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1. UVOD

»Ne iščite Boga in stvarstva in drugih podobnih stvari. Poiščite ga v sebi
kot izhodišču. Ugotovite, kdo v vas si vse lasti in pravi, moj Bog, moj
um, moja misel, moja duša, moje telo. Poiščite vire bridkosti, radosti,
ljubezni, sovraštva. Ugotovite, zakaj opazujete , ne da bi hoteli, ljubite,
ne da bi hoteli. Če boste skrbno razmislili o vsem tem, ga boste našli v
sebi.« (Armstrong 2006, 116)
Živimo v obdobju hitrega razvoja, sprememb in hitrega dogajanja na
vsakem koraku. Če se ozremo nazaj za obdobje sto let, opa zimo bistveno
razliko. V primerjavi s preteklostjo je današnji svet preoblikovan,
moderniziran in neprepoznaven. Sočasno s svetom se je spreminjal tudi
človek. Pogosto vidimo, da je veliko posameznikov pozabilo na
tradicionalne vrednote in vrline, medtem ko so hiteli ujeti korak s
spremembami, ki so jih okupirale v širši javnosti, družbi, kulturi, lastni
družini, cerkvi, v glavnem na vseh področjih nj ihovega življenja. V
nalogi se bom osredotočila tudi na religije, ostala področja, ki so se
dogajala vzporedno z modernizacijo, pa bom le bežno omenila.
Nihče ni brez vere. Vsakdo veruje v nekaj, tudi če ne veruje v nič;
navsezadnje verjame v ta nič. Veliko ljudi ne verjame v Boga, a to še ne
pomeni, da so brezbožni. Človek je nedvomno zanimivo kompleksno
bitje. Že po fizični zgradbi smo zanimivi in tako drugačni od drugih
živih bitij na Zemlji. Drugačnost se kaže že na prvi pogled, ko vidimo ,
da nismo enaki drugim živalskim vrst am, ki sobivajo z nami na našem
planetu. Seveda se ta drugačnost ne zaključi pri videzu, ampak se razteza
globoko v človekovo dušo, dojemanje in um. Vsak človek ima svoje
prepričanje, svojo vero v nekaj vi šjega, absolutnega, božanskega. Človek
je že od svojih začetkov povezan z verovanji, obredi ter napredkom.
Dokazi iz zgodovine pričajo, da so bili obredi vedno prisotni v
človekovem življenju, začenši s preprostim obredom pokopa, ko je ta
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svoje najbližje pokopal v plitek grob. Takrat je človek postal človek; s
pokopavanjem soljudi. V teh grobovih so bile nemalokrat najden e stvari,
ki nakazujejo na prisotnost obreda; tam, kjer je prisoten obred, se kaj
kmalu razvije vera v nekaj višjega, nevidnega, dobrega, presežnega.
Najsi je to pogojeno s strahom, nevednostjo ali kakršnim koli drugim
čustvom, do verovanja je prišlo.
»Nekdo je zapisal: Še nikoli niso ljudje tako malo veroval i in tako dosti
govorili o veri in religiji kot danes. Nekdo drug je šel še dlje: »Nikdar se
niso ateisti toliko ustvarjali z bogom in verujoči toliko z ateizmom , kot
danes. Če hočete imeti naslednj o nedeljo dobro obiskano pridigo,
napovejte temo „ali je Bog mrtev“, je zapisal neki ameriški duhovnik v
reviji Time.« (Kerševan 1970, 7)
V magistrski nalogi bi rada ugotovila, ali se človek zaveda svoje
minljivosti in religioznosti oziroma, ali se sploh zaveda svojega mesta in
obstoja v času, kjer sta prisotna tehnološki napredek in modernizacija, ki
je zaznamovana s hitrim tempom življenja ter pogostimrazčlovečenjem,
sploh v časih, ko se zdi, da človek več ni religiozno bitje. Prav tako bom
v magistrski nalogi raziskala vzrok nastanka religij, zakaj je človek
religiozno bitje in zakaj mora verjeti v nekaj, tudi če sveto trdi , da ne
verjame v nič in se verjetno ne zaveda, da s tem, ko v nič ne verjame,
verjame v ta nič. Nadalje bom v magistrski nalogi preučila tudi, kako so
verovanjski sistemi vplivali na kakovost življenja vsakdanjega človeka,
zakaj je to danes v upadu in zakaj je bilo nekoč lažje verovati. Tukaj se
mi porajajo naslednja vprašanja: ali je človek zmožen preživeti brez
religije; ali je človek brez religije zgolj na ravni živali ; je človek po
naravi religiozno bitje; v končni fazi, če Boga na svetu ni, to pomeni, da
je svet neetičen in nemoralen; če ne verjameš v Boga, to pomeni, da si
nereligiozen? Na vsa ta vprašanja, ki so se mi porajala pred začetkom
pisanja magistrske naloge, sem poskušala najti odgovore pri učenjakih in
filozofih, ki so se skozi zgodovino ukvarjali s tem. Vso zbrano literaturo
sem preučila in jo uporabila v deskriptivni in komparativni metodi. Za
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izdelavo magistrske naloge sem uporabila že znane metode in dejstva.
Preučena znanstvena in strokovna literatura je tudi zapisana na koncu
naloge. Menim, da je vrednost magistrske naloge v lažjem dojemanju
človekove volje v stvarstvu in njegovem dojemanju ali pa tudi
nedojemanju religioznosti ter minljivosti. Magistrska naloga bo bralcem
lahko v pomoč kot odgovor na določena eksistencialna vprašanja, ki se
marsikomu porajajo.
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2.

NASTANEK RELIGIJ OZIROMA ZAČETKI

VEROVANJ

Religija je stara kot človek in se pojavi z njegovim obstojem. Danes
sicer živimo v pretežno sekularizirani in razkristjanjeni družbi, kjer
verovanje v Boga ni več samoumevno, ampak je postalo stvar osebnega
premisleka in odločitve. Z omenjenim se je postavila pod vprašaj
samoumevnost religije, ki je bila nekoč del vsakdanjika. Danes je vera v
Boga postala predmet človekovega razpravljanja za ali proti (Stres 1994,
9). Sam izvor religije je zavit v skrivnost. Vemo, da je človek od vedno
ustvarjal bogove. Ko je prvotni verski koncept nehal delovati ali pa
prinašati koristi, ga je človek preprosto zamenjal za boljšega in bolj
koristnega. Ti koncepti seveda izginejo tako hitro , kot so prišli. Nekoč je
obstajal Bog neba, ki je izginil brez posebnega hrupa . Danes pravijo za
Boga, ki ga častijo judje, kristjani in muslimani, da je prav tako
oddaljen, kot je bil Bog neba. Nekateri si celo upajo trditi , da je umrl.
Dejstvo je, da se umika iz življenja ljudi ter postaja oddaljen , vprašanje
pa je, ali to zares popolnoma drži.

2.1

RELIGIJA SKOZI OČI NEKATERIH AVTORJEV

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli religijo z dveh vidikov, in
sicer pravi, da je religija zavest o obstoju Boga, nadnaravnih sil ;
opredeli jo kot vero, verovanje in nazor, prepričanje, ki velja kot najvišja
in najpomembnejša vrednota (SSKJ 1985, 472). Izraz religija nosi
univerzalno vrednost. Beseda religio ima izvor v latinščini in pomeni
razmislek, medtem ko glagol relegere pomeni povezati/zbrati skupaj
(Škamperle 1999, 2).
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»Religijo namreč – drugače kot druge predmete znanosti – spremlja
(samo) prepričanje, da ni zgolj človekova in s tem zgolj človeška zadeva,
da v svojem bistvu ni zgolj človeška dejavnost, ampak tako ali drugače ,
v taki ali drugačni meri tudi božja zadeva, dar ali kazen boga ali bogov.
Takšna samozavest je vsebovana v mitih in ritualih ljudstev brez pisave,
ki naj bi ji dali, povedali in zapovedali ljudem (pol) božanski predniki in
ki so zato za ljudi sveti, nedotakljivi, z njimi ne morejo razpolagati.
Ideje o božjem izvoru in naravi spoznanj najdemo v bogu in človeku
samem, o normah in simbolih različnih religij najdemo v tako
imenovanih razodetih religijah, kot so židovstvo, krščanstvo, islam.«
(Flere 1995, 17)
Religija je prvotna podoba odnosa do resničnosti kot umetnost, vendar je
njeno bistvo veliko težje. Težje zato, ker smo ljudje v ta odnos vpeti in
ta odnos zahteva človekovo opredelitev, prav tako pa smo vanj osebno
vpleteni in z njim zaznamovani. Vsak sleherni posameznik ima verski
odnos do resničnosti in religija je preobleka tega odnosa. Ti pičen
človeški odnos do sveta je torej vera, religija pa določena oblika tega
verskega odnosa. Torej to pomeni, da reli gija označuje človekovo
izbranost in njegovo postavitev v odnos do brezpogojnega, presežnega,
do Boga. Dejstvo je, da vsi časi in vse kulture poznajo religijo, ki v
določenem smislu opredeljuje odnos ljudi do resničnosti. Seveda, tukaj
poznamo bolj popolne in manj popolne oblike tega odnosa. Tertulijan je
zapisal, da je človeška duša po naravi krščanska, kar nam tudi nakazuje
krščansko opredelitev religije in nam da vedeti, da je človeška narava
ustvarjena za Boga. Človek je po tej teoriji ustvarjen od Boga oziroma je
po naravi tak, da je veren in zato je tudi religija na svetu. Tukaj
obstajajo različne razlage omenjenega odnosa, ampak vsem je skupno to,
da človek ne more biti sam svoj gospodar, ker se njegova celovitost kaže
šele v odnosu do Boga. Vse človekovo početje je torej pogojeno z
odnosom do absolutnega bitja, do Boga , in iz tega odnosa ne moreš
izstopiti, saj religija v svoji naravi človeka oklepa do njegovega
zadnjega bita.

5

Človek je z religijo vpet v odnose s soljudmi, z naravo, z vsem in zaradi
tega nobeno človeško bitje ne more ostati nevtralno, saj se vedno znov a
v nečem opredeljujemo. Religija je kot okvir, v katerem človek sprejema
in izraža določen odnos do sveta. Kristjanom j e recimo religija že
razodeta, vsak posameznik pa se odloči, ali bo preko tega razodetja
vzpostavil odnos ali ne (Juhant 2012, 205−206).
Religija je zelo kompleksen pojav. Veliko ljudi najprej pomisli na
cerkev, ampak se žal ne zavedajo, da je religija tako presegajoča, da ne
more biti samo v službi cerkve, ampak je dana tudi drugim ljudem, ki v
cerkev ne hodijo. Religija je tako širok pojem, da presega vse institucije
na svetu in ne služi samo eni. Seveda se pri tako širokem pojmovanju
moramo zavedati, da za sabo slej ko prej prinese nekaj negativnega.
Dandanes

je

na

primer

religija

pogosto

označena

z

negativnim

prizvokom, ob enem pa označuje nekaj slabega. Zahvala gre temu, da jo
dostikrat posplošujejo pod oznake o religioznem odnosu do države, o
religioznem pojmovanju partije in revolucij e, o kultu voditeljev.
Dostikrat

religija pade pod izrecno omejevanje na cerkveno ali

sektantsko oblikovano religijo (Kerševan 1989, 8).
Kot ugotavlja teolog in filozof Stres, se teorije religije med seboj
razlikujejo. Vzrok za to lahko najdemo v treh dejstvih: »1. Religije kot
take konkretno ni, opraviti imamo z mnoštvom najrazličnejših religij , od
začetka človeštva, pa do danes, od enega konca sveta do drugega. To
zanaša v religiozni pojav tolikšno mnoštvo pojavnih oblik, da ga je
nemogoče

zajeti

v

dovolj

natančno

in

uporabno

opredelitev.

»Zadovoljive vsebinske bistvene določitve religije že zato ni pričakovati,
ker ima mnoštvo religioznih pojavov končno za posledico, da se zdi, da
je vsak natančen sistem nedostopen.« 2. Posamična religija , pa tudi v
sebi ni enovit pojav, temveč jo sestavlja veliko prvin , in se izraža na
zelo različnih področjih življenja. Zavoljo tega so pri obravnavanju
religije vseskozi v nekakem kolobarju. Od opredelitve religije je
6

pravzaprav odvisno, kaj bomo v množici empiričnih, izkustveno d anih
kulturnih ali duhovnih dejstev imeli za religiozne pojave in kaj ne ; na
osnovi empiričnega raziskovanja in znanja pa bi naj začeli oblikovati
splošno opredelitev religije. Kaj je potem prej: opredelitev, ki nam
omogoča izbrati pojave, ki so za naše raziskovanje religije upoštevanja
vredni, ali pojavi, ki so podlaga naše opredelitve religije? Na to
vprašanje ni jasnega odgovora, temveč je dejanski potek takšen, da
najprej izhajamo iz našega vsakdanjega pojma o religiji, ki ga že imamo,
saj je religija navzoča v naši kulturi, nato pa ta znanstveno ali filozofsko
neobdelani

pojem

v

nadaljnjem

raziskovanju

in

razčlenjevanju

natančneje določimo in pojmovno izčistimo. Tako ravnamo v primeru
mnogih drugih pojmov, ki jih naša vsakdanja izkušnja in govorica
vsebuje

že

pred

zahtevnejšim

pojmovnim

obdelovanjem.

3.

Najpomembneje pa je, da je vsaka vsebinska opredelitev religije že
bistveno vezana na kakšno določeno teorijo o religiji. To ugotavlja npr.
Dupre: »Tako ni mogoča nobena opredelitev religije oziroma ne mo remo
zaznavati religije, ne da bi jo hkrati še mislili ali /…/ jo razlagali.« Iz
tega bi sledilo, da bi religije pravzaprav ne bilo mogoče vsebinsko
opredeliti na začetku razprave, temveč šele na koncu.« (Stres 1994, 83)
Skozi prebiranje literature sem naletela na zelo zanimivo teorijo o
religiji avtorja Johna Caputa, upokojenega profesorja filozofije religije,
ki je pretežno učil na ameriških univerzah Villanova in Syracuse. V lični
knjižici z naslovom O religiji je zapisal, da religije kot ednino, torej kot
enovito stvar, ni mogoče najti nikjer, saj je preveč mnogovrstna in
neobvladljivo različna, da bi jo lahko spravili pod en baldahin. Kot že
vemo, obstajajo religije iz Zahoda, Vzhoda, antične religije, moderne
religije, monoteistične, politeistične in celo ateistične religije. Ta
neobvladljivost religije je sama po sebi verska resnica in kaže na to, kaj
vse religija je. Z religijo mislimo na nekaj preprostega, odprtega,
staromodnega, kot je na primer ljubezen do Boga. Kot si je v Izpovedih
postavil vprašanje Avguštin, bi si ga mogli tudi mi: »Kaj torej ljubim, ko
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ljubim Boga?« /oziroma/ »Kaj je, kar ljubim, ko ljubim tebe, moj Bog?«
(Caputo 2013, 12).
Po avtorjevi teoriji je vsak, ki ljubi Boga, dober po duši; poraja pa se
vprašanje, kaj je dobrega na tistem, ki ga ne. Če ga ne ljubiš, si prazen in
se ne veseliš ničesar. Veseli te, kot avtor zapiše, na primer finančni zlom
na borzi, pri tem pa nisi vreden prebite pare; duša takega človeka drhti
samo ob plehkih rečeh, brez smisla. Religija je za tiste, ki ljubijo, je za
ljudi, ki hrepenijo po nečem dobrem, ne za tiste , ki strastno hrepenijo po
nečem drugem, kot je na primer zaslužek. Vera, upanje in ljubezen so
tisto, kar presega vse na svetu. Zato je religiozen človek tisti , ki ljubi,
njegovo nasprotje pa tisti, ki je brez ljubezni. Tukaj avtor loči tudi
domnevno religiozne ljudi, za katere meni , da bi si morali poiskati drugo
delo, kot pa se sklicevati na svojo religioznost. Veliko domnevno
sekularnih ljudi namreč noro ljubi, medtem ko domnevno religiozni
ljudje ne ljubijo ničesar drugega kot to, da lahko h odijo po svoji poti in
pogosto v imenu Boga podrejajo druge svoji volji. Nekateri ljudje so
lahko globoko religiozni z ali brez teologije in z ali brez religije. Po
njegovi tezi lahko najdemo religijo z ali brez nje. Avtor meni, da je
nasprotje religioznemu človeku človek, ki je sebičen in nestanovit en.
Omeni tudi besedno zvezo, kot je na primer brezsrčnež, ki ne pozna
drugega kot svoje lastno obličje; je drugorazredni človek, ki nima
energije za karkoli drugega kot samo, da gleda na svoj obstoj in večanje
svojega kapitala. Avtor se zaveda, da bi temu fil ozofi rekli žaljiva
definicija in tako se v nekaterih pogledih zdi tudi meni, saj se ne morem
v celoti strinjati z njim. Ker mi je definicija zanimiva, sem si jo drznila
zapisati v magistrsko nalogo. Avtor zapiše, da je njegova knjiga napisana
za ljudi, ki Boga ljubijo. Pri njem je ljubezen merilo. Če ljubim svojega
Boga,

tudi

ljubim

svojega

bližnjega.

Zgodovinska

dejstva

nam

razkrivajo, da je skoraj vsa zgodovina od začetka k rščanstva narejena na
podlagi ljubim svojega Boga. Vse je bilo ustvarjeno, izoblikovano in
skovano z božjo ljubeznijo. Tudi religija je zvesta v svoji ljubezni do
Boga. Ta ljubezen ni kupčija, ampak je brezpogojno dajanje. Ljudje, ki
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ljubijo, ponavadi presegajo svojo dolžnost in iščejo načine, kako bi
lahko dali več, kot je od njih zahtevano.

Če ljubite svoje otroke, ni na svetu tega, česar ne bi storili za njih. Prav
tako je, če ljubite svoje delo, saj ne naredite najmanj, kar se od vas
pričakuje, ampak se potrudite in naredite še več, kot je od vas zahtevano.
Svet brez ljubezni je svet togih pogodb in neizprosnih dolžnosti.
Nasprotno pa je svet, prežet z ljubeznijo, svet, kjer je vse brezpogojno,
preobilno (Caputo 2013, 11–16).
Vsako teoretiziranje in definiranje pojma religija je težaven proces.
Prvič zato, ker je definicija religije tako na široko začrtana, da se ne sme
in se ne bo nanašala samo na zgodovinsko oblikovane religije, ampak bo
v svojo definicijo zaobjela tudi na novo nastala duhovna in verska
gibanja. Drugič pa mora definicija religije upoštevati tudi diferencialnost
religij; povedano z drugimi besedami, dopustiti mora, da pridejo do
izraza tudi podobnosti in razlike med religijami. Religijske tradicije niso
dane enkrat za vselej, niso monolitne. V religiji gre za množico
simbolov, ki so med seboj prepleteni in hkrati ločeni, ki se v daljših ali
krajših obdobjih spreminjajo, morda zaradi zunanjih vplivov, ali pa se
samo prilagajajo prihajajočim se spremembam in okoliščinam, v katere
so dane. Na področju religije so študije pomembn ega vidika, saj s tem na
primer ugotovimo dejstvo, kakšne poglede imajo verni ljudje znotraj
enega verovanjskega sistema, saj se kljub verskim tradicijam mnenja od
posameznika do posameznika razlikujejo. Zaradi omenjenega je v časih
odkrite individualizacije ta vidik pomemben, ne glede na to , ali se
obravnava za protestantskimi cerkvenimi duri ali pa krščanskimi (Urlich
2009, 66−67). »Danes je že skoraj prazna fraza ugotavljanje, da vsebuje
že sam pojem religije evrocentrično pristranskost, to pomeni, da se kot
produkt zahodne samorefleksije projicira na religiozno življenje in
doživljanje v drugih 'tujih' kulturah in na tamkajšnjih celinah. Že
vprašanje, kaj je religija, namreč predpostavlja razumevanje religije
jasno razmejenih skupnosti, katerim človek bodisi pripada, bodisi ne
9

pripada. To ugotovitev podkrepljuje že izbira besed: religijo razumemo
kot samostalnik, s čimer ji pripisujemo jasno opredeljen nabor simbolov
in praks, ki konstituirajo alternativno izbiro – človek ji lahko edino
verjame ali pa ne verjame in poleg tega kot pripadnik ene verske
skupnosti, ne more hkrati pripadati tudi kaki drugi.« (Ulrich 2009, 67)
Razumevanje ozadja religije je gotovo monoteistične narave in temelji na
samoumevnem pričakovanju, da lahko vsak izbere le enega Boga, drugi
pa ostanejo izključeni. Ta miselnost ni navzoča samo v religiozni antiki,
ampak jo lahko opazimo tudi v ne-monoteističnih religijskih tradicijah
sodobne Afrike, Azije in Južne Amerike. Tukaj je zaradi takih primerov
smiselno razlikovati med religijo in religioznim, med samostalnikom in
pridevnikom. Samostalnik religija ureja religijsko območje po logiki ali ali, pridevnik religiozen pa ureja religijsko območje po logiki tako -kakor
tudi. Religioznost ne zahteva nekih nujnih pripadnosti ali nepripadnosti
določenih skupin ali institucij, ampak predpostavlja določen odnos do
eksistencialnih vprašanj, ki bremenijo človeka na tem svetu. Samostalnik
religija izhaja iz podobe enega od območij delovanja , z jasno določenimi
mejami; pridevnik religiozen pa upošteva nekakšno zabrisanost in
brezmejnost religioznega ter v skladu s tem omogoča osvetlitev
monoteističnega

samostalnika

religija

(Ulrich

2009,

67–68).

Na

vprašanje, zakaj je toliko religij na svetu, je izredno težko odgovoriti, saj
ni točnega odgovora. Religije so na Zemlji tako številčne, da če bi čisto
vse hoteli preučiti, bi ne zadoščalo celo življenje, preden bi se odločili
za eno. Tri najbolj razširjene religije, ki so izšle iz Biblije, in sicer
judovstvo, krščanstvo in islam, so med seboj tako različne, a hkrati
enake. Na svetu so že dolgo, zato imajo pestro zgodovino, ampak njihov
pogled na stvarnost je tako različen in njihove duhovnosti izredno
bogate, da se ne more prav nihče ponašati s tem, kako dobro jih v vseh
pomenih pozna. Ker obstaja veliko religij, obstaja veliko resnic, med
katerimi je resnično nemogoče izbirati. Ampak, če je Bog , lahko obstaja
samo ena božja resnica. Ta resnica se vedno ne kaže na isti način v vseh
duhovih, vsaj ne tako, kakor se njegov stvariteljski genij odraža v
različnih neskončnih podvrstah, ampak zaradi tega ni nič manj vedno ena
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in ista. Religij tudi ni toliko, kot si mislimo, da jih je. Če vsaki od njih
odvzamemo kulturno okrasje, v katero so odete ,

in vse oblike

praznoverja, ki jih obdajajo in dajejo videz raznoličnosti , ostaneta na
svetu samo dve religiji, in to sta monoteizem in panteizem (Frossard
2007, 35−36). Brez vere ni nihče, zakaj vsi sicer ne verjamejo v Boga,
ampak to še ne pomeni, da so brez nje. Brezboštvo ni enako ne
verovanju. Vera je temeljno določilo človeka in spada med eksistenciale
človeka kot eksistence. Če gledamo krščansko vero, se ljudje rodijo kot
pogani. Šele krst človeka spremeni v kristjana , torej pripadnika te
religije. Dodatni elementi pa naredijo človeka pripadnika katoličana. S
samo vero ne morem dokazati obstoja religij, še manj veroizpovedi.
Konfesije in religije obstajajo le zaradi obstoja vere. Vera pa je še težje
obrazložljiv pojem kot sama religija. Neka oseba se lahko ima za
brezverno, ampak v resnici je vsak globoko veren. Do teh nesporazumov
prihaja

predvsem

zato,

ker

vsi

vero

pojmujejo

s

strani

večjih

verovanjskih sistemov, torej iz pripadnosti nekemu verskemu sistemu in
ne zaradi tega, kar nosimo v sebi (Hribar 2008, 1).

2.1.1

Tri različna pojmovanja religije

Vzporedno s hotenjem vzpostavitve drugačnih temeljev , na katerih bi
deloval svet, so se tudi pojavile kritike religije iz Zahoda. Posledično so
se vzporedno s tem pojavile teorije o nastanku religij e in o njeni
družbeni vlogi. Predstavila bom poglede treh znanih teoretikov: pogled
Sigmunda Freuda, Karla Marxa in Jacquesa Monoda.
Karl Marx je začetnik filozofske smeri, ki tudi nosi njegovo ime, in vidi
v religiji dve plati. Po njegovem mnenju je religija najprej odsev
resnične stiske. Človek, ki živi v kritičnih družbenih in političnih
razmerah, išče izhod iz te stiske, zato da bi pozabil na svojo nesrečo
oziroma da bi jo lažje prenašal, pa si izmisli Boga in religijo, ob kateri
sanja o nekem lepšem življenju nekje drugje – na kakšnem drugem svetu.
Religija mu pomaga živeti v življenju, v katerega je bil vržen, in mu daje
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smisel v teh krivičnih razmerah. Seveda se ob tem človek ne zaveda,
kako nevarna je zanj religija, saj mu ne nudi rešitve, ampak ga omami,
uspava in mu s tem jemlje moč in pogum, da bi se uprl krivicam sveta , v
katerem živi. V marksističnem vidiku Bog jemlje moč ljudem. Namesto
da bi vernik usmeril vse sile v oblikovanje bolj človeškega sveta, jih
onemogoča pred zahtevami božjega kraljestva. Zato je treba religijo
odstraniti, da bo potem človek brez nekoga, ki ga drži nazaj, gradil
zemeljska mesta. Religijo je treba odstraniti tudi zato, ker je ovira za
znanstveno analizo političnega, socialnega in gospodarskega življenja.
Marx zavrača, da bi se ateizem spreobrnil v religijo , saj naj bi kljuboval
proti slehernemu poskusu pobožanstvenja česar koli , tudi kultu človeka.
Po religiji Boga naj tudi ne bo religije človeka. Marx je hotel, da se
misel o družbenem razvoju in družbeni uredi tvi uresničuje ter razvija
neodvisno od religioznih misli ali čutenj. Marksizem se dokoplje do
znanosti preko zagrizenega dialektičnega boja proti religiji. Religiozni
ontogenezni marksizem je izraz, ki lepo pokaže, d a ima družba svoje
korenine v religioznem, osvetli pa tudi marksistični odpor proti
krščanstvu. Ta odpor se ne kaže samo v moralni pomanjkljivosti
cerkvenih ljudi, ampak izhaja iz volje ustvariti družbeno znanost, ki se
sklicuje zgolj na predmet, kateri se ne ozira na Boga ali na neumrljivo
dušo. Tako sta torej krščanska teologija ter marksistični ateizem
zgodovinsko in genetično med seboj prepletena. Marksizem se je namreč
rodil kot odgovor na odpor do krščanstva. Prav tako je hotel doseči, da bi
bila država in znanost neodvisna od teologije, saj ima po njihovi teoriji
država za težišče samo sebe in se ne sme spremeniti v novo Cerkev. H.
Desroche opozarja na tri nespravljivosti med marksistično in religiozno
mislijo: marksizem prelomi z religijami iz preteklosti in z družbenimi
ureditvami, ki so bile s tem povezane; prelomi tudi z religijami iz
sedanjosti, ki so si nadele krinko družbenega napredka; še več, prelomi
tudi z religijami iz prihodnosti, kjer je ateizem kot nova državna religija.
Krščanstva kot religije ni mo goče preseči, saj je eden od elementov
človeškega duha, zato je obsojen na to, da izgine. Na njeno mesto bo
prišel ateistični socializem, ki se bo kot krščanstvo in kot tudi druge
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religije, razbožanstvil. Marksizem lahko gledamo kot neko gibanje, ki
nosi v sebi vse ideologije, s čimer marksizem dobi v zgodovini neko
vrednost in zakonitost. Ta dialektika nam lahko pomaga razumeti
nekatere plati sodobnega ateizma. Ateizem hoče laicizirati državo z
odstranitvijo vsega religioznega ali sakralnega v njej, hoče tudi odpraviti
vsako sled državniškega v religiji, zato nam marksistične ideje lahko
tukaj pridejo v pomoč (Rode 1977, 11−13).
Sigmund Freud ima podobno stališče do religije kot Marx, seveda pa
izhaja iz drugih razlogov. On meni, da se religija rodi iz potrebe, da se
vse stiske, ki jih človek doživlja, naredijo bolj znosne. Ta stiska izhaja
iz občutka krivde zaradi vseh prepovedi , ki smo jih prelomili v mislih,
predvsem zaradi očetomora, bratomora in krvoskrunstva. Ta občutek
krivde izvira iz človeških želja, ki jih narobe občutimo ali pa utišamo.
Zato, da si zmanjšamo to krivdo, te želje postavimo na višjo raven in ta
raven je raven religije, ki je sad želja in slepil. Človeška stiska lahko
tudi izhaja iz občutka ogroženosti življenja. Pred naravnimi silami se
človek počuti nebogljenega kot otrok. Ljudje vedno čutimo potrebo po
varstvu, bodisi da nas varuje mati, oče itd. in potem to prestavimo na
neko nadnaravno bitje, neko božanstvo, k i ga Freud pojmuje kot očeta
višjega dostojanstva. On je vsemogočni zakonodajalec, sodnik in varuh.
Po Freudu je religija slepilo, ki dobiva svojo moč iz nagonskih želja
človeka. Avtor meni, da je največja nasprotnica religije znanost. Prav
tako

avtor

deli

človekovo

življenje

na

tri

obdobja,

in

sicer:

animalistično, religiozno in znanstveno obdobje. Človeška zrelost se
kaže v priznanju tistega, kar je, namesto da bi verjel željam. Prav iz
želje, kaj si človek želi, izhaja religija. Tolažba, ki jo daje vera , je zato
lažna tolažba, slepilo. Ko človek odraste , mora sprejeti svoje življenje
kot tako, sicer s tem ni rečeno , da bo našel srečo, bo pa našel resnico.
(Rode 1977, 13–14)

Jacques Monod je svetu poznan kot Nobelov nagrajenec in biolog, ki je
dobršen del Freudovih misli o religiji vnesel v svojo perspektivo. Po
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njegovi teoriji se je religija porodila iz človekove nuje po razlagi smisla
življenja in smisla tega sveta. Iz te tesnobe izvirajo miti, religije,
filozofije in tudi znanost. Ker je usoda posameznika pogojena z usodo
skupnosti od samih začetkov zgodovinskega razvoja, je družbeni pritisk
nedvomno vplival na razvoj človeških možganov. Zaradi razvoja je
posameznik lažje sprejemal pritiske zakonov plemena, hkrati pa mu je ta
razvoj ustvaril potrebo po razlagi, ki bi ta zakon utemeljila in mu dala
neko suverenost. Zato smo brez dvoma podedovali to potrebo po razlagi
skupaj v paketu s tesnobo, ki nas sili v iskanje smisla. Ta potreba je bila
tako močna, da se je vtisnila v govorico genetičnega kodeksa. Da človek
ne bi zapadel v čisti avtomatizem, si je izmislil mite, religije in
filozofske sisteme, kajti s tem se je tudi ohranil kot družbeno bitje.
Monod je poimenoval te stvaritve ontogenij e; to so zgodbe, junaki, miti,
razlage, ki utemeljujejo zakone skupine, manjšajo tesnobo človeka, ki je
prisiljen živeti v tako sovražnem svetu, in mu nudijo skupno zavetje.
Monod ne pričakuje od znanosti nek e čustvene pomirjenosti, ampak samo
resnico. Objektivno znanje zamenja religijo za tesnobno iskanje smisla v
ledenem in osamljenem vesolju. Človek ve, da se je po naključju pojavil
sredi neizmernega ter brezbrižnega vesolja in da njegova usoda ter
njegova dolžnost nista zapisani nikjer; posledično se sam odloča med
kraljestvom in temo. Edino človeku lastno je, da vzame breme lastne
tesnobe na svoja pleča in ob tem išče resnico . (Rode 1977, 14–15)

2.2

O IZVORU

Ena izmed teorij avtorja Wilhelma Schmidta iz knjige Der Ursprung der
Gottesidee iz leta 1912 pravi: »Na začetku so ljudje ustvarili Boga, ki je
bil pranačelo vsega, vladar nebes in zemlje. Niso ga uporabljali, niso mu
gradili svetišč in ni bilo svečenikov, ki bi mu služili. Bil je preveč
vzvišen za nepopolno človeško čaščenje. Toda p očasi je zbledel iz
zavesti svojega ljudstva. Postal je oddaljen, da so se ljudje odločili, da
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ga ne potrebujejo več. Nazadnje so dejali, da je izginil.« (Armstrong
2006, 25)
Schmidt je menil, da je enoboštvo v primitivni obliki obstajalo že pred
čaščenjem več bogov. Po njegovi teoriji naj bi najprej obstajalo čaščenje
enega samega najvišjega božanstva, ki je ustvarilo svet in vladalo
ljudem. Vera v tega boga je še dandanes prisotna v nekaterih avtohtonih
afriških plemenih, ki so prepričana, da jih varuje in kaznuje nepravične.
Plemena pravijo, da je bog neizrekljiv ter neomadeževan. Nenavadno je,
da ta bog nima za sabo nobenega kulta ali upodobitev glede na to , kako
zelo je čaščen s strani plemen. Ta bog je zelo oddaljen in vzvišen,
nekateri pravijo, da je bog odšel, zamenjali pa so ga nižji duhovi in
dostopnejša božanstva. Schmidt je razvil teorijo o Visokem bogu iz
pradavnine, ki je bil zamenjan s privlačnejšimi bogovi iz poganskega
panteona. Na začetku je bil samo en Bog in očitno je res bil monoteizem
izoblikovan že na samem začetku človeštva s strani ljudi, ki so
potrebovali pojasnila na vprašanja o trpkosti življenja; ampak to ni nič
dokazljivo, so le ene od mnogih teorij o začetku religij in nastanka
bogov (Armstrong 2006, 25).
Na začetku je bil človek, ki je za razliko od primatov začel hoditi
pokončno. Zatem je bilo orodje, ki ga je človek za razliko od primatov
znal uporabljati v svojo korist. Praljudje orodja niso znali le uporabljati,
ampak tudi izdelovati. Res je, da lahko opice določene predmete
uporabljajo in izdelujejo, ampak praljudje se od primatov razlikujejo po
tem, da so znali iz orodja narediti neko drugo orodje. Uporaba orodja jim
je bila na razpolago ves čas, vedno so ga imeli ob sebi za primer, da ga
bodo potrebovali. Moramo se zavedati, da orodje tukaj ni pojmovano kot
podaljšek telesa, ampak je zgolj orodje, ki je bilo vedno na razpolago za
uporabo v lastne namene. Dostikrat delamo krivico praljudem, ker jim
pripisujemo manjšo stopnjo inteligence, zaradi njihovega počasnega
razvoja in napredka.
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V bistvu je, kot pravi Andre Varagnac, vsaka inovacija prinašala s sabo
kolektivno smrt. Tehnološki mir pa je praljudem dejansko prinašal mir in
preživetje. Uporaba ognja je praljudem dokončno prinesla ločitev od
primatov. Prazgodovinski človek se je torej že obnaša kot bitje,
obogateno z razumom in domišljijo. Človek je končni nasledek
odločitve, ki je bila sprejeta že na začetku vseh časov , in sicer, če hočeš
živeti, moraš ubijati. Tako je človek postal mesojedec, s čimer je zmogel
preseči svoje prednike. Praljudje so okoli dva milijona let živeli pretežno
od lova, a jim nabiranje plodov in mehkužcev ni zadoščalo za preživetje.
Lov se je seveda delil po spolu in je tako okrepil počlovečenje; take
razlike pri mesojedcih, vsaj pri živalih , ni. Nenehno zasledovanje in
ubijanje divjadi je med lovcem in ubito žrtvijo vzpostavilo nekakšen
sistem odnosov sui generis. Nastala je neka mistična povezanost z
divjadjo in temu bi lahko rekli zametki žrtvovanja, pri katerih so žrtve
zamenljive. Ker pa govorimo o religijah, bomo v tej zgodbi kaj kmalu
prišli do obreda. Pri ubijanju živali so morali ljudje imeti neke obrede.
Izkustvo svetega se kaže kot strukturni element zavesti (Eliade 1994,
13−14). Čeprav danes obstaja soglasje, da so imeli prazgodovinski ljudje
religijo, obstaja veliko teorij, da je niso imeli. Teorija o nereligioznosti
prazgodovinskih

ljudi

se

je

najverjetneje

uveljavila

v

času

evolucionizma, ko so odkrili nekatere analogije s primati. Pri tem gre za
napačno razumevanje, saj v tem primeru ne šteje evolucija človeka, ni
anatomsko-osteološka struktura ljudi, ki šteje, ampak njihova dela.
Izredno težko je dokazati, kaj je bila vsebina njihove religije, ampak
obstajajo dokazni dokumenti o življenju praljudi, za katere obstaja
upanje, da se bodo nekega dne razvozlali. Pod te dokumente lahko
štejemo človeške kosti, predvsem lobanje, orodje iz kamna, pigment e,
kot je npr. rdeči oker ali pa hematit, predmet e najdene v grobovih,
kasneje jamske gravure, poslikave, kipce iz kosti in kamna. Za vse te
predmete se šteje, da so bili uporabljeni v religiozne namene. Za orodje
bi lahko rekli, da je nekoč imelo kanček sakralnosti. Prva orodja,
predvsem tista, ki so se uporabljala za namen lova ali napada na druga
ljudstva ali pa v namen obvladovanja ognja, niso zagotavljala samo
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namena preživetja, ampak so najverjetneje vzporedno s praktičnimi
nameni razvila mitično magični svet religioznih vrednot ter s tem
spodbudila domišljijo. Na primer: dovolj je, da raziščemo uporabo orodja
v religioznem in mitičnem pomenu nekega arhaičnega ljudstva, k i je
ostalo še na stopnji lova in ribolova. Magična vrednost tega orožja, najsi
je leseno ali kamnito, je dandanes še vedno prisotna pri določenih
ljudstvih. Če pomislimo samo n a številna verovanja, mite in legende ,
kjer so orodja, kot so sulice, kopja ali puščice, imela poleg orožja še
namen, da so z njimi prebadali demone ali oblikovali lestvice , ki segajo
do neba, in jih zabadali v tako imenovane nebesne vzvode ali pošiljali v
oblake k bogovom, lahko vidimo, da so imele sakralni pomen. Ta orodja
nam ne morejo sporočiti, kaj je določen človek ob njem d oživljal, sanjal,
mislil, upal, zato nam je to področje neznanka; lahko nam pa sporočijo
pomensko bistvo in zakaj je bilo uporabljeno. Orodje, pa naj bo
prazgodovinsko ali sodobno, nam pokaže svojo tehnološko namembnost.
Primitivnim lovcem so se živali zdele precej podobne človeku, samo da
so jih imeli za obdarjene z določenimi nadnaravnimi močmi. Verjeli so,
da se lahko človek preobrazi v žival in obratno. Tak šen del religioznega
obnašanja je bil zelo specifičen za lovske civilizacije, saj jim je ubijanje
živali predstavljalo obred, ki ga je nadzoroval Gospodar živali, z
namenom, da se žival ubije samo za potrebe prehrane in se hrana ne troši
po nepotrebnem. Kosti živali, zlasti lobanje, so imele določeno obredno
vrednost.
Verjeli so, da je v njih spravljena duša ali življenje živali in da bo
Gospodar živali iz okostja naredil novo žival. Posledično so izobešali po
vejah ali vzpetinah svoje trofeje. Nekatera ljudstva so verjela, da s tem
početjem pošiljajo žival v njihovo duhovno sfero, nekatera pa so celo
darovala košček ubite živali bogovom. Vse te darovane lobanje i n kosti,
ki so se ohranile skozi zob časa, so na neki način dokaz o religioznosti
prazgodovinskega človeka. Tukaj se moramo zavedati, da se verovanja in
ideje ne pretvorijo v fosile. Nekateri običaji so se iz roda v rod prenesli
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v današnji čas, kar je razvidno iz arhaičnih ljudstev, ki so preživel a
zgodovinski razvoj človeštva.
Homo faber je bil v enaki meri homo ludens, sapiens in religious ( Eliade
1994, 15–16). Okostja so

najstarejši in najbolj razš irjen dokaz iz

zgodovine. Od Mousteriena naprej lahko zagotovo govorimo o grobovih,
čeprav so bile najdbe okostij, predvsem lobanje in spodnje čeljusti,
najdene na mnogo starejših krajih, npr. v Zhoukoudianu. V mnogih
primerih je bil uporabljen rdeči oker, k i velja za obredni substitut za kri,
simbol za življenje, ki nakazuje, da je bilo v starejših časih že prisotno
verovanje v posmrtno življenje. Navada mazanja trupla z rdečo barvo je
časovno in prostorsko razširjena od Zhoukoudiana do zahodnih obal
Evrope, Afrike, do Rta dobrega upanja v Avstraliji in v Južni Ameriki do
Ognjene zemlje. Polaganje trupel v grobove potrjuje vero v posmrtno
življenje, saj se drugače ne bi trudili z zakopavanjem trupel v grobove.
To lahko pomeni več stvari; ali da so trupla pokopavali predvsem iz
duhovnega smisla kot preživetje duše in verovanje v obstoj duše, ki se je
pogosto lahko pojavljalo v sanjah ipd.; ali pa kot previdnostni ukrep
zavarovanja pred morebitnimi vrnitvami mrtvih iz onostranstva. V tem
primeru so bila trupla pogosto pokopana, zvezana ali položena v grob v
zvitem položaju. Zviti položaj trupla, torej truplo v položaju fetusa, pa
lahko po drugi strani nakazuje upanje na novo rojstvo, novo živ ljenje. V
starejšem paleolitiku je bil pokop razširjen, trupla so pokopavali
pobarvana z rdečo, oker, barvo v jame, ob katere so bili pogosto položeni
okrasni predmeti. Če pa so bile ob truplu najdene živalske lobanje ali
kosti, je to nakazovalo na obredne pojedine ali daritve. Ta pogrebna
oprema lahko tudi nakazuje na verovanje, da bo umrli živel dalje na
drugem svetu. Nekateri grobovi s pogrebno opremo pokojnika, z lego
njegovega trupla in uporabo oker barve dokazujejo, da so številna
ljudstva verjela v posmrtno življenje (16 –19). Pred kratkim je Alexaner
Marshak

za

mlajši

paleolitik

dokazal

obstoj

simbolnega

sistema

označevanja časa, ki je bil odvisen od luninih men. To dokazuje, da so
ljudstva na podlagi dolgotrajnega neprekinjenega opazovanja lahko
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merila čas za sezonske ali periodične slovesnosti , časovno določene že
vnaprej za daljše obdobje. To se je ohranilo še pri sibirskih ljudstvih ali
pa Indijancih iz Severne Amerike. Ta sistem označevanj a se je ohranil
več kot 25.000 let. Po Marshakovi teoriji so pisava, aritmetika in koledar
povezani s simbolizmom, ki prežema sistem označevanja, uporabljen že
v paleolitiku. Dejstvo je, da ne glede na to, kaj si mislimo o Marshakovi
teoriji, je jasno, da so se po luninem ciklu ravnali že 15.000 let pred
odkritjem poljedelstva. Zato lahko razumemo zelo pomembno vlogo lune
v arhaičnih mitologijah in dejstvo, da se je lunarni sistem integriral v en
sam sistem tako različnih stvari , kot so: ženska, voda, vegetacija, kača,
plodnost, smrt, ponovno rojstvo itd. Mar shak z analizo meandrov,
vrezanih v predmete ali slike na zidovih votlih, sklepa, da te skice
sestavljajo sistem, saj predstavljajo zaporedje in neki namen. Ena izmed
takšnih struktur se kaže na najdenih kosteh, v katere so vrezane podobe
iz kraja Pech de l' Aze, ki pripada acheuleenu, torej obdobju najmanj
100.000 let pred meandri iz mlajšega paleolitika. Take analize potrjujejo
obredno funkcijo paleolitskih znakov in figur. Iz njih danes razberemo
posamezne zgodbe oziroma dogodke, vezane na: letni čas, navade
divjadi, spolnost, smrt, rojstvo, skrivnostn e sile posameznih duhov in
nadnaravnih oseb. Tem podobam lahko damo simbolno vrednos t (torej
magično vrednost) ter jim pripišemo funkcijo v obredih. Seveda nikoli ne
bomo poznali ozadja teh zgodb, vendar nam lahko dajejo slutiti, da so
bili ti predmeti nekako povezani v magijsko -religijski praksi ljudi v
paleolitiku. Seveda ljudem iz prazgodovine ne moremo kar pripisati
religijskih praks in mitologij p rvobitnih ljudstev. Vendar, kot vse kaže,
je mogoče ekstazo šamanističnega tipa potrditi za paleolitik. To po eni
strani pomeni verovanje v dušo, ki zapusti telo in na svojem potovanju
sreča druga nadnaravna bitja, ki jih lahko zaprosi za pomoč ali
blagoslov. Šamanistična ekstaza daje tudi možnost posedovanja –
prodora v drugo telo ljudi ali tudi obratno, obsedenost od duše mrliča,
živali

ali

celo kakšnega duha

ali

boga. Tukaj

je tudi

izredno

pomembnega vidika razlikovanje po spolih , kar nam lahko nakazuje, da
so obstajali skrivni obredi, ki so se jih lahko udeleževali samo moški, in
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so jih izvajali najverjetneje pred svojimi lovskimi pohodi. Podobni
obredi obstajajo tudi za mlade moške kot iniciacijski obredi, vstop
mladeniča v klub odraslih moških. Dokaz z a to naj bi našli v jami pri
Montespanu, ampak nekateri strokovnjaki zavračajo to tezo. Vendar pa
to ne pomeni, da lahko dvomimo o dokazu iniciacijskih obredov, saj
analogije med različnimi obredi iz obljudenega sveta , kot je Avstralija in
Južna Amerika, pričajo o tradiciji, ki naj bi se prenesla iz paleolitika.
Potem so tukaj še krožni plesi, ki so se začeli v paleolitiku. Izvajal i so se
s strani lovcev, bodisi da bi pomirili dušo ubite živali , ali pa zato, da bi
zagotovili razmnožitev divjadi. V obeh prim erih je iz plesa razvidna
kontinuiteta

z

religiozno

ideologijo

paleolitskih

lovcev.

Mistična

povezanost skupine lovcev je dopuščala domnevo o nekem številu
poklicnih skrivnosti, ki so jih potem prenesli z iniciacijskim obredom na
mladeniče. Krožni plesi so lep dokaz vztrajnosti prazgodovinskih
obredov in verovanj v sodobnih arhaičnih družbah. Takrat so bili tudi že
razširjeni miti, najsi so to miti o nastanku človeka, divjadi, smrti itd.
(19−28). Ljudje iz pradavnine so po vsem sodeč verjeli, da bodo svojo
človeškost živeli samo, če bodo sodelovali v božanskem dogajanju.
Čeprav je bilo človeško življenje krhko in je nad njim visela grožnja
smrtnosti, je človek lahko bil deležen božanske moči in milosti, če je le
posnemal dejanja bogov. Verjeli so, da so bogovi gradili mesta in
templje, zato so jih tudi posnemali in jih gradili kot posnetek božjih
domov na zemlji. Če gre verjeti opisom mitov, je bil svet bogov ne samo
ideal, h kateremu naj bi stremeli, ampak prototip človeškega obstoja;
pra-vzorec ali arhetip, po katerem je nastalo naše življenje na Zemlji.
To je bilo merilo za življenje ljudi, k i se še danes opazi v tradicionalnih
družbah, kajti posnemanje bogov je še danes opazno v določenih verskih
praksah. Na primer: samo po sebi nesmiselno dejanje, kot sta Šabat ali
umivanje nog drugi osebi na veliki četrtek, sta še danes izredno
pomembni in sveti opravili, posebej zato , ker ljudje verjamejo v to, da
sta bili izvršeni s strani Boga. Podobna duhovnost se opazi v starem
svetu Mezopotamije, kjer so na porečju Tigrisa in Evfrata, v današnjem
Iraku, 4000 let pr. Kr. bili naseljeni Sumerci, ki so zgradili enkratne
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stolpaste templje in ustvarili spoštovanj a vredne zakone, književna dela
in mitologijo. Kmalu za tem so na to področje vdrli semitski Akadci, ki
so privzeli sumerski jezik in kulturo. 2000 let pr. n. št. s o si sumerskoakadsko civilizacijo in kulturo podredi li Amoriti, ki so si Babilon izbrali
za glavno mesto. 500 let pozneje so se v njem naselili Asirci, ki so si ga
v 8. stoletju pr.Kr. prisvojili. Na Babilonsko izobrazbo je vplivala tudi
mitologija in izročila religije iz Kaana, k i kasneje tudi postane
obljubljena dežela Izraelcev. Babilonci so velik del zaslug za kulturne
dosežke dajali svojim bogovom, kateri so njihovim prednikom razkrili
pravi način življenja. Sam Babilon naj bi bil zgrajen po podobi nebes in
palače, v mestu naj bi bile replike nebeških palač. To nebesno
povezanost in dvojnost naj bi vsako leto praznovali z veličastnim
slavjem ob novem letu, ki se je dokončno zasidralo do 17 s t. pr. Kr.
Praznovanje je potekalo v starem svetem delu Babilona na današnji april
ali mesec nisan. Takrat se je slovesno usto ličilo kralja in vladanje se mu
je podaljšano še za eno leto. Seveda sta bila politična stabilnost in mir
odvisna od volje bogov. V teh enajstih dneh, kolikor je potekalo
praznovanje, so udeleženci zapustili posvetni čas in vstopili v čas bogov,
ki je večen in svet. Zaklal se je grešn i kozle v znamenje starega,
umirajočega leta. Vsa ta dejanja so zakramentalnega pomena, saj je bila
preko njih na Babilonce prenesena sveta moč ali mana, od katere pa je
bil odvisen obstoj civilizacije, kajti kultura je veljala za minljiv dosežek,
ki lahko vsak trenutek podleže kaosu ali propadu. Recimo : na četrti dan
slavja so Najsvetejše napolnili svečeniki in pevci, ki so zapeli ep Enuma
eliš. Ta ep slavi zmago bogov nad kaosom, v zgodbi pa gre za simboličen
opis velike skrivnosti in sproščanja svete moči. Ker samega stva rjenja ni
mogoče opisati, saj nihče ni bil prisoten pri tem dogodku, ga je možno
razlagati samo preko simbolov in mitov. Omenjeni ep nudi nekaj uvida v
duhovnost, katera je bila prisotna toliko let pred prihodom krščanstva.
Čeprav je zgodba o stvarjenju zelo drugače opisana v Koranu ali Svetem
pismu, ti miti dejansko niso izginili, ampak so dobili preobleko v
monoteistični obliki in ta je veliko pozneje postala del zgodovine Boga .
(Armstrong 2003, 27–29) Zgodba se začne s samim stvarjenjem bogov.
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Ta tema je imela zelo pomembno vlogo v judovski in krščanski mistiki.
Kot pravi Enima eliš, so bogovi na začetku v nekaj dneh nastali iz
brezoblične vodne širjave, iz snovi, ki je zelo božanska. Pozneje se v
Svetem pismu, v babilonskem mitu, stvarjenje ni zgodilo iz nič. Ta
predstava je bila tuja starodavnemu svetu. Pred bogovi in ljudmi od
nekdaj obstaja sveta, surova snov. Babilonci si predstavljajo to snov kot
neko močvaro, ki nenehno grozi s poplavami, k i bi odplavile krhko delo
človeških rok. V epu Enuma eliš kaos ni ognjena, kipeča gmota, ampak
je razmočena godlja, ki nima meje, oblike ali osebnosti. Iz te prapustinje
so se rodili trije bogovi, in sicer Apsu, njegova družica Tiamat in Mumu.
Ti trije bogovi so samo neizklesan model, kater ega je treba izpolniti.
Imeni Apsu in Tiamat lahko prevedemo kot prepad, praznina ali zaliv
brez dna. Bogovi so bili še resnično nedejavni in neizpopolnjeni, brez
izoblikovane osebnosti. Sčasoma nastanejo tudi drugi bogovi, ki im ajo
veliko vlogo v zgodovini našega Boga. Novi bogovi nastanejo drug iz
drugega. V božanski tradiciji je vsak novi bog bolj popolnejši od
prejšnjega. Prva se pojavita Lahmu in Lahamu , kar pomeni mulj; kot
voda in zemlja sta bili vedno zmešani skupaj. S ledita jima Anšer in Kišar
kot obzorje neba in morja. Na koncu pa prideta š e Anu in Ea kot nebo in
zemlja. Božanski svet je imel nebo, reke ter zemlja pa so ločene in se
razlikujejo med seboj. Stvarjenje se tukaj šele začenja, zakaj manjši
bogovi se uprejo večjim. Rezultat bojev prines e obstoj ljudi iz trupla
Tiamate, ki jo ustvari novi svet. Marduk, ki je odprl truplo in s tem odprl
novi svet, ustvari tudi zakone, da bo na svetu mir in red. Ker zmaga še ni
bila popolna, je bilo treba vsako leto s posebnimi obredi vse obnoviti. V
Babilonu

bogovi

zgradijo

veliki

tempelj

za

nebeško

obredje ;

v

Mardukovo čast tako nastane tuzemski tempelj , ki je simbol neskončnih
nebes. Ko Marduk zavzame svoj prestol , takoj poskrbi za red in zakone;
Babilon naredi za božji dom in poskrbi za obred, ki bogovom zagotovi
mesto v vesolju. Da si zagotovi mir in red, ga morajo ubogati vsi bogovi.
Ta mit opozarja na globok pomen civilizacije, katero so dojemali
Babilonci. Obredi, ki so jih obhajali ob novem letu, so izvirali še iz časa
pred človekovim stvarjenjem. Zapisani so bili v naravo samo, k ateri so

22

se morali podrediti celo bogovi. Mit odraža prepričanje Babiloncev, da je
Babilon sveti kraj, središče sveta in bogov. To pojmovanje je bistvenega
pomena za vse starodavne civilizacije in verovanjske sisteme. Ob svetem
mestu se ljudje počutijo bolj tesno povezani s svetimi silami kot izvorom
vsega stvarstva in moči. To je pomemben dejavnik tudi za vse tri
enoboštvene religije našega Boga. Marduk je tudi stvaritelj ljudi, kajti,
ko ujame drugega boga, ga ubije i n njegovo božansko kri pomeša s
prahom in iz tega ustvari človeka. V tem mitu je skrita tudi trohica
humorja, saj so ljudje narejeni iz boga, ki je bil znan kot najneumnejši in
nesposoben, kar nakazuje, da ljudje le nismo taka krona stvarstva. Po
drugi strani pa pomeni, da je človek nastal iz božanske snovi, zato je
tudi vsaj malo božanski. Zato med ljudmi in bogovi skoraj ni prepada,
saj svet, ljudje in bogovi izvirajo iz iste božanske snovi. Poganski svet je
celosten, ni razlik in ločevanj v neki ontološk i sferi, božje se ne
razlikuje dosti od človeškega. Zato ni bilo potrebe po posebnem
razodetju bogov ali po kakem božanskem zakonu. Edina razlika je bila v
tem, da so bili bogovi nesmrtni in mogočnejši. Mit o Marduku in
Tiamatu je vplival tudi na Kanaance. Ti so namreč pripovedovali skoraj
identično zgodbo, samo da je bilo njihovim bogovom drugače ime. Bog
plodnosti in nevihte Baalu-Habadu je v Svetem pismu tudi omenjen, samo
ne v pozitivni luči. Zgodba bitke Baala z Jam Naharjem, bogovom morja
in rek, je zapisana na tablicah iz 14. stoletja pred našim štetjem. V
glavnem, okoli Baalova in njegovih dejanj ali b ojev je kar nekaj različic.

Ena pripoved o Baalu je tista, ko se ta vrne od mrtvih in pride nazaj k
svoji boginji, kar predstavlja različico združitve moškega in ženske ; v
starem Kanaanu so to obhajali z obrednimi spolnimi rituali.

S

posnemanjem bogov so hoteli biti boj proti jalovosti ter s tem zagotoviti
stvarjenje in plodnost sveta. Smrt boga in njegova zmagoslavna vrnitev
nazaj v svet bogov sta bila stalna verska motiva v mnogih kulturah.
Pojavila sta se tudi v popolnoma drugačni religiji edinega Boga judov,
kristjanov

in

muslimanov.

Abraham

je

začetnik

religije

po

svetopisemskem izročilu, ko zapusti Ur in se naseli v Kanaanu med 20.
23

in 19. stoletjem pr. Kr. Čeprav se o Abrahamu ne ve dosti, se sklepa, da
je bil poglavar nomadskega plemena, ki odpelje svoje ljudstvo iz
Mezopotamije proti Sredozemlju ob koncu 3. tisočletja pr. n. št. Ti
nomadi

so

govorili

zahodnosemitske

jezike,

med

drugim

tudi

hebrejščino. Bili so drugačni od preostalih nomadov, saj so bili kulturno
na višji ravni kot večina prebivalcev v puščavi. V Prvi Mojzesovi knjigi
zgodbe opisujejo Abrahama kot plačanca sodomskega kralja ter njegove
pogoste spore z oblastmi iz Kanaana in bližnjih dežel. Po smrti žene Sare
je Abraham kupil zemljo v Hebronu, kar je današnji Zahod ni del brega v
Jordanu. Izročilo o Abrahamu in njegovih bližnjih potomcih v Prvi
Mojzesovi knjigi pravi, da so prvi Hebrejci Kanaan oziroma današnji
Izrael poselili v treh glavnih valovih. Prvi, okoli leta 800 pr. Kr. je
povezan z Abrahamom in Hebronom. Drugi je povezan z Abrahamovim
vnukom Jakobom, ki je bil kasneje preimenovan v Izraela. V Svetem
pismu je zapisano, da so Jakobovi sinovi postali predniki dvanajstih
Izraelovih rodov, ki pa so se pred hudo lakoto umaknili iz Kanaana v
Egipt. Sodeč po Svetem pismu jih Egipčani zasužnjijo, reši jih pa Jahve,
bog njihovega voditelja Mojzesa. Potem ko so vdrli v Kan aan, so se
povezali s tamkajšnjimi Hebrejci in postali znani kot Izraelci. Sveto
pismo jasno pove, da so starodavni Izraelci zveza različnih etničnih
skupin, katere je povezala zvestoba Mojzesovemu Jahveju. Čeprav je
bilo Sveto pismo zapisano več stoletij pozneje, približno v 8. stoletju pr.
n. št., je nedvoumno zasnovano na starejših virih. V nadaljevanju bom na
kratko napisala nekaj vrstic o Svetem pismu Stare zaveze.
Svetopisemski strokovnjaki v 19. stoletju iznajdejo novo metodo, s
katero so ločili štiri različne vire prvih petih knjig Svetega pisma:
Geneza, Eksodus, Levitik, Numeri in Devteronomij. Te so bile v 5.
stoletju pr.Kr. združene v eno besedilo, ki ga poznamo kot Peteroknjižje.
Pred kritično metodo ni bilo nikjer obrazloženo, zakaj sta v Svetem
pismu dve razlagi določenih trenutkov, kot sta na primer dve različici
zgodbe o stvarjenju ali o svetovnem potopu, in predvsem, zakaj so v
Svetem pismu nasprotujoče si trditve. Dejstvo je, da sta dva avtorja
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Svetega pisma, in sicer je en znan kot jahvist ali J, ker svojega Boga
imenuje Jahve, drugi pa je elohist ali H, ker svojega Boga imenuje
Elohim. Če še malo razčlenimo ime Jahve, saj je v Svetem pismu
dostikrat nejasno glede tega, ali sta Abraham in Mojzes častila istega
Boga. Abraham v Svetem pismu velja za izredno vernega človeka. Danes
vera deluje kot razumski pristop k določenemu nauku, ampak kot smo
videli, je vera v Boga za svetopisemske pisce mnogo več. Ko
poveličujejo Abrahamovo vero, s tem ne hvalijo njegove pravovernosti ,
ampak predanost v smislu vere v neko osebo ali ideal. Abraham velja za
zelo vernega človeka, zaradi svoje slepe vere v Boga in svoje obljube, ki
se danes nemalo kateremu zdijo nesmiselne. Kako bi sicer Abraham
lahko ob neplodni ženi Sari postal oče mogočnega naroda. Abraham je
neizmerno zaupal v božjo voljo, tudi ob njegovih krutih zahtevah, kot
recimo, ko mu je zaukazal ubiti prvorojenca Izaka. Žrtvovanje ljudi je
bilo v poganskem svetu zelo pogosto in razširjeno, kljub svoji krutosti pa
je imelo v ozadju določen namen in razlog. Prvi otrok je v tistih časih
veljal za božjega potomca. Bog naj bi oplodil mater na prvo noč v znak
svoje pravice do prve noči. Ker pa je spočetje otroka boga izčrpalo, so
prvorojence ponavadi vrnili k njegovemu božanskemu očetu, da bi mu
povrnili moč in zagotovili kroženje mane. Izak pa ni bil pojmovan kot
prvi božji otrok v zakonu, ampak kot dar. Zato je bilo samo darovanje
nesmiselno, ker ni bilo potrebe po obnovitvi božanske energije. S samim
žrtvovanjem bi se izgubil smisel vseh obljub, ki jih j e dal Bog
Abrahamu, kateri naj bi postal oče velikega naroda. Abrahamov Bog je
bil tako ali tako drugačna kategorija in se je zelo razlikoval od drugih
bogov. On ni potreboval nobenih žrtvovanj, da bi se mu povrnile moči.
Ker pa Abraham zaupa Bogu, mu skoraj daruje svojega sina. Ampak Bog
pred samim dejanjem žrtvovanja Abrahamu nakaže, da je vreden biti oče
velikega ljudstva, kajti prestal je preizkušnjo. Taka zgodba ima danes
srhljivi zven, saj Boga prikazuje kot zelo okrutnega, muhastega, in ni
čudno, da Boga mnogi danes odklanjajo. Takih zgodb je Stara zaveza
polna. Ko Bog izpade maščevalno, okrutno, zahteva veliko, da izpolni
eno obljubo. Čeprav pripoved o Eksodusu prikazuje Boga v negativni
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luči, je zelo pomemben za vse tri enobožne - monoteistične religije. Bog
ne ostane krut in neusmiljen, ampak ga Izraelci spremenijo v simbol
sočutja in transcendence (Armstrong 2003, 25–60).

2.3

ROJSTVO IN RAZVOJ RELIGIJ

Dejstvo je, da brez dvoma obstaja neka naravna religioznost. Na primer ,
ko je ameriški vesoljec Borman letel proti mesecu, se mu je v
občudovanju stvarstva sama po sebi oblikovala molitev. Njegovo
hvalnico Bogu je po televiziji lahko občudovalo na milijone ljudi, kar je
tudi naredilo na številne velik vtis. Razmišljanja o neizmerni razsežnosti
vesolja, vse globlja tesnoba modernega človeka, meje znanstvenega
spoznanja, želja po novem znanju, ljubezni in življenju , je hrana za
religiozni plamen pri človeku. Lažje je obračunati s takimi stvar mi kot s
kakšno teorijo. To so vprašanja, ki imajo duhovni pomen in preko njih se
tudi razvija naravna religioznost. Danes ljudje mogoče manj doživljajo
občutje religioznosti ob mogočni nevihti, viharju, na gori, v soncu ali
mesecu. Religiozna razsežnost modernega človeka se kaže in išče o b
spoznanju naših mej vednosti, naše moči, ljubezni in v želji , da bi to
presežnost uvideli. Materializem, ateizem in scientizem pustijo skrivnost
bitja nerazložljivo. Če primerjamo kapljico in človeka , takoj vidimo
razliko. Obstoj kapljice vode je skrivno st, lahko jo stehtamo, preučimo,
izmerimo, spremenimo v paro, led, nevidno tvorbo – ampak s tem nismo
naredili koraka do razlage njenega skrivnostnega obstoja. Po drugi strani
je človek tako bitje, da z religijo lahko okorišča določen sloj ljudi, ki
zatira druge, spet marsikateremu je religija kot blažilec za njegovo
stisko, taka religija potem lahko hitro postane k ot opij. Ampak, če se iz
eksistencialnih vprašanj o bistvu življenja rodi vera, taka vera ne more
biti mamilo, ampak je kvečjemu vodik za dušo. Taka naravna religija je
kot teren, od koder se poganjajo religije. Podatki o rojstvu same religije
ne obstajajo, zakaj samo rojstvo je zavito v tančico skrivnosti. V
zgodnjem paleolitiku se kažejo zametki religije s pokopavanjem mrtvih s
hrano in drugimi osebnimi predmeti, ki so bili položeni v grobove, kar
26

nam nakazuje v vero v posmrtno življenje. Obstaja verjetnost, da so
ljudje verjeli v neki vpliv mrtvih ljudi, seveda nam pa vsa ta odkritja
grobov ne povedo preveč o religioznih idejah iz tistega obdobja.
Znanstveno ne moremo odkriti, kako je bilo z religioznostjo prvih rodov
človeštva. Če za primer pogledamo obstoj prvobitnih ljudstev, katera
trdijo, da so zanesljive pri če o začetkih religije; o sodobnih prvobitnih
ljudstvih vemo veliko, nič pa ne vemo o njihovih prednikih. Ko
preučujemo prve sledi človeštva, naletimo na dokaj kompleksne kulture,
ki so rezultat dolgega razvoja. Recimo, da danes obstaja ljudstvo, ki je
zakasnela priča absolutne prve človeške kulture, to pomeni, da to
ljudstvo ni duhovno na isti ravni, kot so bili njihovi predniki tisočletja
nazaj. Tako ne moremo iz današnjega stanja nekega prvobitnega ljudstva
zanesljivo trditi, da je to isto ljudstvo tisočletja nazaj delalo isto , kot
dela danes. Zato ne moremo iz sedanjega stanja prvobitnih ljudstev delati
zaključkov na podlagi

prvotnega stanja človeštva, ker se stvari

spreminjajo. Niti Pigmejci niti Avstralci nas ne morejo seznaniti z
mišljenjem prvega človeka. Posledično je vprašanje o religioznem stanju
človeka nerešljive narave. Če pa gledamo z vidika najdb stenskih slikarij
iz jam, lahko sklepamo, da se je človek zanimal za stvari, ki so presegale
njegov takratni materialni svet. Tukaj gre nedvomno za religiozno
vsebino. (Rode 1977, 15–17)
Najstarejše znane religije, po pisanih virih, so religije starih civilizacij
Egipta, Asirije, Babilonije, Perzije, Grčije, Rima, stare Indije itd. Pred
kakimi stotimi leti so začeli etnologi med drugim preučevati tudi religije
prvobitnih ljudstev, ki še obstajajo. Ugotavljajo, da so med temi
religijami in religijami starih civilizacij številne podobnosti in da po
prvobitnih ljudstvih, ki še danes obstajajo, lahko spoznamo prvotno
stanje civiliziranih religij. Prehod religije iz enega ljudstva na drugega
se kaže v družbenem napredku in ne v religiji sami. Družba se ni
razvijala zaradi religije, ampak so se religije razvijale zaradi družbenega
napredka. V religijah obeh omenjenih civilizacijah je opazna ista
osnovna struktura, in sicer: religiozna in krvna skupnost sta eno in isto.
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V kultu vidijo možnost preživetja skupnosti, življenje se odvija ob
številnih obredih, ki imajo tudi veliki pomen na življenje, skupnost
izraža svoj svetovni nazor v mitih. Bistvena razlika med prvobitnimi
ljudstvi in civilizacijami starih religij je v tem, da ljudstvo ni bilo več
isto. Pleme, ki je imelo še včeraj primitivno gospodarstvo in družbeno
ureditev, gre v korak s časom in si zgradi mesto ali ustvari imperij.
Družbeni napredek, nove družbene ureditve, uporaba kovin, izn ajdba
pisav ponese ljudstvo k novim življenjskim pogojem. Kot se spreminjajo
pogoji, se spreminja religija. Bogovi civiliziranega ljudstva postanejo
bolj izraziti, njihova vloga postane pomembn a v družbi. Razlike med
bogovi so bolj očitne, kot jih imajo pr vobitna ljudstva. Bogovi, ki so
nemalokrat varuhi mesta ali imperija, so poosebljeni ideal njihove
državnosti. Tako se religija pod vplivom družbe spremeni. Ostane sicer
vezana na narodno skupnost, ampak iz prvobitne religije postane religija
civiliziranega naroda. Prvobitna ljudstva so tista, ki so ustvarila mite,
obrede in simbole, ki prevzamejo religije civilizirane družbe. Od njih
smo torej povzeli simbolične predstave o božanskem, transcendentalnim,
daritve, kulte, molitve; zato so v tem primeru prvobitna ljudstva temelj
religiozne zgodovine človeštva. Iz tega temelja pa nastanejo religije
odrešenja, te, ki obstajajo še danes. Okoli 6. stoletja pr . Kr. nastane v
civiliziranem svetu od Indije, Sredozemlja, Kitajske ter do Perzije
izredno pomembna kulturna in religiozna sprememba. V dveh stoletjih se
na Kitajskem pojavita Konfucij in Lao-ce, v Indiji Upanišadi in Buda, v
Perziji Zoroaster in v Izrael u preroki Izaija, Ezekiel in Jeremija, v Grčiji
pa veliki tragiki in prvi filozofi. Na Daljnem vzhodu sta se pojavili
mistični religiji: veda in budizem; na Bližnjem vzhodu pa preroš ki
religiji v Perziji in Izraelu , v Grčiji pa imajo prve filozofe kot
racionalistične kritike religije. Za mistično religijo je značilna absolutna
vrednost neizraznega izkustva enosti z Absolutnim. Mistik lahko dojame
Absolutno kot bitje, kot nirvano, kot Nič ali pa kot Brahmo. Obredi in
miti v mistični religiji obstajajo, vendar so samo simbol bistvenega, ki je
združeno z božanstvom. V preroški religiji pa je značilna popolna
podložnost božjemu klicu, ki prihaja iz prerokovih ust. Monoteistična
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revolucija kot revolucija Boga se uveljavi le z revolucijo in ne s
postopnim razvojem. Bog prerokov je Bog, h kateremu se človek
spreobrne, potem ko je ta izničil vse malike. Obredi ostanejo, vendar
dobijo nove razsežnosti. Miti so odpravlje ni, v njih se vidijo blodnje
človeštva.

V

grški

racionalistični

kritiki

je

značilno priznavanje

absolutne vrednosti racionalnega spoznanja. Racionalno spoznanje ima
večjo vrednost kot notranje izkustvo mistika ali pa podrejanje božjemu
klicu, ki prihaja od preroka. Tako smo opazili, da imajo religije v svojem
prvotnem bistvu veliko skupnih prvin, ki so se pa tekom zgodovinskega
obdobja bodisi izmenjavale bodisi spreminjale. Mistične in preroške
religije prevzamejo veliko obrednih prvin od prejšnjih religij. Krščanstvo
je posebej videti kot religija, ki je prevzela mnogo tujih prvin. Prav tako
je omenjena religija dedič izraelskega preroštva, katero je vzklilo iz
božjega klica, ki ga je prinesel Jezus. Poglablja se z mističnim izkustvom
in razjasnjuje z racionalno kritiko (Rode 1977, 17–19). Rojstvo in razvoj
religij odpre ključno vprašanje, kdo je Bog in kako dokazati njegovo
bivanje ter obstoj. Na to vprašanje ni preprostega odgovora, so samo
špekulacije. Dejstvo je, da je Bog nedokazljiv , ampak, tudi če bi bil
dokazljiv, bi to bilo v škodo veri. Tukaj je tudi veliko dejstvo, da če se
hočemo

pogovarjati

o

smislu

človekovega

življenja,

se

moramo

pogovarjati tudi o Bogu. Vsi narodi na svetu, v preteklosti ali sedanjosti,
so ohranjali prastaro izročilo, da je poleg stvarnega sveta in bivajočih
vrst v njem tudi še nekoliko drugačno in popolnejše bitje, k i mu v
svojem jeziku pravimo Bog. Kakšne lastnostni lahko pripišemo temu
bitju, si je celotno človeštvo bolj kot v marsičem edino. Bogu se lahko
zahvalimo za svet, v katerem živimo, medtem ko On v njem biva le
zaradi lastne narave in ni nobenemu dolžan dokazovati svoje eksistence.
Dejstvo je, da Božje narave ne moremo prepoznati take, kot je sama v
sebi, da bi vedeli o njej, kaj je, zato lahko le rečemo, da je Bog tisto
nekaj, kar biva nad nami, je začetek vsega in je od vsega ločen. Bog je
največja skrivnost, ki obstaja. Veliki misleci pravijo, da Boga najbolje
spoznamo

takrat,

kadar

preprosto

(Janžekovič 2001, 156).
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uvidimo,

da

ga

ne

poznamo

2.4

POLITEIZEM

V Katoliški enciklopediji najdemo naslednji zapis o politeizmu in
ateizmu: »Formalni dogmatični ateizem izpodbija samega sebe in ni bil
nikoli de facto deležen razumske podpore večjega števila ljudi. Podobno
politeizem – čeprav zlahka požene korenine v ljudski domišljiji – ne
more nikoli zadovoljiti filozofskega duha.« ( Dawkins 2016, 42)
Človek na začetku časov je politeističen človek. Če primerjamo današnje
čase in čase od prvobitnih začetkov, se nam zdi , da je moral biti prvi
človek politeist in zato naj bi po tem prepričanju bila prva religija
človeštva politeizem ali idolatrija. Do koder segajo zapisi v zgodovino,
je bilo človeštvo univerzalno politeistično. Najverjetneje se v časih pred
samo iznajdbo pisave ali umetnostnih in znanstvenih odkritij res niso
ukvarjali s teizmi. Če pogledamo recimo divja plemena iz Amerike,
Afrike in Azije, vidimo, da vsi pripadajo malikovalstvu. Prav gotovo je z
napredovanjem človekove misli morala nevedna množica najprej gojiti
nekakšno klečeplazenje in nato konec koncev razširiti svoje pojmovanje
na tisto popolno bitje, ki je urejalo celoten sistem narave. Prav gotovo
je, da ljudje pred nastankom poljedelstva niso preučevali geometrije, da
se niso naseljevali v palače pred barakami in da najprej niso dojemali
božanstva kot nekaj močnega, ampak so potrebovali čas, da so dojeli, da
se njim božanstvo razkriva kot vsemogočno bitje , s človeškimi strastmi
in poželenji. Razum je zato postopno napredoval od slabega k boljšemu.
Na podlagi abstrakcije nepopolnega ljudje oblikujejo idejo popolnega.
Počasi so ljudje začeli razlikovati bolj plemenit ejša dela lastnega sistema
od slabših in tako so začeli prenašat i na božanstva samo plemenite in
požlahtnjene lastnosti. Adam, ki se je nenadoma zbudil v raju, je lahko s
presenečenjem opazoval prizore lepote narave, nebes, neba, ozračja in
navsezadnje svoje telo. Ampak neciviliziran človek, kot je bil na samem
družbenem

začetku,

na

katerega
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vplivajo

in

pritiskajo

številna

pomanjkanja in poželenja, nima časa občudovati vsa kdanji obraz narave.
Bolj so ljudje navajeni na naravo, manj jo želijo raziskovati. Torej, če je
narava popolna, je človek nima želje, kaj šele potrebe, raziskovati, saj je
na njo navajen že od samega rojstva. Ko pa pride do novosti, so
prestrašeni in za strahom pride drget, rotenje in žrtvovanje. Živali so za
njih vsakdanji pojav, zato v njih ne prebujajo religioznih čustev ali
nagnjenj. Če se te ljudi na primer vpraša , od kod izvirajo živali, bodo
rekli od parjenja staršev, ampak, od kod pa izvirajo starši te živali, ne
bodo vedeli odgovora, ker jih to ne zanima. Ne zanima jih izvor samega
sistema življenja ali zgradba univerzuma.
Različni neprijetni dogodki pripeljejo do nastanka politeizma in s tem k
sprejemanju raznih bogov. Viharji in nevihte uničujejo, kar sonce vzgoji.
Sonce uničuje, kar sta vzgojila rosa in dež. Vojna z drugim ljudstvom bi
utegnila biti koristna v času slabe letine, za kar so krive vremenske
razmere. Bolezni in kuga lahko utegnejo zdesetkati prebivalstvo , kljub
največjemu izobilju, kar so ga imeli v letih. Isto ljudstvo ni bilo to leto
uspešno na morju in na zemlji. To isto ljudstvo zdaj premaguje svoje
sovražnike in utegne prevzeti njihova najbolj uspešna orožja. Omenjeni
dogodki so tako različne narave in njihovo upravljanje, čemur bi lahko
rekli načrt božje previdnosti, je tako poln o različnih negotovosti, da je
treba kljub domnevi, da to vse upravljajo razumna bitja, priznati
protislovja v njihovih namerah; stalno bojevanje nasprotujočih se moči,
kesanje ali pa sprememba namer istega boga. Vsako ljudstvo ima svojega
boga, ki je podrejeno njegovi nevidni moči ali zastopniku. Seveda je ta
bog zelo nepredvidljiv, danes jih lahko ščiti, jutri pa več ne. Zato so
žrtve, obredi in ceremonije, najsi so izvedene do bro ali slabo, izvori
božjega favoriziranja ali sovraštva. Bogovi so krivi za vse dobro ali
slabo, ki ga odkrivamo v človeštvu. Tako lahko sklenemo misel, da je
politeizem ideja religiozne narave, katera izvira iz razmišljanj in videnj
vsakdanjega življenja, življenjskih dogodkov, tudi strah in upanje. Zato
vidimo, da se malikovalci zatekajo k nevidnemu posredniku, k neki
večji, višji moči. Vsak bog je dober za neko področje, na primer : Juno se
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naproša pri porokah, Mars se odziva na prošnje vojakov, kmetje
obdelujejo polja pod Cererinovo zaščito, trgovine poslujejo z dobičkom
pod Merkurjevim budnim očesom, Lucina uravnava rojstva in Neptun
sprejema prošnje mornarjev. Vsako božanstvo je t orej vodilo določenega
dogodka v življenju. Človeštvo je postavljeno na ta svet kot v veliko
gledališče, kjer se konstantno nekaj dogaja, čeravno so nam vzroki
določenih dogodkov dostikrat prikriti, tudi zadostne modrosti ne
premoremo, da bi preprečili zlo, ki nam stalno preti. Neprestano smo v
nihanju med zdravjem in boleznijo, med življenjem in smrtjo, med
bogastvom in pomanjkanjem; vse to nam je dano iz neznanega razloga.
Ti, nam neznani vzroki, potem pogosto postanejo stalni predmet naših
upov in bojazni. Medtem ko smo v skrbeh, ker nas skrbi določen
dogodek in so naše strasti vznemirjene, je naša domišljija enako
zaposlena z oblikovanjem idej o teh močeh , od katerih smo odvisni. V
človeku obstaja težnja, da vsa ta božanska bitja počloveči oziroma da si
predstavlja bitja, podobna njemu samemu. Ljudje lahko z lahkoto
prepoznajo človeške obraze na mesecu, vojake v oblakih in človek lahko
brez težav po svoji naravni nagnjenosti pripiše določenim dogodkom , ki
nas razveselijo ali razžalostijo, zla nagnjenja ali srečnost. Ti neznani
vzroki nam vzbujajo neznana občutja in venomer zaposlujejo našo misel.
Ni dolgo tega, ko so ljudje pripisovali bogovom mišljenje, um, strast in
celo človekove podobe, vse z namenom , da so nam čim bolj podobni.
Glede na to, da v človekovem življenju vlada naključje in odtenek
misterioznosti, ni čudno, da obstaja praznoverje; to lahko opazimo pri
hazarderjih ali mornarjih, ki so od vseh ljudi najmanj sposobni resn ega
razmisleka in so polni lahkomiselnosti ter praznoverja. Vsako človeško
življenje je pred ustanovitvijo reda in dobrega vladanja predmet srečnih
naključij. Čisto normalno je, da je v barbarskem svetu vladalo
praznoverje. Človeka neizmerno zanimajo skrite sile, katere razpolagajo
z njegovim življenjem, najsi je dobro ali slabo. Nepoučeni ljudje, ki jih
ne zanima anatomija ali astronomija, bodo slepi za obstoj najvišjega
stvarnika, ki sam s svojo voljo in močjo dela red celotnemu stvarstvu.
Ideja o enem Bogu je za njih preveč veličastna in nerazumljena, sploh da
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bi razumeli delovanje enega Boga. Predpostavljajo si, da so njihovi
bogovi, čeprav so nevidni, podobni ljudem in imajo vse človeške prvine
kot navaden človek. Vsak od bogov je pomemben za določeno sfero
človekove usode. Prav tako ima vsak od njih prostor v množici lokalnih
božanstev. Politeizem tukaj izvrstno sovpada in vlada nad neizobraženim
človekom, ki išče uteho v njem.
Svet naj bi bil po čudoviti domiselnosti naravnih objektov plod
božanskih bitij, katera so izvor vsega stvarstva. Preprosti mitologi sicer
ne odobravajo te ideologije. V njihovem mišljenju so plodovi narave,
izvor vsega, torej sonce, mesec, zvezde so bogovi, v drevju živijo
drevesne nimfe, v studencih živijo vodna bitja in v očeh ljudstva so
pogosto opice, mačke, psi in druge živali svete ter postanejo bogovi
oziroma ljudi navdajajo z religioznim spoštovanjem. Tako so ljudje
nagnjeni k temu, da kakor priznavajo nevidne umne stvari v naravi kot
svete, lahko tudi posvetijo čutne, vidne predmete in jih povezujejo z
nevidnimi silami. Ko vstopimo v politeistični sistem, hitro opazimo
nekakšno porazdelitev različnih področij med posamezna božanstva.
Tako je recimo bog vojne upodobljen kot srdit in mogočen, krut ter
silovit. Bog pesništva je upodobljen kot eleganten, spreten z besedami,
uglajen in privlačen. Bog trgovine je nemalokrat upodobljen kot slepar in
goljuf. Seveda so bogovi vzvišeni in nad človeškimi bitji, tako ni nič
čudnega, če jih malikujejo, kujejo v zvezde, jim izkazujejo hvaležnost,
jih postavljajo na piedestal ob bok junakom in dobrotnikom ; včasih celo
človeka s kakšnimi dosežki, kot je junaška drža ali dobrota, pahnejo v
svet bogov. Velika večina antičnih bogov so bili prej ljudje , ki so
opozorili na sebe z določenimi dejanji in ljudje so jih prav po božje
začeli častiti. Zgodbe teh ljudi so ponavadi polne dogodivščin , katere so
nemalokrat popačene s strani izročila in fanatično povzdignjene , ter so
sčasoma postale mit, posebej, če so šle skozi roke pesnikov, alegorikov
in svečenikov, ki so znali izkoristiti začudenje in osuplost množice in jih
dodatno začiniti. Kasneje na sceno stopijo kiparji in slikarji, ki so zraven
pristavili svoj lonček. Ljudem njihova božanstva približajo s tem, da

33

dajo človeškost božanstvom, jih popredmetijo. Ampak v grobih in
barbarskih časih so ljudje čutili pomanjkanje te umetnosti in so
obožanstvenili rastline, živali in celo grobo, neorganizirano materijo.
Tako na primer Sirci ne bi nikoli častili Heliogabalusa, kateri postane
predmet globoke pobožnosti, in ga ljudje zagotovo ne bi dojemali kot
sončnega boga, če bi bila umetnost tistega časa že v takem napredku.
Načela politeizma so torej bila utemeljena iz človeške narave in so bila
bolj ali manj odvisna od muhavosti ali naključij. Glede vzrokov, ki se
dogajajo v vsakodnevnem življenju človeka, smo zelo negotovi, ker ne
vemo obrazložiti njihovega obstoja, niti, zakaj se dogajajo srečni ali
nesrečni trenutki, zato jih preprosto pripišemo bogovom, ki so neizmerno
podobni nam, ampak imajo to veliko moč in modrost, da lahko počnejo
skrivnostne reči, ki so navadnemu človeku nejasne. Vsi vplivi omejenih
dejavnikov

in

bližina

človeških

slabosti

pripelje jo

do

različnih

porazdelitev ter delitev oblasti in tako pridejo ljudje do svojih alegorij. Z
istimi načeli smrtnike, ki imajo v rokah oblast, bogastvo, vpliv, pogum,
razum ali pa so narodni junaki, oblečejo v mitološk a izročila in
bajeslovno pripovedko. Malikovalci si med seboj niso dosti različni, ne
glede na to, ali jih ločijo kulturne razlike ali razlike v dobi , kjer živijo,
oziroma razlike v pokrajinah. Grška in rimska mitologija se ni sta dosti
razlikovali. Kamor koli si prišel, si našel svojega boga, najsi je bil to
Merkur ali Venera, lahko je bil Mars ali pa Neptun, ne glede na
imenovanje bogov. Sam nauk o najvišjem bogu, stvarniku narave, je zelo
star in razširjen. Najbolj je bil razširjen med velikimi in gosto
poseljenimi ljudstvi, kjer je prevzel vse stanove in plasti družbe; čeprav
svojega uspeha ne dolguje prevladujoči sili nevidnega uma. Če boste v
Evropi vprašali kakšnega neizobraženega človeka, zakaj veruje v
vsemogočnega stvarnika sveta, ne bo omenil lepote vzrokov, za katere
verjetno sploh ne ve, ampak vam bo dal svoje roke in razmišljal o
prožnosti in različnosti prstov, o zgradbi roke, zakaj je prst uporaben, za
kaj je namenjen; kajti na to je že dolgo navajen in vse to opazuje
brezbrižno in ravnodušno. Povedal bo o smrti kakšnega znanca, za
nesrečo soseda ali pa pretirano sušo določenega letnega obdobja, za mraz
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in deževje lanskega leta. Ta človek bo to vse našteto pripisoval
neposrednemu delovanju božje previdnosti. Mnogi teisti, celo tisti
najbolj uglajeni in izobraženi, so zanikali posebno božjo previdnost in
zagovarjali mnenja, da je Vladarjev duh ali prvo načelo vseh stvari tisto ,
ki je utrdilo vse zakone, s katerimi vlada narava, in je tem zakonom dalo
prosto pot, da nikoli ne motijo utrjenega reda dogodkov. Glavni dokaz v
korist teizma so ista načela, ki nam omogočajo odgovoriti na ugovore
proti njemu. Kot je dejal lord Bacon: malo filozofije naredi iz človeka
ateista in mnogo filozofije ga pobota z religijo. Ljudi, k i so jih učili
praznoverskih predsodkov, so zgrešili pravi poudarek in so potem po
razočaranju ugotovili, da je tok narave urejen in uniformen, zato so
začeli omahovati v svojem verovanju in tako izgubili vero. Ampak , ko so
se ljudje malo bolj poučili in so uvideli, da je ta urejenost in informnost
najstrožji preizkus načrtovanja in najvišjega uma, so se vrnili k svoji
veri, katero so že opustili. Potresi, nered v d ružbi, čudeži, nenavadni
dogodki v naravi sicer nasprotujejo načrtu najvišjega boga, ampak so ti
dogodki tisti, ki vzbujajo v človeštvu najvišje religiozno čustvo , čeprav
so

taki

dogodki

neznanka

in

so

nerazložljive

narave.

Blaznost,

pobesnelost, jeza in razvneta domišljija sicer ponižajo človeka na raven
zveri, ampak so ta stanja tista, v katerih lahko neposredno občujemo z
božanstvom. Z vidika preprostih ljudi, ki so sprejela teistični nauk, je ta
grajen na iracionalnih in praznoverskih načelih, katera ne bodo nikoli z
dokazovanjem privedla do teizma, kajti to lahko stori le zanesljiva moč
mišljenja. Ljudstvo, ki veruje v malike, verjame sicer v obstoj
posameznih božanstev, lahko tudi v enega samega Boga, ki je na poseben
način oboževan in čaščen. Taka ljudstva mislijo, da je v posebni
porazdelitvi moči in ozemlja med bogovi in da milost in obstoj njihove
družbe spada pod tisto posebno božanstvo, čeravno vsi ti predmeti in
okoliške stvari predstavljajo enega samega boga, kateri postane najvišji
vladar vseh preostalih stvari. Ljudje pretiravajo v čaščenju tega vladarja
vseh vladarjev, kajti vedno iznajdejo nove načine za laskanje bogu.
Politeizem ali malikovanje, ki temelji na ljuds kem izročilu, sicer
dostikrat vodi v prevare na račun lahkovernosti , ampak ima to prednost,
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da z omejevanjem moči in nalog svojih božanstev čisto naravno dopušča
bogove drugih ljudstev ter si z njimi deli njihovo božanstvenost.
Posledično postanejo obredi, slovesnosti in izročila združljiva. Na drugi
strani pa teizem temu nasprotuje, saj ta sistem dovoljuje le eno
božanstvo, popoln razum in dobroto ter tako s tem tudi izžene vso
lahkomiselnost, nespametnost in nečloveškost ter tako postavi pred ljudi
najbolj vzvišenega glede na pravičnost in modrost. Ker je v sistemu
samo en predmet čaščenja, je čaščenje drugih božanstev nesmiselno in
brezbožno. Avtor meni, da se na podlagi primerjave med teizmom in
malikovalstvom izoblikuje naslednja ideja, k i jo bom zapisala nadalje.
Tam, kjer je božanstvo predstavljeno kot nekaj najvišjega, edino in
visoko nad človekom, je lahko ta vera sposobna potopiti človeškega duha
v najglobljo ponižanost, podrejenost, pokoro in pasivno trpljenje po
zgledu meniških kreposti, ki naj bi bile edine za človeka spremenljive
kreposti. Tam, kjer pa menijo, da so bogovi le nekaj malo nad človekom
oziroma so skorajda na isti stopnji kot človek, se lahko človek počuti,
kot da ga bogovi nagovarjajo. Machiavelli je trdil, da je krščanski nauk
(gre za katolike, saj drugega ni poznal) priporočal pasivni pogum in
trpljenje, ki podrejata človekovega duha ter ga pripravljata za suženjstvo
in podrejenost. Ugotovitev bi lahko imeli za upravičeno, če se v družbi
ne bi kazale druge okoliščine, ki nadzirajo duha in značaj religije (Hume
2001, 9–75).

2.5

TOTEMIZEM IN TABU

Tabu je termin polinezijskega izvora in je razdeljen na dva dela; po eni
strani pomeni svet, posvečen, po drugi pa grozljiv, nevaren, nečist in
prepovedan. Tako, da se tabu nekako izraža v prepovedih in omejitvah.
Zloženka sveti strah nekako sovpada s tabujem. Restrikcije tabuja niso
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religiozne ali moralne narave. Niso torej izvedljive na prepoved
kakšnega boga, ampak pridejo same od sebe; od moralne prepovedi jih
ločuje odsotnost uvrščanja v sistem, ki to sledenje zapovedi nasploh
razglasi za nujno. Tabujske prepovedi izhajajo iz neznanega razloga, so
nerazumljive in se zdijo samoumevne vsakomur, ki je pod njihovim
gospostvom. Wundt je tabu označil za najstarejši nenap isan kodeks
človeštva in tako velja domneva, da je tabu starejši od vseh bogov in je
obstajal tudi pred vsako religijo. Nadaljnje se Sigmund Freud opira na
antropologa Northcote W. Thomasa, ki je zapisal naslednje: »Strogo
vzeto tabu zajema le a) sveti (ali nečisti) značaj oseb ali reči, b) vrsto
restrikcije, ki izvira iz tega značaja in c) svetost (ali nečistost), ki izhaja
iz kršitve te prepovedi.« (Freud 2007, 71) V nadaljevanju Freud v knjigi
Spisi o družbi in religiji citira antropologa Thomasa, ki je zapisal
naslednje: »V nekem nadaljnjem smislu lahko ločujemo tri različne vrste
tabuja:
1) Naravi ali neposredni tabu, ki je posledica skrivnostne moči (mana),
ki se drži neke osebe ali reči;
2) preneseni ali posredni tabu, ki prav tako izvira iz iste m oči, a je bodisi
a) pridobljen ali pa b) prenesen preko duhovnika, poglavarja ali nekoga
drugega;
3) končno je tu tabu, ki drži sredino med ostalima dvema, ko namreč
prideta v obzir oba dejavnika, kot na primer, ko si moški prilasti
žensko...« (Freud 2007, 71) Sicer lahko tabu apliciramo na ritualne
prepovedi, ampak vsega tega, kar bi bilo bolje imenovati religi ozna
prepoved, ne moremo šteti k tabuju. Nadalje avtor z naslednjimi
besedami opisuje: »Cilji tabuja so raznovrstni: 1.Neposredni tabuji
služijo:
a) zaščiti pomembnih oseb, kot so poglavarji in duhovniki, ter predmetov
ipd. pred morebitnimi poškodbami;
b) varovanju šibkih – žensk, otrok in običajnih ljudi nasploh – pred
množično mano (magično močjo) duhovnikov in poglavarjev;
c) varovanju pred nevarnostmi, ki so povezane z dotikanjem trupel, z
uživanjem določenih jedi itd.;
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d) kot zagotovilo zoper kaljenje pomembnih življenjskih dogodkov, kot
so rojstvo, posvetitev moških, poroka, spolne aktivnosti;
e) zaščiti človeških bitij pred močjo ali jezo bogov in demonov;
f) varovanju še nerojenih in majhnih otrok zoper raznovrstne nevarnosti,
ki jim grozijo zaradi njihove posebne simpatetične odvisnosti od svojih
staršev, če ti na primer počnejo določene reči ali pojejo določeno hrano,
katere zaužitje, bi lahko na otroke preneslo posebne značilnosti.
Tabuji so rabljeni kot zaščita lastnine nekega posameznika, njegovih
orodij, njegovega polja itd. pred tatovi..« (Freud 2007, 71) Kršitev
tabuja se je najbrž kaznovala po notranjem avtomatičnem delovanju.
Kršeni tabu se maščuje sam. Kasneje , ko se k temu pridružijo še
predstave bogov in demonov, se začne s strani božanstev pričakovati
avtomatična kazen. V ostalih primerih pa družba sama vzame zakon v
svoje roke in kaznuje kršitelja, zato lahko tudi tabu pojmujemo kot prvi
kazenski sistem človeštva. Določene kršitve, ki izhajajo iz tabuja, so
lahko preprečene s pokoro in obredi očiščevanja. Tabuji so bili povezani
z magijo oziroma s čarobno močjo, katera se drži določenih oseb ali
bogov. Tako so lahko na primer kralji in duhovniki bili nosilci izjemne
moči in so imeli možnost stopiti v neposredni stik s to močjo, kar je pa
lahko pomenilo smrt za podložnike oziroma kršitelje. Pri tabuju gre za
neke vrste omejitev, ki se ji prvobitna ljudstva pokoravajo, zakaj se ji
pokoravajo in iz kakšnega razlo ga ne vedo, vedo samo to, da njim je to
ali ono prepovedano, niti njim ne pade na misel, da bi se povprašali po
tej prepovedi, pokoravanje se jim samoumevno in prepričani so, da če
tega ne bodo počeli, bo kršitev kaznovana huje. Beseda tabu označuje
tudi delček duševnega življenja, ki resnično ni videti blizu našemu
razumevanju. (Freud 2007, 71−152)
Totemizem je mogoče formulirati nekako tako: »Kako so primitivni
ljudje prišli do tega, da so sebe (svoja plemena) poimenovali po živalih,
rastlinah, neživih elementih?« (153) Freud nadalje povzema J. Piklerja,
ki je zapisal: »Ljudje so potrebovali trajno ime za skupnosti in individue,
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ki ga je bilo mogoče pisno fiksirati .. Tako tote mizem ne izvira iz
religiozne, temveč iz stvarne vsakdanje potrebe človeštva. Jedro
totemizma, poimenovanje, je posledica primitivne tehnike pisave. K
značaju totema sodi tudi lahko upodobljiv pisni znak. A šele ko so si
divjaki nadeli ime živali, so od tod izpeljali idejo sorodstva s to živaljo.«
(154) Najbolj vredno teorijo glede totemizma je razvil A. Lang, ki pravi,
da je sprva vseeno, kako so razni klani prišli do svojih živalskih imen.
Imeli so jih, od kod so pa imena prišla, pa niso znali razložiti. Izvor teh
imen je bil namreč pozabljen. Imena teh divjakov niso takega pomena ,
kot so danes naša imena nam, njihova imena izražajo nekaj pomenljivega
in bistvenega, saj je ime osebe njegova poglavitna sestavina, lahko je
tudi del njegove duše. Enakost z živalskimi imeni je prvobitne ljudi
verjetno pripeljala k domnevi o skrivnostni , a pomenljivi vezi med njimi
in živalsko vrsto. Torej skupinska živalska imena neznanega izvora, vera
v transcendentalno povezavo med živalmi in ljudmi istega imena ter vera
v krvno povezanost so bili dejavniki, ki so pogumno pomagali vzkliti
totemizmu (153−157).
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3.

O ČLOVEKU

Avtor na začetku poglavja lepo povzame misel uredništva Literarne
gazete, ki se jim je porodila ob okrogli mizi, in sicer: »Živimo sredi 20.
stoletja, to je stoletje kjer imamo razčiščene že vse pojme o številnih in
neskončno

oddaljenih

galaksij ah,

odkrit

imamo

ultramikroskopsko

drobcen svet atomov, imamo nešteto razprav o množici bitij , ki živijo ali
so živela na našem planetu, poznamo celotni kemični sestav in zakone
gibanja ozvezdij, katera so od nas oddaljena na milijone svetlobnih let,
ampak kljub temu še ne vemo, kaj si ti sam – človek?« (Trstenjak 1994,
7) Človek se že od svoje najbolj primitivne stopnje v razvoju razlikuje
od živali, in sicer po tem, da za samim seboj pušča znamenja, ki nam ne
samo povedo, kako je živel, ampak tudi, kako je takrat mislil in deloval.
Sledovi so nekaj trpnega, so bolj odtisi živalskih teles , ki zavzemajo
neki prostor in s svojo obliko in gibanjem puščajo sledi ; so nekaj
materialnega, snovnega. Medtem ko so znamenja nekaj dejavnega in so
izraz posebne dejavnosti, ki pušča za sabo oblike, kakršne telo ni
zmožno pustiti za seboj. Že na primer najprimitivnejše orodje prvega
človeka je bilo oblikovano na način, kakršn ega narava kamnov in kosti
nikoli ne oblikuje. Vsako orodje je pokazatelj tega, kar je hotel človek z
njim početi, je znamenje ciljev, katerim naj bi služil, in s tem je
utelešeni izraz misli ter načrtov in je potem prej ko slej utelešenje
človeškega duha. V orodju se torej javlja človekov duh s silo razuma.
Skozi napredek človekovega obvladovanj a narave se kaže tudi več
znamenj njegovega duha, ki spremljajo njegovo zgodovino in katera
govorijo kasneje poznejšim rodovom skozi tisočletja. Človek je dejansko
edinstveno bitje, saj je kaj kmalu potem , ko se je dvignil iz ravni živali
in postavil na noge, začel za sabo puščati ne samo sledi stopinj , ampak
tudi znamenja svojih rok, s katerimi je začel grabiti, prijemati, delati,
oblikovati in v vse je vtisnil svojo misel ter voljo. Ljudje iz moderne
dobe hodimo po stopinjah veličine svojih prednikov, saj so nam predniki
za sabo pustili neverjetno paleto simbolov.
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Prvo človekovo znamenje je bil ogenj, katerega ni sam o dkril, ampak mu
je bil podarjen z neba. Blisk je prišel z neba in zanetil ogenj ter prepodil
nevarne živali, kar je človek vzel kot znamenje in si ga prisvojil. Ob
najstarejših najdbah orodja lahko najdemo tudi sledove ognja. Če ga
takrat še ni znal zanetiti, ga je pa uporabljal v korist pridobivanja
svetlobe. Slikarije v temnih jamah so lahko nastale zgolj s pomočjo
svetlobe. Človek je uporabljal ogenj kot toplotni vir, ob njem se je grel
ter v desettisočletjih razvoja začel peči ter kuhati hrano; predvsem pa ga
je uporabljal kot obrambo pred sovražnimi živalmi, k i so se ob pogledu
na vroči ogenj splašile in zbežale. Ta prva in najbolj o snovna najdba je
dober dokaz, da človek sam sebe resnično prekaša in se transcendira
preko sebe. Človek ognja ni uporabljal samo za svoje življenjske
potrebe, ampak ga je tudi nekako znal posnemati v osebnem življenju. Če
gremo nazaj v zgodovino, lahko vidimo raznorazne pojave čaranja in
hipnotiziranja z očmi. (Trstenjak 1994, 7−35) Vsa zgodovina človeške
misli, posebno v njenih osnovnih panogah, kot so religija, umetnost in
filozofija, nenehno potrjuje človekovo potrebo po spraševanju, da bi
ugotovil razsežnosti lastne biti in smernice njegovega delovanja. Vsaka
misel o svetu, Bogu in razsežnosti človeka je usmerjen a v eno samcato
vprašanje, kaj človek je. Kako naj človek spozna svoje bistvo do
potankosti, da se bo lahko znašel v svoji lastni sestavljenosti in
zapletenosti tega sveta, v katerega je bil vržen? Človek je prvotni
problem človekove misli in njega je treba miselno določiti, vse drugo pa
je drugotnega pomena. Vsak človek se mora najprej ukvarjati s svojo
vrženostjo v svet, ki ga je zaznamovala z individualnostjo, svobodo in
končnostjo. Grki so pojem osebe (prosopon) uporabljali v gledališču,
kjer je to bila maska, torej v povezavi s preoblačenjem. Od tod tudi
pojem v rimski kulturi, kjer je pomenil vlogo in poleg proposona je
pomenil tudi figuro ter značaj. Tudi pri Rimljanih Cicero prevzame od
stoikov izraz persona (proposon – maska), ki ga razlaga kot vlogo, kjer
izpostavlja

štiri

vloge,

ki

pripadajo

osebi.

Prvi

dve

označujeta

značilnosti rodu, to je najprej um, potem pa tip zgradbe in značaj
človeka.
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Drugi

dve

značilnosti

sta

bolj

zunanje

narave

človeka,

kot

so

vsakokratne prilike iz okolja, in k temu tudi spada človekova vloga ter
tudi odločitve oziroma izbire. S temi vlogami je določena človekova
osebnost oziroma njegova vloga v okolju. Zgodnje krščanstvo pojem
osebe oblikuje po razpravah na prvih koncilih o Jezusovi osebi. Gre za
pojem narave (gr. Physis) in osebe (gr. Hypostasis). Na Kalcedonskem
koncilu leta 451 potrdijo, da sta v osebi Jezusa Kristusa združeni
človeška in božja resničnost, katero krščanska teologija imenuje
hipostatična unija. Tako lahko osebo pripisujemo človeku, Bogu in
angelom, torej inteligentnim bitjem. Zato je oseba umne narave
samostojna podstat in ta opredelitev znova uveljavlja grško izročilo
maske, kjer pa se izgublja pomen vloge, k i jo je uvedel Cicero. Od
Kalcedonskega koncila naprej se šteje, da je oseba tesno povezana z
Bogom. Podlaga temu je, da je človek narejen po Božji podobi in
Kristusovem učlovečenju. Srednji vek tako razume osebo, kot da je
ustvarjena po Božji podobi in izhaja neposredno od Boga in zato je tudi
vsaka oseba vredna popolnega spoštovanja. V visokem srednjem veku pa
oznaki maske in vloge zamenja dostojanstvo. V tem času vlada nauk, da
je bitje lastno le Bogu, ampak je vseeno pomanjkljivo, saj mu manjka
popolnost biti; zato je biti v odnosu do Boga, ki stoji nasproti. Po Lutru
je človek oseba šele v povezavi s Kristusom. V pozni antiki je pojem
osebe že označen za posameznega človeka kot osebo. V novem veku sta
Johne Locke in David Hume vplivala na pojmovanje človekove
identitete. Locke pravi, da je zavest temelj človekove identitete in
podobno razmišlja tudi Hume, vendar on poudarja, da zavest ni nič
drugega kot povezava posameznih zaznav, zato je človek sveženj
oziroma zbirka različnih zaznav, ki sledijo ena drugi s svetlobno
hitrostjo in so v večnem toku in gibanju. Potem pride Kant s svojimi
transcendentalnimi idejami, kjer je zavest še vedno zavest, seveda ne v
psihološkem smislu, ampak v transcendentalnem, torej so te ideje , kot so
svoboda, nesmrtnost in Bog tiste, ki so pogoj za razumevanje in
delovanje človeka, čeprav njihove vsebine resnično ne moremo razumeti
niti opisati.
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Torej je zavest o samem sebi osnovno izhodišče za samorazumevanje,
ampak po Kantu to lahko šele spoznamo v praktičnem in ne v
teoretičnem delovanju; subjekt se torej konstituira v transcendentalnem
jazu (Juhant 2006, 183−194).
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3.1 ČLOVEK KOT SIMBOLIČNO BITJE
Človek je bitje znamenj. Ves svet se mu kaže kot znamenje v celoti, tudi
v vseh pojavih in dogajanju. Vsako znamenje prihaja iz vsakdanjega
življenja; je kažipot, znamenje, ki ga usmerja in določa mesto ter govori
neko govorico. Včasih je ta govorica zelo

težko razumljiva in

skrivnostna ter jo mora človek z naporom razvozlati. Ves svet, velik in
majhen, živ in neživ, se z zgodovinskim obdobjem spreminja v
znamenja. Na sebe in svoje rojstvo gleda človeštvo skozi simbol ;. že od
pradavnine verjame, da je v znamenjih določena usoda posameznika.
Človek je v preteklosti videl sebe v raznih znamenjih, kot so na primer:
škorpijon, lev, tiger, tehtnica, strelec, vodnar, devica, dvojček, ampak
kot figure ozvezdij, ne pa kot sebe v znamenju človeka. Sodoben človek
pa sebe vidi, sploh ob doživljanju krize, kot sim bolično bitje, kot
znamenje in skrivnost. Simbolično bitje je tisto bitje, ki ga razlagamo in
primerjamo z drugim bitjem. Je bitje, ki samo v sebi ne najde dokončne
razlage, je polovica, odtrgan kos od drugega bitja , v katerem dobimo
odgovore za udeležbo v kupčiji ali dokončno utemeljitev nečesa.
Simbolično bitje torej s svojim obstojem in smislom meri preko sebe, v
območja višjega reda, v katerem dobi odgovor na pr avo podobo in
smisel. Človek je odprto bitje navzven in je dojemljiv za razne globlje
smisle in svobodo. Kot pravi Einstein – najlepše in najgloblje, kar človek
lahko doživi, je čustvo skrivnosti (Trstenjak 1985, 150). Ta pa je za
podlago religiji, umetnosti in znanosti. Tisti, ki trdi, da tega ni doživel,
se po Einsteinu lahko enači z mrtvecem al i slepcem. Čutiti, da je nekaj
za nas nedosegljivega in nedoživetega, čigar lepota in vzvišenost nas
dosega na posreden način, imenujemo religioznost; v tem smislu je vsak
religiozen. Človek živi v svetu simbolov, zato s svetom ne občuje
neposredno po fizičnem stiku, ampak po simbolih. Tukaj so izjeme le
biološke potrebe v smislu preživetja, kot so potreba po hrani, vodi ipd.
Torej, med človekom in fizičnim svetom je neka sredina in to je svet
simbolov, ki je kot neki tretji in vmesni posredovalni svet. To je svet
pomenov in smislov, besed, jezika, svet umetnosti, religije, socialnih in
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političnih sistemov. Celotni fizični svet , s katerim je človek obdan, od
okolice, stanovanj, prometnih znakov, obdelovalne površine, tehničnih
naprav, do knjig in orodja, je v bistvu poln simbolov. Beseda simbol je
za stvar, ki jo izraža. Torej, če govorimo o človeku kot simboličnem
bitju, tukaj mislimo predvsem na njegovo zmožnost simbolične govorice.
Človek simbole in znamenja svobodno ustvarja, jim da pomene in tako te
simbole v procesu učenja širi dalje na druge. Prav tako človek simbole
ustvarja, upodablja in jih razume. To zmožnost ima samo človek, nobena
žival je nima.

Ker človek simbole posreduje naprej po tradiciji ali izročilu, je človek
dejansko tudi že po naravi kulturno bitje. Tudi to sestavino lahko zaman
iščemo v živalskem svetu. Človeku se s simboli zmom začne svet pojavov
predstavljati kot urejeno vesoljstvo, kot urejen svet , v katerem se lepo
razlikujeta

subjektivna

misel

in

mišljen

objekt.

Tam,

kjer

ni

posredovanja simbolov, ni pomenskosti in tam tudi ni razlike med
objektivnim in subjektivnim svetom. Človek je tudi transcendentalno
bitje, saj se dviga preko predmetnega mišljenja, gre preko samega sebe.
Človek je tudi hipotetično bitje in kot ta k prerašča predmetno dani svet.
S tem hkrati prerašča celotni živalski svet , kljub podobnostim z njimi,
kajti nobena žival nima simbolne govorice. Človek se je zmožen dvigniti
na podlagi trenutnih dražljajev v nevidni svet še neodkritih možnosti.
Tako lahko rečemo, da človek poleg primarnih življenjskih potreb zraven
razodeva še drugotne potrebe, iz katerih pa zraste njegova celotna stavba
kulture. Torej je človek tako kulturno kot tudi pogojno bitje. Kultura se
izkazuje kot hipotetično delo, saj je vsa kul tura ustvarjena na domnevi.
Človek že v pradavnini ob prvem orodju zna gledati onstran danih
okoliščin na še neuresničljive okoliščine. V izmišljanju, preizkušanju in
ustvarjanju človek doživlja nekakšen mikaven čar, ki ga vabi, da gre
vedno dalje, preko sebe. Kot hipotetično bitje človek gradi celot en novi
svet golih možnosti, svet simboličnih sistemov v filozofiji, umetnosti,
matematiki in drugih vedah.
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S simboličnim svetom se človek transcendira, presega samega sebe; torej
ne samo svoj biološki svet v sebi, ampak tudi fizikalnega zunaj njega.
Celo med transcendiranjem samega sebe je človek v dvomih. Človekov
dvom je nekaj veličastnega in hkrati tudi nekaj grozljivega, saj se v njem
razodeva tragičnost človeške veličine. Človek je bitje dvomov. V dvomih
se izraža človeška

svoboda.

Z dvomom

lahko

pretehtamo jedro

verjetnosti med resnico in zmoto. Dvom tudi izraža tragičnost človeške
veličine, kajti po spoznanju resnice se človek odpira v svet in družbo
okoli sebe. Dvom lahko človeku zamaje svet; je prava eksistencialna
uganka, ki naredi človeka neizmerno nesrečnega. Nasprotno pa je dvom
tudi dobrega pomena, saj je bil dvom zaveznik v boju za obstanek, če je
človek znal dvomiti in s tem kritično ločevati resnico od zmote , zakaj s
tem se je znal izogibati nevarnostim in prepadom. Kjer ni dvoma, tam ni
tveganja, je zgolj gotovost in ta gotovost lahko vodi v pr opad. Človek s
poznavanjem samega sebe prestopa čutno dani svet dražljajev in s tem je
zmožen prodirati v bistvo stvari, torej v globino (Trstenjak 1985,
144−170). Simboličnost v človeškem življenju naredi pravo eksplozijo
napredka. Človeški napredek je vedno dolgoročen in usmerjen v daljavo.
Medtem ko se živali učijo preko stika in svojega telesa, je človek
drugačen, on preizkuša, preverja in raziskuje s simboli , in sicer z/s:
dvomi, mislijo, matematičnimi ugankami in preverjanji.

Umetnostna kulturna zgodovina nam potrjuje, da so se domišljijski
sistemi najprej razvili preko epov, mitov, religioznih sistemov in
umetnosti; miselni sistemi preko filozofije in raznih znanstvenih
sistemov; ter nazadnje preko tehnike. V nižjem svetu pa ne najdemo
samo biološke smotrnosti, ampak simboličnost, ki omogoča človeku, da
si lahko v domišljiji predstavi in zamisli neko idejo, katero kasneje
začenja uresničevati. Simboličnost omogoča človeku smotrnost in
načrtnost delovanja. Prav tako ima simboličnost nekakšno avtonomijo in
samostojno logiko pri človeku, kar pa je njegova veličina , saj je s tem
človek zmožen preseči fizikalen in biološki svet . Tako sta prva dva
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svetova zaprta in omejena z mejami. Svet simbolov pa je odprt za vse
širine. (Trstenjak 1985, 173−176)

47

4. ČLOVEK KOT RELIGIOZNO BITJE

Že od nekdaj je znano, da je človek religiozno bitje, kar se lepo vidi v
njegovi težnji po osmišljanju svojega bivanja. Na to kažejo številčne
arheološke izkopanine, kot so razni kipci boginj plodnost, grobovi in
orodja. Vse to priča v vero v posmrtno živl jenje oziroma v nekaj
nerazložljivega, kar se lepo pokaže z verovanjem višjih bitij, ki so
presežne narave in so prisotna že od davnih pravekov. Religioznost je
torej v različnih oblikah prisotna že od nekdaj, lahko tudi kot ateizem.
Trditev, da religioznost ne obstaja ali, da se je pojavila mnogo kasneje,
je zatorej nelogična. Bilo bi namreč zelo nenavadno, če se človek ne bi
čudil naravnim pojavom in jih tudi skušal obrazložiti. Trditev, da se je
religioznost pojavila mnogo kasneje v zgodovini , ne drži, kajti bilo bi
zelo čudno, če se ljudje ne bi spraševali, zakaj sonce sveti ali, zakaj se
jim dogajajo stvari, ki si jih ne znajo razlagati. Človek preprosto ne
zmore ostati ravnodušen v svoji religiozni eksistenci ob pojavih , ki jih
ne zna ali ne zmore obrazložiti. Ker človek razmišlja, se ob tem hkrati
tudi sprašuje. Od začetkov razmišljanja lahko govorimo o temeljih, ki so
se začeli postavljati, bodisi etični bodisi religiozni. Žival ni religiozna,
saj ne zna razmišljati, medtem ko je človek postal človek , ko je začel
razmišljati (Erlah 2006).

4.1

SCHLEIERMACHER IN NJEGOV UNIVERZUM

Schleiermacher

je

prvi

najpomembnejši

zagovornik

izvirnosti

in

svojevrstnosti religioznosti in je tudi imel velik vpliv na kasnejše teorije
o svetem, čeprav sam o svetem ne govori. On postavi bistvo religioznosti
na področje človekove iracionalnosti ter na področje intuicije in občutja.
Njegov poudarek je na različnosti religije od metafizike kot tudi od
morale. Če je metafizika zadeva razuma in razmišljanja , je morala stvar
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dejanja ter prakse in tako je religija stvar zrenja; torej predmet
doživljanja vesolja – univerzuma (Stres 1994, 43). »Zrenje universuma,
prosim Vas, spoprijateljite se s tem pojmom, ki je tečaj celotnega mojega
govora, najsplošnejši in najvišji obrazec religije.« (Schleiermacher 2005,
53) Metafizika hoče določiti vesolje oziroma univer zum, morala pa ima
namen vesolje s pomočjo človekove svobode in božanske prostosti
razvijati ter dokončati, medtem ko religija teh namenov nima. Ob
Schleiermacherjevem

nazoru

o

religiji,

kot

področju

zrenja

in

čustvovanja, je treba upoštevati tri stvari, in sicer: prvič, da se
zavedamo, da je pod pojmom univerzum mišljena najgloblja osnova
stvarnosti in ne vesolje v dobesednem pomenu oziroma vesolje kot vsota
bitij; drugič, da se zavedamo, da se zrenje po Schleiermacherju v
univerzumu pojmuje v obliki občutja odvisnosti, in sicer tako, da je
občutje odvisnosti posledica vpliva, ki ga ima univer zum na človeka.
Moramo se zavedati, da to občutje odvisnosti pri Schleiermacherju n i
pojmovano kot pogost izraz religiozno čustvo , ki se pojavi in izgine,
ampak je njegov

Gefühl trajno doživljanje in občutje

človekove

odvisnosti in ustvarjalnosti. Čeprav to občutje avtor imenuje čustvo,
hoče s tem pokazati njegovo neposrednost in povezanost s človekovim
samozavedanjem. On je med prvimi zaznal, da je neposredna pot k Bogu
pomembna iz človekovega samozavedanja v svoji doživeti ustvarjalnosti ;
se pravi, da se človek zaveda svoje minljivosti, grešnosti, omejenosti in
prigodnosti. Schleiermacher vidi v jazu prostor, kjer lahko najdem Boga,
kateri mi je bližje, kot sem si jaz sam. Bog se daje v vsej svoji absolutni
popolnosti, v tem, ko se zavedam samega sebe.

Tretjič; po njegovem mnenju se religiozno doživljanje dogaja na ravni
intuicije ter občutja in tej nista najbližji metafizika ter morala, ampak
umetnost. Tako se lahko Schleiermacher postavi ob bok filozofom, kateri
so videli v umetnosti tisto prednostno znanilko, ki v vsej svoji
razsežnosti razodeva religijo in katero človek doživlja ter uresničuje
preko nje (Stres 1994, 44–45). Schleiermacher ima pojmovanje osebnega
Boga za drugorazredno in nepomembno vprašanje. Pri njem gre
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predvsem za to, da ideja o Bogu ni odvisna od religije. Imeti religijo
pomeni zreti v univerzum in vsa vrednost religije je odvisna od tega
zrenja in počela, ki ga najdete v njegovem delovanju.

Religija brez Boga je lahko enako dobra kot religija z Bogom.
Pomembna je kvaliteta človekovega razmerja do univerzuma. Univerzum
deluje na človeka in delovanje univerzuma je odvisno od dojemanja ter
doživljanja; po avtorjevem mnenju zrenja v to, kar je večje od človeka
(Stres 1994, 44−45).

Ljubiti svetovnega duha in veselo zreti v njegovo delovanje je pri
Schleiermacherju

pomembno.

Zelo

pomembno

je

razmerje

do

božanskega, predracionalno, intuitivno in nepredmetno; religioznost je
tostran lahko tudi ona stran razmerja; subjekt – objekt. Religiozno
razmerje je bistveno zelo drugačno od razmerja, ki ga lahko čutimo
oziroma imamo do objektov, predmetov iz našega sveta. Zato je tudi
drugačno od metafizike in morale, je pa najbolj podobno umetnosti , saj
se to razmerje dogaja v intuiciji in občutjih. Svoj vrhunec pa doseže v
mističnem združenju s prastvarnostjo. Za Schleiermaherja je najvišji cvet
religije v tem, ko se predam z vsemi svojimi udi in dušo v razumevanju
neskončne moči ter neskončnosti življenja, ko se zlijem

s tem

dojemanjem kot eno. Zaradi omenjenega veliko učenjakov to vrsto
razumevanja enači s panteizmom, kajti na mesto transcendence stopi
neskončno vesolje, univerzum oziroma prastvarnost. V svojih delih se
Schleiermacher raje odreče lastnemu Bogu z namenom, da bi rešil
religijo. S tem hkrati upa, da bo njegova odpoved strogemu monoteizmu
in predanost občutju vesolja bolj sprejemljiva za sodobnike.

Verjetno se takrat analizirani učenjak še ni zavedal, da bo s svojo
miselnostjo o religiji odprl neskončne zmožnosti in možnosti za nove
teorije številnim sodobnim religiološki m učenjakom (44–46).
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4.2

RUDOLF OTTO IN SVETO

To, da nekaj prepoznamo kot sveto, je v prvi vrsti vrednotenje, ki bi ga
pripisali religioznemu območju. Kmalu tudi seže na druga območja, kot
na primer na območje etike, vendar pa samo ne izvira iz drugega. V sebi
ima neki specifičen trenutek, ki se odteguje racionalnemu smislu in je
nedostopen pojmovnemu zapopadenju, arreton, inefabile – neizrekljiv
moment. To, kar skuša Otto razložiti oziroma, o čemer govori v svojem
delu, je živo v vseh religijah kot njihova naj ponotranjena lastnost, brez
katere religije sploh ne bi bilo. Najbolj živo je v semitskih religijah in
tudi v biblijskih, kjer ima posebno lastno ime , in sicer kadoš, ki mu
ustrezajo hagios, sanctus in še bolj sacer. V vseh treh jezikih to
vključuje dobro in temu dobremu kot takemu lahko rečemo tudi sveto. To
sveto je lahko že etična shematizacija ter zapolnitev nekega izvornega
trenutka, ki je lahko sam po sebi do etike ravnodušen in je lahko
izpostavljen kot samostojen; zato vsi navedeni izrazi pomenijo nekaj
drugega kot dobro. Če se kadoš razlaga kot dobro, gre tukaj v resnici za
racionalistično preinterpretacijo. Posledično se je Otto odločil za ta
trenutek najti in izoblikovati pravo besedo, katera se glasi numinozno , ki
se lahko uporablja vedno, ko nastopi raba kategorije, kjer je nek objekt
mišljen kot numinozen. Govora je o numinozni interpretativni in
ovrednotevalni kategoriji, lahko tudi o numin ozni čustveni uglašenosti
(Otto 1993, 13–15). V nadaljevanju se Otto vpraša: »Kaj in kakšno pa je
zdaj to – objektivno, zunaj mene občuteno – numinozno samo?« (Otto
1993, 21) Numinozno je nerazložljivo v pojmih in je dostopno samo v
določenih čustvenih reakcijah, ki se sprožijo v doživljajoči duševnosti.
Človekova duševnost se tega oprime in ga vzgiblje prav z določeno
čustvenostjo. Ko opazujemo tisto najizv irnejše in najgloblje v prav
vsakem pobožnem vznemirjenju, ki je več kot vera v zveličanje, zaupanje
ali ljubezen, je neodvisno od vseh teh spremenljivk , ampak nas vseeno z
zaslepljujočo silo vzdrami in napolni našo notranjost.
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»Če ga iščemo z doživljanjem, s sočutjem in poobčutenjem, če smo na
njegovi sledi v močnih izbruhih pobožnosti in v njenih razpoloženjskih
izrazih, v svečanosti in ubranosti kultov in ritualov, v tem, k jer se spleta
in migota okrog religioznih spomenikov, zgradb, templjev in cerkva,
nam pride kot njegov izraz na misel le eno: občutje mysteriuma
tremenduma, grozljive skrivnosti . To občutje lahko preplavlja našo
notranjost v blagem toku, v obliki lebdečega mirujočega razpoloženja
zatopljene pobožnosti; tako lahko preide v nenehno tekočo ubranost
duše, ki dolgo traja in podrhteva, dokler nazadnje ne izzveni in ne pusti
duše ponovno v profanem. Lahko tudi sunkovito in v trzljajih izbruhne iz
duše. Pripelje lahko do nenavadne vznesenosti, do opoja, očaranosti in
do ekstaze. Ima svoje divje in demonične oblike. Zdrsne lahko do skoraj
pošastne groze in srhljivosti. Ima svoje grobe in b arbarske predstopnje in
izraze. Pozna pa tudi razvoj do prefinjenega, subtilnega, razsvetljenega.
Postane lahko tiho ponižno drhtenje in molk ustvarjenega bitja pred –
pred čim pravzaprav? Pred tem, kar je v neizrekljivi skrivnosti nad vsem
ustvarjenim.« (22) Otto je z zelo prefinjeno besedno igro opisal pojav, ki
vsakega ob prihodu v cerkev ali kak drug sakralni objekt zadane
nepričakovano in traja nekaj trenutkov, nakar ta občutek izzveni in pusti
za seboj samo občutek spoštljivega strahospoštovanja , kateri je ovit v
tančico skrivnosti. Otto se zaveda, da ni s tem povedal skoraj nič, saj je
mysterium namreč pojmovno skrit, nerazodet, nedojet, nerazložljiv,
nevsakdanji in neznani pojav, ki se ne more označiti po svoji kakšnosti.
Z njim je mišljeno nekaj pozitivnega, kar doživljamo skozi občutja in v
čustvih. Na to pozitivno kakšnost najprej opozarja pridevnik tremendum.
Tremor je sam po sebi zgolj strah; čustvo, ki je poznano slehernemu
posamezniku. Težava je v tem, da ta tremendum sam po sebi ni strah kot
strah, ampak je to najbližje čustvo, s katerim lahko to občutje opišemo.
Če pogledamo skozi paleto jezikov, lahko mogoče približno razložimo ta
strah, ki je več od strahu, da bo vsaj malo razumljivo , kaj mislimo. Na
primer hebrejski hiq'diš pomeni posvečevati, torej neko stvar posvečevati
v svojem srcu. Pomeni, da jo občutimo v določeni meri strahu, ki ni tisti
pravi strah, ki ga čutimo, ko nas je nečesa resnično strah do kosti; gre za

52

poseben

strah,

katerega

lahko

ovrednotimo

z

določeno

stopnjo

numinoznosti. Stara zaveza je polna takih izrazov, najbolj blizu našemu
strahu je emat Jahveh, ki v prevodu pomeni božji strah in ga izžareva
Bog, ko pošlje kakšnega demona, da ohromi ljudem ude , ter je predvsem
soroden z deima panikon, kar v stari grščini pomeni panični strah.
Angleščina pozna izraz in awe, ki je po svojem globljem in dejanskem
smislu zelo blizu našemu predmetu. Tudi nemščina ima celo paleto
izrazov, s katerimi se lepo opiše naš predmet obravnave, groza, strah,
srh, tesnoba, sveta groza.
Vedeti moramo, da skozi zgodovino ves religiozni proces temelji in je
izšel iz tega strahu, v njegovi najbolj surovi obliki in iz takega občutja
nečesa velikanskega in nerazložljivega, ki se je nekega dne porodilo v
prvem vzgibu, občutju, ki se je v duševnosti p račloveka pojavilo kot
nekaj novega in tujega. S tem prodorom se je začela nova človeška
epoha. V njem bivajo vsi demoni in bogovi in vse , kar je mističnega,
mitološkega in fantazijskega značaja (24 –25). »Religija se ni rodila iz
naravnega strahu, enako pa tudi ne iz domnevno splošnega strahu pred
svetom. Kajti groza ni navaden naravni strah, ampak je že prva
vznemirjenost in slutnja skrivnostnega, čeravno najprej še v surovi obliki
neznanskega, je prvo vrednotenje po kategoriji, ki ne leži v siceršnjem
običajnem naravnem območju in jo je nemogoče zvesti na naravno.« (25)
Torej občutje numinoznega se na svojih višjih stopnjah zelo razlikuje od
golega strahu pred nečim strašnim, recimo demon i. Vendar pa sorodnosti
z njim ne moremo tajiti. Tam, kjer se je vera, na primer v demone,
povzdignila v vero v bogove, ohranjajo ti bogovi kot numina za
človekovo čustvovanje v sebi nekaj strašljivega . Ta specifičen značaj
neznansko strašljivega bistveno prispeva k vzvišenosti bogov. Omenjeni
občutek niti na najvišji stopnji ne izgine, saj je vera v Boga najčistejše
oblike, ki pri svojem bistvu ne sme izginiti, lahko se le omili ali pa
oplemeniti. Zato se tukaj ta groza , o kateri govorimo, vrača v neskončno
oplemeniteni obliki najglobljega trepeta in onemelosti duše. Č lovek pred
neizrekljivim ni več zmeden, tako kot je bil nekoč , ampak je prevzet nad
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njim. Tukaj obstaja tudi mistično zamaknjenje , ki je kot spremljevalni
pojav in vzbudi v samoobčutenju občut ek kreaturnosti, ki je občutek
lastne ničnosti v primerjavi z nečim, kar se nam v grozi kaže kot tako
veliko in neizrekljivo. Dotakniti se moramo tudi izraza Jahvetov srd, ki
se pojavi v Stari in Novi zavezi in ima neverjetno sorodnost tega srda z
demonsko-strašljivim. V Stari zavezi je opazno, da ta srd sam po sebi
nima nikakršne zveze z naravnimi lastnostmi; srd se razplamti in kaže na
način kot naravna sila, ki jo lahko interpretiramo kot nakopičen o
elektriko. Je nepreračunljiv in svojevoljen. Starim očakom se je taki srd
zdel naravni izraz in trenutek same svetosti, medtem ko bi se nekaterim
drugim zdel muhast in svojeglav. Zato je prav, da so očaki videli v tem
srdu svetost, katero se ne sme ukiniti, ker samo po sebi tremendum pri
religioznih občutjih ne bi smeli pogrešati, ampak se učiti o tem božjem
srdu. Hitro opazimo, da ta pojem nima racionalne razlage , ampak temelji
na ideogramu oziroma ga lahko primerjamo s čistim razlagalnim zna kom
nekega lastnega občutenja, ki se dogaja v religioznem svetu. To
občutenje, katero je ponavadi odbijajoče ali pa na polnjeno z grozo, ga
tisti, ki vidijo v vsem božjem samo dobroto, ljubezen, zanesljivost in
trenutke naklonjenosti, zavračajo (29–30). O tremendumu smo doslej
ugotovili, da ga lahko opišemo kot popolna nedostopnost. Ker je
ponavadi ta nedostopnost v religijah pojmovana kot neka presežna, je
avtor dodal k tej besedi še majestas, in sicer zato, ker je v sami besedi
vpeta visokost, kar je pa v naših mislih tiha poslednja sled numinoznega.
Zato lahko moment tremenduma povzamemo v tem smislu kot tremendum
majestas. Moment majestas ostane dejaven tam, k jer izzveni prvi
moment, moment nedostopnosti, kot se na primer dogaja v mistiki. Ob
momentu nadmoči ta majesticas stoji v ozadju kot senca, občutje
kreaturnosti, ki se kaže kot občutje lastnega minevanja, ničnosti, najbolj
se to lahko ponazori s stavkom prah sem in v prah se povrnem, in je tako
rekoč numinozna surovina za občutenje religiozne ponižnosti. To , da je
človek

minljiv,

ničen

v

prim erjavi

z

Bogom,

se

lepo

kaže

v

karakterističnem razvrednotenju sebe, kar lepo ponazori Abraham s
svojim ponavljanjem samorazvrednotenja kot razvrednotenja sebstva,
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jaza in vsega ustvarjenega. Temu na drugi strani ustreza vrednotenje
transcendentalnega objekta kot tistega, ki je nad vsemi, po svoji bitni
popolnosti nadrejen in zaradi katerega se sebstvo ravno zaradi tega
počuti nevrednega, ničnega. To dobro ponazori stavek : Jaz nič, ti vse
(Otto 1993, 30–32).
Moment tremenduma in majestas v sebi še zajemata tretji moment, ki ga
je Otto poimenoval energija numinoznega. V živo ga je čutiti v orge in
prihaja do izraza v življenjskosti, strasteh, razčustvovanosti, volji, moči,
gibanju, vzburjenosti, dejavnostih in v težnjah. Te vse poteze se l ahko v
skladu s svojim bistvom pojavljajo od stopnje demoničnega pa do
predstave živega Boga. To je tisti moment numena, kateri je doživet in
aktivira človekovo duševnost, jo razvname ter napolni z neizmerno
napetostjo in dinamiko, bodisi v boju proti svetu in mesenosti bodisi v
ravnanju in delovanju, s katerim pride vzburjenost na površje. To je tisti
iracionalni trenutek božje ideje (35–37). Numinozni objekt je Otto
poimenoval mysterium tremendum. Dejstvo je, da se oba izraza
dopolnjujeta, saj en trenutek hkrati pozvanja drugega; tako kot je
skrivnost lahko sama po sebi že srhljiva skrivnost (37). »Oba momenta,
tremendum in mysteriosum, sta namreč sama na sebi vendarle različna ,
ampak moment misterioznega v numinoznem lahko v religioznem
doživetju prevaga tremendum tako da, lahko celo močno stopi v osredje
in ga povsem zasenči.

Katerikoli od njiju lahko ob priložnosti tudi sam povsem prevzame
človekovo dušo, ne da bi vanjo vstopil tudi drugi.« (37) Mysterium,
mystes, mistika so besede, ki verjetno izhajajo iz istega korena, ki je
ohranjen v sanskrtskem mušu, kar pomeni ukvarjati se s skritim, tajnim.
Mysterium v splošnem pomeni najprej samo skrivnost

v smislu

nenavadnega, nerazumljivega, nepojasnjenega. V religioznem smislu je
misteriozno tisto, kar hočemo izraziti čim bolj primerno, ampak ne
moremo, povsem drugo, tuje, začudeno, nekaj kar odpade iz območja
razumljenega, navajenega in poznanega, torej se postavlja v nasprotje od
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vsega tega in napolnjuje človekovo dušo z otrplo osuplostjo. Na najnižji
stopnji prvega surovega vzburjenja numinoznega občutja je religija
primitivcev, katera je na stopnji, ki ji je lastno predvsem to, da ne gre za
animizem, torej za duše, ampak za nenavadne enti tete, katerih ni mogoče
videti. Predstave o dušah so šele naknadna racionalizacija, ki skuša na
neki način obrazložiti uganko miruma, ampak ima potem samo doživetje
slabšalen in zaviralen učinek. Iz tega torej potem ne izhaja religija,
ampak neka racionalizacija religije, ki s svojimi razlagami izžene vse ,
kar je mističnega v njej. Razlaga mita in njegova sistematizacija ter
izdelana sholastika pomenita izroditev temeljnega verskega načela. Zato
vsak resnično skrivnostni predmet ni dosegljiv, ni razložljiv, lahko ga
skušamo razlagati vsaj približno, ampak v vsej dokončnosti ga ne bomo
nikoli mogli obrazložiti. Moment numinoznega, ki ga imenujemo njegov
misterij, je doživet na skoraj vseh ravneh zgodovinsko-religioznega
razvoja in je še vedno v svojem razvoju (42–44).
Leta 1917 je izšlo najbolj znamenito in vplivno delo O svetem, katerega
avtor je nemški teolog in fenomenolog Rudolf Otto. Delo O svetem je
predvsem uperjeno proti vsem teorijam o religiji, ki s o jo skušali
razložiti s človeškimi potrebami in jo s tem postaviti na piedestal
človekove samoprevare. V človeku samem odkriva predzavestno dejstvo
religioznega predspoznanja, ki je osnova in pogoj za poznejše religiozno
življenje v vsem zgodovinskem poteku človeštva. Otto s svetim ne
razloži religije, ampak samo določen pogoj, s katerim lahko človek
postane oziroma mu je omogočeno postati religiozno bitje. Avtor
razlikuje dve stopnji oblikovanja o človekovem vedenju v svetem. Prva
stopnja je razumsko dojetje skrivnostne stvarnosti, ki jo človek presega.
Drugo stopnjo pa izoblikuje ob naslonitvi na Kanta in jo imenuje
shematiziranje.

Gre

za

razumsko

oblikovanje

tega

doživetja

skrivnostnosti, ki jo človek presega. S tem mi razumsko upodobimo
dojete transcendentne skrivnosti, s katerimi se tudi hkrati izoblikuje naša
misel oziroma podoba o Bogu, ki ga vidimo kot pravičnega, milostnega,
zahtevnega, jeznega in ljubečega naenkrat. Shematiziranje ni torej nič
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drugega kot to, da naš razum dojame transcendentne skrivnosti in
oblikuje zavestno podobo Boga. Pri Ott u je razvidno, da religija ni samo
kot celotno zavestno in osebno razmerje do Boga , ki je pogojeno s
premišljeno

in

odgovorno

držo

do

njega,

ampak

je

nekakšen

predzavesten začetek tistega, kar človek nato pojmuje zavestno in umsko
v svojem religioznem razvoju. To Otto imenuje občutje ali čustvo (Stres
1994, 48). Otto pojasni svojo teorijo takole: »Tukaj razumemo s
čustvom, tako kot naš jezi sam, nerazvito, še temno predstavno klico, ki
je povezana z ustreznim posebnim in določenim emocionalnim stanjem
duše, ki je pogosto niti ni mogoče razviti v jasne pojme. Povezana je s
podobami in prestavami, ki ji morajo biti na ne ki način podobne, ne da bi
največkrat lahko rekli, v čem je pravzaprav ta podobnost in kako daleč
sega. Dejansko je to tedaj področje domišljije in njenih analogičnih in
simboličnih izraznih sredstev. Iz te trajne neustreznosti izraznih sredstev
izhaja potem hkrati tudi tisto, kar oblikovanje religioznih predstav
poganja naprej in mu ne da nikoli miru.« (Stres 1994, 48)
Otto še bolj kot Schleiermacher to čustvo razlikuje od čustev , ki so nam
vsakdanjega pomena. Pri Schleiermacherju je namreč čustvo vezano na
človeka in njegovo dojemanje, pri Ottu pa je čustvo nekaj onstran
človeka, tista skrivnostna stvarnost, ki je zaradi svoje vzvišenosti tako
vzvišena, da jo človek zaznava ob spremljavi groze in strahu. To čustvo
prebuja grozo in strah in s tem opozarja na svojo transcendenco.
Zato je to religiozno čustvo pri Ottu nekaj več kot navadno čustvo, je
čustvo,

ampak

je

drugačno.

S

čustvi

ponavadi

izražamo

svoja

razpoloženja, religiozno čustvo je pa nekaj več, nekaj drugega. Ob tem
čustvu te ponavadi prevzema groza, strah ali strahospoštovanje ob nečem
velikem, zelo skrivnostnem. Otto ga pojmuje kot numinozno, s tem hoče
poudariti vidik vzvišenosti, veličastja in skrivnostnosti te resničnosti,
katere doživetje ponavadi vzbuja strah, grozo, prepadenost in zmeden ost
(49–50). Prav tako kritizira Schleiermacherja. Njegova kritika je
pomembnega značaja zato, ker sta si v enem vidiku zelo blizu. Z nji m se
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strinja v tem, da je treba religijo najprej iskati v razmišljanju človeka o
samem sebi. Če hoče človek najti religijo, mora najprej razmišljati o sebi
in raziskati to, kaj se ob njegovem religioznem življenju dogaja v njem
samem. V drugih točkah se pa Otto s Schleiermacherjem razhaja.
Schleiermacher vidi religiozno čustvo kot čustvo samo po sebi oziroma
bolje rečeno kot občutje lastnih bivanjskih odvisnosti in nezadostnosti.
Otto pa to čustvo ponese naprej in stran od človeka , saj je po njegovem
mnenju ta predmet zunaj mene oziroma nas; zato je ravno numinozni
predmet. Otto je zelo pomemben za religiologijo, saj je s svojo teorijo o
religioznem

čustvu

in

o

religioznem

pojavu

naredil

veliko

za

razumevanje nekaj tako velikega in nerazložljivega. Po Ottu je dojetje
svetega predmet svojevrstnega, predrazumskega in predrefleksivnega
človekovega občutja o tem. Človek je v svojem duhovnem bistvu že od
samega začetka v neposrednem razmerju z onostransko neizrekljivostjo
in nedoločljivo skrivnostjo. Sicer Otto v tem ni najbolj izviren, ker
veliko povzame po mnogih mistikih, predvsem tistih iz novoplatonske in
rensko-flamske šole, ki so učile, da je tako imenovana konica človekove
duše v neposrednem stiku z Bogom (52–53).

4.3

KANT IN RELIGIJA

Glavne teze Kantove filozofije religije so nemara dostikrat videti dokaj
preproste, ampak ko se v njih poglobimo , vidimo, da nas Kant ne pusti
na cedilu in nas, kot se zanj spodobi, zaplete s svojimi stališči v en
blodnjak, ki ga je včasih težko razumeti. Kantov spekulativni ali
teoretični um, sploh s stališča o vedenju , kaj je resnica in kaj je zmota na
tem svetu, ne more ovreči, ne dokazati obstoj Boga ali sploh rešiti
religiozne uganke, ki človeštvo spremlja že od samih začetkov.
Spekulativni um je po sami naravi sicer v agnostičnem odnosu do Boga
in s tem tudi do vseh resni c, ki presegajo naše izkustvo. Religije ne
smemo dojemati kot spekulativni pojav, ampak kot praktičen ali moralen.
Kant biti religiozen ne pojmuje kot spoznati neko resnico , ampak prej
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usmeriti življenje v pravo oziroma določeno smer. Religij a je stvar volje,
ki je istovetna s praktičnim umom, se pravi umom , kateri zmore
prepoznati, da je treba storiti določena d ejanja in sprejeti določena
stališča. Prav tako je religija eden od praktičnih pogojev nravnosti , kjer
pojem Boga postane za nas pomemben le skozi nravnost, se pravi skozi
izkustvo moralnega življenja. Ne vemo , ali Bog dejansko res obstaja,
vemo pa, da se nam preko živetja moralnega življenja pokaže resničnost
Boga, kajti Bog je tisti, ki nam opravičuje upe, da bomo dosegli najvišje
moralno dobro in postali moralno popoln i ter srečni. Kakor je sklepati iz
Kantovih besed, je verjeti moralna popolnost in doseganje te preko sreče
in kreposti je dejansko verjeti v Boga.
Torej, verjeti v Boga pomeni zgolj prevzeti določena temeljna moralna
stališča. To za sabo potegne tudi zanikanje vsake nadnaravne ali razodete
razsežnosti religije in zmanjševanje pomena krščanskih zgodovinski h
vidikov. Tukaj Kant pravi, da Bog obstaja na presežen način, povsem
neodvisno od vseh moralnih stališč, ki jih utegnemo imeti. S tem tudi
dopušča

prostor

nadnaravni

razsežnosti

krščanstva

in

nje nim

zgodovinskim ter posebnim vidikom. Iz tega kratkega povzetka vidimo
dva različna toka. Če se gleda na religijo znotraj okvira spekulativnega
uma, potem je naloga filozofije religije zgolj negativna ali agnostična.
Torej, če ne moremo dokazati obstoja Boga, ga tudi ne moremo ovreči.
Po drugi strani pa nam z zornega kota praktičnega uma postaneta
razvidni možnosti resničnosti Boga in filozofij e, ki se ukvarja s
predpostavkami praktičnega uma in ima zato do religije pozitiven odnos.
Če potem prav razumemo, je filozofija v bistvu istovetna z religijo, saj,
priznavati določene predpostavke praktičnega uma pomeni priznati
obstoj Boga in biti religiozen človek. Kant v enem od svojih pisem
naznani, da je Kritiko čistega uma napisal zato, da bi razrešil antinomije,
s katerimi se sooča um, takoj ko se zaplete v kakšno transcendentno
spekulacijo. Po Kantu je za vednost neke reči potrebno tudi čutno
zaznavanje, zakaj zgolj z umom ne zmoremo nečesa razumeti in prav
tako ne moremo tega niti zgolj s čutnostjo, zatorej je nujno potreben um.
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Brez čutnosti nam ne bi bil dan noben predmet in brez razuma ne bi bil
nobeden mišljen. Spoznanje nastane, ko se um in čutnost združita, ena
brez drugega nekako ne zmoreta dognati nečesa. Vsak način rabe uma na
transcendenten način je zunaj meje naše čutnosti in onstran našega
izkustva. Obsojen je na neplodnost, kajti na razumski način ni nobenega
predmeta, ki bi ga lahko razumeli, ničesar otipljivega ni. Vendar nas
vseeno neustavljivo vleče k skušnjavi, da potrebujemo um na ta način.
Torej je potemtakem to naravna težnja duha, ki vidi svet izkustva v
poenoteni in povezani luči. Tako lahko iz tega predpostavljamo, da
izvira iz vse zadostnega nujnega vzroka ali pa od Boga. Če tole vse
jemljemo kot metodološko predpostavko ali hevristično sr edstvo oziroma
kot poimenuje Kant regulativno načelo uma, je to vse skupaj nedolžno.
Če pa to vzamemo za realno objektivno entiteto, tedaj zapademo v
iluzijo. Kant torej zavrača vse poskuse, da bi dokazali obstoj Boga, naj
si bo s kozmološko pomočjo ali ontološko analizo pojma Boga, saj je na
koncu izid enak, in sicer zapadlost v zmoto, da se jemlje svet kot
totaliteto ali celoto, ki nujno potrebuje razlago. Kantu ne gre toliko za
to, da bi razkril varljivo naravo tovrstnega načina razmišljanja, ampak
hoče zgolj pokazati patološko strukturo iluzije in s tem poskus e religije,
kjer, kot zatrjujejo, so se dokopali do Boga s spekulativnim umom. Kant
zaključi svoje razprave o spekulativnih dokazih za obstoj Boga s tem, da
trdi, da so z ozirom na teologijo vsi poskusi uma spekulativne rabe zgolj
brezplodni in zato se s transcendentalnim postopanjem v smeri teologije
ne bo naredilo nič. Ne izključuje pa novi h odkritij. Torej, kar se tiče
spekulativnega uma je Bog neprepoznaven in ga ni nujno mogoče
spoznati oziroma ne obstaja in ni sledi, na podlagi kater ih bi lahko
verjeli v njegov obstoj. Čeprav je na podlagi človekovega duha in uma
nemogoče, da bi človek kdaj spekulativno spoznal Boga ali vsaj potrdil
resničnost stavka Bog obstaja, Kant nikakor noče reči, da je potemtakem
pojem Boga sam po sebi nesmiseln. Kako spekulativni um ve, da obstaja
še drugo področje uma, v katerem so predmeti , ki so nesmiselni za
spekulativni um v tistem umu smiselni? Na žalost Kant te uganke ni
nikoli zadovoljivo rešil. Kant predpostavlja, da
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s kazanjem mej

spekulativnega uma kažemo, da so vse domnevne ovržbe obstoja Boga
enako varljive, kot so tudi deistična in antropomorfna pojmovanja Boga
neutemeljena. S takim načinom lahko očistimo idejo Boga , saj je v taki
kritični obravnavi zelo podobno kot so razlogi , ki izpričujejo nezmožnost
človeškega uma za zatrditev obstoja takega višjega bitja. Najvišje bitje
lahko ostane zgolj ideal brez napake; pojem, ki zaključuje krono
celotnega človeškega spoznanja, katerega objektivno realno ne moremo
niti potrditi niti zavreči. Prednost Kantovega agnosticizma je predvsem v
tem, da je religija rešena kakršnekoli odvisnosti od filozofije.
Kant vidi bistvo religije v moralnem verovanju, v brezpogojnem
zaupanju v Božjo pomoč, v prizadevanju za čistost naše vesti in
moralnem življenju, katero stremi k dobremu. On ne išče bistva religije,
niti ga ne vidi v veroizpovedih, v priklic evanju svetih imen, obredih in
ritualih, čaščenju Jezusa in njegove evangelijske zgodbe. Prav tako v
evangeliju ne išče temelja svoje vere, ampak ga s pomočjo le tega krepi,
saj vidi v Kristusovem nauku nekaj dobrega ; predvsem v pravičnosti, kar
mu je seštevek vse religije in bi si za pravičnost morali vsi prizadevati z
vso močjo. Zanj so krščanske dogme, judovsko-krščansko razodetje,
evangeliji, čudeži, religiozni obredi, molitveni obrazci, zgodovinska
poročila o Jezusu postranskega pomena, čeprav preprosti ljudje v njih
vidijo nujnost moralnega življenja. Tudi če niso temelj religioznega
verovanja, ga pa lahko vsaj pomagajo krepiti. Čeprav Kant zavrača
religiozno razodetje v spekulativnem ali teoretičnem smislu, pa vseeno
priznava, da obstaja prostor za Božjo milost, katera podpira in spodbuja
človeško voljo k dobremu. Tako, da bi lahko dejansko govorili o
praktičnem razodetju. Zavedati se moramo, da si te Božje pomoči ne
moremo zaslužiti preko določenih posebnih molitvenih obrazcev, verski h
obredov in ritualov, saj nobeno klicanje svetih imen ali izpolnjevanje
verskih obredov ne more pomagati pri našem delanju dobrega – čeprav
nam je dano upanje, da utegnemo delati dobro, samo zato , ker zaupamo v
skrivnostno pomoč Boga. Kant je z delom Kritike čistega uma hotel
razgaliti meje čistega uma. Čeprav na prvi pogled izgleda kot neprijetna
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naloga, je s Kritiko čistega uma lepo prikazal, kako čutnost postavlja
naše meje in ne um, in da domet spekulativnega uma ni istopomenski z
umom kot takim, tako kot se meje čutnosti ne prekrivajo z resničnim.
Um je mogoče uporabljati tudi kako drugače, lahko da obstajajo k akšne
druge vrste resničnosti. To drugačno rabo uma Kant imenuje praktični
um in te drugačne vrste resničnosti se razkrivajo znotraj tega uma
(Charlesworth 2011, 152–166).
Kant v argumentu Kritike čistega uma zapiše: 'odpravlja oviro, ki
omejuje ali celo grozi z uničenjem rabe čistega praktičnega uma' in ima
'dejansko pozitivno in zelo pomembno korist'.
In to vsaj tedaj, nadaljuje Kant, ko se enkrat prepričamo, da obstaja neka
sploh nujna praktična (moralna) raba čistega uma, v kateri se um
neizogibno razširi prek meja čutnosti, za kar sicer ne p otrebuje nobene
pomoči spekulativnega uma, vseeno pa se mora zavarovati pred njegovim
nasprotovanjem, da ne bi zašel v protislovje sam s seboj. Da bi tukaj v
celoti razumeli Kantov nauk, moramo upoštevati njegovo razlikovanje
med stvarmi, kakršne se nam kažejo v izkustvu in stvarmi, kakršne so
same po sebi, iz tega pa potem seveda sledi omejitev vsega le možnega
spekulativnega spoznanja uma zgolj na predmete izkustva (Charlesworth
2011, 166).

Stvari, kakršne so same po sebi, ne moremo spekulativno spoznati,
ampak jih lahko spoznamo vsaj v tem smislu, da jih najprej vidimo ter
ugotovimo, ali so v protislovju same s sabo ali pa so logično možne. Tej
logični možnosti pravi Kant objektivna veljavnost, kajti misliti, da je
nekaj logično možno, je v bistvu to, da mislim, da nekaj v minimalnem
smislu poznam. Vsekakor Kantov spekulativni um dopušča odprto pot za
praktični um, ne da bi kaj koli omejeval ali določeval. Vemo, da vse, kar
je spekulativno, je to, da se zakon vzorčnosti nanaša na pojavni svet
našega izkustva, tako da ni nič protislovnega v tem, če predpostavljamo
nekakšno noumentalno voljo, ki ni podložna vzročnosti, ampak je
svobodna. Tega točno ne vemo, vsaj ne pred analizo praktičnega uma, da
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je človekova volja res svobodna. Prav tako potem lahko dojamemo, da ni
nič notranje protislovno v domnevi o obstoju Boga, niti ne vemo , ali ima
pojem o Bogu kakšno veljavnost, vsaj dokler se ne zamislimo s
praktičnim umom ali nravnostjo. Šele v sferi nravnosti dobi pojem Boga
za nas realno in ne zgolj logično možnost, seveda to vse spada pod
jurisdikcijo praktičnega uma kot tudi spekulativnega. Po Kantu se ideja
Boga pojavi, ko analiziramo, kaj pomeni naše moralno hotenje po
najvišjem dobrem. Vsa bitja so nam reč tako naravnana, da hočejo doseči
tisto najvišje dobro preko sreče, preko moralne obveznosti. Po Kantu je
za obstoj Boga pogoj za upravičenost tega upanja, kajti le Bog lahko
zagotovi natančno ujemanje srečnosti z nravnostjo (166 –167).
Ali kot sam pravi: »Torej je postulat o možnosti najvišjega izpeljanega
dobrega

(najvišjega

sveta)

hkrati

postulat

o

dejanskosti

nekega

najvišjega izvirnega dobrega, namreč postulat o eksistenci Boga. A za
nas je bilo izgrajevanje najvišjega dobrega dolžnosti, torej ni š lo le za
pravico, ampak tudi za nujnost, povezano z dolžnostjo kot potrebo, da
predpostavimo možnost tega najvišjega dobrega. Ker pa je to možno le
pod pogojem bivanja Boga, je s tem predpostavka Boga neločljivo
povezana z dolžnostjo, se pravi, moralno nuj no je, da privzamemo
bivanje Boga.« (168)
Kant poudari, da ta nravnost ni pogoj za obstoj Boga ali njemu podobne
obveznosti, ampak je nravnost le pogoj za izgrajevanje najvišjega
dobrega. Tako se vodi moralni zakon s pomočjo najvišjega dobrega kot
objekta in končnega smotra čistega praktičnega uma k religiji. Kaj je po
Kantu tista moralna nujnost, ki je povez ana z obstojem Boga? Kant na to
odgovori, kot da je predpostavka o tem spekulativne vrs te in je nujnost,
ki sodi k postuliranju obstoja Boga, enaka kot nujnost, k i sodi k
razlagalni hipotezi. Tako končni smoter nravnosti ne bi bil dosegljiv, če
ne bi bilo Boga, ter tako je končni smoter moralnosti dosegljiv in zaradi
tega Bog obstaja (168). Kant v Kritiki čistega uma zapiše naslednje:
»Um je primoran privzeti takšno bitje, skupaj z življenjem v nekem
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svetu, ki ga moramo imeti za prihodnji, drugače mora moralne zakone
imeti za prazne možganske spredke, kajti njihov nujni uspeh, ki ga siti
um povezuje z njimi, bi moral brez tiste predpostavke odpasti.« (168 –
169) Torej, namesto da bi dokazovali Boga iz dejstev o svetu,
dokazujemo Boga iz dejstev o našem moralnem življenju. Bog obstaja, če
delujemo z zaupanjem ali trdno vero, da verjamemo v to dos eganje
najvišjega dobrega in da sreča ter nravnost sovpadata in da sta narava ter
nravnost usklajeni. Torej, kot že rečeno, je iz tega razvidno, da je obstoj
Boga mogoč le v neki temeljni moralni drži. Verjeti v Boga pomeni
prevzeti držo, katera nam pomaga, da se izognemo vsem popačenjem in
omogočimo resnično človeško nravnost. Obstoj Boga je treba prevesti v
besednjak človeških potreb, stališč in dejanj. V tem smislu je religija
isto kot resničnost človeške nravnosti, ki spoštuje pogoje moralne volje
(170–171).
Tudi sam Kant to izreče v mnogih odlomkih: »Religija je to, da
spoznamo vse dolžnosti kot Božje zapovedi, ne kot sankcije, se pravi kot
predpise tuje volje, ki so sami na sebi poljubni, ampak kot bistvene
zakone vsake svobodne volje same na sebi. In če priznavamo, da čisti
moralni zakon neomajno zavezuje vsakogar kot zapoved (ne kot pravilo
modrosti), lahko poštenjak kakopak reče: Hočem, da biva Bog, da je
moje bivanje v tem svetu, tudi zunaj naravne povezave, bivanje v tem
svetu, tudi zunaj naravne povezave, bivanje v čistem razumskem svetu
(…) pri tem vztrajam in tega verovanja si ne pustim vzeti, saj je to edini
primer, ko moj interes neizogibno, ker ga ne smem opustiti, določa mojo
sodbo.« (Charlesworth 2011, 171) Drugače rečeno, praktični intere s
najvišjega moralnega dobro določa mojo sodbo, da obstaja Bog. Seveda
je posledica tega, da nikakor ne moremo nikoli vedeti , ali Bog resnično
obstaja ali ne, niti ne moremo govoriti o tem , da Bog obstaja, vse je
ločeno od človeških potreb, stališč in deja nj. Ampak, če je Bog postulat
praktičnega uma, potem o njem ne moremo izrekati resničnostnih trditev
kot tudi o področju religije ne. Kot je že bilo rečeno, je verjeti v Boga
pogojeno s privzetjem neke moralne drže ter dosegljivosti moralne
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popolnosti in ne toliko s privolitvijo verjetja obstoja neke entitete. Kant
hoče dokazati, da lahko vseeno govorimo o Bogu in izrekamo
resničnostne trditve o območju religioznega. Torej lahko s pomočjo
praktičnega uma vemo, da Bog obstaja in tudi, da obstaja neodvisno od
praktičnih človeških interesov (172).

Kant izhaja iz bistvenega transcendentalnega stališča, ki ga je na koncu
razvil v idealizem, po katerem je subjekt bistven konstitutivni dejavnik
svojega sveta. To odkritje se imenuje kopernikanska revolucija oz.
preobrat,

saj

je

njegova

filozofija

zelo

podobna

Kopernikovemu

prepričanju, ki ni mogel obrazložiti nebesnega gibanja , zato je ostal pri
domnevi, da se vojska zvezd vrti okoli gledalca ter je kasneje gledalca
zavrtel, zvezde pa pustil mirovati. Tako je pri Kantu, ko v središče
postavi

človeka;

predmeti

se

vrtijo

okoli

njega

ter

ravnajo

po

človekovem spoznanju. Samo s takim načinom lahko namreč razumemo,
da ima človek apriorno, nujno obče veljavno spoznanje.

V tej meri je postavljena pod vprašaj transcendenca, se pravi presežna
stvarnost. Tukaj se pojavlja vprašanje, ali lahko v kakem primeru
mislimo več kot mislimo, vsaj v stilu, kakor se dogaja, ko mislimo o
Neskončnem, ko so naše misli presežne. Kant tukaj sicer ne trdi, da si
svet poljubno izmišljamo, pa tudi transcendence ne taji. On se zaveda, da
o tej stvari zares ne vemo ničesar. Vemo za pojave, torej za svet, ki i ma
svojo podobo in je v skladu z vnaprej danimi miselnimi strukturami,
katere imajo prostor v našem duhu.
Med temi naprej danimi miselnimi strukturami, s katerimi se oblikuje naš
izkustveni svet, se pravi pojavi v Kantovem jeziku, je tudi vzročnost kot
ena izmed njegovih dvanajstih kategorij. V metafizičnem filozofskem
nauku o Bogu ima ta trditev velike posledi ce. V Kantovih kategorijah je
to področje izkušnje področje pojavov. Kant pravi, da vzročnosti ni
mogoče uporabljati za odkrivanje in dokazovanje Boga, saj je Bo g med
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vsemi pojavi na svetu takšen pojav, o katerem ni nobene izkušnje. Da bi
razložili vero, ne moremo uporabiti pojma vzročnosti , saj ne moremo
iskati nobenega vzroka, ker so ti nerazložljive narave. Kant pozna poleg
dvanajstih kategorij še tri dodatne, ki se imenujejo transcendentalne
ideje, ideja Boga in ideja sveta ter duše. S temi idejami ne pridemo do
kakšnega novega spoznanja. Z njimi samo usmerjamo vedenje o stvareh ,
ki jih že poznamo. Čeprav imamo po Kantu idejo o Bogu, in je ta ideja
dejavna v območju našega spoznavanja, to še ne pomeni, da bomo kaj
novega spoznali o Bogu. Ideja o Bogu sam o usmerja naše spoznavanje v
smeri absolutnega celovitega in dokončnega spoznanja. Prav tako ideja o
Bogu nima sama po sebi nobene vloge novega spoznanja. Zato je tudi
pomanjkanje izkustva razlog, da je pri ideji Boga težko izoblikovati
teoretično spoznanje o Bogu, vsaj v teoretičnem smislu, o katerem se gre
v Kantovi Kritiki čistega uma.
To spoznanje je v predmetnem in naravoslovnem pomenu besede
spoznanje kot vedenje o stvareh, brez kakšne posebne neposredne
praktične in življenjske pomembnosti.

Te transcendentalne ideje, torej ideje o Bogu, imajo po Kantu izredno
pomembno vlogo. Čeprav nam ne dajejo spoznanja o Bogu, svetu kot
celoti in duši, so zelo pomembne za naravoslovje. So nekakšne smernice
našega spoznanja. To pa je tudi vse, saj dalje nimamo niti pravice iti in
teh idej zlorabljati za namene dognanja o Bogu, duši in svetu kot celoti.
Transcendentalne ideje izražajo pravi namen uma, torej , da je um počelo
za sistematično enotnost dejavnosti razuma. Bistvo Kantovega stališča
leži v tem, da dejansko transcendentalnih idej o svetu, duši in Bogu
nimamo zato, da bi z njim vedeli celotno spoznanje o svetu kot celoti,
nesmrtnosti duše in skrivnosti Boga, ampak, da bi z njimi regulirali in
usmerjali znanje o svetu, da bi s tem vedenjem o pojavih, ki se tičejo
sveta,

šli vedno dalje in k vedno bolj popolnemu in trdnemu

naravoslovju.

Seveda

transcendentalnih

idej,

se

dosti

ampak

ljudi
to
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ne

zaveda

regulativno

omejene

vlogo

vloge

prekorači

in

uporablja kot konstitutivne ideje oziroma si hoče na podlagi teh idej
narediti popolno sliko in znanje o Bogu. Tako ponarejeno znanje ga
postavlja na isto raven kot na spoznanje o pojavih. Biti hoče podobno
predmetu o naravoslovnem znanju. To Kant poimenuje transcendentalna
iluzija, do katere pride, ko se človekov razum več ne zaveda meja, ki so
postavljene rabi transcendentalnih idej. Namesto da bi ostal na ravni, ko
več ne poskuša popredmetiti in teoretizirati ideje o Bogu, se znanje o
Bogu uporablja na napačen način. Tako nastaja metafizika. S tem po
Kantu ni razkrinkana samo transcendentalna iluzija kot taka, ampak tudi
vsak izvor metafizike. Vprašanje o Bogu za Kanta ni končano, saj ga je
hotel prenesti s področja tako imenovanega teoretičnega uma na področje
praktičnega. V bistvu se vprašanje o Bogu pri Kantu odloča na ravni
razmišljanja o človekovem smiselnem in človeka vrednem bivanju ter
delovanju, to je pa na ravni moralnosti (Stres 1994, 178 –180).
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5.

TRAGIČNOST ČLOVEŠKE VELIČINE

»Treba je gledati v obraz temu svetu, ki je naš svet, z njegovimi
vrednotami in z njegovimi vprašanji, s svojimi skrbmi in z njegovim
upanjem, z njegovimi dosežki in z njegovimi neuspehi,« je napisal Janez
Pavel II. v svoji apostolski spodbudi Christi Fideles laici (št. 3). (Rode
1997, 65)
Začetek moderne dobe mnogi enačijo z obdobjem odkritja antičnih
idealov na novo. Prav kmalu se z dosežki velikih umetnikov renesanse
pojavi prvi vrh novega, precej spremenjenega pogleda na resničnost.
Premiki se dogajajo tudi na drugih področjih človekovega življenja: v
filozofiji,

razumevanju

družbene

ureditve,

odkritjih

iz

področja

izkustvenega znanja. Nova odkritja, kot so izum tiska in odkritje novih
poti in dežel, odprejo človeku novi spekter možnosti po razvoju,
ekspanziji, ki je kar nekaj stoletij potekala po merilih evropskeg a
človeka. Za primer, kako so potekali kulturni premiki, lahko vzamemo
teologijo in filozofijo, dve veliki vedi , ki sta bili v srednjem veku
praktično spojeni s krščanstvom. Teologija doživi svoj prvi šok v
zadnjem obdobju srednjega veka, v visoki sholasti ki, ko se razumu
odprejo nova vrata razumevanja. Človek kot bitje razuma je postal sam
vrh sholastike, teologija postane bolj osnovana na predpostavkah in
izvajanjih analitičnega uma kot pa na neposrednem mističnem dojemanju
Boga (Bahovec 2009, 19–20).
Moderno označujejo spremembe, ki so kot prelom srednjeve ških
tradicionalnih vrednot ter so vnesle korenito spremembo v način
življenja vsakdanjega človeka. Spoved je po besedah Mihaela Sonntaga
urejala družbeni sistem srednjeveškega družbenega reda, s spove djo si
lahko razrešil tudi najbolj osebne probleme. Novi vek pa se oblikuje na
filozofiji jaza, ki stoji sam zase.
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Posledica se kaže v poveličevanju osebne samostojnosti in njene
veličine, a hkrati tudi spoznavanju njene bede. To privede do boja med
starim in novim družbenim redom z namenom, da bi stari stan ovi
ohranili svoj družbeni položaj in hkrati , da bi novi ohranili svoj novi
položaj, pojav meščanstva in delavstva, kar pa privede do razslojenost i
družbe. Hkrati se s tem krepi tudi narodna samozavest. Razvoj
tehnologije privede do krepitev modernega procesualnega družbenega
sistema, kar pa spremeni ustaljeno in celostno oblikovani srednjeveški
način življenja. Novost je v tem, da je okrepljeno sistemsko urejanje
življenja posameznika in družbe. Odvisnost od narave se zmanjša, svet
postane manjši ob vseh mogočih prevoznih sredstvih, ki omogočajo hitro
in lagodno potovanje iz točke a do točke b, sistemska odvisnost in
urejenost

življenja

od

zunanjih

dejavnikov

omogoči ta

tehnične

pridobitve, kot so na primer: tisk, pošta, železnica, telefonija, radio in
televizija. Še boljšo sistemsko urejenost in povezanost življenja pa
stopnjujejo letala, medmrežje, videotehnika. Vse to ima svoj prispevek,
ki je pozunanjenje življenja, razslojevanje ljudi in d elovanje družbenih
mehanizmov

na

podlagi

tehnične

prevlade.

Tako

razpade

ideja

romantike, ki je vključevala krepitev pristnega življenja v vseh
razsežnostih. Moderna doba uveljavlja abs olutno, do potankosti urejeno,
sistemsko znanje. Še več, moderna od človeka pričakuje, da bo s
pomočjo tehnike in znanosti ustvaril kibernetični sistem, ki ga bo seveda
posrkal vase in mu zadal nalogo, da tudi on sam dela kot stroj, ki se
giblje vedno hitreje in da je njegova produktivnost na višku. Moderno
tehnično znanje obvladuje našo resničnost in z vrtoglavo hitrostjo žene
modernega človeka in družbo v boj vsakega z vsakim. S tem je povezan
mit neprestane rasti, ki v kriznih časih še posebej cveti in dobiva
neizmerne razsežnosti. Torej, kaj tukaj pomeni biti human? Novodobni
človek je nemalokrat odtujen od duha zaradi okoliščin , v katere je bil
vržen. Na mesto božanske biti ali Boga pride kraljevat človek kot temelj
vsega. Zato ni čudno, da živimo obkoljeni s pojavom narcisizma.
Namesto Boga operira moderni svet tehni čni um, ki nam malodane
narekuje smisel življenja (Juhant 2012, 139 –142).
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Bog več ni utemeljitelj družbenega reda, zato iz moderne dobe počasi
izginja v pozabo, saj obstaja načelo, da lahko moderni človek deluje tudi
brez njega. Kot je že Nietzsche ugotovil, v moderni družbi ne vlada več
Bog oziroma krščanstvo, ampak nekaj drugega. Zapisal je: »Volja do
moči je nadomestila resnico in bogove«. Po Nietzscheju je naravni
človek, Machiavellijev človek, človek moči, s katero obvladuje življenje
modernega časa, katera je več kot očitno zašla v milo rečeno propad
vrednot; in ta človek se mora pogajati o tem , kaj je socialni kapital, ki
naj bi povezoval posameznike oziroma skupine v državi oziroma družbi.
Dandanes smo priča dogmatičnemu ateizmu, ki ima temelje v mo derni
znanosti, kateri izriva religiozno vero v ozadje. To ni samo aktualni
problem Združenih držav Amerike, ki se sklicujejo na stavek in God we
trust, ampak je tudi problem na evropskih tleh, kjer prevladuje
procesualna politika moči, ki je pogojena z izrivanjem šibkejših na
obrobje,

v

njej

pa

prevladuje

kapitalizem

ter

tržno

naravnano

gospodarstvo. Vse to pa poteka preko skrbno urejene sheme, preko
medijev, ki so odločilnega pomena za velike mase ljudi, z zavedno ali pa
nezavedno psihološko igro. Človek je simbolno bitje, od nekdaj je
pogojen s kulturnimi vzorci, ki jih preko osebnega razvoja sprejema tudi
vsak posameznik. V srednjem in starem veku je vladala kulturna
usklajenost, medtem ko je moderni vek odprl vrata v enostranski pogled
posameznika in skupin ter tako vnesel kulturno raznolikost , ki je
pogojena s subjektivnimi izhodišči. Znanost prinaša svojo moč, tako
velikansko in vplivno, da je vprašanje, ali je človek zmožen to moč
trezno uporabljati (142–144).

5.1

SUKANJE OKOLI POSTMODERNIZMA

Izraz postmoderna je oznaka za našo dobo in je bil prvič viden v
monumentalnem delu Arnolda Toynbeeja, ki se imenuje A study of
History, katero je izšlo med leti 1934−1954. Toynbee vidi zgodovino kot
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rezultat individualnih dogodkov. Po njegovem mnenju se sedanje stanje
kaže kot dvoznačno; po eni strani obstaja nevarnost dekadence, po drugi
pa v zraku obstaja obljuba po polni prenovi (Rode 1997, 75).
Postmodernizem se definira ali umešča v opoziciji z modern izmom
oziroma z modernostjo, to pa navadno opredeljujejo izrazi evropskega
razsvetljenstva 17. in 18. stoletja. Angleški teoretik in filozof je zapisal
naslednje modre besede: »Postmoderna je miselni slog, ki je nezaupljiv
do klasičnih pojmov resnice, razuma in identitete in objektivnosti, do
ideje univerzalnega napredka ali emancipacije, do enotnih okvirov,
velikih pripovedi ali dokončnih osnov razlaganja. V nasprotju s temi
razsvetljenskimi pravili vidi svet kot naključen, neosnovan, raznolik,
spremenljiv, nedoločen, kot niz nepovezanih kultur ali interpretacij, ki
rojevajo dvom v objektivnost resnice, zgodovine in pravil, v danost
narav

in

skladnosti

identitet.« (Charlesworth

2011,

237)

Težava

postmodernizma je, da so filozofski viri o tej tematiki eklektični. Razne
interpretacije posameznih filozofov so v zadnjih 40. letih prispevale k
oblikovanju tega, kar je danes poimenovano kot postmodernizem in
zaradi česar se je veliko disciplin, kot so filozofija, etika, sociologija,
antropologija, semiologija, vključile v postmoderni diskurz.
Ne glede na vse struje in poglede na postmodernizem je dejstvo, da
mnogo postmodernih filozofov meni, da je postmodernizem podvržen
ateizmu ali sekularizmu, medtem ko nekateri, kot sta na primer
Heidegger in Derrida, menijo, da je v postmodernizmu prostor za Boga
in religijo ter da imamo še vedno , kljub temu da je bila metafizika
izgnana, razumevanje do religioznega področja. Take vrste misleci
menijo, da se Nietzschejev mrtvi Bog nana ša na metafizičnega Boga, in
če je možno govoriti o Bogu na nemetafizični ra vni, potem nismo
zavezani ateizmu ali agnosticizmu. Postmodernizem izhaja iz spoznanja
o izjalovljeni moderni in njenega pojma racionalnosti, odčaranosti sveta
ter

manipulacij

z

naravo

in

njenega

grdega

izrabljanja,

vzpona

individualizma in zloma občutka pripadnosti skupnosti, ločitev med

71

tehnologijo in moralnimi vrednotami, zanikanj a lokalne vrednosti ali
osiromašenja tradicije, pluralizem in raznolikost. Eagleton je lepo z
dramatičnim tonom oblikoval naslednje misli o krizi moderne in
posledičnim propadom vrednot: »Postmodernizem naznanja smrt...meta pripovedi, katerih skrivna teroristična funkcija je bila utemeljiti in
upravičiti utvaro o univerzalni človeški zgodovini. Zdaj smo v procesu
prebujanja iz more modernosti in njenega manipulativnega razuma , ter
obsedenosti s popolnostjo v sproščeni pluralizem postmoderne – v to
raznovrstno besnenje življenjskih slogov in jezikovnih iger, ki se je
odrekalo nostalgični potrebi po tem, da bi se oblikovalo v celoto in
legitimiralo. Znanost in filozofija morata odvr eči svoje metafizične
zahteve in nase gledati ponižneje, kot zgolj na še eno vrsto pripovedi.«
(239)

5.2

DUHOVNOST V DANAŠNJEM ČASU

Kot sem že omenila, živimo v drugačnih č asih, saj so zadnja desetletja,
torej, 20. in začetek 21. stoletja, bil a zaznamovana s strani številnih
globalnih in družbenih sprememb, ki veljajo tudi na področju religije.
Današnji časi, v katerih živimo, so nam znani pod številnimi imeni, kot
so na primer: družba visoke tehnologije, postindustrijska družba,
potrošniška družba, medijska družba, informacijska doba. Ker živimo v
drugačnih časih, kot so živeli naši predniki , ter so se spremembe
dogajale v našem družbenem okolju , je logično, da so se spremembe
dogajale tudi na področju religije, kjer so se osnovale nove oblike
sodobne religije. Religijske tradicije so še vedno tisti sveti baldahin, ki
nad življenji ljudi še vedno ohranja neko rdečo nit tradicije, jim nudi
zaščito in odgovore na številna vprašanja, ki se jim porajajo o njihovi
eksistenci. Danes živimo v razgibani družbi, kjer so kulturne razlike še
vedno prisotne, morda ne več toliko med določenimi narodi, saj kulturna
pestrost in posamezniki niso več tako vezani na določeno tradicionalno
vero, ki je bila v zgodovini ponotranjena ter zelo blizu tradicionalni
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družbi, ampak imajo ti narodi na izbiro široko paleto religijskih
sistemov. Tako bi lahko metaforično opisali današnj i položaj religije kot
religijsko ali duhovno tržišče, kjer različne institucije in veroizpovedi
tekmujejo za pozornost vernikov . Ti so postali tisti, ki izbirajo po
lastnem mnenju, katera duhovna oskrba bi njihovi osebnosti ali
življenjskemu stilu bila pisana na kožo. V predmodernih homogenih
družbah je bil običajno monopol ene religije, medtem ko pa se je v
sodobnih heterogenih družbah ta monopol ene re ligije zrušil pod težo
starih okov stoletij.
Bolj ko je družba pluralistična, težje jo je spraviti pod streho ene
veroizpovedi. To ne pomeni, da so religije oziroma bodo religije izginile
iz poznomoderne družbe. Ljudje bodo še vedno klicali po duhovni
oskrbi, saj jo potrebujejo. Dejstvo pa je, da bodo iskali nove oblike
izražanja na tem področju. Tako smo na Zahodu priča porastu številnim
izražanjem religioznih idej, ki so posledica družbenih sprememb (Črnič
2012, 17−18).
Nadaljnje Črnič navaja sociologa Thomasa Luckmanna, ki je v svoji
knjigi Nevidna religija zapisal takole: »Norme tradicionalnih religioznih
institucij, kot so se utrdile v uradnem ali nekoč uradnem modelu, nam ne
morejo več služiti kot merilec pri ocenjevanju religije v moderni družbi.
Da bi pravilno razumeli vlogo religije, si je potrebno naprej zastaviti
prava vprašanja.« (Črnič 2012, 18) O tem nam najbolj zgovorno priča
razcvet novodobnih religijskih in duhovnih gibanj, k i nastajajo kot
rezultat normalnih kulturnih dejavnosti ljudi, po svoji vsebini pa
odražajo stanje zahodnih družb. Zato je danes uveljavljen princip izbire.
Vsak posameznik se lahko odloči , katero versko prakso bo izvajal in v
kateri cerkveni instituciji. Ponudba različnih religijskih in duhovnih
izbir se je v drugi polovici 20. stoletja povečala. Prvi taki val novih
religijskih združb, ki so znane po svoji drugačnosti, nenavadnosti in
čudnosti, je nastal v Ameriki, v kontekstu ameriške mladinske proti
kulture, saj se je takrat ob političnem in kulturnem boju za državljanske
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pravice in enakopravnost žensk ter nastankom ekoloških gibanj mladina
začela spraševati o svoji duhovnosti ter tudi zanimati za drugačno
duhovnost od tiste, ki jim je bila takrat na voljo. Kot alternative se
pojavijo ideje, ki črpajo iz praks okultnih in mističnih tradicij
starodavnega Zahoda in Vzhoda. Najde se tudi veliko inovacij in
reinterpretacij dominantne judovsko-krščanske cerkve. Tako imamo kot
rezultat kopico novih duhovnih skupin, k i uspešno pritegnejo v svoje
vrste

mlade,

malo

bolj

izobražene

in

materialno

preskrbljene

posameznike. Ob vsem tem porastu novih religijskih gibanj ni čudno, da
so nastajali konflikti oziroma problemi. Javnost je bila neizmerno
šokirana in zgrožena ob množi čni smrti pripadnikov Templja ljudstev v
Jonestownu, konec sedemdesetih let, zato kot odgovor temu pride do
razcveta proti sektantskih gibanj, kater a s svojimi tezami opozarjajo na
pranje možganov in sprožijo val nasprotovanj vitalnim alternativnim
religijskim dognanjem. Ob tem se oblikuje množica teorij oziroma
stereotipov o novih religijskih gibanjih, k i so v religijskem smislu
nepristne in za pripadnike ter okolico nevarne. Sekta in denominacija
dobita negativen prizvok, saj se znajdeta v skupini skupaj z besednimi
zvezami, kot so na primer destruktivne sekte. Preučevanje novih
religijskih

gibanj

postane

eno

najbolj

dinamičnih

področij

za

preučevanje s strani raznih strokovnjakov. Če se je zdelo, da so bila
osemdeseta leta prejšnjega stoletja prežeta s proti sektantskim vzdušjem,
je bil vstop v novo tisočletje s simbolnim začetkom 21. stoletja, ki je bil
zaznamovan s strani terorističnega napada na Združene države Amerike,
11. septembra 2001, uvod v novo sfero boja proti drugačnemu. Tako
recimo terorizem postane sinonim za islam. Na primer, ZDA zavidljiv
delež finančnih sredstev nameni raziskovanju različnih razsežnosti
sodobnih alternativnih religij, v študije islama in arabščine. V Evropi pa
so medtem vztrajni konflikti pometeni pod preprogo oziroma pozornost
se usmeri na drugo področje, kar povzroči manj obremenjeno , ampak
zato nič manj intenzivno, znanstveno soočenje s tem intrigantnim
področjem. Zdi se, da so na neki način nove religijske prakse izgubile
del širše družbene aktualnosti, kar pa še ne pome ni, da ni čas za bolj
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poglobljeno refleksijo, ki je bila zaradi konfliktov v preteklosti
onemogočena. Brez nje ne moremo v celi luči razumeti teh globokih
sprememb, ki se dogajajo v religijskem prostoru in katere so odraz
današnje družbe. Družba je polna iskalcev duhovnosti, zakaj ti nimajo
več zaupanja v tradicionalne religiozne prakse in institucije, zato iščejo
inspiracijo v tradicijah, kot so na primer v spisih srednjeveških
krščanskih mistikov ali pa v islamski mistični tradiciji, v Vedskih ali
različnih budističnih spisih. Tega ne jemljejo kot avtoriteto, kar je
značilno za monoteistične religije, to iskanje in najdbo nečesa svetega
jemljejo kot pripomoček za boljše duhovno življenje (19). Kakor je že
bilo omenjeno, je moderna kultura povzročila sprem embe na področju
religije ter njene vloge v družbi.
Prvi premiki se kažejo v odnosu med moderno mislečim človekom in
krščanstvom ter tudi številnimi protestantskimi denominacijami, kot
takrat obstoječo religijo. Ta premik je bil večplasten proces. Po eni
strani se je zmanjševala moč stoletij obst oječe religije – krščanstva, po
drugi strani pa je to vse vodilo do sprememb in preoblikovanj v
krščanstvu ali pa zgolj k nadomeščanju krščanstva z raznimi deizmi,
ideologijami in novimi religijskimi idejami (Bahovec 2009, 47). Tukaj se
poraja tudi zelo pomembno vprašanje, kako naj se približamo človeku, ki
se o smislu življenja ne sprašuje, človek u, ki živi v motni sedanjosti,
brez upanja na prihodnost? Moderni razum v središče družbene in
zgodovinske resničnosti kot instanco smisla postavlja človeka na
piedestalu. Zgodovina v zadnjih dveh stoletjih ta projekt z bliskovito
hitrostjo nenehno spreminja in mu zadaja udarce; recimo zadnji in
najbolj ostri udarec je bil propad sistemov realnega socializma. Zaradi
teh ponavljajočih se uspehov se je človeka polastila hedonistična
vročica, ki je značilnost naše civilizacije. Ta hedonizem, ki ima izvor v
življenju brez smisla, vodi človeka k nenehnemu nenasitnemu iskanju
materialnih dobrin pod pretvezo neizmerne sreče. Iskanje užitkov in
doživljati najmanj bolečine je njegov cilj, kar sicer ne bo zlahka priznal.
Kako lahko pomagamo takemu človeku, ki je ukleščen v ta smiselni
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nesmisel in mu omogočimo, da odkrije osvobojevalno moč krščanskega
sporočila? Izhajajoč iz njegovih tragičnih izkušenj vsakdanjika, iz
izkušnje svobode, ki hoče veljati za absolutno , in iz izkušnje nasilja ter
smrti kot najbolj grenkega sadu te svobode. Današnja izkušnja svobode
je dejansko nekaj, kar je bilo v zgodovini človeštva neznano. Ta pojav j e
dokaj nov in bi zanj težko našli vzporednice z davnimi civilizacijami.
Izvira namreč iz družbenih sprememb, ki so pretresle staro družbo redov
ter razredov in uveljavile našo, katera temelji na enakosti družbe. Prav
tako se naslanja na prakso sodobnega političnega življenja, v kater em
vsakemu posamezniku pripada svobodna odločitev posameznikove izbire,
ki je temeljna vloga celotne družbe. Od tod obstaja nova izkušnja biti
svoboden in ta človeka pahne v zbeganost ter zmedenost. Na eni strani
lahko naletimo na skrajno uveljavljanje posameznikovih svoboščin, ki jih
ščitijo zakoni, na drugi pa na velikansko težo svobode, ki je posameznik
ne uspe sprejeti z odgovornostjo, saj ne najde nič boljšega, kot da se
prepusti toku razuzdanega hedonizma. Nevaren značaj končne svobode
se najbolj vidi v dveh pogostih pojavih današnjih dni , in sicer v pojavu
nasilja in smrti. Svobodo, katera hoče biti absolutna, vodi neizprosna
logika, in v skladu s to svobodo ne najde nobenega drugega sredstva , s
katerim bi izkazala svojo absolutnost, kot da se poistoveti z voljo do
smrti. Kar se pa tiče nasilja, je res , da je bilo prisotno že odkar človek
pomni zase, je stalno in splošno dejstvo v zgodovini človeštva. Prav tako
je nasilje antropološka danost, ki spremlja razvoj človeških družb.
Zgodovina družb je dramatičen in vzvišen napor, kako obvladati nasilje
posameznikov in družb. Najbolj učinkovita metoda je bila vzpostavitev
vezi med človekom in svetim. Od takrat lahko recimo lepo opazimo,
kakšen strahoten problem zna biti nasilje v nereligiozni družbi, kjer
svetemu ne priznavajo več nobene vloge ter smisla. Nesmisel nasilja in
smrti v nereligiozni družbi, kot je naša danes, je izraz končne svobode,
ki zase zahteva tisto absolutnost. Edino zdravilo pro ti temu je ponovna
vključitev svetega v medčloveške odnose. Edini jez , ki lahko zajezi to
nasilno naravo, ki se vzbuja v nas, je priznavanje prisotnosti svetega v
človeku. Če se končna svoboda predstavlja svetu kot absolutna, ji
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preostane samo še najvišje dejanje, s katerim bi se uveljavila taka, kot
je: z dejanjem, ki jo privede do primerjanja z drugim absolutom, s smrtjo
ali pa še boljše, z najvišjim absolutnim smislom in to je Bog, ki je edini
temelj svetosti človeka, ob katerem se zlomita tudi nesmisla nasilja in
smrti (Rode 1997, 82–85).

5.2.1

Ateizem in sodobni človek

Ateizem je v današnjih časih zelo razvejan. Gre za množičen pojav, ki je
nastal iz opuščanja in kritike religije. Sodobni človek si je svoj ateizem
izbojeval v navzkrižjih s sedanjo religiozno zavestjo, ki jo je podedoval
od prejšnjih generacij in kultur. La hko pa je postal ateist, ker ga
religiozne predstave več ne nagovorijo. Seveda tukaj obstajajo tudi
navidezni kristjani, ki so v resnici posredno ali neposredno spreobrnjeni
v nasprotno smer. Sodobni človek zavestno ali pa čisto spontano
sprejema kritiko, ki so jo na religijo naslovili Marx, Nietzsche in Freud v
svojih slavnih stavkih, ki jih poznajo tako rekoč vsi, tudi če ne vedo , kdo
omenjeni gospodje so. Davno tega je Marx označil religijo kot opij
ljudstva, Nietzsche je pokopal Boga in označil religijo kot platonizem za
ljudstvo, Freud je religijo označi za iluzijo. Ti trije gospodje so s temi
slavnimi izreki nasprotovali temu, da bi se ljudje zaradi nezadovoljnosti
nad lastnim življenjem zatekali v religijske sfere , s katerimi bi potešili in
pomirili duha ter se uspavali z iluzijami o nečem večjem. Če prav so se
strinjali o eni stvari, so se glede nevzdržnosti obstoječih družbeni h
razmer zelo razhajali. Velik psihoanalitik Sigmund Freud pravi, da naj bi
ljudje raje svoje energije usmerili v spreminjanje in preoblikovanje
stvarnega sveta in delali na medčloveških odnosih v svoji okolici, ne pa
da svojo energijo trošijo za iskanje i luzornega, namišljenega sveta.
Religijo je označil za iluzijo, predvsem zaradi predstav o posmrtnem
življenju, o bogu očetu; le želja po takšnem življenju in bogu. Eden
najbolj znanih Nietzschejevih izrekov , Bog je mrtev, se je na veliko
načinov oprijel sodobne teologije. Nekateri teologi namreč menijo, da je
stari Bog, ki je stvarnik narave in vsega živega, mrtev za sodobnega
77

človeka. Torej mrtev je tisti bog, h kateremu naj bi vodili dokazi iz
narave, dokazi vzročnosti, dokazi smotrnosti, prigodnosti in nujnosti.
Tukaj gre za boga, ki se je vedno prikazal kot odgovor na nerešljiva ali
nerešena vprašanja sveta, pa najsi se gre o vprašanjih teološke,
filozofske, psihološke, metafizične ali pa znanstvene narave .

Med prva vprašanja lahko štejemo vprašanja in zagate o vzroku nastanka
sveta, od kod smo, smotrnosti v naravi, vprašanja o večnosti in
končnosti, o minljivosti ter o izvoru zla v svetu. Med druga vprašanja pa
bi lahko šteli vprašanja; zakaj to, da pomlad sledi zimi, zakaj se sonce
obrača okoli Zemlje, zakaj je Zemlja okrogla, zakaj so se pojavili
kometi, ob smrti Julija Cezarja, itd. Danes so ta vprašanja predvsem
eksistencialne narave: kdo smo, od kod življenje, od kod človek, zakaj
človek, od kod mišljenje, od kod duša, zakaj duša. Za vsa ta vprašanja je
Bog služil kot mašilec lukenj našega neznanja. Ko so nekoč skušali
obrazložiti normalno dogajanje, so vse povezali z božjim redom, božjimi
zakoni. Pri pojasnjevanju nejasnih dogodkov so govorili o božji volji ali
jih povezovali s čudeži, seveda odvisno od sreče ali nesreče dogodka. Če
se je na primer v neki deželi pojavila kuga, je bil to odraz božje volje, če
pa pričakovane kuge ni bilo, pa čudež. V vsakem primeru je bil odgovor
vedno povezan z Bogom. Tako z napredkom človekovega mišljenja,
tehnologije in znanosti, sta odgovora božja volja ali pa bil je čudež
nezadovoljiva. Čeprav človek še vedno ne pozna vseh vzrokov in ugank
narave, je zgodovinska izkušnja človeku dala znanje, da je marsikaj, kar
je nekoč veljajo za božjo absolutno skrivnost, rešljivo s strani znanosti.
Torej, če je še danes nastanek življenja na zemlji nepojasnjen ali
nerazložljiv, to še ne pomeni, da je ta večna sk rivnost rezervirana samo
za Boga in razložljiva samo s strani Boga. To, kar nam je zgodovinski
tok prinesel, so izkušnje, ki pokažejo, da spoznanje narave in družbe
napreduje le, če človek raziskuje probleme brez naslanjanja na Boga,
ampak ločeno od njega.
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Če bi ljudje še vedno razmišljali, da je rak božja bolezen , danes ne bi
bilo znanja o vzrokih nastanka in marsikaterega zdravila za tovrstno
bolezen. Torej je v zavesti današnjega človeka svet desakraliziran in v
njem skorajda ni več prostora za sveto, ki se je nekoč kazalo v čudežih in
božjih skrivnostih. To se kaže v človekovem spremenjenem odnosu do
narave; danes jo hoče človek čutiti kot njen gospodar, jo obvladovati ter
biti odgovoren zanjo.
Te odgovornosti noče več deliti z nekom drugim ter moledovati za
pomoč nekoga, ki je tako oddaljen kot bog, in hkrati upati na njegovo
pomoč, kar se občuti danes kot ponižanje samega sebe. To ne velja samo
za pojave v naravi, ampak tudi v odnosih do drugih v družbi. Človek se
ne sklicuje na božjo voljo ob svetovnih dogodkih, ampak hoče sam
sodelovati v njih, hoče jih sam kreirati, hoče biti odgovoren za potek
zgodovine. Tako da ateizem s te strani ni slabšal en ali zanikalen do
Boga,

ampak

je

predvsem

uveljavljanje

človekove

samostojnosti,

svobode in odgovornosti. Bog hoče, da je človek soustvarjalec toka
zgodovine, kar pa človek dostikrat spregleda in ignorira. Tukaj gre tudi
upoštevati splošno

razpoloženje oziroma nove smernice mišljenja

sodobnega človeka. Sam pogled v cerkve, romarske kraje, razširjenost
praznoverja do nedolžnih horoskopov ter raznoraznih vedeževalk in
astrologov priča o nasprotnem. Ljudje se v stiskah, ne glede na čas, v
katerem živijo, še vedno radi zatečejo k istim sredstvom kot naši
predniki, le da v drugačni obliki. V skrajni sili tudi tisti najbolj privrženi
ateisti pozabijo na svoj ateizem in se zatekajo k molitvi in cerkvi,
verniki pa radi pozabijo na svojo vero ter stroge cerkvene prepovedi in
se zatekajo k vsem mogočim oblikam praznoverja, kot seveda tudi
ateisti. V ZDA je bilo leta 1951 samo okoli 30.000 astrologov, torej
ljudi, ki so se preživljali s tem, da so ljudem iz zvezd napovedovali
usodo. Dokaz obstoja Boga je bil večna uganka. Če se na primer
zatečemo k matematični rešitvi te skrivnostne uganke, bomo kaj kmalu
ugotovili, da ni rešljive narave, saj je Bog večen in ni sestavljen iz
delov, ker je duh. Prostor in čas lahko nastopata le v zvezi s snovjo, duh
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pa je lahko hkrati povsod ali pa na enem mestu, hkrati v stvareh ali izven
njih. Bog ima točno te lastnosti (Kerševan 1970, 31 –37).
Nietzsche je recimo umoril Boga, kajti bil je prepričan, da je Bog mrtev
ter da verni in neverni vedo za ta dogodek, da je sleherni posameznik
dejansko izvršil ta umor v svojem srcu. Seveda so se ljudje branili
priznati kaj so storili, predvsem iz strahu pred posledicami. Ljudje lahko
en čas skrivajo truplo, ampak to truplo se začne čez čas razkrajati in
smrdeti ter zasmrajati prostor.

Nietzsche je bil zelo občutljiv za vonjave in se je odločil prelomiti
zaroto molka. Z ogorčenostjo je začel na ves glas razglašati preroka, kaj
ljudje skrivajo v svoji zavesti in podzavesti , in sicer da je Bog umrl, je
mrtev in da smo ga mi ubili. Začel se je spraševati , kdo nas bo opral te
krivde in potolažil ljudstvo dejstva, da smo morilci ; kakšen spravni
obred nas bo rešil pred kruto usodo in če to dejanje konec koncev ni bilo
preveliko breme za narod. Tukaj se poraja vprašanje, od kdaj Bog sploh
živi v človeku in zakaj se je lahko taka kruta pošast kot je Bog pojavila v
naši zavesti. Najverjetneje se je Bog pojavil v naši zavesti tisti trenutek,
ko smo ljudje začeli usmerjati svoje duhovne sile v onostranstvo. Od
tega trenutka naprej je Bog samo veličastna in prazna posoda, kjer je
strah pred življenjem izražen in kjer se skriva ter poskuša opravičiti
svojo sovražnost do zemlje. Bog je torej pojem, za katerim se skriva
volja do nemoči. Tradicionalna teologija sveto trdi, da je Bog veličasten,
nespremenljiv, preprost pralik in počelo vseh počel. Nietzsche ima na to
odgovor, da je počelo ustvaril človeški duh v sprenevedanju, da je človek
počelo vseh počel, ampak da nima poguma, da bi ga vedno znova
ponavljal in tako dohajal vesoljno spreminjanje. Nobena božja volja tega
ne more spremeniti, saj so to zanikanja, ki jih je izumilo plaho
človekovo srce, kajti kdo si izmišlja Boga, beži pred vrtoglavo
kompleksnostjo stvari. Tisti, ki si izmišlja večnega Boga, obsoja gibanje,
ki je dihanje vsega vesoljstva, dih samega življenja. Tradicionalna
teologija Bogu pripisuje moralne lastnosti. Bog je pravica i n ljubezen.
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Sleherni bo poplačan za dobroto in slehernega slabega bo doletelo slabo.
Pri Nietzscheju je moralni Bog proizvod užaljene sovražnosti do
življenja kot metafizični Bog. V dobroti, ki jo človek pripisuje Bogu , ni
nič pozitivnega, ampak je samo golo zanikanje pristnih vrednot. Po
Nietzscheju je pojem Boga nasprotnost življenja. Pojem onostranstva,
pojem resničnega, nadzemeljskega sveta so ljudje iznašli v svojo lastno
tolažbo kot beg pred kruto resničnostjo obstoječega zemeljskega sveta.
Po njegovem mnenju obstajajo aristokrati, ki so brez Boga, so močni in
trdni ljudje, ki častijo zemeljske bogove , ki kažejo svojo moč v
raznovrstnosti, počutju, bojevitosti, torej v človeških nagonih. Toda
obstajajo pa tudi slabiči, bolehni, poražene žrtve trde igre življenja, ki so
ustvarili pojem Boga, pri katerem iščejo duhovno bogastvo. Bog je za
Nietzscheja ime za veliko ukano. Ko si je izmislil Bog, je bil človek
oškodovan, opeharjen za to, kar je v njem najboljšega. Bog človeka
ponižuje in okrni njegovo osebnost. V krščanstvu je šel ta proces
zaničevanja in ropanja ljudi do kraja. Vse , kar je dobrega v ljudeh, naj bi
bila milost. Tako Nietzsche pravi, da je to velika žalost , saj s tem človek
išče načelo, s katerim bi mogel zaničevati človeka. Izmisli si drugi svet,
da bi z njim blatil ta svet. Dejansko iz Nič najde Nič in iz tega Niča
naredi Boga in Resnico, ki sta poklicana , da obsojata to življenje. V
ničejanski zamisli je Bog zajedavec v človeški zavesti; da se ga človek
znebi, je to samo njegova osebna odločitev. Človek se mora iztrgati iz
oklepa vere in drzno proglasiti , da je Bog mrtev. To ni gola ugotovitev ,
ampak je prava odločitev. Prav tako je to premišljeno dejanje ter nasilno
dejanje, podobno umoru. Če je Bog mrtev, je mrtev zaradi tega , ker smo
ga mi umorili. Preden bo senca mrtvega Boga resnično izničena iz
človekovega razuma, bo morda minilo stoletje ali tisočletje, saj se
ljudem najverjetneje zdi, da s smrtjo Boga izgubljajo smisel, podobno ,
kot da je sonce umrlo na zemeljskem obzorju. V takih trenutkih se je
potrebno opirati na majhno število močnih, ki nosijo v sebi upanje in
usodo vsega človeštva. Ti ljudje se namreč dobro zavedajo veličine
avanture, v katero so se spustili. Hladno opazujejo atentat na Boga in iz
tega dogodka delajo veličastno ter junaško dejanje. Odpoved Bogu je
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zmaga nad seboj. Ateizem je dejansko pozitivni polet, ki človeka izziva
k veličini. S tem je največja nevarnost, ki je pret ila človeštvu
odstranjena. Božje gnilo truplo zanj ni znamenje smrti , ampak je
znamenje velike spremembe. Nietzschejev ateizem je izredno nalezljiv.
Seveda so se proti tovrstni obliki ateizma pojavili ugovori . Ruski filozof
Nikolaj Berdjajev poimenuje ta pojav samouničevanje humanizma. Po
njegovem

mnenju

vodi

zanikanje

Boga

ter

boj

proti

njemu

v

razčlovečenje človeštva. Tam, kjer ni Boga, ni človeka (Rode 1971,
7−15).
Človek, ki zapade v tako hudo obliko ateizma, je lahko prazen, brez neke
globine. V ateizmu ni nekih trdnih vrednot, kot trdi Dostojevski . Tam,
kjer ni Boga, je vse dovoljeno. Človek je lahko hitro izrabljen za
doseganje nečesa več, za nadvlado kakšne skupno sti ljudi. Nihče nam ne
brani nič, da ne bi potem, ko dosežemo svoje cilje, človeka zavrgli, saj
dejansko potem več ni človeka, ker ni več Boga, kateri presega človeka.
Brez dvoma ne moremo za vse slabo kriviti na primer Hitlerja. Omenjene
deformacije

velikokrat

manj

poneverjajo

neki

nauk.

Ateistični

humanizem dejansko pogrne na vsej črti, saj je človek lahko človek, če
je njegovo obličje ožarjeno z božjo svetlobo. Če te svetlobe ni, se iz gubi
tudi njegov odsev. Bog ni neko pravilo, ki mu je treba slediti in ki vodi
ter usmerja. On je človekov Absolut, ki ga usmerja in utemeljuje. Je
razsežnost, v kateri človek najde svojo globino, je temelj njegovega
dostojanstva in svobode. Ko človek postane svoj lastni Bog, se lahko
nekaj časa sicer opaja z utvaro, da se dviga in osvobaja , ampak kaj hitro
bo občutil, da je sam ponižan s tem, ko je ponižal Boga. Nasprotniki
krščanstva danes ne napadajo samo določene dogme v krščanstvu , ampak
ga napadajo in odklanjajo v celoti; merijo v bistvo, kot je krščansko
pojmovanje človeka, krščanski pojem Boga, krščansk a morala. Krščanske
ideale postavljajo ob bok ateističnim in na mesto Boga postavljajo nova
božanstva. Takšen je bil Nietzschejev načrt, ker Bog , ki naznanja
njegovo smrt, ni bog metafizike, ne bog znanstvenikov in filozofov,
ampak je Oče našega Jezusa Kristusa. Nietzscheju ni važno, kaj je
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resnica in ali je krščanstvo resnično ali ni, ampak, kakšno vrednost ima
krščanska morala. Mogoče je Nietzschejev prezir namenjen predvsem
hinavstvu in povprečnosti krščanstva. Krščanstvo je danes popačeno.
Zapadlo je v pozunanjenost in navajenost. Postal o je religija ceremonij
in formalističnih pobožnosti. Je le kot okrasek in nekaj za tolažbo, brez
globoke resnosti in iskrenosti. Je religija izven življenja. Resnično nič ne
pomaga, če se zapirajo oči pred takim krutim dejstvom. Treba je biti
iskren in zaupati v bogastvo krščanske dediš čine.

Še več, krščanski duh je duh ponosa ter osvajalnosti in ne duh nasilja.
Nasilno krščanstvo v bistvu izda Kristusov nauk, kar je tudi obenem
odraz slabotnih ljudi. Potrebno je videti moč v nas samih, se pravi : živet
ga moremo takega, kakršen je in ne delati iz njega nekaj, kar ni. Ponovno
je treba odkriti pravi duh krščanstva. Vrniti se je potrebno k virom, in
sicer k evangelijem. Krščanstvo je vera ljubezni, to bomo lahko spoznali
le, če bomo živeli v tem duhu. Ljubezen je najvišja vrednota krščanstva,
vse je treba presojati iz tega vidika (Rode 1971, 15−17).

5.2.2

Če je Bog mrtev – je človek mrtev?

Bog je beseda, ki je za marsikoga brez pomena in vrednosti. Veliko ljudi
jo izgovarja kvečjemu iz zadrege, ne da bi se poglobili v njeno bistvo. S
tem indirektno izražajo prepričanje, ki so ga napovedali mnogi misleci ,
in sicer Bog je mrtev. Bog postaja ljudem vedno manj pomemben, odveč
in v nekaterih primerih celo škodljiv ter sovražen za človeka in njegov
razvoj. Če je to klavrno stanje, je še bolj klavrno, da se niti ne vprašajo ,
ali prinaša smrt Boga tudi smrt človeka; pojavlja se dilema o smrti Boga
ali smrti človeka. V tej dilemi gre za vero v Boga, in sicer se pojavlja
dilema, ali verjamem v Boga, ga priznavam in zato ponižujem človeka,
dušim in uničujem, kar je v njem resnično človeškega in kar pospešuje
njegov razvoj, ali pa pač resnično ne verjamem in s tem povzdigujem
človeško naravo in veličino ter njegove sposobnosti. Današnja nota
ateizma v bistvu ne nakazuje nobenega pametnega razloga, zakaj ne
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verovati v Boga in zakaj je vera slaba, ampak skuša nakazati, da je
verovanje v Boga slabo in tudi škodljivo za razvoj človeštva in zato
Boga ne sme biti. Tukaj je tudi pomembno vprašanje glede vernikov , ali
ti potrjujejo to dilemo ali ne. Rode misli, da bi verniki dejansko morali
biti bolj zaslužni za lepšo prihodnost in jo graditi z dobrimi deli. Tukaj
to velja še posebej za krščanske države.
Če

pogledamo

v

preteklost,

sploh

ko

je

Marx

začel

s

svojim

poslanstvom, spoznamo, da je nekaj njegovih tez dejansko upravičenih,
saj so nemalokrat verni kapitalisti izkoriščali otroke. Dosti vernikov se
zateka k pomoči Boga samo, kadar kaj potrebujejo in takrat mislijo, da
jim bo molitev pomagala, sami pa ne stori jo, kar bi morali. Tudi
dvoličnost vernikov tukaj ne pripomore. Dejstvo je, da je človekova
prihodnost odvisna ne samo od napredka znanosti in tehnike , ampak v
bistvu od človekove moralne zrelosti. Vsi verni kristjani bi morali s
svojim vzgledom dokazati, da dilema, ali smrt Boga ali smrt človeka, ne
drži, ampak je ravno nasprotno. Kadar se bo to uresničilo, bomo lahko z
večjim zaupanjem pričakovali, da bo Bog zopet vstal v srcih ljudi in s
tem bo tudi človek vstal (Rode 1971, 21 −36).

5.3

KRŠČANSTVO IN NJEGOV ODGOVOR NA NEW AGE

Evropska civilizacija je izšla iz pretežno treh temeljnih virov , in sicer:
grškega, rimskega in judovsko-krščanskega, nekaj pa je tudi povzela iz
islama in narodnih kultur.
Religijsko gledano je na evropsko civilizacijo krščanstvo imelo največji
vpliv in to do te meje, da je bil vstop večine držav in narodov v evropsko
civilizacijo pogojen s sprejetjem krščanskih naukov in krščanstva. Kot
nam je že znano, je moderna doba izredno sekularizirana in ima poudarek
na

racionalističnem

pogledu,

ki

skuša

graditi

razvoj

sveta

brez

sprejemanja krščanskega Boga in duhovnosti. Opazno je tudi, da
84

materialni pogled na svet in sekularizem ne dajeta več nekih odgovorov
posamezniku,

zato

se

ljudje

zanimajo

za

duhovnost,

sveto

in

transcendenco, kar je značilno za new age. Seveda ti posamezniki iščejo
to duhovnost pri različnih duhovnih gibanjih in ne v krščanstvu.
Religijski pluralizem je kazalnik sedanjosti. Na Zahodu med številčnimi
skupinami novih duhovnosti je še vseeno veliko število pripadnikov
islama,

azijskih

religij

(po

številu

pripadnikov

celo

rastejo)

in

pripadnikov različnih sekt, ampak vsi ti verovanjski sistemi tesno
tekmujejo s krščanstvom in novimi duhovnostmi v obliki new age religij
(Bahovec 2009, 183). V Evropi je vera dosegla neko kulturno obliko, za
katero se je tekom stoletij zdelo, da odlično odgovarja na zahteve
življenja. Dejstvo pa je, da večina držav ni šla v korak s spremembami
časa in kulturnimi spremembami. Kasnejši papež Pavel VI. je kot
kardinal Montini zapisal, da se zdi, kot da je Cerkev po dvajsetih
stoletjih obstoja odsotna iz sodobnega sveta. To je bilo pismo milanski m
klerikom, na pragu 2. vatikanskega koncila. Po Pavlu VI. ostane velik
prepad, ki se je zdel v njegovih časih nepremostljiv. Zato papež Janez
XXIII. skliče 2. vatikanski koncil, ki je znan po besedi aggiornamento,
kot prenovitev Cerkve v luči sodobnosti. Obdobje vatikanskega koncila
je velika prelomnica v gledanju Cerkve na razvoj sveta, odnos do drugih
religij, do drugih krščanskih cerkva, pa tudi do marsikaterega notranjega
vidika. Predvsem so odprli 2. vatikanski koncil zaradi zavedanja, da so
stari okviri, katerih so se držali stoletja in stoletja , že zastareli in da so
potrebne novosti na področju oznanjevanja evangelija. Zato so koncilski
očetje pozvali Cerkev k temu, da se odpre svetu, novostim, sodobnemu
človeku in mu tudi prisluhne, ima dialog s kulturami, cerkvami in
ljudmi. To je bil nujen, a hkrati tudi mogočen korak in posledica tega je
inkulturacija, kjer se odnos med vero in kulturami ohranja. Dejstvo je, da
je bila cerkev pred 2. vatikanskim koncilom precej izključ ena iz razvoja
modernega sveta; sama sebe je tudi izključila od poseganja v oblikovanje
razvoja. Lahko bi imela kakšen vpliv, sploh če gledamo nazaj v
preteklost, ko je v marsikateri družbeni zadevi njen vpliv odigral
odločilno vlogo. Nekoč je bila močno povezana z ureditvijo določenih
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držav in oblikovanjem kultur. Zato se večji del modernega sveta razvija
osvobojen cerkvenega vpliva. Položaj prvega vatikanskega koncila ne
spremeni skoraj nič, saj Cerkev takrat še ni sprejela partnerskega odnosa
s svetom v razvoju, ki je bil nujne ga pomena v smislu dialoga.
Posledično je bil drugi vatikanski koncil toliko uspešnejši, saj je načelna
zmaga nad zaprtostjo pred svetom, strogostjo in konzervatizmom. Vse te
naštete vsebine pa so Cerkev zapirale pred svetom in jo izključevale iz
svojega razvoja, še manj pa ji dajale dovoljenje, da bi lahko tudi sama
kaj prispevala k oblikovanju tega neizogibnega razvoja. Med koncilskimi
dokumenti

drugega

vatikanskega

koncila

so

najbolj

vplivali

na

spremenjen odnos Konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu, ki nosi za
osnovno izhodišče tezo, da mora Cerkev biti tesno povezana in v
resničnosti čutiti to povezanost z vsem človeškim narodom in njegovo
zgodovino. Kar pa potem tudi pomeni, da mora krščanstvo v odnosu do
sveta gojiti dialog, kadar je ta mogoč. To pomeni tudi soočanje Cerkve z
družbenimi smernicami in stvarnostjo, ki se je porodila med časom njene
odsotnosti. Mnoge od njih, kot so človekove pravice, enakost vseh ljudi,
enakost vseh možnosti, družbena pravičnost, so le del, k i ga je možno
najti v evangeliju in so enake religiozni m vrednotam. Po drugi strani pa
se Cerkev nikakor ne more strinjati s posledicami modernosti, kot je
odmaknjenost od Boga in odnos človeka do vsega krščanskega. Druga
ključna listina drugega vatikanskega koncila je Izjava o verski svobodi,
ki nam nakaže, da se je Cerkev po eni strani poslovila od tradicionalnega
učenja, ki je temeljilo na tem, da si je Cerkev jemala pravico do biti
izključno ena in edina verska institucija, katera lahko uči o razodeti
resnici, saj ji kot nosilki te resnice pripada posebno m esto v družbi in
državi. Koncil pa poudari drugačno izhodišče , in sicer prizna, da pravica
posameznika do verske svobode temelji na dostojanstvu človeka,
katerega Cerkev izvaja iz razodetja in na podlagi spoznanja z razumom.
Ta izjava spremeni odnos ne samo med Cerkvijo in državo, ampak tudi
odnose

z

drugimi

katoliškimi

in

krščanskimi

cerkvami

ter

tudi

nekrščanskimi religijami in prinese začetke novega ekumenizma in
začetke mirnega dialoga med religijami. Spremembe se ne zgodijo samo
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na zunaj, ampak se Cerkev reformira tudi znotraj, v samem sržu
delovanja. Prej precej strog hierarhičen sistem koncil spremeni do točke,
ko je vzajemni medsebojni odnos med cerkvenimi dostojanstveniki ter
laiki bolj pogost in so bolj poslušani ter upoštevani, predvsem s strani
laikov, ki so bili nemalokrat zatrti v kali.
Znotraj, v krogu samih cerkvenih dostojanstvenikov , pa pride do
sprememb, tako namesto stroge hierarhije, ki sledi iz službenega
redovništva ali duhovništva, dajejo večji pomen na zbornosti in
skupnosti (Bahovec 2009, 184–188). Koncilske usmeritve so bile v
skladu z novimi tokovi duhovnosti, ki so se pojavile že pred koncilom in
tudi po njem. Pomemben premik se kaže naprehodu od poudarjanja
dogmatičnega nauka k izkustveni teologiji, to je od govora o Bogu k
neposrednemu doživljanju Boga ali Kristusa. V tem kontekstu so zajeta
številna duhovna gibanja v katolištvu in protestantizmu. Tukaj moramo
razumeti razlikovanje, na katero je Berger opozoril, in sicer na razlike
med

ameriškim

protestantizmom

in

liberalnem

glavnem

toku

protestantizma, tako imenovanimi evangelijskimi kristjani, to so skupine ,
ki gojijo močno karizmatično in izkustveno krščanstvo. Prve skupine na
primer izgubljajo število članov, medtem ko so druge po številu članov v
izrazitem porastu. Globalne spremembe se dogajajo tudi na evropskih
tleh v samem krščanstvu. Na področju duhovnega delovanja se opazi
sprememba v načinu dela v župnijah, še zlasti ob pojavu laiških
duhovnih gibanj v evropskem katolištvu in protestantizmu. Dandanes se
zdi, da premik v sodobnem krščanstvu lahko poimenujemo, če uporabimo
Tuhlarjev izraz, eksistencialno izkustven a duhovnost. Pri preučevanju
odnosa med gibanjem new age in krščanstv om je treba opredeliti dva
dopolnjujoča se vidika. Prvi se nanaša na dejstvo, da je krš čanstvo eden
formativnih elementov gibanja new age, zlasti pri mnogih duhovnih
predhodnikov new age, saj vsi niso pri oblikovanju svojih vizij izhajali
iz krščanstva, ampak so ideje krščanstva predelali po svoje in se s tem
neizmerno oddaljili od tradicion alne veroizpovedi. Drugi vidik pa je
aktualni odnos med krščanstvom in gibanjem new age, pri čemer se bo
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predvsem upoštevalo glede pogledov na krščanstvo in new age iz
nicejsko-carigrajske veroizpovedi. Seveda imajo prednost v tej obravnavi
tudi pogledi, ki so odprti za dialog, čeprav ta dialoška drža dostikrat ne
dosega sprejemanja in odobravanja. V družbi sta zelo prisotni dve drži,
in sicer fundamentalistična in postmoderno relativistična.

Fundamentalistično

držo

najdemo

v

več

različnih,

včasih

tudi

nasprotujočih se oblikah ter tudi v krščanskih krogih. Za eno izmed teh
dveh drž je značilno močno zavračanje vsakega možnega stika z new age
gibanjem in tudi kritika te, kar bi lahko poimenovali obrambno
napadalna drža. Ta je najbolj značilna za avtorje, ki prihajajo iz
evangelijsko obarvanega protestantizma. Druga pa je drža , ko se
krščanstvo in new age srečata in pride do sinkretističnega mešanja idej iz
različnih duhovnih virov. V takih mešanicah se hitro najdejo id eje,
katerih med seboj ne moreš povezati v neko celoto , tako ni čudno, da jim
marsikateri kristjani niso naklonjeni. Seveda pa razširjenost slednje drže
ne bi smela biti presenečenje, saj se v njej kažejo elementi značilnosti
postmodernega relativizma, ki je velik del sodobnih posameznikov in
družbe. Eno takih najbolj znanih predelav krščanskih idej v duhu new
age je oblikoval Swedenborg. On je sprejemal besedila Svetega pisma,
ampak je trdil, da jih Cerkev napačno interpretira. Posledično je pravo
interpretacijo z ezoteričnimi razodetji sprejel sam. Ta primer je lepi
pokazatelj, da so te nove sinteze, ki so razširjene v new age dobi ,
resnično v veliki večini prišle iz krščanskega okvira. Sicer so številni
avtorji prepričani, da je doba krš čanstva minila in da je treba priti do
zamenjave, ki se bo uresničila prav v religioznosti new aga. Nekateri se
sploh ne menijo za krščanstvo. Spet drugi so istega mnenja kot
postmoderni avtorji, ki trdijo, da so se velike pripovedi razsvetljenstva
izpraznile in da jih ni mogoče popraviti, ter, kot trdijo, to velja tako na
religioznem kot tudi na krščanskem področju. Drugi pa se zopet zavedajo
nasprotnega, in sicer se zavedajo moči krščanstva, tako mu zaradi tega
močno nasprotujejo ali pa ga skušajo vključiti v svoje vizije. Da bi prišlo
do slednjega, bi morala Cerkev začeti napačno interpretirati Jezusovo
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razodetje, torej vse ključne vsebine krščanstva na novo interpretirati in
jim dodati ezoterični pridih. Dejstvo je, da ti ezoterični pridihi niso nič
novega, ampak so samo posnemanja ali reinterpretacija različnih
nekrščanskih naukov ali herezij, s katerimi se je pa krščanstvo že
soočalo v zgodovini (Bahovec 2009, 189–195).
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SKLEP

V magistrskem delu sem prišla do sklepa, da je človek religiozno bitje,
tudi če trdi, da ne verjame v nič. Vsako ljudstvo od pradavnine dalje
skuša preseči svoje dojemanje sveta z racionalnim mišljenjem o pojavih,
ki jih pa ponavadi najbolj ne razume. Religije so se tekom zgodovine
človeštva rojevale in razvijale. Še ve dno se. To je proces, ki ne bo nikoli
zamrl, saj vsak posameznik potrebuje nekaj, v kar verjame.
Nekoč, ne tako dolgo nazaj, so bile monoteistične religije glavno vodilo
malega človeka. Danes živimo v dobi, kjer se vse tako bliskovito
spreminja, da včasih ne znamo ujeti koraka s časom. Dandanes je religija
postala kot nekakšna tržnica, kjer se sprehodiš in se na podlagi lastnega
zanimanja in interesov odločaš, pri kateri stojnici se boš ustavil in začel
verjeti v nauk, ki ga prodajajo. Včasih ni bilo tako, kajti obstajale so tri
glavne religije, ki so bile vodilo življenja prav vsakega posameznika .
Vse je bilo bolj preprosto in verovati je bilo lažje kot danes. Ko smo se
postavili na piedestal individualizma, kateri nam nekatere tradicionalne
vrednote počasi, ampak vztrajno ruši, je vse postalo instantno in brez
vsakega večjega verovanja. Naravnani smo v držo, da verjamemo zaradi
pojavov, ki jih kljub tehnologiji ne znamo obrazložiti in ki nas begajo.
Vemo, da obstaja presežnost, ki gre onkraj našega obstoja, in to dejstvo
nas straši in bega, saj ga ne znamo obrazložiti, niti nis mo prepričani, ali
je to Bog ali kakšna višja sila. Zavedamo se, da smo simbolična bitja, ki
jim je bilo dano razmišljanje, in vemo , da se razlikujemo od živali, ki
niso niti religiozna niti simbolična bitja.
Smo tudi presežna oziroma transcendentalna bitja, k i gremo onkraj sebe
in se spustimo na polje nerazumljivega. Ker nam je nekaj nerazumljivo,
nas navdaja z dvomom, nas straši, nam je grozljivo , a hkrati se zavedamo
neopisljive veličastnosti te mogočne skrivnosti, ki se nam razodeva v
svojem misteriju. Ko gremo onkraj sebe, si skušamo razlagati pojave, ki
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so nerazložljive narave in še manj dokazljivi. Religija je stara kot
človeštvo. Človek že od samih začetkov skuša razumeti pojave, ki jih s
svojim primitivnim mišljenjem

morda ni znal kritično razčleniti.

Posledično se je zatekal po odgovore k Bogu, ki je bil na začetku
razčlenjen na božanstva v različnih mitologijah. Kot pravi Feurbachova
misel: »Človek ustvarja religijo, ne religija človeka, Bog – to je človek.«
(Marx 1980, 8) Ko je politeizem usahnil , je z nastopom monoteizma
nastopil lastni Bog, ki se v Abrahamovskih religijah sicer razlikuje, saj
kultura naredi svojo magijo in Boga približa slehernemu posamezniku na
najbolj univerzalen, ampak hkrati tudi oseben način, ki se tudi izraža
skozi kulturo, v kateri živi. Jud bo drugače pojmoval Boga kot katoličan
ali evangeličan.
Verovati ali ne so vprašanja, ki se jih nemalo kdo vpraša v turbulentnih
časih, v katerih živimo. Verjetno se vsakdo enkrat na stopnji svojega
življenja tudi zave vprašanja, verovati v kaj? Ker je paleta religijskih
sistemov danes široka, lahko marsikaterega človeka takšna vprašanja
pustijo ravnodušnega. Cerkev kot institucija doživlja v današnjih časih
nezaupnico. Med pogovorom z ljudmi dostikrat opažam, da jih veliko
verjame v Boga, v nauk Jezusa Kristusa, ko pa nanese pogovor na Cerkev
kot institucijo, pa dobi pogovor že grenak priokus. To mi da je vedeti, da
so ljudje še vedno religiozni, zavedajo se, da je nekaj onkraj njihovega
dojemanja, zaupajo tej mogočni skrivnosti, in da je religioznost vodilo
ter temelj naše eksistence na tem svetu. Hkrati so ljudje vrženi v svet,
kjer vse poteka z bliskovito hitrostjo, kjer včasih ne najdemo časa, da bi
se poglobili vase in se pogovorili sami s s eboj ter vzpostavili stik s svojo
duhovnostjo. Tako samo hitimo in ob tem najverjetneje niti ne opazimo,
da drvimo v propad, kjer so vrednote , ki nam jih je privzgojilo
krščanstvo skozi dvatisočletno zgodovino, manj pristranskega pomena.
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POVZETEK

Z magistrskim delom sem poskušala predstaviti vidik religioznosti pri
človeku, ki je hkrati tudi simbolično in razmišljajoče bitje. V prvem
poglavju se sprehodimo skozi čas, kjer skušam prikazati začetke obstoja
religije. Ker govorimo o religiji kot taki, lahko v prvem pogla vju
najdemo definicijo religije skozi oči nekaterih avtorjev. Religija je burila
ter še vedno buri duhove. Mnogi so jo skušali definirati, zato sem v
prvem poglavju zbrala misli več pismoukov in učenjakov tovrstn ega
področja, ki so se skozi časovno premico s to temo ukvarjali. Ker religije
brez človeka ni, sem se v drugem poglavju podala v antropološke vode in
skušala obrazložiti pojem človeka, ki je simbolično in razmišljajoče
bitje. Skozi razmišljanje o svojem bistvu je človek prišel do ugotovitev,
ki so nerazložljive narave. V tretjem poglavju se podam nazaj v
religiološke vode, kjer se opiram na misli Rudolfa Otta, Friedricha
Schleiermacherja in Immanuela Kanta ter odkrivam mistične, nemalokrat
nerazložljive,

sfere

verovanja.

V

četrtem

poglavju

nadaljujem

s

spraševanjem o tragičnosti človekove veličine. Tako veliki, a hkrati tako
majhni smo. Skozi bliskovit napredek drvi človeštvo v propad in tukaj se
poraja vprašanje, ali bomo zmožni v ljubezni do Boga prepoznati smisel
in se odrešiti.
Ključne besede: religija, človek, eksistenca, filozofija, simbolična bitja,
postmodernizem.
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SUMMARY
In the master's thesis I sought to present aspects of religiosity in man,
which is also a symbolic and contemplative being. In the first section we
walk through time, where I tried to show the beginnings of the existence
of religion. Since we are talking about religion as such, we can found in
the first chapter the definition of religion through the eyes of several
authors. Religion is upset and still stir s ghosts and many have tried to
define it, therefore, in the first chapter, I tried to collect thinking's of the
scribes and scholars for this kind of field, which is through the timeline
of this matter. As there is no religion without a man, in the second
chapter, we dive into the anthropological waters and try to explain the
concept of man, which is a symbolic and contemplative being.
And with thinking about it's essence, a man also came to the conclusion
of it's unexplainable nature. In the third chapter I returned into religious
waters, where through the eyes of Rudolf Otto, Friedrich Schleiermacher
and Kant, I revealed the mystical, often inexplicable sphere of religion.
In the fourth chapter, however, I am questioning about the tragedy of
human greatness. We are so big, and yet so small.
With the swift progress of changes we are witnessing today, humanity is
falling deeper and deeper into a trap of oblivion, and the only question
is, if will we be able to restore faith in God and find salvation, or be
forever doomed.
Key words: religion, human, existence, philosophy, symbolic creatures
postmodernism.
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