.«

Starejša ženica z dušo mlade deklice. 
Odprla mi je svoje srce, saj je opazila, da sva si po značaju soro-

dni. Pustila mi je izoblikovati nov, čudovit svet, v katerem je vse bilo 
mogoče. Drevo ali kamen sta zame postala dosti pomembnejša, kakor 
bi sicer sodila glede na to, kar so zaznale oči. Pokazala mi je, kako 
utripajo žile na listih. In bila je prva, ki mi je povedala, da rastline 
zakričijo, kadar jih poškodujemo. Na najinih sprehodih je narava po-
stala del nebeškega kraljestva, nad katerim bedi Bog in ga varuje izza 
svojega zastora iz oblakov, sonca in zvezd. Vse, kar je raslo, je bilo po 
svoje lepo, imelo svoje posebno življenje. Nikoli nisva govorili o varstvu 
narave; pa vendar sem se od babice naučila, da nimam pravice, da 
bi si podrejala naravo, da bi bila do nje nasilna, kakor bi nikoli in na 
noben način ne bila odgovorna za vse.

Nenehno imajo v precepu ženske, da bi spremenile svoj vonj, da bi 
namazilile svoje roke, da bi umivale svoje lase s posebnimi zeliščnimi 
tinkturami, da bi naličile svoje obraze do nespoznavnosti drugače, da 
bi spremenile prsi – in vse drugo, da bi ujele (ali obdržale) moškega. 
… Ko sem jaz začela postajati jaz, sem čutila, da lahko dajem več. 
Življenje je postalo bogatejše. Poskušam iztrebiti vso slabo vest, za-
koreninjeno v nepomembnih rečeh, ki stoje na poti vsemu tistemu, 
v kar resnično verujem. Ibsnova Nora pravi Helmerju: »Živela sem od 
tega, da sem uganjala vse mogoče mojstrovine zate, Torvald. Pa saj si 
vendar sam hotel tako.« 

Bog naj vas obvaruje zlobnih žensk, dobrih se varujte sami! 
Podoba svetopisemske Judite je očarala veliko pesnikov. Judito so 

razumeli na svoj način. Georg Kaiser in Jean Giraudoux vidita Judi-
to kot žensko, ki »se izogne konvencijam, prisilam in pričakovanjem 
svojega časa«. Večini pisateljev pa se zdi pomembno srečanje med Ju-
dito in Holofernom. V primerjavi s skopim svetopisemskim besedilom 
opisujejo Judito kot žensko, ki vzplameni v ljubezni do Holoferna in 
ga potem ubije, bodisi iz maščevalnosti, bodisi ker si to ljubezen pre-
poveduje. Bertolt Brecht, Max Frisch in Rolf Hochhuth so aktualizirali 
Juditin lik. Judita postavi na kocko sebe in svoje življenje, da bi rešila 
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