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1. Uvod
20. in 21. stoletje je čas nenehnih družbenih in kulturnih sprememb. Z razvojem
moderne, razvojem tehnologije, potrošniške in informacijske družbe je prišlo

do

novih priložnosti v posameznikovem vsakdanjem življenju, načinu mišljenja in
spremembe vrednotnega sistema, s tem pa tudi do spremembe vloge, ki jo je imela
religija. Tradicionalne religije so pričele izgubljati svoj prevladujoči vpliv, oblikovati so
se pričela nova religijska gibanja in različne oblike duhovnosti. Tako se v 60ih letih
dvajsetega stoletja izoblikujejo novi načini izražanja religioznih idej, pride do
religijskega fenomena new age ali novodobniške duhovnosti. Gre za svobodno obliko
religije, za skupek različnih duhovnih tokov, ki se izražajo na individualiziran oz.
privatiziran način in se oblikuje na podlagi posameznikovih potreb in interesov. Poleg
holističnega zdravilstva, kanaliziranja, novodobniške znanosti se v novodobniško
duhovnost uvršča tudi sodobno poganstvo ali kar novopoganstvo, ki je pravzaprav
najbolj razširjena veja novodobniške duhovnosti.
Ljudje so zmeraj iskali nove načine izražanja religioznih idej. Z novo moderno družbo,
ko posameznik postane neodvisen, avtonomen in ko se religijski prostor odpre za
pluralizacijo, pa novi načini izražanja religijskih idej postanejo mogoči. Posamezniki
lahko pri oblikovanju svojega pogleda na svet svobodno izbirajo med vse širšo
ponudbo religijskih sistemov. Nova religijska in duhovna gibanja so postala globalni
pojav in tudi Slovenija ni bila nobena izjema. »Duhovna« ponudba se je v drugi
polovici 20. stoletja močno povečala, nastale so mnoge duhovne skupine, kar je
pritegnilo mnogo ljudi, oblikovali pa so se tudi razni predsodki in stereotipi ter
konfliktna razmerja med širšo okolico in družbo.
V

magistrskem delu želim predstaviti novodobniško duhovnost (njene temeljne

značilnosti in kratko zgodovino) in v okviru novodobniške duhovnosti tudi
neopoganstvo ter neopoganske organizacije, ki so se razvile v Sloveniji, ter odnos
medijev in javnosti do teh gibanj.

Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu bom na podlagi analize
sekundarnih gradiv predstavila novodobniško duhovnost, njene značilnosti, družbene
okoliščine, v katerih so se gibanja razvijala (razvoj moderne in njene družbene
procese) ter vzroke za tako množičen pojav novodobniških gibanj. V teoretičnem delu
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sem torej hotela odgovoriti na naslednja vprašanja: kako sploh pride do pojava
novodobniške duhovnosti, kako se je razvijala, kateri so vzroki za tako spremembo
paradigme in zakaj pravzaprav nudi oporo in smisel vse več posameznikom sodobne
družbe?
V nadaljevanju sem novodobniško duhovnost razdelila na 4 večje skupine, kakor jih
razdeli Tina Ban (2008) po Hanku Hanegraaffu. Mojega največjega zanimanja je bila
deležna največja novodobniška skupina, t. i. novopoganstvo, saj gre predvsem za
ohranjanje predkrščanske tradicije, za način življenja, kot so ga živeli naši predniki, in
se, kar me je tudi najbolj pritegnilo, ohranja še danes.
Sledi še predstavitev novopoganskih organizacij v Sloveniji: registriranih v Registru
cerkva in drugih verskih skupnosti in tudi tistih, ki niso uradno registrirane kot verske
skupnosti, temveč so formalno organizirana kot društva.
Drugi del magistrskega dela je razdeljen na dva sklopa in je povsem praktičen del,
kjer sem z analizo slovenskih medijev in anketnega vprašalnika raziskovala odnos
okolice do slovenskih novopoganskih gibanj.
V prvem sklopu drugega dela bom predstavila odnos slovenskih množičnih medijev
do novopoganskih gibanj v zadnjih nekaj letih. Poskušala sem odgovoriti na
vprašanja, kot so: kakšno je poročanje slovenskih medijev o novopoganskih gibanjih
in v kolikšni meri mediji sploh opazijo delovanje teh skupin, oprla pa se bom na
raziskavo Aleša Črniča in Gregorja Lesjaka (Katalog slovenskih novih religijskih in
duhovnih skupin, 2003–2007), ki sta že raziskovala na tem področju.
V drugem sklopu tega dela pa sledi predstavitev rezultatov ankete, izvedene na
slovenskem ozemlju, s katero sem skušala ugotoviti, kakšen je odnos slovenske
javnosti do novopoganskih gibanj. Preverjala sem, v kolikšni meri ljudje v Sloveniji
poznajo nova poganska gibanja (ali poznajo njihova prepričanja, rituale itd.), kako
dojemajo delovanje poganskih skupnosti, ali razumejo potrebo po udejstvovanju v
teh skupnostih, ali so tudi v Sloveniji še vedno močno prisotni predsodki in stereotipi
in kakšen je vpliv medijev. Predmet moje raziskave bo torej odnos oz. odziv
slovenske javnosti do novih poganskih gibanj.
Moj cilj je ovrednotiti tezi, da v Sloveniji prevladuje negativen odziv na delovanje
novodobniške duhovnosti, ta pa izhaja iz še vedno močno prisotnih predsodkov in
stereotipov ter da so ti prisotni zaradi slabe informiranosti javnosti na tem področju.
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V zaključnem sklepnem delu bom združila ugotovitve obeh delov magistrskega dela,
ki sem jih pridobila z različnimi metodološkim pristopi (analize sekundarnih gradiv in
anketnega vprašalnika).
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2. Novodobniška duhovnost: problemi poimenovanja in
definiranja
V 60ih letih prejšnjega stoletja se je v Severni Ameriki, kmalu zatem pa tudi v Evropi,
začelo širjenje specifične oblike religioznosti, ki jo mnogi označujejo z izrazom new
age. Slovenski avtorji največkrat uporabljajo izraz novodobska (Škafar, 1998),
novodobna oz. novodobniška duhovnost (Črnič, 2012; Ban, 2008) ali pa duhovnost
nove dobe (Kerševan, 1989), nemalokrat pa lahko zasledimo izviren izraz new age
(Bahovec, 2009; Debeljak,1992; Goljevšček,1992). Sama bom v nadaljevanju
uporabljala kar izraz novodobniška duhovnost.
Prvi zametki novodobništva so se pri nas pojavili že v zgodnjih sedemdesetih letih,
močneje pa se je, zaradi specifičnih politično-zgodovinskih okoliščin, uveljavilo šele v
poznih 80. in 90. letih.
Vendar pa si, tako kot pri poimenovanju tega fenomena, različni avtorji, tako tuji kot
slovenski, tudi pri definicijah niso enotni. Sam pojav je težko opredeljiv, definicije se
spreminjajo in dopolnjujejo.
Aleš Črnič (2012) opozarja na zavajajoč pridevnik novodoben, saj ta označuje
predvsem tisto, kar je sodobno in moderno, torej bi to moralo označevati vse religije
danes, ne le religije nove dobe. Tudi Tina Ban (2008) meni, da se moramo najprej
sploh vprašati, kako nove so sploh novodobniške ideje in izročila, ali je res dokaj nov
pojav ali le »tisočletna oblika neke trajne značilnosti evropske religije« (Davie, 2005:
185). Kajti velik del teh temelji na reinterpretaciji in združevanju različnih religijskih in
duhovnih izročil, ki jih človeštvo pozna in razvija že tisočletja, zato lahko
novodobniško duhovno gibanje opredelimo kot eklektično in sinkretično duhovno
gibanje. Gre pravzaprav za neko mešanico najrazličnejših idej, ki so se oblikovale
skozi zgodovino pod vplivi krščanskih, budističnih, hindujskih, islamskih, taoističnih,
poganskih, animističnih in drugih religij ter pod vplivom drugih znanstvenih in
filozofskih miselnih tokov. Te idejne sestavine se kombinirajo z drugimi viri, med
katerimi so pomembna sodobna družbena gibanja, kot so žensko, ekološko in
mirovno gibanje, gibanje za zdravo prehrano, celostno medicino itd. Vendar pa se
novodobniško duhovno gibanje od drugih gibanj razlikuje po tem, da jasneje kot drugi
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postavlja zahtevo, da mora biti nova kulturna paradigma utemeljena na duhovnem
(religioznem) izhodišču (Russel v Bahovec, 2009: 108).
Marko Kerševan (1995) novodobniško duhovnost razloži kot duhovnost nove dobe,
novo obliko religioznosti, ki se je razširila v 70ih in 80ih letih, za katero je značilna
usmerjenost v odprto, nikoli dokončno, osebno, ustvarjalno iskanje sinteze med
elementi različnih verskih tradicij oz. resnicami in spoznanji različnih religij.

Tudi Grace Davie poudarja, da nova doba povezuje elemente, tako zahodnih kot
vzhodnih kultur in tradicij, hkrati pa dodaja, da je močno vključena v proces
globalizacije sodobne religije, kar pa je vzrok njenega odnosa s hitro spreminjajočim
se svetom. Novodobniško duhovnost definira kot:
»protikulturno gibanje, ki zavrača zmožnosti moderne družbe in jih postavlja
pod vprašaj, da bi reševala probleme človekovega življenja. Prednost daje drugačnim
perspektivam […]« in dodaja, da je »nova doba logičen podaljšek modernosti […]. To
pa z drugimi besedami pomeni, da je poudarek na samorealizaciji popolnoma
kompatibilen s sodobnim življenjem in je pravzaprav od njega odvisen. S tega
stališča postane nova doba oblika religije, ki je v sodobnem svetu idealno prilagojena
oz. mu je prilagojena precej bolje kot tradicionalne oblike religijskega učenja. […]«
(Davie, 2005: 184).

Podobno si ta fenomen razlaga Tina Ban (2008), ki v tem vidi neko svobodno obliko
religije, kot nek skupek različnih duhovnih tokov, ki dopušča, da se skupna verovanja
in prakse izražajo na individualiziran, privatiziran način. Gre torej za t. i.
individualizirano obliko religije, ki se dopolnjuje in spreminja hkrati s pojavom različnih
novodobnih praks, ki jih ljudje prakticirajo v zasebnem in javnem življenju.
Igor Bahovec brez kakršnih koli zadržkov pravi, da je novodobniška duhovnost
pomembna značilnost sodobnega evropskega življenja in jo, podobno kot že prej
omenjeni avtorji, opredeli kot:
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»tip duhovnosti oziroma religioznosti, ki se močno razlikuje tako od
religioznosti velikih religij kot od religioznosti jasno strukturiranih sekt. Duhovnost
gibanja je izrazito sinkretistična in eklektična, odprta v vse smeri. Pri tem ima osebna
duhovna izkušnja prednost in je višja od vsake oblike objektivno interpretiranega
verovanja.[…]« (Bahovec, 2009: 109).
Hkrati jo opredeli kot novo religijo, kjer deluje duhovno združevalni princip, ki
povezuje naravo in človeštvo v eno celoto.

Zavedati se moramo, da inovativne oblike religije malokrat nastanejo same po sebi,
ampak da izhajajo iz že poznanih oblik. Pravzaprav je difuzija vseh svetovnih religij
sestavni del novih religioznih oblik in velik del novodobniške duhovnosti temelji na
reinterpretaciji in združevanju različnih religijskih in duhovnih izročil, ki jih človeštvo
razvija že tisočletja. Naslanja se na zgodovinske ideje in povzema elemente
ezoteričnih, okultističnih, mističnih in magijskih tokov, v njej najdemo religiozne
elemente vseh svetovnih religij.
Fenomen new age je izredno težko opredeljiv in ima za različne ljudi različne
pomene. Kljub temu pa se uporablja kot »posplošena oznaka za najrazličnejše
družbeno-religijske fenomene« (Ban, 2008: 20).
Novodobniško duhovno gibanje torej ni organizirano gibanje s točno določenim
številom njegovih privržencev in z vodjo »na čelu«. Tu ni hierarhične lestvice in
verskih voditeljev, niti ne moremo natančno določiti njegovih duhovnih doktrin. Gre
torej za skupine posameznikov, ki skupaj sodelujejo in se spodbujajo v iskanju
osebnih in skupnih verovanj ter si izmenjujejo svoje osebne duhovne izkušnje.
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3. Novodobniška duhovnost in njene značilnosti
Čeprav se novodobniška gibanja med seboj tako strukturno kot tudi vsebinsko
razlikujejo, jih veže vrsta skupnih značilnosti, ki jih bom strnila v naslednjih točkah.

3.1 Kritična družbena naravnanost
Kot prvo lastnost bi omenila kritično družbeno naravnanost, kajti izvorno je bilo
novodobniško duhovno gibanje kontrakulturno gibanje, ki se je pojavilo zaradi
nezadovoljstva, razočaranja nad stanjem takratne družbe, nad prevladujočimi
smernicami družbe in kulturnega razvoja na zahodu po 2. svetovni vojni. V zadnjem
stoletju smo lahko bili priča številnim vojnim spopadom, naraščajočemu številu drugih
oblik nasilja, revščini in lakoti ter brezobzirnemu odnosu do okolja.
Zato ni nič čudno, da so se v 60ih in 70ih letih prejšnjega stoletja oblikovala različna
kritična gibanja, ki so si prizadevala za spremembe tako na političnem, umetnostnem,
znanstvenem in na drugih področjih družbenega življenja.
Novodobniška gibanja so bila nastrojena tako proti uradnemu krščanstvu kot proti
sekularnim ideologijam. Sekularne institucije, ideologije in znanost so zavračali zaradi
njihovega

redukcionističnega

kartezijanskega

pogleda

na

svet

ter

zaradi

materialističnih nazorov, ki so privedli do odtujenosti in pretirane racionalizacije
vsakdanjega življenja (Ban, 2008).
Očitno je bilo nezadovoljstvo nad obstoječimi religijskimi institucijami Zahoda.
Krščanskim cerkvam so novodobniki očitali njihovo dogmatičnost, zbirokratiziranost,
avtoritativnost in vprašanje svetega. Ali kakor pravi Aleš Debeljak da:
»svete knjige zahoda, nad katerimi bdijo zapriseženi varuhi pečata (cerkve,
kongregacije, sinode), ne služijo več duhovnim, marveč ideološkim namenom. Se
pravi, ne dajejo spodbude svobodni inspiraciji in meditaciji, marveč so se pod rokami
politično ambicioznih gospodarjev duš spremenile v stroge predpise za suho
žebranje molitvic« (Debeljak v Črnič, 2012: 24).

Torej lahko na razmah novih religijskih in duhovnih gibanj gledamo kot na
»kompleksen odziv na negativne posledice funkcionalne diferenciacije sodobnih
7

družb na globalni ravni« (prav tam) in na odziv institucionalne religije, ki je »v veliki
meri izgubila sposobnost osmišljenja življenja za sodobnega človeka«(Lavrič, 2002:
115).
Čeprav so bile kontrakulturne ideje na začetku močno razširjene med novodobniškimi
gibanji, je potrebno poudariti, da ta družbeno kritični pogled le ni značilen samo za
novodobniško duhovnost, niti ni značilen za vsa novodobniška gibanja. Če je bilo
novodobniško gibanje na začetku kontrakulturno gibanje, pa je skozi čas marsikatero
novodobniško gibanje opustilo nekdanjo kritično držo in se je poistovetilo s
prevladujočo kulturo, tisto, ki jo je prej tako vneto kritiziralo (Ban, 2008).
Zato Paul Heelas (v Lavrič, 2002), pomemben avtor tega področja, predlaga tri
razlage novodobnih tokov: prvi je t. i. duhovno puristični vidik, ki poudarja duhovno
realizacijo posameznika. Ti se ne menijo dosti za družbo in njene probleme, saj je
usmerjanje na družbene probleme le prenašanje odgovornosti in preusmerjanje
pozornosti od problema, ki izhaja iz posameznika. Duhovni puristi tako težijo k
spremembam posameznika, z razliko od drugega t. i. kontrakulturnega vidika, ki je
usmerjen k spremembam družbene ureditve, ki preprečuje samoaktualizacijo
posameznika in zatira možnosti osebne rasti. Tretji t. i. konformno-harmonični vidik
pa temelji na prepričanju, da obstoječi družbeni sistem in ideja duhovne
samoaktualizacija nista v nasprotju, temveč se dopolnjujeta.

3.2. Novodobniški milenarizem: optimistična vera v prihod nove
dobe
Za novodobniška gibanja je značilno prepričanje, da se nahajamo v obdobju velikih
radikalnih družbenih sprememb, na pragu nove dobe. Ta ideja o novi dobi je
pravzaprav povezana z astrološko vizijo o prehodu iz dva tisoč let trajajočega
znamenja rib, v novo dobo vodnarja (ang. age of aquarius). To je obdobje, ki naj bi
bilo zaznamovano z ljubeznijo, dobroto, s harmonijo in z globoko pristno
duhovnostjo, ta pa naj bi prekosila težnjo po nadvladi, tekmovalnosti, nasprotjih in
vojnah. Nasilni konflikti med ljudmi naj bi izginili in človeštvo naj bi zaživelo v sožitju z
naravo.
Čeprav naj bi prihod nove dobe zaznamoval prehod k boljšemu, bolj pravičnemu
življenju vseh ljudi, pa moramo imeti v mislih tudi dobre in koristne stvari, ki nam jih je
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prinesla doba (tukaj imam v mislih predvsem razvoj civilizacije, tehnološki napredek,
razvoj medicine itd.). Problem je nastal z izkoriščanjem in zlorabo danih sredstev in
prav ta zloraba predstavlja največjo nevarnost za sodobnega človeka. Na eni strani
napuh in pogoltnost ljudi, ki hočejo popolno kontrolo nad družbo in ljudmi, ter na
drugi strani

ljudje, ki so samo številke in služijo v predanosti, ponižnosti in

žrtvovanju.
S prihodom nove dobe pa naj bi prišlo do korenitih sprememb. Novodobnike
povezuje predvsem vera, da živimo na pragu radikalnih sprememb, ki pa so
povezane z duhovnim prebujenjem posameznikov. Ljudje so začeli drugače dojemati
in doživljati duhovni svet, prišlo je do kolektivne spremembe zavesti.
Posledica tega naj bi bila sprememba v načinu življenja, kjer bi »egocentrični model
individualnega jaza«, ki je ločen od okolja, nadomestil posameznik, ki se zaveda
svoje vpetosti v naravno okolje. Torej lahko rečemo, da novodobniška miselnost
temelji na spremembi paradigme, eden izmed vzrokov te spremembe pa so tudi
globalni ekološki problemi, ki opozarjajo na medsebojno povezanost in soodvisnost
vsega živega in neživega (Črnič, 2012: 50–51). In prav ideja o univerzalni
povezanosti vsega z vsem je ena izmed ključnih v novodobniški duhovnosti.

3.3 Holizem – povezanost vsega v naravi
Celostni, holistični spoznavni pristop je torej ena izmed njenih ključnih idejnih
sestavin. Ves kozmos je nedeljiva in med seboj povezana celota, človek pa je celota
fizičnih, umskih, mentalnih in duhovnih razsežnosti. Kar pomeni, da je ves univerzum
eno, z isto energijo in duhom, posameznik pa je eno s stvarstvom (prav tam).
Hank Hanegraaff predstavi 4 vidike oz. oblike holizma. Prvi vidik holističnega pogleda
na svet je tesno povezan s prepričanjem, da vse izvira iz enega dokončnega vira.
Druga oblika zagovarja univerzalnost povezanost vsega z vsem, kot tretji vzorec pa
Hank Hanegraaff predstavlja t. i. holografični vzorec, po katerem vsak del razodeva
celoto in obratno – celota je prisotna v vseh delih. Zadnja oblika holizma pa si
prizadeva združiti komplementarna nasprotja, npr. nasprotja med moškim in žensko
(Hanegraaff v Bertoncel, 2003).
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3.4 Samoduhovnost (self-spirituality) in samouresničevanje
Naslednji pomembni elementi novodobniške duhovnosti so mističnost, spoznavnost
in izkustvenost. Ta je usmerjena predvsem v notranjo transformacijo zavesti oz. v
iskanje višje zavesti (Salman, 1992), v prebujanje duhovnega jaza posameznika, ki je
duhovno jedro človeka oz. njegova avtentična narava (pravi jaz), točka boga v
človeku, ki pa ga mora vsak posameznik šele spoznati, ga poiskati in začutiti. To zelo
dobro ponazori Miran Lavrič z besedami:
»osnovni smisel človekovega življenja novodobna duhovnost vidi v prebijanju
skozi goščavo naplavin socializacije (ego, intelekt, nižji jaz, zemeljski jaz, zunanja
osebnost) in vzpostavljanju stika s človekovo notranjo duhovno naravo. Na ta način
posameznik prebuja skrite notranje potenciale, dosega notranji mir, ljubezen,
modrost, vitalnost, življenjsko moč, njegovo življenje pa dobiva globlji, avtentični
smisel« (Lavrič, 2002: 103).
Da bi dosegli ta stik z notranjim duhovnim jazom, s človekovim duhovnim bistvom, da
bi dosegli t. i. preoblikovanje zavesti novodobniki pogosto uporabljajo raznolike
tehnike: od raznih tehnik sproščanja, meditacije, hoje po žerjavici pa vse do raznih
eksotičnih plesov in v zadnjem času zelo popularne joge. Pri vsem tem pa gre za t. i.
iskanje mističnega stanja zavesti.1
Za to ni nič čudnega, da npr. Paul Heelas (2003), pomemben sociološki raziskovalec
na področju novodobnosti, za novodobno duhovnost uporablja kar izraz selfspirituality, kar novodobniška duhovnost pravzaprav je. Je subjektivna duhovnost
(Lavrič, 2002) ali samoduhovnost (Črnič, 2012), saj so vse novodobniške prakse in
verovanja na nek način povezane z idejo prebujanja človekovih notranjih duhovnih
potencialov.

1

T. i. mistično stanje zavesti poznajo tako rekoč v vseh svetovnih kulturah, do katerega pridemo preko postopkov,

ki povzročijo trans, ekstazo ali stanje zamaknjenosti ali omamljenost, lahko pa tudi s preprostejšimi meditativnimi
in kontemplativnimi tehnikami. Gre za upad in nato prenehanje samozavedanja, Mitja Peruš (v Lavrič, 2002) pa
dodaja, da gre za občutje skrajne notranje objektivnosti, resničnosti in jasnosti.
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3.5 Individualna izkušnja
Kot sem že prej omenila, je za novodobniško duhovnost značilna izrazita
usmerjenost na individualno izkušnjo. Pravzaprav »Novodobno mišljenje zavrača
idejo, da bi pot do resnice lahko vodila skozi razum in vero. Namesto tega se kot
najvišja veljavna avtoriteta, ki presega vse oblike objektivno interpretiranega
verovanja, poudarja osebna izkušnja in neposredno spoznanje (gnosis)« (Lavrič,
2002: 114). Novodobniška duhovnost torej namesto razumskega pogleda na svet,
zagovarja intuitivni pogled na svet.
Tudi Aleš Črnič (2012) razlaga, da gre za sinkretično in eklektično religioznost s
poudarkom na osebni duhovni izkušnji, ki je za gibanja nove dobe mnogo
pomembnejša in legitimnejša od vsake oblike objektivno interpretiranega verovanja,
in hkrati poudarja, da se ta tip duhovnosti močno razlikuje od religioznosti velikih
svetovnih religij, prav tako pa se razlikuje od religioznosti jasno strukturiranih sekt.

3.6 »Transformacija organizacij v mreže«
Za novo dobo je poleg iskanja notranjega, še neodkritega jaza, doživljanja višjih stanj
zavesti in povezanosti z naravo (torej holističnega načela), pomembna tudi izkušnja
temeljne enotnosti človeštva. Gre za oblikovanje kolektivne zavesti, zato je še kako
pomembno vključevanje in sodelovanje različno mislečih posameznikov in skupin
(načelo sinteze in sinergije). Med ljudmi ni prisile, temveč sodelovanje in medsebojna
brezpogojna pomoč. Skupine odkrivajo svojo avtentičnost in medsebojno različnost
ter se povezujejo v mreže in delujejo po načelu »čeprav smo različni, delujemo
skupaj« in »učimo se ljubiti in sprejemati to, kar je, takšno, kot je« (Havliček, 1992:
51).
To mrežo Merilyn Ferguson poimenuje »vodnarjeva zarota«, mrežo, ki nima vodstva,
a je vseeno močna in ki pripravlja radikalne spremembe. Je brez politične doktrine, je
prijazna in prinaša novo kulturno usmeritev. Gre za novo miselnost, novo delovanje
ljudi, novega osupljivega pogleda na svet. »Zaman bi iskali sorodnosti s
tradicionalnimi formami: s političnimi strankami, z ideološkimi skupinami, s klubi ali z
bratovščinami. Namesto teh boste naleteli na majhne skupine in ohlapne mreže. […]
V to mrežo, kjer se ljudje izmenjujejo, se prej ali slej povežejo, včasih tudi v širših
krogih. Njihovo število je vsak dan večje«, pravi Fergusonova in dodaja, da to gibanje
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izhaja iz vrsto zgodovinskih dogodkov, izraža globoka načela narave in da je strogo
racionalno (Ferguson, 1992: 6–7).
Ljudje se torej povezujejo v skupine iz duhovnih nagibov in stremijo k prenovi družbe
z novimi, s celovitejšimi vrednotami, k življenju, v katerem bi bila v ospredju
vprašanja smiselnostim notranjega razvoja, avtonomije in kakovostnega življenja
(Salman, 1992).
Značilnosti novodobniškega gibanja je podal tudi William Bloom, ki je eden izmed
najpomembnejših predstavnikov novodobniškega duhovnega gibanja v Veliki
Britaniji, in sicer značilnosti takole strne v naslednje točke:

-

vse življenje je manifestacija duha;

-

namen celotnega bivanja je izražanje ljubezni (Peter Rusell je oznanil, da so
bili prav Beatli s pesmijo All you need is love, 1967 (Vse, kar potrebuješ, je
ljubezen) nosilci sprememb nove dobe), modrosti in razsvetljenstva;

-

vse religije so izrazi notranje resničnosti;

-

zunanja osebnost je omejena in teži k ljubezni;

-

vse utelešene duše so svobodne, da izberejo lastno duhovno pot;

-

mi sami smo odgovorni za naše stanje, stanje našega okolja in življenja;

-

o novodobniški duhovnosti govorimo, ker je evolucija človeštva dosegla točko,
v kateri se dogaja duhovna sprememba naše zavesti;

-

in ta nova zavest pomeni, da smo v procesu porajanja nove planetarne kulture
(Bloom v Bahovec, 2009: 114–116).

Iz navedenih lastnosti, ki jih lahko pripisujemo novodobniškim duhovnim gibanjem,
lahko vidimo, da je težko, če ne nemogoče, enoznačno opisati ta razpršen in
nesistematičen fenomen sodobne družbe, ki se oblikuje, dopolnjuje in širi že kar
nekaj časa. Lahko bi rekla, da se povsod po svetu širijo nova duhovna spoznanja, ki
spreminjajo tradicionalen pogled na človeka, naravo, lastnino in religijo nasploh.
Dejstvo je, da je na »religijski oz. duhovni sceni« prišlo do korenitih sprememb.
Pomembno pa se je vprašati, zakaj je do tega prišlo, torej razložiti vzroke za tako
množičen pojav novih duhovnih gibanj, in pa družbene okoliščine, v katerih so se ta
gibanja razvijala.
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4. Nastanek in razvoj novodobniške duhovnosti
Po Igorju Bahovcu (2009: 89) so 60. leta dvajsetega stoletja tista, za katera je
značilno utrjevanje novih poti v doživljanju religije, v alternativni religioznosti oz.
»religioznosti zunaj krščanstva« ali čas razvoja »inovativnega procesa«, kakor ga
doživlja Grace Davie (2005: 181).
Verjetno do vsega tega ne bi prišlo, če ne bi bili prisotni tudi drugi dejavniki, ki jih
moramo povezati predvsem s spreminjajočo se družbo, z novimi priložnostmi v
posameznikovem vsakdanjem življenju (razvoj tehnologije), s tem pa tudi nove
načine razmišljanja in spremembo vloge, ki jo je religija imela.
Da bi bolje razumeli ta nedokončan, spreminjajoč ali kakor pravi Tina Ban (2008),
nesistematičen in razpršen fenomen sodobne družbe, je potrebno obdelati tudi
družbene okoliščine, v kateri se je novodobniška duhovnost razvijala.
Pomembna vprašanja, ki si jih moramo torej zastaviti so, kako sploh pride do pojava
novodobniške duhovnosti, kako se je razvijala, kateri so vzroki za tako spremembo
paradigme in zakaj pravzaprav nudi oporo in smisel vse več posameznikom sodobne
družbe?

4.1. Novodobniška duhovnost kot reakcija na moderno
Dejstvo je, da so novi načini izražanja religioznih idej posledica sprememb v sodobni
družbi. Kot prvo je potrebno omeniti razvoj moderne in njene družbene procese. Če
je še v predmodernem času religija imela monopol nad družbenim redom in oblastjo
in je bila legitimacijska sila na vseh področjih življenja, se je njena vloga v obdobju
moderne začela močno spreminjati. Ta čas so močno zaznamovali pomembni
zgodovinski dogodki, ki so močno prispevali k napredovanju novodobnega mišljenja.
Tako ne moremo mimo industrijske revolucije, hitrega tehnološkega napredka,
globalizacije in dveh svetovnih vojn. Predmoderna družba s fevdalnim družbenim
redom na čelu ter monolitnim in z religijo utemeljenim vrednostnim sistemom se je
postopoma začela preoblikovati v novo, moderno družbo (Ban, 2008). Tako se je na
Zahodu začelo pojavljati naraščajoče število posameznikov in skupin, ki so zavračali
staro in se začeli navduševati za novo (Goljevšček, 1992).
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Pomembno vlogo pri izoblikovanju idej moderne lahko pripišemo razsvetljenstvu, ki
se je pojavilo v 18. stoletju. Razsvetljenstvo se je postavilo proti tradicionalnim
vrednotam, proti privilegijem plemstva in cerkvenih dostojanstvenikov in se
zavzemalo za pravice meščanstva. Načelo svobode in enakosti je začelo dobivati
vedno večjo moč. Razvile so se racionalistične vrednote in načela, po katerih je bilo
napredek mogoče doseči le z razumom. Vedno večjo veljavo je dobilo izkustveno
spoznavanje sveta, kar pa je omogočilo rast subjekta v avtonomnega posameznika,
ki svobodno misli in izbira. Vse to je povzročilo temeljito preobrazbo religijske sfere.
Religija je počasi izgubljala svojo nekdanjo moč in se vse bolj umikala v zasebno
sfero. Religijski prostor se je odprl za pluralizacijo, začele so nastajati nove religijske
oblike, novi religijski fenomeni, med njimi tudi novodobniška duhovnost.
Pri tem je bila najbolj prizadeta tradicionalna krščanska religija, saj je postopoma
začela izgubljati svoj prevladujoči vpliv. Moderna je tako sprožila »različne procese,
ki so vodili k zatonu njene družbeno-legitimizacijske moči ter posledično k
desakralizaciji družbe« (Ban, 2008: 50–51). Sodobna zahodna družba je podvržena
desakralizaciji, kar pomeni, da v njej ni več oz. je le še malo prostora za sveto.
Religiozna prepričanja niso več tista, ki bi usmerjala posameznikovo delovanje in
človekova zavest postane sekularizirana.
Religija se torej kot specifična človekova proizvodnja s spremembami družbe tudi
sama spreminja. Predvsem je govora o zmanjševanju vpliva religije na različna
področja družbenega življenja. Sociologija ta fenomen, ko religija izgublja svoj vpliv
na različna področja družbenega življenja, poimenuje sekularizacija.

4.1.1 Sekularizacija
Sekularizacija se je sprva nanašala na zmanjševanje družbene moči cerkve, potem
pa je to pomenilo predvsem upadanje cerkvene religioznosti in religioznosti nasploh.
Čeprav sekularizacija in krhanje moči krščanskih cerkva nista bila neposredna vzroka
za nastanek novodobniške religije, pa sta dolgoročno in pomembno vplivala na njen
nastanek, saj sta oblikovala predvsem nove družbene razmere, v katerih so se lahko
začele razvijati nove religijske oblike (prav tam).
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Sekularizacija je tako eden izmed pomembnih procesov, ki so vplivali na
preoblikovanje religijske sfere in tako na pojav novodobniške duhovnosti. Potrebno
pa je opredeliti tudi druge procese, ki potekajo znotraj moderne družbe in se
povezujejo s sekularizacijo:
-

Kot prvega naj omenim racionalizacijo, ki je močno zaznamovala način
človekovega mišljenja in delovanja. Človekova negotovost se je z razvojem
tehnologije in tehnične mehanizacije zmanjšala, s tem pa se je zmanjšalo tudi
zanašanje na vero. V ospredje, namesto nadnaravnega in moralnega reda,
stopijo racionalni nazori z zahtevami po objektivni preverljivosti in praktični
primernosti. Svet torej ni več nabit s skrivnostjo in čarovnijo, pomeni in z
motivi, ki umerjajo delovanje, so sedaj racionalni. Marx Weber tak svet oz.
moderno industrijsko družbo poimenuje »odčarani svet«. Človek razvije
racionalni pogled na svet, ki temelji na preverjanju argumentov in prepričanj,
pomembna je resnica in religija, ki je ni mogoče preveriti z racionalnimi
postopki, je kot taka neracionalna. Torej je racionalizacija temeljni pogoj za
vsako moderno industrijsko družbo, za katero je značilna sekularizacija zavesti
(Haralambus, 1999).

-

Drugi pomemben pospeševalec sprememb na področju religije je proces
družbene diferenciacije, zaradi katere je prišlo do specializacije in razpršitve
družbenih funkcij. V diferencirani moderni družbi religija in religiozne institucije
tvorijo le eno sfero izmed mnogih družbenih sfer in zavest o tem, da družbena
pravila niso absolutna in dana od Boga, temveč se spreminjajo in prilagajajo
glede na družbene razmere in potrebe ter je pripomogla k zmanjševanju vpliva
religije na celoto družbenega življenja. Tako avtonomni posameznik postane v
individualizirani družbi vse manj navezan na religiozne institucije in med njimi
vse bolj svobodno izbira (Ban, 2008). Ker religija postane neodvisna od
institucionalne sfere, posameznik svobodno izbira med različnimi religioznimi
in psevdoreligioznimi koncepti ter jih poljubno kombinira v nov osebni sistem
verovanj (Luckmann, 1997).

-

Tretji pojav, ki ga je potrebno omeniti, pa je societalizacija. T. i. družbeni
proces, ki je občutno vplival na razvoj sekularizacije, saj je sprožil velike
spremembe na področju organizacije življenja posameznikov. Posameznikovo
življenje so začeli določati veliki kompleksni družbeni sistemi, kot so
birokratska država, velike anonimne urbane aglomeracije ter masovna
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industrijska in trgovska podjetja. Če je religija v tradicionalnih lokalnih
skupnostih opravljala mnogo javnih funkcij, se je v novem družbenem redu
vedno bolj umikala v zasebno sfero. Postala je privatizirana dejavnost in bolj
ali manj odvisna od posameznikovega prostega časa (Ban, 2008). Opraviti
imamo s samozavestnimi posamezniki, ki samostojno in zavestno oblikujejo
svojo religiozno biografijo.
Čeprav je imela sekularizacija pomembno vlogo pri oblikovanju in nastanku
novodobniške duhovnosti, kljub temu ni bila neposreden vzrok za njen nastanek.
Med najpomembnejše moderne in poznomoderne družbene procese, ki so
zaznamovali religijo, je poleg sekularizacije potrebno umestiti tudi pluralizacijo,
subjektivizacijo in moderne identitetne procese.

4.1.2 Pluralizacija
Tudi pluralizem spodbuja upadanje moči religije. Rodney Stark in William Bainbridge
(2007) ta pojav razumeta kot vmesno stopnjo v sekularizaciji in razlagata, da gre
pravzaprav za proces, ko religije na prostem trgu tekmujejo med seboj. V sodobnem
multikulturnem svetu posamezniki niso omejeni le na tradicionalne oblike religije,
temveč si oblikujejo svoj pogled na svet. Religiozna prepričanja postanejo stvar
osebne izbire, neodvisna od kakršnekoli cerkvene institucije. Tako posamezniki
svobodno izbirajo med paleto danih možnosti, med vse širšo ponudbo religijskih
sistemov, ki jih ponuja »religijski trg«, ali pa če uporabim kar metaforo »duhovna
veleblagovnica«, ki lepo ponazori pestrost in izjemno raznolikost svetovnih nazorov,
ki odražajo stanje zahodnih družb ob koncu tisočletja. Del te duhovne veleblagovnice
pa je tudi novodobniška duhovnost, ki je na nek način, kakor smo videli, nov način
izražanja religioznih idej, ki je posledica sprememb v sami družbi.
Lahko rečemo, da so se tradicionalne religiozne prakse prenesle na svobodno,
zasebno religijo, ki jo posameznik oblikuje v skladu z lastnimi potrebami in
razumevanjem. Šele, ko je bila religija dokončno izrinjena v zasebno sfero, ko se je
religijski prostor odprl za pluralizacijo, tedaj so se oblikovale tudi nove psihološke
potrebe po religiji. Posameznik prične v prvo vrsto postavljati vrednote subjektivnega
življenja, te pa močno določajo tudi odnos posameznika do religije. Zato lahko trdimo,
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da je eden izmed pomembnih procesov, ki so zaznamovali področje religije in s tem
razvoj novodobniške duhovnosti, tudi subjektivizacija, ki pripomore k razvijanju
subjektivnih plati človekove eksistence (Ban, 2008).

4.1.3 Subjektivizacija in kriza identitete
S prihodom moderne je prišlo do t. i. »subjektivnega preobrata«, katerega posledica
je preoblikovanje kulturnega vrednostnega sistema, ki v prvo vrsto postavlja vrednote
subjektivnega življenja, te pa močno določajo tudi odnos posameznika do religije.
V ospredje stopijo osebne vrednote, kot so samorealizacija, iskanje notranje,
subjektivne resnice in osebno izkustvo, ki posamezniku omogočijo čim večjo
zadovoljitev lastnih potreb. Pri vsem tem je potrebno omeniti tudi ekonomijo poznega
kapitalizma, ki je v ospredje postavljala predvsem fleksibilnost delovne sile,
ekspresivnost potrošnje in individualno podjetnost ter posvečala veliko pozornost
osebnostni rasti delavcev in njihovi samorealizaciji v delovnem okolju,

s tem pa

močno pripomogla k oblikovanju subjektivnega jaza. Te vrednote in norme, ki
prihajajo iz okolice, pa lahko posameznik občuti kot družbeni pritisk, ga
obremenjujejo in ga pripeljejo do tega, da se poskuša od njih kar se da distancirati ter
se prične vedno bolj zatekati v svojo notranjost (prav tam, str. 63–64).
Po eni strani se je, torej skozi različne družbene procese in okoliščine (ki sem jih že
opisala), izoblikoval moderen, avtonomen, subjektiven posameznik, ki sam izoblikuje
svoj vrednostni sistem glede na lastne subjektivne potrebe in interese.
Po drugi strani pa so prav te družbene razmere sodobnega človeka pripeljale do
problemov z lastno identiteto. Sodobni človek svoji identiteti posveča veliko več
pozornosti kot kadar koli prej. Postavlja si eksistencialna vprašanja (kdo sem, od kod
prihajam, kam grem?, itd.) ter skuša izboljšati in prilagoditi svojo identiteto glede na
nove življenjske okoliščine. Ker pa to ni vedno mogoče, pride do identitetne
razpršenosti, izgubljenosti in odtujenosti. O tej odtujenosti govori tudi Fritjof Capra v
svoji knjigi Čas zasuka kot o enem izmed simptomov današnje krize (poleg
povečanega števila mentalnih bolezni, družbenega razdora in vsekakor tudi
povečanega zanimanja za religiozni kultizem). Ker se posameznik v moderni družbi
počuti omejenega in ujetega, vedno bolj teži k osvoboditvi (Capra, 1992). Tudi Weber
je moderno družbo videl kot železno kletko, ki omejuje in določa vsakega
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posameznika. Zaradi t. i. zmede v modernem svetu človek občuti potrebo, da se
vedno bolj poglablja sam vase. »Posameznik je ujet v regulative in imperative, ki mu
jih postavlja družba prek različnih institucij, hkrati pa mu notranja konfliktnost
kulturnega vzorca in fragmentirana struktura teh institucij razbijata identiteto in ga v
iskanju življenjskega smisla puščata samega« (Lavrič, 2002: 130). Novodobna
duhovnost tako nastopa kot »produkt frustriranega, čustveno depriviranega
modernega posameznika, ki več ne more najti lastnega bistva, in ki teži k samoosvoboditvi izpod represije racionalno utemeljenih družbenih institucij« (prav tam, str.
128). Zato nekatere posameznike privlačijo nove odprte in fleksibilne oblike religije,
kakršna je novodobniška.
Poleg subjektivizacije in že prej omenjenih modernih procesov Miran Lavrič kot
pomemben proces izpostavi tudi individualizem, kajti novodobniška duhovnost se
kaže predvsem kot »implikacija procesa individualizacije na področju religioznega«
(prav tam, str. 123).
Že Thomas Luckmann v svojem znamenitem delu Nevidna religija, objavljenim leta
1967, izpostavi tezo o t. i. nevidni, privatizirani religiji, po kateri je središčna vsebina
religije moderne družbe posameznik, religija pa obstaja predvsem v individualizirani
in privatizirani obliki, pri čemer je ta nujna in logična posledica funkcionalne
diferenciacije družbe in avtonomizacije posameznika. Religija torej vedno bolj postaja
individualno iskanje smisla, kar pomeni, da se posameznikom ne vsiljuje več nekih
religioznih doktrin in vzorcev, temveč imajo popolno svobodo, da iščejo in najdejo
svojo pot do končnega smisla, odgovorov na vprašanja, ki se povezujejo z namenom
in s pomenom življenja (Haralambos, 1999). Zato se oblikujejo nove religiozne oblike
oz. novi načini religioznega izražanja in prav novodobniška duhovnost je oblika
religioznosti, pri kateri je vsebina verovanj in praks izrazito usmerjena na
posameznika in oblikovana na osnovi osebnega izkustva.

4.1.4 Moderno potrošništvo
Thomas Luckmann opozarja, da je prizadevanje za avtonomijo tipično obeležje
osebe v sodobnih industrijskih družbah, kar pa je tesno povezano z vsepričujočo
potrošniško naravnanostjo. Posameznik je deležen avtonomije, kar pomeni, da v
nekem smislu uživa popolno svobodo pri konstrukciji lastne osebne identitete.
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Potrošniška naravnanost pa se ne omejuje le na gospodarske dobrine, ampak
zaznamuje tudi

odnos posameznika do celotne kulture, torej tudi odnos

avtonomnega posameznika do svetega (Luckmann, 1997).
Na eni strani gre pri novodobniški duhovnosti za iskanje sreče, iskanje nekega
višjega

smisla

jaza,

smisla

življenja

duhovno

izpraznjenih

posameznikov.

Posameznik išče srečo in odgovore na vprašanja ter izbira med široko paleto danih
možnosti, po drugi strani pa prav ta svoboda izbire pripelje do človekove zmedenosti,
odtujenosti smisla. Aleš Črnič (2012) meni, da gre pri novodobniški duhovnosti
pravzaprav za lajšanje negativnih posledic potrošniškega življenja v sodobnih
kapitalističnih družbah. Obilje materialnih dobrin sicer omogoča potešenost določenih
potreb, vendar to ne prinaša dolgoročnega zadovoljstva, nikakor pa ne prinaša
duhovnega blagostanja oz. zadovoljitve potreb na duhovni ravni. Tudi Aleš Debeljak
razlaga, da »kriza druge polovice dvajsetega stoletja namreč ni toliko kriza
materialnega, kolikor prav duhovnega blagostanja« in dodaja, da je človek v
»tehnološko razviti in psihološko pragmatični mehaniki korporativnega kapitalizma
zreduciral mnogovrstno bogastvo duha na golo sredstvo za čim hitrejši uspeh, v
katerem največ šteje zajeten bančni račun« (Debeljak, 1992: 21–24).
Podobno novodobniško duhovnost vidi tudi Robert Bellah, kot nadaljevanje upora
proti materializmu in utilitarizmu moderne potrošniške družbe ter proti tehnični
racionalnosti znanstvene kulture (Bellah v Lavrič, 2002).
»Dandanes pogosto slišimo vzdihe: ta svet je nor. In zdi se, da je res, da
postaja vsak dan bolj hrupen, umazan, prenatrpan, surov, nevaren. Kamor se
ozremo, povsod nesoglasja, spori, nasprotja: ob nezaslišanemu bogastvu obupna
revščina, ob nagneteni množičnosti bridka osamljenost, ob histerični skrbi za zdravje
več in več bolezni telesa in duha, ob poplavi informacij slepa lahkovernost in
neznanje, ob dirki za užitki praznota in dolgočasje, ob prefinjeni kulturi primitivizem in
nasilje. […] Da o brezobzirnem teptanju človeškega dostojanstva in pravic, o grozeči
atomski katastrofi, o pustošenju planeta in drugih strupenih okraskih našega časa niti
ne govorimo« (Goljevšček, 1992: 5).
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Opravka imamo torej z vse večjim nezadovoljstvom z obstoječo kulturno paradigmo
in s sodobnim načinom življenja: neuspehi nekaterih modernih institucij, obsedenost
s potrošništvom, nespoštovanje narave, izkoriščanje naravnih virov, duhovna
izpraznjenost, ko človek postaja tujec samemu sebi. Vse to je v veliki meri
pripomoglo, da sodobni posameznik začuti potrebo po nečem novem, po nečem, kar
bi mu pomagalo izpopolniti svoj notranji jaz, odmakniti se od negotovega sveta, od
požrešnosti in pogoltnosti, poiskati mir in blagostanje nekje drugje. Narašča
zanimanje za človekovo notranjost, duhovnost in stik s samim seboj, vedno več je
poudarka na osebni izkušnji in neposrednemu spoznanju, kar pa so temeljna
obeležja novodobniške duhovnosti.
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5. Razdelitev novodobniških gibanj
Kakor sem že omenila so se v sedemdesetih, močneje pa v osemdesetih in
devetdesetih letih 20. stoletja zaradi določenih družbenih in kulturnih okoliščin začele
pojavljati nove oblike religioznosti oz. duhovnosti. Do sedaj smo se osredotočili
predvsem na razloge za nastanek novodobniških duhovnih gibanj, zdaj pa preidimo
na vrsto le-teh. Za lažjo predstavo, za katera gibanja sploh gre, jih razdelimo v 4
večje skupine, kakor jih po Hanku Hanegraaffu razdeli Tina Ban (2008).
a) Holistično zdravilstvo
Holistično zdravilstvo je med novodobniki kot duhovna dejavnost, ena od praks
njihovega duhovnega življenja, pri katerem je proces zdravljenja tesno povezan z
duhovnim napredovanjem. Gre za fizične in psihične zdravilske metode, saj je človek
razumljen kot holistično bitje, zato je potrebno k njemu pristopiti na različnih ravneh
hkrati. Danes se ga udeležuje tudi mnogo ljudi, ki niso pripadniki gibanja, morda
zaradi nezadovoljstva v uradni medicini ali pa zaradi katerih drugih razlogov, kot so
denimo preventivno zdravljenje. Holistično zdravilstvo zajema raznolike metode
zdravljenja, ki se močno razlikujejo od sodobne uradne medicine. Gre za zelo
individualiziran proces, ki zahteva oseben, interaktiven odnos med zdravilcem in
bolnikom. V človeku poskuša vzpostaviti stanje ravnovesja in mu pomagati, da zaživi
celostno – s telesom, čustvi, z razumom in duhom. In prav to, da človek postane
celovito, celostno bitje, kar velja za težko dosegljivo stanje, neko končno postajo na
duhovni rasti, prav to je eden izmed najpomembnejših ciljev novodobniške
duhovnosti.

Med

holistično

zdravljenje

uvršamo

homeopatsko

zdravljenje,

kiropraktiko, zeliščarstvo, akupunkturo, refleksologijo2, kraneosakralno zdravljenje 3,
različne vrste masaž, aromaterapije, celično zdravljenje, zdravljenje s kristali,
kovinami, z barvami, glasbo, meditacijo, razne psihoterapevtske pristope ter druge
metode, ki so se pričele pojavljati ob koncu šestdesetih in sedemdesetih letih 20.
stoletja (Ban, 2008: 22–25).
2

Je način zdravljenja, ki s posebnimi ročnimi tehnikami in točno določenimi prsti izvaja fizičen pritisk na točno določene točke

na nogah in rokah brez uporabe masažnega olja ali losjona. Temelji na prepričanju o obstoju sistema refleksnih točk na nogah
in rokah, ki odražajo podobo telesa.
3

Kraniosakralna terapija je izjemno nežna oblika manualne terapije, pri kateri z nežnim vodenjem in s sproščanjem napetosti

uravnavamo delovanje primarnega respiratornega sistema.
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b) Komuniciranje s transcendentnimi viri (kanaliziranje)
Je novodobniška duhovna dejavnost, pri kateri gre za posebno obliko komuniciranja
med osebo in virom, ki je zunaj zavestnega uma, ki jih imenujejo angeli, mojstri,
vodniki, elementarna bitja, notranji bog, naravni duhovi oz. bitja z višjo ravno
inteligence oz. modrosti. Ti naj bi človeku posredovali neke višje resnice in kozmične
zakonitosti ter ga vodili na poti njegovega duhovnega razvoja. Obstajajo številni
novodobni priročniki, v katerih so opisani postopki in navodila, kako vzpostaviti stik z
»velikim mojstrom«, množično dostopne pa so tudi praktične delavnice in tečaji, na
katerih se lahko naučiš raznih tehnik kanaliziranja. Na splošno je ta duhovna
dejavnost med novodobniki zelo cenjena, saj je za njih še kako pomembno, da
posameznik vzpostavi neposreden, intimen stik z virom, saj je to edina avtoriteta, ki ji
lahko zaupaš. Ena izmed tehnik vzpostavljanja stika s transcendentnim je
avtomatsko pisanje, pri katerem gre za pisanje informacij duhovnih vsebin brez
zavestnega razmišljanja. Oseba v notranjosti sliši glas neke transcendentne entitete,
ki ji narekuje besedilo, kar pa je napisala, se zave šele, ko to besedilo prebere.
Seveda ne smemo misliti, da je to čisto nov religiozen pojav, ki bi bil značilen le za
novodobniško duhovnost. Primerjamo ga lahko tudi z drugimi duhovnimi izkustvi iz
zgodovine, npr. oseba pri avtomatskemu pisanju in tudi pri drugih tehnikah
kanaliziranja pade v nekakšen trans, pri katerem neka entiteta iz drugih dimenzij
prevzame nadzor nad medijevem telesom in poda sporočila preko njegovih organov
(prav tam, str. 29–31).4
c) Novodobniška znanost
Ta si prizadeva oblikovati in razviti nov, holističen pogled na svet, ki bi na novo
razložil delovanje božanskega v vesolju. Gre za novodobnike, ki si prizadevajo za
razvoj take znanosti, ki bi sledila novodobniškim idejam in spoznanjem. Ne
priznavajo »stare« znanosti, ki ji očitajo materializem in redukcionizem, ampak si
prizadevajo za »novo« znanost, ki naj bi temeljila na novi, holistični paradigmi. Gre za
oblikovanje novega svetovnega nazora, ki bi temeljil na svojevrstni filozofiji narave.
Kritiki jo uvrščajo med psevdoznanstvene dejavnosti, saj »nenehno briše ločnice med
objektivnimi spoznanji ter njihovimi filozofskimi in religioznimi interpretacijami«. Tina
Ban poudarja, da je novodobniško znanost potrebno obravnavati predvsem v okviru
4

Na način kanaliziranja je komunicirala tudi znana teozofinja 20. stoletja Alice A. Bailey.
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religijskih študij, saj je predvsem sistem filozofsko-religioznih prepričanj (prav tam,
str. 31–33).

d) Novopoganstvo
K tem trem, ki sem jih na kratko opisala, pa je potrebno prišteti tudi novopoganstvo
(neopoganstvo) oz. sodobno poganstvo, ki je med novodobniškimi praksami tudi
najbolj razširjeno. V nadaljevanju bom prestavila njegove značilnosti, njegove smeri,
nato pa se bom osredotočila na neopoganstvo na slovenskih tleh.

6. Novopoganstvo (neopoganstvo)
6.1 Opredelitev poganstva in staroverstva
Preden se razpišem o novopoganstvu, naj na kratko razjasnim pojma, kot sta
staroverstvo in poganstvo. Pojma se v literaturi velikokrat prepletata in sta
pogostokrat razumljena kot sinonim, nekateri pa si pojma razlagajo po svoje in imajo
enačenje teh pojmov za napačno.
Pravzaprav pri staroverstvu in poganstvu ni zaslediti neke razlike, vsaj kar se tiče
njune verske podlage. Razlika se kaže le v prostoru nastajanja in širjenja vere, zato
lahko staroverstvo razumemo kot del oz. eno od vej poganstva, ki pa je značilna le za
Slovane, ali kakor pravi Irena Urankar5, da gre pri staroverstvu pravzaprav za
»avtohtono tradicijo brez primesi drugih kultur« (Intervju: Urankar, 2016). Nemalokrat
se uporablja tudi besedna zveza staroversko poganstvo, zasledimo pa lahko tudi
rodno verstvo ali pa, ker gre za razumevanje sveta, kjer je človek tesno povezan z
naravo, kar naravoverstvo (Pleterski, 2015).
Beseda pogan izhaja iz latinske besede pagus, kar pomeni vaško, ruralno in je
nekakšen skupen naziv za nejudovske in predkrščanske religije. Skozi čas pa se je
za ta verovanja, predvsem s strani krščanstva, začela uporabljati slabšalna oznaka
poganstvo in tako vse do danes ohranila pejorativno konotacijo, ki pa vključuje tudi

5

Irena Urankar je pred leti sodelovala z društvom Pan Pogan kot pisec člankov, zdaj pa se že 10 let
giblje v staroverstvu, od leta 2010 pa deluje preučevalno s kolegi v okviru društva Slovenski staroverci.
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neciviliziranost (Črnič, 2011). Zato ni nič čudnega, da mnogi termin pogan ali
neopogan zavračajo.

Pri poganstvu gre pravzaprav za
»doumevaje sveta, v katerem človek ni krona stvarstva. Po eni strani ima
pravico bivati v tem svetu, po drugi strani pa tudi odgovornost, da vzdržuje naravni
red in ravnovesje ter skrbi zanj. Ta odgovornost je povezana s prepričanjem ljudi, da
vedo, kako je mogoče na sile narave vplivati. Zato so v ta namen razvili in uporabljali
sistem magičnih dejanj. Spremljali in razvijali so ga v skladu s potrebami, ki so jih
narekovale spremembe okolja, gospodarstva, družbe in načina življenja« (Pleterski,
2015: 16–17).
Gre za politeistično verovanje, saj nima nekega srednjega božanstva, enega in
edinega boga, temveč več božanstev, ki so jim pripisali različna imena in
produkcijske dejavnosti, ki so odražale različne dejavnosti oz. naravne pojave, ki si
jih v takratnih časih niso znali drugače

pojasnjevati. Takratni človek je bil tesno

povezan z naravo, od nje so se učili, z njo živeli in jo tudi slišali. Znali so prepoznati
namige, ki mu jih je dajala. Zavedali so se, da je človekov obstoj odvisen od
dogajanja v naravi. Znali so spoštovati sile narave, ki jim je nudila temeljne pogoje za
življenje. Zato ni nič čudnega, da so prav elementi oz. tri sile narave, kot so ogenj,
voda in zemlja, nekakšni sveti simboli poganstva. Naravo so znali častiti in v ta
namen so izvajali obredna dejanja. Del obreda sta bila lahko tudi poseben prostor
(svetišče) in čas (prazniki), namen in smisel obrednega dejanja pa je bil vplivanje na
razmere in dogajanje v svetu. Obredni moči so pripisovali magičen pomen, besedila,
ki so jih pri obredih izgovarjali, pa imenujemo uroki (prav tam).
Zgodovina poganstva, ki sega še v čas pred prihodom krščanstva, je na slovenskih
tleh zelo slabo raziskana. O zgodovini se je ohranilo zelo malo slabo ohranjenih
virov. Neke opise obredja je moč zaslediti iz bajeslovja in ljudskih pripovedi, vendar
pa so se tudi te zaradi ustnega izročila porazgubile ali pa so spremenile prvotno
vsebino.
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Nekaj predkrščanskih mitičnih elementov lahko zasledimo tudi v slovenski literaturi 6
in pop kulturi, ne moremo pa spregledati tudi številnih običajev ob nekaterih
praznikih, ki so se ohranili vse do danes in jim še vedno posvečamo veliko
pozornosti. Takšni so na primer običaji kurjenja kresa, pustni karnevali in pustne
šeme, s čemer so včasih ljudje poskušali pridobiti naklonjenost duhov ali prednikov in
pri tem verjeli, da uravnavajo naravo. Tudi danes gre pri pustnih karnevalih na nek
način za poskus uravnavanja narave, saj ima pomembno vlogo prav Kurent, ki je
mimogrede registriran izključno v slovenskem izročilu, za katerega je splošno znano,
da odganja zimo. Še več, tudi v zažiganju pusta na pepelnično sredo lahko vidimo
jasen preplet različnih plasti poganskih verovanj. Torej ni nobenega dvoma, da so se
nekateri običaji ohranili vse do danes in se bodo z nadaljevanjem tradicije še naprej
ohranjali.
Na vprašanje, ali so poganska verovanja in obredi preživeli vse do danes, odgovarja
tudi Pavel Medvešček, zapisovalec in ohranjevalec nevidnega sveta nesnovne
dediščine, v svoji knjigi Iz nevidne strani neba (2015), ki vsebuje razne pripovedi iz
življenja in verovanja staroverk in starovercev. V knjigi se nahajajo opisi raznih
svetišč, obrednih praznikov, jedi, pijač, potekov obredja, raznih čarov in čarnih
predmetov. Predstavlja življenje v stari veri, pri katerem gre za način življenja, ki so
ga nekoč živeli naši predniki in se ohranja še danes.7
Andrej Pleterski je prepričan, da je staroverstvo na Slovenskem preživelo tako dolgo
samo zato, ker so bili sposobni to prikriti, stvari obdržati zase in se pretvarjati. To se
je nanašalo tako na prostore kot na ljudi. Vsekakor je staroverstvo doživelo moderno
dobo in pretresljivo je spoznanje, da »je staroverstvo živelo z nami, a ga vendarle
nismo videli« (Pleterski, 2015: 21).

6

Npr. povest Janeza Jalna: Bobri (1942), ki opisuje življenje koliščarjev na današnjem Ljubljanskem barju in
njihovo čaščenje boginje ali pa tridelna povest Josipa Vandota Kekec (1918–1924), na osnovi katerega so
posneli tudi prvi slovenski film, ki predstavlja tipično mitično herojsko figuro. Na osnovi starodavnih slovanskih
mitičnih bitjih so zasnovane tudi druge literarne osebe, npr. Bedanec in zeliščarka Pehta, ki jo lahko povežemo s
slovansko Pehtro babo, ki jo v ruski mitologiji poznajo pod imenom Jaga baba (Črnič, 2011).
7

Gre za vsebinsko zelo bogato knjigo, saj vsebuje stoletja prepovedane in preganjene teme. V knjigi manjkajo
samo uroki, ki jih kot take poznajo in uporabljajo samo posvečenci, te pa veže zaprisega molčečnosti.
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6.2 Izvori novopoganstva
V drugi polovici 20. stoletja se najprej v Veliki Britaniji in v ZDA, kmalu pa tudi drugod
na zahodu, pojavijo skupine, ki častijo naravo in se pri tem sklicujejo na različne
predkrščanske tradicije, svoje dejavnosti pa razumejo kot sodobno poganstvo ali
neopoganstvo (čeprav ta pojem uporabljajo bolj raziskovalci teh gibanj, pripadniki pa
ta pojem bolj ali manj zavračajo oz. se ga izogibajo). O prvem gibanju lahko govorimo
nekje v sedemdesetih letih, ki ga zaznamuje množica neopoganskih festivalov.
Takrat se prične strmenje za alternativami obstoječimi ureditvami družbenega in
kulturnega življenja. Pojavijo se številna alternativna religijska in duhovna gibanja in
eden izmed linij znotraj izjemno eklektičnega nabora novih religijskih gibanj je tudi
pojav sodobnega poganstva.
Izvori sodobnega poganstva pravzaprav segajo v 19. stoletje (če ne že prej), ko se
na Zahodu začne množično navduševanje nad starodavnimi kulturami in njihovim
duhovnim znanjem. Gre za oživljanje poganstva oz. ponovno vključevanje poganskih
izročil v moderno religijsko življenje. Novopoganska gibanja so tista novodobniška
gibanja, ki duhovnost gradijo na podlagi poganskih verovanj in črpajo navdihe pri
različnih poganskih izročilih, kot so pred antični in antični kulti, keltska in germanska
izročila, ter se zanimajo tudi za neevropske tradicije ameriških Indijancev, avstralskih
Aboridžinov, azijskega in ameriškega šamanizma.
Tako v 19. stoletju na temeljih evropskih okultnih izročil, katerim novopogani
pripisujejo globok in neprecenljiv pomen, nastanejo nekatera ezoterična združenja, ki
pomembno vplivajo na sodobno poganstvo. Najbolj izstopajoči sta Teozofsko društvo
in Red zlate zore (Črnič, 2011).

-

Teozofsko društvo

Teozofija velja za enega od temeljnih stebrov nove duhovnosti. Beseda teozofija je
grškega izvora in pomeni »spoznanje boga« (theos = bog; sophia = modrost). Za
teozofe so se imeli tisti, ki so verjeli, da človek lahko doživi neposredno spoznanje
boga. Med njimi so bil tudi Pitagora in njegovi učenci, pa vse do nekaterih skrivnih
redov in združb, kot so npr. Rožni križarji, prostozidarji itd. (Goljevšek, 1992).
Moderno teozofijo pa je utemeljila Rusinja Helena Petrowna Blavatsky (1831–1891),
ki je skupaj s polkovnikom Olcottom leta 1875 v New Yorku ustanovila Teozofsko
društvo, ki je eklektično širilo ideje zahodnega okultizma z orientalskimi idejami. Leta
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1879 začne izdajati revijo Teozofist, leta 1888 pa je izšla »teozofska biblija«
Skrivnostni nauk (The secret doctrine), v kateri je povezala izročila vzhodnega in
zahodnega okultizma ter poskušala premostiti prepad med religijo in znanostjo.8
Bistvo njenega nauka naj bi bilo dopolnitev razvojne ideje na duhovni ravni. Tri
temeljna načela Skrivnostenga nauka so:
1.) v vesolju obstaja kozmična zavest, duh univerzuma, absolutna manifestacija,
inteligenca, ki je v obstoj prebudila vse stvarstvo in ga ohranja v življenju;
2.) vesolje je večno, vendar se periodično obnavlja, torej vedno znova nastaja in
umira;
3. ) vse posamezne duše so istovetne z univerzalno Nad Dušo (Vogrinec, b. d.).
Poglavitni cilji društva so bili vzpostaviti univerzalno bratstvo med ljudmi, ne glede na
raso, spol, narodnost, družbeni položaj ali veroizpoved, spodbujati primerjalni študij
religije, filozofije in znanosti ter raziskovati nepojasnjene naravoslovne zakonitosti in
latentne človeške moči (Jivatma.si, 2016).
To je bilo prvo takšno društvo, ustanovljeno z namenom negovanja duhovnih
principov in iskanja pristnih resnic, zato je imelo velik vpliv na razvoj alternativne
duhovnosti skozi celo 20. stoletje, predvsem na pojav in razmah novopoganstva.
Leta 1923 smo teozofsko družbo dobili tudi v Ljubljani, dve leti kasneje pa je bilo
ustanovljeno Jugoslovansko teozofsko društvo, ki je širilo ideje in prirejalo predavanja
tudi v Sloveniji. V okviru Jugoslovanskega teozofskega društva je leta 1926 v
Zagrebu začela izhajati revija Teozofija. Z izbruhom druge svetovne vojne je
teozofsko delovanje zamrlo (delovanje se je v Ljubljani nadaljevalo ilegalno), ki pa je,
zaradi sprememb političnih razmer, leta 1966 ponovno oživelo. Leta 1986 se
Teozofsko društvo SFRJ preimenuje v društvo Pitagora (Teozofija. info, 2009).
Teozofsko društvo ima danes približno 40 članov, izdaja spletni časopis Teozofske
novice in prireja različne krožke in dejavnosti. Od leta 2009 v Celju deluje tudi
teozofska knjižnica in bralnica znane teozofinje Alme M. Karlin.

8

Svoj teozofski nauk za knjigo naj bi črpala iz knjige Dzyan, ki je povsem neznana zahodnim filologom. Knjiga
naj bi vsebovala znanje vseh najstarejših človeških obdobjih in je napisana v piktografskem, simboličnem jeziku
senzar, ki so ga poznali samo posvečenci, iniciati.
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-

Hermetični red zlate zore

Drugo združenje, ki je pomembno vplivalo na sodobno poganstvo, je Hermetični red
zlate zore. Je okultno združenje, ustanovljeno nekaj let za Teozofskim društvom, ki je
promoviralo predvsem astrologijo, hermetično kabalo in alkimijo. Član reda je bil tudi
okultist in mistik Aleister Crowley, ki je v začetku 20. stoletja ustanovil še en okultni
red, imenovan Ordo Templi Orientis (O.T.O.), red orientalskih templjarjev, ki pa je z
njegovo smrtjo prenehal delovati.9
Aleister Crowley je vplival med drugimi tudi na Geralda Gardnerja, ki je leta 1939 v
Angliji ustanovil okultno gibanje wicca, katerega namen je bil obnova srednjeveških
čarovniških praks in verovanj.
Sodobno čarovništvo je eden ključnih delov sodobnega poganstva, vendar pa sem
uvrščamo tudi druidstvo, nordijski asatru, slovansko staroverstvo, neošamanizem itd.
Gre predvsem za množice izjemno heterogenih skupin raznovrstnega izvora in
dejavnosti oz. »niza različnih sodobnih tradicij in praks, ki razumejo naravo kot nekaj
svetega in živega in pri tem črpajo iz poganskih religij preteklosti, pri čemer
uporabljajo obredje in mite kreativno, prirejajo skupne festivale in obeležujejo skupne
praznike in so običajno politeistične, panteistične in/ali duoteistične […]« (Clarke v
Črnič, 2011: 86).
Nekatere poganske skupine so zelo jasno strukturirane, člani morajo izpolnjevati
določene pogoje (ne vedno), pogosto je vstop v skupnost možen le skozi obred
iniciacije. Posamezne skupine črpajo iz različnih mitologij, nekatere izvajajo
bogatejše obredje, dejavnosti drugih skupin pa so lahko mnogo preprostejše, manj
ritualizirane. Veliko skupin obeležuje glavne praznike, ki se nanašajo na naravni cikel
koledarskega leta. Pogosto gre za starodavne praznike keltskega izvora, kot so:
Imbolc ali Oimelc (2. februar), Beltane (30. april/1. maj), Lammas (31. julij/avgust) in
Samhain/Hallowe`en (31. oktobra/1. novembra), poleg njih pa tudi za čaščenje
sončevih obratov, zimskega (21. december) in poletnega (21.–23. junija) solsticija ter
spomladanskega (21. marca) in jesenskega (21. septembra) enakonočja.

9

V Sloveniji trenutno delujejo tri telesa O.T.O.: Oaza Stele Razodetja s sedežem v Mariboru, Tabor Hriliu v
Ljubljani in Tabor FNIX v Idriji.
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6.3 Smeri novopoganstva
Po Mojci Bertoncel (2003) ločimo tri smeri novopoganstva: Sodobno čarovništvo ali
wicca, ženska duhovnost in gibanje boginje.

6.3.1 Sodobno čarovništvo: wicca
Wicca spada med najbolj razširjena novopoganska gibanja, katere ideje predstavljajo
jedro novopoganske duhovnosti, zato jo bom v nadaljevanju tudi podrobneje opisala.

-

Gardnerijanska wicca

Za njenega ustanovitelja in začetnika velja Gerald B. Gardner (1884–1964), ki se je
že v mladosti zanimal za nadnaravno, kar pa ga je spodbudilo k raziskovanju
okultnega, prostozidarstva, budizma, spiritualizma in nekaterih magijskih praks. Bil je
član okultnega reda O.T.O. in po smrti ustanovitelja reda, že prej omenjenega A.
Crowleya, naj bi nadaljeval njegovo vodenje, a se je raje posvetil čarovništvu.
Pomembno Gardnerjevo delo je zbirka navodil in ritualov t. i. Knjiga Senc (Book of
shadows),10 katere namen je bil seznaniti javnost s starodavno religijo čarovnic, kot
skrivni in iniciacijski sistem poganske religije, ki se je ponovno pokazala. Gardner je
hitro zbral svoje privržence in jih organiziral v majhne skupine (ang. coven), med
katerimi je bila tudi mlada in pametna Doreen Valiente,11 s katero sta ustvarila kar
nekaj besedil, med njimi tudi Zapoved boginje (Charge of the goodess), ki se je
uveljavilo kot glavni izraz duhovnosti wicce.
Leta 1954 je izdal knjigo Čarovništvo danes (Witchcraft Today), s katero je postavil
temelje t. i. Gardnerijanske wicce12 in kjer je sodobno čarovništvo dobilo novo
poimenovanje »wicca«. Beseda izvira iz stare anglosaksonske besede »wicce«, ki
označuje čarovnico ali »modro ženo«, v dobesednem prevodu pa naj bi to pomenilo
»moder, pameten«. Iz nje izhaja tudi moderna angleška beseda »witch« (čarovnica)
ali »witchcraft« (čarovništvo) in z razliko od krščanstva v neopoganstvu nima
10

Gardner je bil prvi, ki je za knjigo o magiji namesto tradicionalnega poimenovanja »grimoire« uporabil sodobno
ime, sposodil pa si naj bi ga iz članka o starodavnem sanskrtskem priročniku o prerokovanju iz dolžine človekove
sence. Poimenovanje se je še do danes ohranilo kot splošen pojem za osebne zapiske, dnevnike, kamor
pripadniki sodobnega čarovništva zapisujejo svoje znanje, uroke in rituale ali pa za tovrstne tiskane knjige.
11
Gardner jo je, zaradi njene lepote, uporabil tudi za promocijo wicce, saj je verjel, da bo gibanje v javnosti bolje
sprejeto, če ga bodo predstavljale mlade in privlačne ženske.
12
V veliki Britaniji je pred tem deloval zakon, ki je prepovedoval širjenje magijskih praks, ki pa je bil leta 1951
ukinjen, tako je imel Gardner prosto pot in je čarovništvo lahko predstavil širši javnosti.
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slabšalnega prizvoka. Namesto teh izrazov, ki imajo v krščanski tradiciji že stoletja
predvsem negativno konotacijo, pa se vedno pogosteje uporablja kar izraz wicca,
tako za označevanje te veje neoopoganske duhovnosti in za označevanje njihovih
raznih dejavnosti kot tudi za označevanje samih pripadnikov, ki jim pravimo kar
»wiccani/wiccanke« (Jelenc, 2004).
Knjig in besedil o čarovništvu je bilo že veliko, pa vendar nobene (ki bi bila deležna
večje pozornost in večjega zanimanja) s perspektive pravega pripadnika, ki bi razkrila
čarovništvo v pravem pomenu besede. Največkrat se je o čarovništvu pisalo le s
strani cerkve, ki si je skozi stoletja prizadevala, da bi ljudem ob besedi čarovnica
pognala strah v kosti in zgražanje, kar pa je bilo v veliki meri tudi doseženo.
V Gardnerjevi knjigi »Witchcraft today« pa je wicca predstavljena kot samostojna
religija, katere korenine segajo globoko v preteklost, in ima lastnosti, ki so značilne
samo zanjo. Gardner jo predstavi kot družinsko tradicijo, ki je na člane prenesljiva, te
pa veže zaprisega o absolutni molčečnosti. To pa je razlog, da se ta tradicija nevidno
prenaša naprej v sedanjost.
Gardner se je leta spraševal, zakaj pripadniki čarovniških skupnosti tako zelo skrivajo
svojo tradicijo in vse znanje, ki se je skozi stoletja nabralo, ter pustijo in trpijo vse to
natolcevanje? Zato si je prizadeval, da bi bilo to znanje pokazano širši javnosti, tudi z
namenom, da bi ljudje dobili prave informacije o čarovnikih in o njihovih praksah, ki
že stoletja veljajo za izvajalce črne magije, perverzneže in sataniste. Prepričan je bil,
da bi bilo mnogo lažje dokazati, da živijo v zmoti, če bi razkrili skrivnosti, hkrati pa
dodal (saj je bil kot član čarovniške skupnosti tudi sam zaprisežen k molčečnosti), da
so za njih te skrivnosti svete in jih je potrebno ne glede na vse spoštovati in ohraniti
skrite ter da imajo dobre razloge za njihovo varovanje. Zato v knjigi ni zapisal imen
božanstev in podrobnih ritualov, zapisal pa je veliko informacij o njihovih verovanjih in
praksah13 (Gardner, 2002).
Na splošno je Gardner poudarjal, da wiccani ne smejo samo pripisovati obstoječih
ritualov v svojo lastno knjigo, temveč jih lahko spreminjajo in dodajajo, se izražajo
13

Izpostavi ritual »the myth of the goddess«, ki se lahko poistoveti z naukom o reinkarnaciji. Med drugimi je
opisal proces klicanja boginje, imenovan »drawing down the moon«, ki označuje povezanost človeške in
božanske ženskosti, poudarjena pa je bila tudi mistična izkušnja religije, stika z božanstvi in urjenje magijskih
sposobnosti.
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glede na svoj okus, želje in sposobnosti. Tako se rituali, ki jih je Gardner opisoval v
svojih delih, še vedno izvajajo, vendar v večinoma spremenjenih, dopolnjenih ali
prirejenih oblikah.14
Pomembna značilnost Gardnerjevega neopoganskega čarovniškega gibanja je
osnovna struktura rituala, ki zajema: risanje (»casting«) magičnega kroga, vrisovanje
pentagramov na strani neba, dviganje magične energije, sklicevanje božanstev in
udeležbo simboličnega praznovanja »cake and ale«.15 Ritual se nato zaključi z
zaprtjem magičnega kroga in odpoklicem božanstev (Lewis, 1999). Praviloma naj bi
udeleženci rituale izvajali goli, razlog za to pa Gardner opiše z besedami: »čarovniki
verjamejo, da moč prebiva v njihovih telesih, ki pa jih sproščajo na različne načine, s
plesom v krogu, s petjem ali kričanjem […], verjamejo, da ta moč izžareva iz njihovih
teles in obleke bi samo ovirale njihovo sprostitev« (Gardner, 2002: 9).
Danes wiccani, ki se zgledujejo po Gardnerju, uporabljajo uravnoteženo kombinacijo
svečanih ritualov in bolj sproščenih, omiljenih oblik praznovanja, kot je na primer
ples, popularna pa je tudi meditacija z vizualizacijo za dosego transa. Starostna meja
je 18 let ali več, pred vstopom pa se mora kandidat temeljito pripraviti in se seznaniti
s tradicijo. Njegovo znanje bo pokazalo, kako zavzet je kandidat in kako bo
napredoval po prvi iniciaciji. Prevzemanje nalog in odgovornosti je postopno in
prilagojeno vsakemu posamezniku. Hierarhije ni, svečenica ali svečenik imata vlogo
voditelja ali mentorja in nimata absolutne moči. Glede golote pri izvajanju ritualov in
glede seksualne simbolike so skupine zelo moralne in etične (Jelenc, 2004).

-

Aleksandrijska wicca

Poleg Gardnerjevega modela sodobnega čarovništva poznamo še druge. T. i.
aleksandrijsko wicco je v šestdesetih letih ustanovil Aleksander Sanders (1926–
1988), ki je bil kratek čas tudi Gardnerjev učenec. Sanders se je skupaj z njegovo

14

Osnovni rituali so obredi iniciacije, ki potekajo v treh stopnjah, posameznik pa lahko takoj napreduje v
naslednjo stopnjo. V prvi stopnji se kandidat z zavezanimi očmi in rokami zapriseže k molčečnosti in se spozna z
orodji (meč, bodalo, palica, posoda za kadilo in bič); v drugi stopnji mora kandidat pokazati določeno znanje o
simbolih in delovanju orodij; tretja stopnja pa zajema posvetitev, oz. dovoljenje za ustanovitev lastne skupine. Za
iniciacijo in tudi druge obrede je značilno risanje posvečenega, magičnega kroga, pri čemer so prisotne sveče,
posvečena voda, vrisovanje pentagramov na strani neba in izgovarjanje določenih besed (Hutton v Jelenc, 2004:
25–26).
15
»cake and ale« je nekakšna zaključna pojedina z doma narejenim pecivom in kruhom ter pijačo, po navadi
rdečim vinom.
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ženo Maxine do druge polovice šestdesetih let preko medijske pozornosti uspešno
promoviral in uveljavil kot eden najbolj znanih predstavnikov sodobnega čarovništva.
Čeprav je

Aleksandrijska wicca osnovana na Gardnerjevi, pa je Sanders uvedel

nekaj sprememb oz. inovacij. Precej se je povečalo število mladih članov, saj je
starostno mejo iz 21. let spustil na 18. let, spreminjal in izboljševal je svoje rituale, pri
katerih ni bilo zapovedane golote, poudarjal je praktične magijske tehnike, kot so
jasnovidnost, astralna projekcija, prenos misli, uporabo amuletov in talismanov ter
komplementarnih barv, predmetov in vzorcev, obredi pa so se pričeli izvajati tudi v
naravi, na prostem. Ena izmed njegovih inovacij naj bi bila tudi samoiniciacija za vse,
ki bi želeli postati pripadniki čarovništva.16 Poudarek je bil na osebnem raziskovanju
in samostojnih praksah, brez iniciacijske tradicije, predpisanih praks in avtoritete
drugih oseb.17 Tako kot je značilno za novodobniško duhovnost nasploh, se tudi tukaj
kaže potreba tedanje družbe po spoznavanju notranjosti posameznika skozi osebno
duhovnost (prav tam, str. 32–36).
Poleg Gardnerjeve in Aleksandrijske wicce so se oblikovale tudi druge različice
sodobnega čarovništva. T. i. »seax wicca«, ki temelji na saksonski mitologiji,18
progresivna wicca, pri kateri je poudarek na svobodi preizkušanja in vnašanja
različnih elementov v sodobno čarovništvo, ter eklektična wicca, pri kateri gre prav
tako za prevzemanje in spajanje različnih sistemov in pogledov. V sedemdesetih letih
pa se je pod vplivom ženske duhovnosti oblikovala še ena veja sodobnega
čarovništva, t. i. Dianina wicca.

6.3.2 Ženska duhovnost
Ko so v 60ih in 70ih letih wiccaistične ideje prišle v ZDA, ki je takrat postalo center
razvoja sodobnega poganstva, je novopogansko

gibanje doživelo temeljite

spremembe. V novem družbenem okolju so nanj vplivali razni sekularni in religijski
16

Za Sandersa ni natančno znano, kdo ga je vpeljal v čarovništvo. Sam je sicer trdil, da je bila to njegova babica,
od katere naj bi dobil tudi Knjigo senc, kar pa naj bi veljajo za izmišljeno zgodbo. Tako naj bi izvedel
samoiniciacijo in tako je leta 1964, skupaj še z nekaterimi privrženci, ustanovil prvi zbor.
17

Zanimivo je bilo tudi to, da se je Sanders, glede na to, da ne priznavajo hierarhije v običajnem pomenu
besede, oklical za kralja britanskih čarovnic, kar pa je zmotilo mnoge sodobne čarovnice in čarovnike.
18

Katere ustanovitelj je bil Raymond Buckland, pripadnik Gardnerjeve wicce, ki jo je oblikoval sam in jo opisal v
delu Drevo: celotna knjiga saksonskega čarovništva (The tree: The complete book of saxon witchcraft, 1974).
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tokovi, ki so »omehčali njegovo ortodoksno magijsko orientacijo ter vidno spremenili
njegovo ortodoksno podobo« (Ban, 2008: 26).
Eden izmed najvplivnejših sekularnih tokov so bila zagotovo feministična gibanja
drugega vala. Feministke so v šestdesetih in sedemdesetih letih začele razpravljati o
enakopravnosti med spoloma tudi na religijskem področju, saj v velikih tradicionalnih
religijah niso (bile) obravnavane enakopravno. Prizadevale so si, da bi lahko tudi
ženske v popolnosti realizirale ženske religiozne potenciale, izrazile žensko
religiozno imaginacijo in zadovoljile svoje ženske religiozne potrebe. Torej lahko
rečemo, da je sodobno zavedanje in upoštevanje teorije spolnih razlik odprlo nove
dimenzije izraznosti duhovnosti in duhovnim praksam ter vzpodbudilo razvoj novih
oblik ženske duhovnosti. Nastajati so začela različna gibanja ženske duhovnosti
(ang. Women`s Spirituality Movements) in nekatera so se kaj hitro povezala s
novopoganskimi verovanji (Furlan Štante, 2014).
Eno izmed zanimivih takih povezav lahko zasledimo leta 1968, ko je bila v New
Yorku ustanovljena organizacija W.I.T.C.H. (Women`s International Terrorist
Conspiracy From Hell). Delovala je le eno leto, pripadnice, prepoznane po njihovi
»halloween« opravi, bledoličnih obrazih in po izrekanju urokov, so organizirale
številne proteste, prizadevale pa so si za pravice vseh žensk in se sklicevale na
čarovnice, ki so pogumne, samostojne, radovedne, inteligentne, neodvisne, spolno
osvobojene ženske, borke in revolucionarke in prav take bi morale biti tudi sodobne
ženske, da bi se osvobodile represije in odvisnosti (dangerousminds.net, 2015).
-

Dianina wicca: kot radikalno feministično usmerjeno novopogansko gibanje

Pod vplivom ženske duhovnosti so se v sedemdesetih letih začela oblikovati tudi
druga gibanja ženske duhovnosti. Zasluga gre madžarski feministki Zsuzsanni
Budapest, ki je leta 1971 ustanovila prvo skupino feminističnega čarovništva Susan
B. Anthony Coven No.1, poimenovano po ameriški aktivistki za volilno pravico
žensk.19 Sprva je svojo tradicijo označevala kot wicca, kasneje pa se je uveljavilo
poimenovanje Dianina wicca, ki temelji na čaščenju starodavne grške boginje Diane.
Sprva je Dianina wicca v svojo vrsto sprejemala le ženske, pa vendar so se
oblikovale tudi skupine, ki so sprejemale tudi moške.

19

Z. Budapest je bila leta 1975 obsojena prakticiranja čarovništva, ker je brala tarot karte, zaradi česar so jo tudi

zaprli. Po dolgem boju je prispevala k odpravitvi Zakona o prepovedi vedeževanja.
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Glavna načela Dianine tradicije je Zsuzsanna Budapest prvič opisala v svojem delu
Sveta knjiga Ženskih skrivnosti (The holly book of woman`s mysteries), objavljenim
leta 1980. V njej najdemo informacije o njihovih praznovanjih, povezanih z njihovim
načinom življenja, od urokov in ritualov pa vse do njenih osebnih izkušenj in o
patriarhalnih religijah, ki o njenem mnenju zatirajo mite in poganske tradicije, da bi
dosegli lastno korist. Kakor sama pravi gre pri Dianini wicci za:
»modrost naravnega sveta, zeliščarstva in seveda za uroke in rituale ter
spontano izkušnjo. Uroki so molitve s svečami in krogi, ki so simboli enakosti spolov.
Letni časi so naša življenja in polne lune, ki naši Zemlji dajejo obliko, upočasnjujejo
čas, nam podarjajo prijetne dneve in noči. Če se osredotočimo na naravno življenje
okoli nas, kot da smo del te realnosti, vidimo resničnost Boginje, ki je življenje in je
Drevo življenja. [...] Dianina Wicca zbira ženske skupaj in jih seznanja s svojimi
zgodbami […] in v duhovnosti boginje se lahko ponovno povežejo z božanskostjo«
(Budapest, 2008).
Zsuzanna Budapest še danes deluje na tem področju in širi tradicijo. Pod njenim
vodstvom preko spleta deluje tudi šola Dianina univerza (Dianic University Online),
vodi tudi forum ženske duhovnosti in prireja razne festivale, delavnice in tečaje. Imela
je velik vpliv na razvoj t. i. feminističnega čarovništva in njeni spevi ter rituali so
postali zelo priljubljeni pri pripadnikih sodobnega čarovništva in poganstva.

6.3.3 Gibanje boginje
Feministične predstave o čarovniški tradiciji in čaščenje Velike Boginje, pri čemer so
imele ženske osrednjo vlogo, so imele na splošno velik vpliv. S svojimi idejami so
prispevale k ponovnemu odkritju specifično ženske duhovnosti in kulture, za kar se je
uveljavil izraz duhovnost Boginje (Godess Spirituality) ali pa kar gibanje boginje (ang.
The Godess Movement). Ideje gibanja so se hitro razširile po Severni Ameriki,
Zahodni Evropi in drugih delih razvitega sveta in izhaja iz predpostavke, da je
družbeno in kulturno ravnotežje med moškim in ženskim načelom porušeno, kriva pa
je patriarhalna ureditev, ki je zadnja tisočletja prevladovala v večini človeških družb.
Gibanje boginje tako spada med tista, ki poskušajo vzpostaviti novo duhovno,
kulturno in družbeno ravnovesje med ženskim in moškim ter problematizira tisto
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obliko diskriminacije, ki jo generirajo različne religijske teologije. Kritizira tradicionalne
monoteistične religije, ki za božanstvo samoumevno uporabljajo moški spol,
namesto, da bi vključevale tudi žensko percepcijo svetega, moškega Boga pa naj bi
simbolno nadomestilo žensko božanstvo, t. i. Boginja, ki bi zastopala ženske
religiozne ideje, vrednote in izkušnje. Patriarhalna opredelitev in upodobitev Boga kot
moškega je močno zasidrana v našem kolektivnem spominu in cilj gibanja je
oblikovanje »nove kolektivne zavesti, ki naj bi prepoznala problem zapostavljenosti
ženskega načela in nujnost vzpostavitve nove kulturne ureditve, s katero bo
omogočeno uravnoteženo sobivanje obeh spolov in obeh kozmičnih načel«. Zato so
izsledki in navzočnost gibanja boginje, obujanje izgubljene ljudske religioznosti žensk
in ženskih poganskih kultov ključnega pomena v procesu preobrazbe kolektivnega
spomina in sedanje verske predstavnosti. Tako so gibanja ženske duhovnosti, ki so
se navdihovala pri nekaterih ezoteričnih in mističnih, predvsem pa pri poganskih
izročilih, oblikovala povsem drugačen koncept svetega, ki naj bi bil bližje ženski
naravi. Če bi svet razumeli bolj na ženski način, kot celovit in povezan, človeka pa
kot neločljiv del sveta, bi skušali bolje skrbeti zanj in za vse, ki so del njega. Takšen
pogled bi modernemu človeku pomagal premagati tudi njegove strahove, da biva
sam v neživem okolju in da živi življenje, ki je kozmično nesmiselno. Gibanja ženske
duhovnosti ugotavljajo, da zapostavljanje ženskih kvalitet, kot so sposobnost za
sintetično mišljenje, povezovanje, vključevanje in kompromis, prizadeva celotno
družbo in se odraža v številnih družbenih problemih, diskriminaciji, vojaških konfliktih
in ne nazadnje tudi v ekoloških problemih. Zato so želele ustvariti okoliščine, v katerih
bi ženske lahko zadovoljevale svoje religiozne potrebe, izražale svoje ideje in
razvijale svoje religiozne potenciale. Tako so ženske zahteve kmalu postale del
novopopoganskih gibanj in njihove ideje so močno sovpadale z drugimi
novopopaganskimi idejami, predvsem ekološkimi (Furlan Štante, 2014: 58–63).
Mnogi avtorji novodobništvu pripisujejo velik vpliv na ekološko ozaveščenost in
razmah femininosti na področju religije. Medtem ko patriarhalne teologije božanstvo
zrejo z moškimi očmi in poveličujejo moškost in moške vrednote, pa gibanje Boginje
zahteva, naj se božanstvo ugleda tudi kot Boginjo in posvečuje tudi ženske vrednote,
kot so: sožitje, sodelovanje, telesnost, spolnost, zemlja in narava (Ban, 2008).
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Gibanje boginje je ena izmed oblik sodobnega poganstva, ki se tako kot tudi druga
novodobna gibanja, povezuje tudi z nekaterimi okoljevarstvenimi gibanji. S klicem k
naravi izražajo nezadovoljstvo in kritiko sistema sodobne apatične, tehnokratske in
mehanistične družbe. Nadja Furlan Štante (2014) ugotavlja, da sta ozaveščenost
glede ekološke krize in »klic Boginje« (pri čemer je »klic Boginje« razumljen kot
simbol za potrebo po transformaciji miselne paradigme zahodnega sveta v smislu
feminizacije in etizacije sveta) medsebojno povezana in soodvisna pojava. Cilj »klica
Boginje« je pravzaprav ponovna obuditev kozmologije miru, harmonije, enakosti in
povezanosti vseh živih bitij in predstavlja ideal, ne samo krščanskih feminističnih
teologinj in ekofeministk, temveč tudi ideal holističnega pogleda na svet številnih
novodobnih feminističnih gibanj.
Najvidnejši predstavnici neopoganskega gibanja sta wiccanka, psihoterapevtka in
okoljska aktivistka Miriam Simos t. i. Starhawk in Carol P. Christ, ki sta močno
prispevali k razvoju gibanja Boginje in k prepoznavanju predkrščanskih podob in
čaščenja ženskih likov Boginje. Seveda tukaj ne moremo mimo znanih krščanskih
feminističnih teologinj, kot so Mary Daly, ki patriarhalno podobo Boga obravnava v
svojem delu Beyond God the Father (1973), ali pa Rosemary Radford Ruether, ki
prav tako izpostavi patriarhalno obarvanost teološke govorice. Še več, Ruetherjeva
zavrača vsako enostransko očetovsko podobo Boga.20 Po njenem mnenju se v
družbi vzajemno kaže medsebojno vplivanje med patriarhalno podobo Boga in
razkazovanjem moške moči. Patriarhalnost kaže na totalitarno družbeno strukturo v
vseh odnosih, ki izražajo prevladovanje in podrejanje. V patriarhalni kulturi, kjer se je
od mož pričakovalo, da so moč, avtoriteta in oblast, je bil Bog, ki so mu pripisovali te
lastnosti, lahko le moški, s tem pa so bili zapostavljeni simboli femininosti Boginje.
»Tradicionalno gledano je bila duhovnost uradno prednostno v moški domeni. A kljub
temu so ženske vseskozi oblikovale tudi svoje oblike duhovnih praks, ki so bile bolj
domačega, zasebnega značaja ter prej v območju določene etnične poganske
prakse kot del uradne religije« (prav tam, str. 76).
Zato lahko rečemo, da je »povratek boginje« (povratek feminine personifikacije
Boga/Boginje) eno večjih presenečenj 20. stoletja. Ta prinaša upanje, da se lahko
20

R. Ruether v svoji knjigi Goddess and divine feminine (2005) opozori na zgodovinski pomen navzočnosti
feminiosti Boga. Ponudi izčrpen pregled različnih podob boginje, podob iz predzgodovinskih časov, in opozori na
ženstveno personifikacijo božanskega.
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zacelijo globoki razkoli med žensko in moškim, človekom in naravo ter Bogom in
svetom. »Kozmologija Boginje, ki se je vrnila, je razumljena kot moč utelešene
ljubezni in modrosti, ki je osnova vsemu bivajočemu […] Vsa bitja so med seboj
povezana in soodvisna v mreži življenja« (prav tam: str. 67–69).

6.3.3.1 Ekološka zavest
Novopogani (oz. novodobniki nasploh) vseskozi opozarjajo na razkol oz. na
neravnovesje med ženskim in moškim načelom, iz katerega izvirajo številni problemi
sodobne družbe. Ti pa se ne kažejo le v družbeni neenakopravnosti med spoloma,
temveč tudi kot številni drugi civilizacijski problemi, kot problemi človekove uničujoče
dominacije nad naravo (Ban, 2014).
Novopogani menijo, da je zatiranje ženskega načela tesno povezano z zatiranjem
narave. Moderni človek naj bi z desakralizacijo narave ponižal tudi žensko načelo, ki
je povezano z naravo, zemljo ter njenimi cikli, ali kakor pravi Fritjop Capra:
»Izkoriščanje narave je šlo z roko v roki z izkoriščanjem žensk, ki so jih skozi stoletja
identificirali z naravo« in dodaja, da je bila narava že od zmeraj poimenovana kot
nekakšna mati, ki nam daje hrano, hkrati pa tudi kot divja neobvladljiva ženska:
»V obdobju patriarhata se je prijazna podoba narave spremenila v pasivno,
medtem ko je pojmovanje narave kot divje in nevarne spodbudilo idejo, da mora nad
njo vladati moški. Obenem so bile ženske prikazane kot pasivne in podložne moškim.
Z vzponom newtonske znanosti je narava naposled postala mehanični sistem, s
katerim je mogoče manipulirati in ga izkoriščati, hkrati z manipuliranjem in
izkoriščanjem žensk« (Capra, 1992: 46).
Eno zmed prepričanj nove dobe (predvsem sodobnega poganstva) je prav
prepričanje, da bomo ljudje ponovno zaživeli v sožitju z naravo.
Številni novopogani so močno zaskrbljeni zaradi globalne ekološke krize in menijo,
da jo je mogoče rešiti le z globinsko spremembo človekovega odnosa do njegovega
okolja. Tako na individualni kot na kolektivni ravni moramo sprejeti in privzeti
alternativne metode delovanja, prehranjevanja, obdelovanja zemlje, izobrazbe in še
posebej čaščenje Boga/Boginje. Z ekološko krizo je ta potreba, da se vzpostavijo
novi načini delovanja, novi načini mišljenja in razumevanja, potreba po transformaciji
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odnosa človek – narava postala nujen korak v evoluciji človeka (Furlan Štante, 2014).
Zato ni nič tako zelo presenetljivega, da so se v šestdesetih in sedemdesetih letih
oblikovale vrste filozofskih, duhovnih in političnih gibanj, ki so nasprotovala prejšnjim
moškim vrednotam in si prizadevala za ponovno vzpostavitev ravnotežja med moško
in žensko platjo človeške narave. Medtem ko je bil cilj tehnologije nadzor, masovna
produkcija in standardizacija z iluzijo o neskončni rasti, pa nova gibanja vse bolj
poudarjajo, da ima rast svoje meje in zagovarjajo novo ekološko etiko: od materialne
potrošnje k preprostosti, od ekonomske in tehnološke rasti k notranji rasti in razvoju.
Tako star sistem vrednot doživlja izzive in se spreminja z vzponom feministične
zavesti, ki izvira iz ženskega gibanja. Fritjop Capra ugotavlja, da sta ekološko in
feministično duhovno gibanje močno povezana. Združujeta sile pri marsikaterem
vprašanju in imata iste cilje: vzpostaviti nov način delovanja in nov sistem vrednot oz.
družbeno transformacijo. Pravzaprav lahko vidimo, da je starodavno povezovanje
ženske z naravo »spojilo zgodovino žensk in zgodovino okolja in je vir naravnega
sorodstva med feminizmom in ekologijo« (Capra, 1992: 46–47).

6.3.3.2 Novodobniška duhovnost in vprašanje spola
Kakor smo že lahko videli, novodobniška neopoganska gibanja povezuje visoka
občutljivost za vprašanje spola, predvsem vprašanja o položaju žensk in ženskega v
religijski sferi. Pravzaprav je za večino teh gibanj značilno povezovanje treh
konceptov: boginje, ženske in narave, kar pa se izraža v povezovanju njihove želje
po vpetosti v sfero religioznega, pravic žensk in ekološke zavesti.
Zato ni nič čudnega, da novodobniška duhovnost močno nagovarja in privlači prav
žensko populacijo, zato so v novodobniški duhovnosti številčnejši spol ženske.
Ženske med drugim pritegne simbolna govorica, ki ima pretežno ženski značaj,
simbolne figure matere, poganskih boginj in druge ženske simbolike, pa tudi
posvečevanje vrednot, ki naj bi tradicionalno veljale za ženske. Tina Ban ugotavlja,
da pri nas v Sloveniji še ni raziskave, ki bi to potrdila, navaja pa podatek britanskega
sociologa Darena Kempa, ki je z raziskavo, ki je bila opravljena v Veliki Britaniji,
ugotovil, da ženske predstavljajo dve tretjini novodobniške populacije in podatek
Paula Heelasa in Linde Woodhead, ki navajata kar 82 odstotkov ženske populacije
(Ban, 2008).
38

Nadja Furlan Štante meni, da o duhovnosti po navadi govorimo precej na splošno in
da zato izpuščamo dimenzijo in kategorijo spola. Še vedno je močno prisotna
stereotipizacija moškosti in ženskosti, ki je močno zakoreninjena v našem
kolektivnem

spominu.

Če

je

moškost

nekakšna

nadpomenka

za

razum,

transcendenco in božanskost, naj bi bila ženskost nadpomenka za telesnost,
imanenco in človeškost. Na podlagi teh spolnih stereotipov so bile ženske izključene
s področja duhovnega in kar je značilno za vse večje religije je prav to preprečevalo,
da bi ženske dostopale do »kraljestva duhovne avtoritete in duhovne hierarhije
institucionaliziranih religij« (Furlan Štante, 2014: 75).
Čeprav so negativni stereotipi in predsodki še danes močno prisotni in zaznamujejo
naše dojemanje in odnos do duhovnosti, je »klic Boginji« posledično razvil
oblikovanje in krepitev ženskih oblik duhovnosti, ki so začele dobivati in oblikovati
svojo prepoznavnost tako znotraj tradicionalnih religij kot tudi v novodobniških
ženskih religijah (prav tam).
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6.4 Novopoganstvo na slovenskih tleh
Po besedah Slave Partlič (1992) je duhovni svet versko pluralne Slovenije veliko bolj
bogat in pester kot se zdi na prvi pogled. Čeprav so spremembe na področju
duhovnega v slovenski prostor začele prihajati z rahlim zamikom, je Slovenija, vsaj
kar se duhovnosti tiče, vedno bila del Evrope.
Močneje so se novodobniška gibanja in njihove ideje pri nas uveljavile v 80-ih letih, v
času intenzivnega civilnodružbenega vrenja, ki je v začetku 90-ih let pripeljalo do
slovenske osamosvojitve. Slovenci so se znašli v ozračju, v katerem so nenehno
iskali odgovore na vprašanja, kdo smo, iz kje izhajamo, kar pa je v precejšnji meri
vplivalo tudi na duhovno življenje Slovencev. Religijska sfera se je v tem času
odpirala in postajala vse bolj pluralna, v njej so se začela oblikovati različne oblike
duhovnosti. »Osemdeseta leta so bila zanimiv čas, ko se je v ljudeh silovito prebujala
lakota po svobodnem izražanju duhovnosti, ki je režim do takrat ni dopuščal, hkrati
pa mnoge ni več zadovoljevala institucionalizirana oblika religiozne duhovnosti«
(Duhovna univerza, 2016).
Slovenija je tako postala, kakor pravi Aleš Črnič (2012), čeprav je včasih to očem
prikrito, vendarle tudi multireligijska dežela. To priča tudi podatek, da imamo danes v
Sloveniji kar 48 registriranih verskih skupnosti, vpisanih v Registru cerkva in drugih
verskih skupnosti, seveda pa ne smemo zanemariti tudi številnih drugih skupin, ki
delujejo kot društva ali pa niso formalno registrirane. Nekatere med njimi pa se
sklicujejo bodisi na neopogansko bodisi na staroversko tradicijo.
Prvi posamezniki oz. manjše skupinice neopoganov so se na slovenskih tleh začele
pojavljati že v začetku osemdesetih let 20. stoletja, vendar pa so bili to ožji krogi,
skriti širši družbi. Danes so nekatere dejavnosti nekaterih neopoganskih skupin malo
bolj odprte in opazne v okolici, nekatere pa so tudi dokaj prepoznavne v širši
slovenski javnosti. Takšne skupine, ki so dejavne na slovenskih tleh, so si glede na
vrsto obredov in verovanj zelo različne, glede na število pripadnikov oz. članov pa
razmeroma majhne. Številne neopoganske skupine, ki so pri nas delovale v zadnjih
dveh desetletjih, so imele razmeroma kratko življenjsko dobo, nastajale in razpadale
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so čez noč, pa vendar so tudi take, ki še vedno uspešno delujejo in širijo svoje
poslanstvo med množico ljudi.
Težko je določiti natančno število tako delujočih skupin, niti nimamo natančnega
podatka o številu članov oz. pripadnikov novih duhovnih skupin. V Sloveniji naj bi po
približni oceni Gregorja Lesjaka, direktorja urada za verske skupnosti, delovalo med
160 in 180 religijskih skupnosti, ta številka pa še narašča, čeprav je število skupnosti,
ki jih zanima pravna organizacijska oblika, še vedno majhno. Večji delež je tistih
skupin, ki jih vpis v register verskih skupnosti ne pritegne in tako delujejo kot društvo
ali fundacija (Ni.Č., 2014).

6.5 Novopoganske organizacije na Slovenskem
6.5.1 Registrirane verske skupnosti
V Sloveniji novopoganska gibanja predstavljajo 3.3-odstotni delež vseh slovenskih
novih religijskih in duhovnih gibanj (Črnič, 2012). Na Uradu za verske skupnosti je
registriranih 48 verskih skupnosti, med njimi tudi take, ki jih lahko tako ali drugače
povežemo z novopoganskimi idejami in s praksami. Sem sem uvrstila Svobodno
katoliško cerkev, Belo gnostično cerkev, Univerzalno versko skupnost vzhajajočega
sonca, Duhovno skupino Oriš – energij narave ter skupnost UPASANA – sanjava
prostost duha, ki jih bom v nadaljevanju na kratko predstavila.

-

Svobodna katoliška cerkev (SKC)

SKC je na Uradu za verske skupnosti registrirana že od leta 1984. Razvila se je iz
Stare Katoliške cerkve (Old Catolic Church), ki se je leta 1873 odcepila od
Rimskokatoliške, leta 1919 pa se je preimenovala v Liberalno Katoliško Cerkev
(Liberal Catolic Church). V naše kraje je prišla s teozofskim društvom leta 1927. V
svojem delovanju je bila vedno samostojna in neodvisna, v svoji spletni predstavitvi
pa svoje delovanje opišejo takole:
»SKC je ezoterična gnostična cerkev vodnarjeve dobe. Je neodvisno versko
združenje, neodvisno od rimske ali kakšne druge stolice ali oblasti. Ni niti
rimskokatoliška niti protestantska, marveč katoliška – vesoljna. Svobodno
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katoliška je zato, ker so njeni nazori svobodni in katoliški. Prizadeva si spojiti
katoliško obliko bogoslužja z najširšo svobodo in odprtostjo uma ter s
spoštovanjem vesti posameznika. SKC se zavzema za popolno svobodo v
tolmačenju veroizpovedi, Svetega pisma in izročila, liturgije in vsebine
naukov« (Svobodna katoliška cerkev, 2015).
Pomemben predstavnik SKC je škof Aristid Havliček, ki delovanje SKC opiše z
besedami:
»Edina dogma, ki jo imamo, je, da nimamo dogem. Tako, da smo v
razumevanju, tako obreda kot Svetega Pisma popolnoma svobodni […] Imamo
popolno svobodo, kako razumemo našo doktrino, ki je zelo splošna. Mi verjamemo v
Trojstvo, verjamemo v Marijo, v Jezusa kot sina Boga itd. Neke stvari verjamemo,
kako stvari razumemo, je pa naša svoboda« (RTV SLO, 2011).
Duhovniki ali škofje v Svobodni katoliški cerkvi so lahko poročeni ali ne. Imajo lahko
svoje posvetne službe, cerkev v osebne odločitve in način življenja posvečenih ne
posega. Od leta 2000 pa so v duhovniški stan lahko posvečene tudi ženske (prav
tam).
SKC predstavlja enega prvih virov novodobništva na Slovenskem in je bila v 90. letih
eden glavnih promotorjev novodobniških idej in praks. Nekaj let so izdajali tudi
Vodnarjev list, prvo novodobniško publikacijo pri nas. A. Havliček se je leta 2007
navdušil nad britanskim neopoganstvom, osebno se je tudi srečal s skupino
britanskih wiccank in wiccanov in tako je neopoganstvo postalo pomembna sestavina
dejavnosti slovenske Svobodne katoliške Cerkve (Črnič, 2011).

-

Bela gnostična cerkev

Je bila v Sloveniji kot verska skupnost registrirana leta 1999. Izhaja iz bele gnostične
cerkve, ki je nastala v sedemdesetih letih v Čikagu. Leta 1980 je bil organiziran prvi
gnostični intenziv razsvetljenja v Beogradu, dve leti kasneje pa tudi pri nas,
natančneje v Ljubljani. Tako pri nas nastane Društvo psihotronikov, ki je štelo med 30
in 50 članov. V devetdesetih letih je njihovo delovanje zamrlo, kmalu pa je nastala
nova Bela gnostična Cerkev, ki ponuja mnogo dejavnosti, med njimi tudi
šamanistične delavnice. Bela gnostična cerkev med svoje pestre dejavnosti vključuje
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tudi elemente šamanizma in afriškega poganstva (prav tam). V Sloveniji bela
gnostična cerkev deluje v okviru zasebnega centra Altorion, kjer svoje delovanje
opišejo takole:
»Bela gnostična cerkev ali Ecclesia gnostica alba (EGA) je cerkev RESNICE.
Naš dom, s katerega smo davno krenili, je Resnica. Naša steza, ki nas vodi
preko nešteto eonov, svetov prevar in prividov, je Resnica. Naš cilj je Resnica.
Mi ne verujemo v ničesar, kar nismo direktno spoznali. Mi verjamemo v vse,
kar smo direktno spoznali. Naše učenje ni zasnovano na veri, ampak na
Direktni Izkušnji ...« (Altorion gnostični center alternative, 2016).
»Gnoza je znanje, ki bazira izključno na osebni, neposredni izkušnji […]. Gnostične
metode odpirajo vrata samospoznanja, doživetja sebe in spoznati smisel svojega
obstoja« razloži Robert Lavtar v enem izmed svojih intervjujev v pogovorni oddaji
Preprosto naravno (Preprosto naravno, 2015).
Center pod vodstvom Roberta Lavtarja v ta namen izvaja številne delavnice
(povratek duše, šamanski trans, aktivizacija življenjske energije), razne tečaje (tečaj
spirit tehnologije), procese zdravljenja (šamansko čiščenje) in terapije (z Emetrom21). Na splošno so te delavnice kar dobro obiskane in sprejete. Obiskujejo jih
predvsem ljudje s travmatičnimi izkušnjami, pa tudi tisti, ki bi se radi očistili oz.
»osvobodili« negativne energije, ki jih obdaja.

-

Univerzalna verska skupnost vzhajajočega sonca

Univerzalna verska skupnost vzhajajočega sonca je bila v Sloveniji registrirana leta
2003. Njeni člani, ki jih je razmeroma malo, cca. 15, si prizadevajo za pristno življenje
v skladu z naravo in njenimi zakoni. Poleg osebnih praznikov praznujejo enakonočja
in Sončeve obrate, zbirajo pa se v koči na Hočkem Pohorju, ki je last vodje skupnosti
(Črnič, 2011).

21

Gre za popolnoma novo obliko holističnega procesa, ki zajame vse komponente človeka in predstavlja

neverjetno učinkovito sintezo sodobnih psihoterapevtskih metod in prastarega afriškega, brazilskega in
avstralskega šamanizma. Gre za vodenje in izvajanje najučinkovitejših gnostičnih spiritualnih metod neposredno s
strani avtorja Spiritualne Tehnologije Nove dobe Živorada M. Slavinskega ( Živorad M.Slavinski je bil iniciranec
Čikaške bele gnostične cerkve).
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-

Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Duhovna skupnost Oriš se je pri uradu za verske skupnosti registrirala leta 2007 s
potrebo po tem, da njihova srečanja dobijo javni obraz. V svojih dejavnostih je jasno
zamejena, saj zvesto sledi tradiciji čaščenja narave in iz nje izvirajočih duhovnih
energij, kot se je razvila v Afriki pri ljudstvu Joruba (znan tudi kot Ifa).
»Zavedamo se, da je prišel ciklus časa, v katerem je potrebno, da znanje o
človeškem življenju postane del osnovne vzgoje mladih in starih, saj nikoli ni
prepozno za modrost in prezgodaj za srečo. Po to modrost smo morali v srce Afrike,
saj je bila na naših tleh večinoma izgubljena. Kar častimo je univerzalno, saj gre za
božanstva narave – imenujemo jih oriše, energije, ki se manifestirajo v naravi in so
del človeške narave22« (Duhovna skupnost Oriš - energij narave, 2016).
Člani oz. svečeniki skupnosti so bili posvečeni pri duhovnih starših. Ti jih vsako leto
obiščejo v Sloveniji, kar za slovenske svečenike pomeni veliko čast.23
Poleg koledarja dogodkov, lahko na spletnih straneh skupnosti najdemo podatke o
duhovnih starših, spisek 48 Oriš (od 401) v katere so Slovenci že bili posvečeni ter
seznam svečenikov in svečenic.

-

UPASANA – sanjava prostost duha

Skupnost je bila v Register cerkva in drugih verskih skupnosti vpisana leta 2014 in je
prva svetovnonazorska kozmološka skupnost, registrirana po Zakonu o verski
svobodi. Njihovo delovanje temelji na odkrivanju in združevanju vseh novodobnih
prepričanj in vedenj ter vseh filozofskih, misterijskih, teozofskih in drugih mišljenjskih
tokov.
Upasanci (kakor se sami imenujejo) si prizadevajo za resnico, resnico o avtohtonih
kozmologijah na slovenskem ozemlju ter tako prispevajo k odkrivanju realne tradicije
in korenin. Njihov cilj je med drugim tudi polno priznanje naravoverja in na ta način
22

Oriše so energije narave, ki se manifestirajo v vidnem svetu kot naravni pojavi in kot človeško vedenje, v
nevidnem svetu pa kot duhovne energije, s pomočjo katerih lahko pozitivno vplivamo tako na naravne pojave (da
z njihovo pomočjo pridobimo mir, radost ...) kot na človeško vedenje (energija vode npr. očisti ...).
23

Zanimivo je, da se v Sloveniji posvetitve ne izvajajo, ker ne bi bile v skladu z vsemi veljavnimi zakoni v RS .
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polno uveljavljanje 7. člena ustave, ki narekuje enakopravnost verskih skupnosti ter
njihovo svobodno delovanje (Upasana, 2016).
6.5.2 Neregistrirane verske skupnosti
Poleg uradno registriranih skupnosti v Sloveniji deluje še kar nekaj skupin, ki so v
svojih dejavnostih jasno neopoganske, niso pa uradno registrirane kot verske
skupnosti, temveč so formalno organizirane kot društva. Med njimi bi izpostavila
naslednje: društvo Panpogan, društvo Rdeči šotor, zavod Svibna in zavod Skrita
energija ter društvo Slovenski staroverci.
-

Panpogan

Neopoganska skupina, ki se je oblikovala in razvila iz Svobodne katoliške cerkve, je
danes organizirana kot društvo. Leta 2009 so izdali tri številke revije Pan pogan, v
katerih najdemo širok nabor tem, od neopoganstva, čarovništva, vampirizma, boginj,
druidov pa vse do starih legend in raznih intervjujev. V okviru društva so se izvajala
razna predavanja (o poganstvu, magiji, ezoteriki, duhovnem zdravljenju itd.) in
delavnice, leta 2009 so organizirali mednarodno pogansko konferenco, leta 2010 pa
so priredili celotedenski poganski tabor na Pohorju.
Panpogan je skupnost poganov, ki ima v svojih vrstah tako ateiste kot gnostike, tako
vernike kot raziskovalce in čarovnice, tako monoteiste kot politeiste. Panpogan je
neopredeljen, ker ga ne veže nobena doktrina in ne mnenje. Zavzemajo se za
svobodo mišljenja in izražanja v okviru prijaznosti in spoštovanja drugih. Podpirajo
vsa prizadevanja v smislu univerzalnega bratstva človeštva in tudi sami si
prizadevajo za vsesplošno bratstvo. Za takšno bratstvo, ki je slepo za razlike v rasi,
prepričanju, spolu, sloju ali barvi kože. To je bratstvo odprtega uma in čistega srca, ki
služita kot eno (Panpogan, 2016). Torej Panpogan poganstvo pojmuje široko in
inkluzivno, vanj pa uvrščajo vse predkrščanske ideje in prakse (Črnič, 2011).

-

Društvo Rdeči šotor

Društvo Rdeči šotor – prostor za žensko duhovnost, je svoje delovanje pričelo leta
2014. Kakor je zapisano na njihovi spletni strani je to medosebni prostor poganskosti,
organskosti in ženskosti duše. Društvo Rdeči šotor si prizadeva za organskost duše
(za pogansko dušo, ki živi po organskih zakonih), za sočlovečnost, da bi v drug
drugem videli človeka in da bi živeli v skupnosti (Ana Drevenšek, b. d.).
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Društvo izvaja razna predavanja in obredno-meditativne delavnice, ki so namenjene
predvsem ženskam, kot so denimo o arhetipih svetle in temne ženskosti, o ženski
menstruaciji pa vse do priprave na porod in na materinsko življenje.

-

Zavod Svibna in Zavod Skrita Energija

Mimo uradnih verskih skupnosti sta v Sloveniji na podlagi keltske tradicije delovala
tudi zavoda Vrbov log in Borov log. Skupini sta prirejali razne dogodke, delavnice,
festivale, osredotočene okoli slovenskega ljudskega izročila, v katerem so iskali
vplive starodavne keltske tradicije. Leta 2010 sta se razšli in nastali sta dve bolj jasno
ločeni skupini: Zavod Svibna in Pleme Seretti. Skupina, poimenovana po
starodavnem keltskem plemenu, danes deluje v okviru Zavoda Skrita Energija.24
Zavod Svibna, ki nadaljuje delo, ki ga je prej opravljal Vrbov log, se zavzema za
ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja. Njihove aktivnosti so usmerjene v
sonaravno kmetijstvo, zeleni turizem, ki temelji na naravnih zanimivostih, arheološki
dediščini in slovenskem ljudskem izročilu, ob tem pa tudi revitalizaciji ter varčni,
učinkoviti rabi naravnih virov. Namen in načela delovanja so prepleteni s starodavnim
zavedanjem, da je vse povezano v večnem krogotoku, kjer eno izhaja iz drugega in
se vanj spet vrača. Zato je simbol njihovega delovanja drevo, katerega krošnja se
prepleta s koreninami, moto pa »ne spreminjaj prostora – pusti, da prostor spremeni
tebe« (Zavod Svibna, 2016).
V okviru že prej omenjenega Borovega loga je pred leti delovala majhna skupinica
wiccank in wiccanov. Z njimi je zaradi nepripravljenosti njihovega razkritja javne
identitete zelo težko priti v stik. Po podatkih, ki jih je z raziskavo pridobil Aleš Črnič
(2011), je bilo leta 2010 okoli 40 wiccanov (večinoma mladih), ki so delovali v okviru
društva Pan Pogan, vendar pa je bila že takrat to zelo pretirana in optimistična
ocena. Danes pa je le-teh še veliko manj, kar lahko sklepamo po zapuščenih forumih
in spletnih mestih, kjer so objavljali razne novice.
Že zaradi tega lahko sklepamo, da je gibanje skorajda zamrlo ali pa je teh le še
peščica, ki pa delujejo le znotraj skupine ali zase in nimajo želje po razkritju. Pri nas

24

Zavod med drugim ohranja izročilo keltskega plemena, ki je živelo med Dravo in Muro. Razvijajo turistični
potencial, prastare veščine pa prenaša v sedanjost tudi z rokodelstvom, s poudarkom na replikah arheološkega
materiala.
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so se spletna mesta in forumi s to tematiko začela pojavljati na koncu devetdesetih
let, vendar pa so doslej vsi imeli bolj ali manj kratko življenjsko dobo.

Poleg

Staroverska župa Svetovid in Ajdi
angleškega

neopoganstva,

navduševanja

nad

keltskim

izročilom

in

prakticiranja starodavnih afriških tradicij pri nas lahko zasledimo tudi aktivno obujanje
slovanskih predkrščanskih verskih praks. S tem se ukvarja Staroverska župa
Svetovid (v katero so se kmalu priključili tudi Ajdi), ki je nastala okoli leta 2005 (Črnič,
2011).
Vodja župe je Matjaž Anžur, sicer vojaški zgodovinar, zaposlen na gradu Struga, kjer
so leta 2010 otvorili tudi staroversko sobo. Je eden izmed kakih desetih slovenskih
navdušencev, ki raziskujejo in obujajo staro slovansko vero ter odstirajo skrivnosti
starodavnega izročila naših prednikov. Kot idejni vodja sodobnega staroverstva na
Slovenskem se tako zavzema za čaščenje rodnih Bogov in oživljanje starih obredov
ter za pisanje knjig za prihodnje rodove (Osolnik, 2010). Tako je leta 2010 izšel
zbornik, ki nosi naslov Triglav: religiozni pomen pri Slovanih.25 Zbornik vključuje
prispevke s 6. Mednarodne konference in zasedanja veče rodne vere, ki je potekala
na gradu Struga, avgusta 2009.
Člani skupnosti se srečujejo na gradu Struga, najpomembnejša pa so praznovanja
ob sončevih obratih: Božič, Jurij, kresna noč – Ivana Kopala in jesenska Morana.
Kakor pravi Matjaž Anžur se srečujejo zaradi dveh stvari: »Škoda bi bila, da bi se
pozabilo izročilo naših prednikov in smo absolutno dolžni to oživeti, druga stvar, ki je
morda še bolj zanimiva, pa je, da gradimo duhovnost na temeljih naših prednikov«
(prav tam).
Po desetih letih javnega neformalnega delovanja se je skupina starovercev leta 2014
formalno registrirala v društvo Slovenski staroverci. Od takrat svoje poslanstvo
uresničujejo z izvajanjem nalog, kot so: dvig splošne ozaveščenosti o starih verah in
o slovanski mitologiji, promocija slovenske stare vere, organizacija predavanj,
seminarjev, konferenc za svoje člane in širšo javnost ter tudi sodelovanje pri

25

Triglav spada med pomembna božanstva starih Slovanov, poleg Jarilo, Morana in Živa. Kakšna natančno je
bila vloga Triglava v slovanskem verovanju, ni jasno. Da je bil pomembno božanstvo, dokazujejo številna
topografska imena po vsem slovanskem svetu, po njem naj bi se imenoval tudi naš najvišji vrh. Nekateri menijo,
da je Triglav, bog s tremi glavami, pomenil združitev treh različnih bogov.
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načrtovanju vzgojno-izobraževalnih programov itd. (Društvo slovenski staroverci,
2016).
Dejstvo je, da dandanes še vedno zelo malo vemo o verovanju starih Slovanov, saj
se je o tem ohranilo zelo malo pisnih virov. To so bila predvsem dela krščanskih
piscev, ki pa so imeli do staroslovanskega poganskega verovanja predvsem
negativen odnos. Zato ni nič čudno, da reinterpreti starih slovanskih izročil raje
uporabljajo izraz rodna ali stara vera, medtem ko izraz (neo)poganstvo zavračajo.
Po kratki predstavitvi slovenskih neopoganskih organizacij in društev lahko vidimo,
da je veliko skupin v svojih dejavnostih eklektičnih in do neke mere tudi sinkretičnih.
V nekaterih skupinah neopoganske ideje in prakse predstavljajo le del njihovih
številnih dejavnosti, spet druge pa se trudijo, da bi zvesto sledile določeni mitološki in
obredni tradiciji.
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7. Odnos okolice do novopoganskih gibanj
Kar se tiče odnosov sodobnih družb do novih religijskih in duhovnih gibanj, ki so se
množično začela pojavljati v drugi polovici 20. stoletja, je značilna jasna polarizacija
mnenj. Na eni strani imamo številne skupine in združenja, ki opozarjajo na poročanje
medijev, ki je nemalokrat pristransko, in na sovražen odnos dominantnih cerkva, ki
pa včasih vplivata tudi na uraden odnos države do novih religijskih in duhovnih
gibanj. Na drugi strani pa imamo večinsko javno mnenje, v katerem še vedno
prevladuje negativna podoba novih religijskih in duhovnih gibanj. To lahko izhaja iz
tega, da so bile nove religije skozi celotno zgodovino pogosto preganjane, to
preganjanje pa je temeljilo na stereotipih in še danes v širši javnosti prevladuje
negativen odnos, ki temelji na številnih stereotipnih predstavah.
Aleš Črnič (2003: 117–118) povzema harvardskega teologa Harveya Coxa, ki je pri
raziskovanju preganjanja verskih skupin prišel do zaključka, da kritiki nemalokrat
izhajajo iz naslednjih mitskih predstav, ki že stoletja opravičujejo religijsko
preganjanje:


mit o prevratniškem, subverzivnem delovanju, po katerem preganjani krivoverci ali
člani sekte26 ogrožajo obstoječi družbeni red in predstavljajo grožnjo nacionalni
identiteti;



mit o orgijah, ki skupinam pripisuje razne orgiastične dejavnosti, ki so v nasprotju
s splošno sprejetimi družbenimi normami;



mit o licemerstvu, po katerem pripadnikom novih religijskih in duhovnih skupin ne
gre verjeti, saj bi bili za dosego svojih ciljev sposobni storiti karkoli. Ta mit
povzroča precejšnjo nezaupljivost do teh skupin, kar pa povzroča odmik skupin iz
družbe (posledično so skupine označene kot zaprte in sovražne do zunanje
družbe);



mit o zaklinjanju, ki predstavi pripadnike teh gibanj kot žrtve zlih duhov, sil, hudiča
itd. ali pa kot predstavnike demonskih sil (npr. čarovnice).



mit o dobrotljivem inkvizitorju.

26

Že sama terminologija, kako te skupine označujemo, priča o diskriminatornem javnem odnosu. Beseda sekta
ali ang. kult vsebuje slabšalni pomen, saj je v javni rabi pogosto povezana s stereotipi o družbeno škodljivih,
odklonskih organizacijah, ki zaradi različnih aktivnostih in prevarantskih tehnik novačenja članov niso prave
religije (Črnič, 2012).
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Ti miti so do neke mere še vedno prisotni, kar pa kaže na njihovo trdovratno
zasidranost v družbi. Prisotnost teh mitov sem preverjala tudi v svoji raziskavi (glej
Tabelo 3, str. 64).

7.1 Mediji
Pomemben ustvarjalec negativnega odnosa sodobne družbe do novih religijskih in
duhovnih gibanj so tudi mediji. Ti običajno, zaradi potrebe po senzacionalnem, po
»dobri zgodbi«, poudarjajo negativne vidike in povzemajo mnenja protisektantskih
skupin, objektivnih poročil pa je zelo malo. Tako se nemalokrat neka podoba, ki jo
ustvarijo mediji, ne sklada z realnostjo oz. z rezultati relevantnih družboslovnih
empiričnih raziskav. Tako mediji prispevajo k osovraženemu odnosu javnosti do
novih duhovnih skupin, čeprav je zelo malo ljudi kdaj prišlo v neposreden stik s
katerim izmed teh gibanj. Tako lahko rečemo, da negativna javna podoba novih
duhovnih skupin v veliki meri temelji na poročanju množičnih medijev.
Aleš Črnič (2003: 127–129) navaja ugotovitve britanskega sociologa Jamesa
Beckforda, ki je raziskoval, kako negativno upodabljanje novih religijskih gibanj v
medijih producira in vzdržuje konflikte z družbo, v kateri ta gibanja delujejo:
a) Ker konflikt deluje kot privlačna novica, mediji praviloma objavijo le tiste
informacije o novih religijskih in duhovnih skupinah, ki so in kadar so povezane s
konflikti. Te konflikte, ki se tičejo ene skupine, mediji običajno uporabijo kot podlago
za nadaljnje poročanje o drugih skupinah. Tako posploševanje lahko nastane
problem, ker s tem ožigosajo tudi tiste skupine, ki so povsem neznane in
neproblematične.27
b) Konflikt je kot nekakšna rdeča nit, ki povezuje medijsko prikazovanje različnih
gibanj. Novinarji po uporabljajo t. i. »povzetek ob negativnem dogodku«, kar pomeni,
da neki novi novici dodajo nek povzetek iz prejšnje konfliktne situacije in tako
ustvarijo določeno konfliktno razpoloženje, četudi zadnja situacija ni bila neposredno
povezana s prejšnjo.
c) Mediji se pogosto poslužujejo izmenjave referenc o konfliktu. Tako npr. televizijski
programi uporabijo posnetke naslovnic časopisov ter s tem pokažejo, da se je
zgodba v medijih že pojavila in s tem poudarijo šokantnost novice. Ker se javnost pri
27

Seveda je zmotno misliti, da konfliktne skupine ne obstajajo, pa vendar jih je le peščica in krivična bi bila
posplošena obsodba vseh novih religijskih in duhovnih skupin.
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informacijah močno opira na medije, se tako v javnosti utrdi splošna negativna
podoba novih religijskih in duhovnih skupin.
č) Mnogi raziskovalni novinarji pogosto a priori predvidevajo problematičnost novih
religijskih in duhovnih skupin, kar pa lahko bistveno oteži objavljanje nekontroverznih,
objektivnih informacij.
d ) Če je poročanje o konkretni skupini dovolj dolgo, potem obstaja možnost, da bodo
morale uradne institucije nekaj ukreniti. Organi oblasti se znajdejo pod pritiskom,
javnost morajo obvestiti o nameri sankcioniranja izgredov in prestopkov, ki naj bi jih
zagrešile sekte. Taka medijska dramatizacija lahko povzroči nestrpnost javnosti ter
obrambo organov oblasti, kar pa ne omogoča jasnega razmišljanja in pravičnega
ravnanja. Posledica je »metanje vseh sekt v isti koš«.
e) Šele konflikti naredijo nova religijska gibanja zanimiva za medije, ti pa s
poročanjem le-teh utrdijo negativno podobo nasplošno vseh skupin.
Vsekakor bi morali biti novinarji bolj previdni in nepristranski, saj »njihova refleksna
kategorizacija teh gibanj kot problematičnih in konfliktnih ni le polna predsodkov in
lena, temveč tudi neposredno pripomore k nevednosti v javnosti ter k pristranskemu
odnosu družbenih organov kontrole do teh gibanj« (Beckford v Črnič, 2003: 129).
Čeprav so mediji utrdili podobo novih duhovnih skupin kot destruktivnih sekt lahko
rečemo, da je bil rezultat negativnega poročanja včasih tudi nasproten od
pričakovanega. Zaradi velike medijske pozornosti v sedemdesetih in osemdesetih
letih 20. stoletja so po eni strani s svojimi pristranskimi metodami sprožili val
nasprotovanj, po drugi strani pa, čeprav je bilo poročanje bolj ali manj negativno, na
nek način pomagali pri promociji novih duhovnih gibanj. Predstavniki cerkva so tako
lahko postali pozorni na novo konkurenco, na dejavnosti teh gibanj je postala
pozorna množica Američanov in Evropejcev, oglasili so se tudi mnogi borci za
državljanske

pravice

itd.

Zato

kljub

temu

prevladujočemu

enostranskemu

predstavljanju novih gibanj v medijih ne moremo zagotovo trditi, da je imelo to za
nove duhovne skupine le negativne posledice (prav tam).
Po raziskavi Aleša Črniča

in Gregorja Lesjaka slovenski mediji le niso tako

pristranski in ozkogledni, kakor pričajo tuji avtorji. Slovenske nove religijske in
duhovne skupine nimajo večjih pripomb na poročanje medijev o njihovem delu.
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Večina (74 %) slovenskih novih religijskih in duhovnih skupin so se predstavile v
javnosti in to delovanje so v nekoliko manjšem deležu (58 %) opazili tudi mediji,
čeprav večinoma le včasih ali redko (44 %). Le sedem ali 14 % vseh skupin se lahko
pohvali s pogostim poročanjem medijev o njihovem delu (Katalog slovenskih novih
religijskih in duhovnih skupin, 2003–2007).

Ni podatka, ne
poročajo
Korektno
Kakor kdaj, nekaj vmes
Nekorektno
Skupaj
Ne ustreza kriteriju
SKUPAJ

Frekvenca

Odstotek

23
15
11
1
50
29
79

29,1
19
13,9
1,3
63,3
36,7
100

Veljavni
odstotek
46
30
22
2
100

Kumulativni odstotek
46
76
98
100

Tabela 1: Poročanje medijev o delu novih religijskih in duhovnih skupin28

7.1.1 Odnos medijev do novopoganskih organizacij
Kakšen je odnos slovenskih medijev do novopoganskih skupin sem raziskala tudi
sama. Zanimalo me je predvsem, v kolikšni meri se pojavljajo v medijih, zakaj se
pojavljajo in kako, na kakšen način so predstavljene javnosti.
Z razliko od raziskav Aleša Črniča in Gregorja Lesjaka (Katalog slovenskih novih
religijskih in duhovnih skupin, 2003–2007) sem se osredotočila le na (že prej
predstavljene) novopoganske skupine: registrirane (Svobodna katoliško cerkev, Bela
gnostična cerkev, Univerzalna versko skupnost vzhajajočega sonca, Duhovna
skupina Oriš – energij narave ter skupnost UPASANA – sanjava prostost duha) ter
neregistrirane, ki so formalno organizirane kot društva (Panpogan, zavod Svibna in
zavod Skrita energija, društvo Slovenski staroverci ter društvo Rdeči šotor).

28

Podatki so rezultat prve empirične sociološke raziskave novih religijskih in duhovnih gibanj v Sloveniji, izvedene
pod okriljem Aleša Črniča in Gregorja Lesjaka (Katalog slovenskih novih religijskih in duhovnih skupin, 2003 –
2007).
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Veliko skupnosti, skupin in društev je v javnosti tako rekoč neopaznih. Nekatere
skupine poskušajo priti v stik z mediji, se predstaviti z namenom propagiranja in s
tem širjenja idej in prepričanj ter pridobivanja novih članov oz. privržencev. Spet
druge skupine pa se raje odmaknejo, delujejo v ožjih krogih in so skrite očem
javnosti.
V slovenskih medijih se največkrat pojavi Robert Lavtar, kot predstavnik Bele
gnostične cerkve, ki deluje v okviru centra Altorion. V okviru RTV Slovenije zasledimo
veliko intervjujev, predvsem v pogovornih oddajah, kot so oddaja Preprosto naravno,
oddaja Labirint, oddaja Hribar, predvsem z namenom, da bi njihovo delovanje
predstavili širši javnosti. Pogovor z Robertom Lavtarjem zasledimo tudi v časopisu
Mariborčan (2003) pod naslovom Afriški šaman s slovensko dušo ter intervju za
posebno poletno izdajo Anteninih horoskopov (2004), kjer med drugim predstavi tudi
Oriše energije narave, ter pogovor na radiu Koroški radio.
V medijih, v oddaji Duhovni utrip (2011), se v okviru RTV SLO pojavita tudi skupnost
Svobodna Katoliška cerkev ter Duhovna skupnost Oriš. Svobodna katoliška cerkev
deluje tudi na Facebooku, kjer se objavljajo razni dogodki in druge novice. Nikjer
nisem zasledila nobenega sovražnega govora.
Na nekaj težav pa je ob ustanovitvi leta 2014 naletela skupnost UPASANA, ker so ji
očitali, da ne spada med verske organizacije ter da je bila po takem njena
ustanovitev »protizakonita«. O tem so se razpisali mediji in odprli polemiko o
morebitni problematičnosti registracije verskih skupnosti.
Proti registraciji je na svoji spletni strani protestiral katoliški Zavod za družino in
kulturo življenja KUL. V članku z naslovom Zakaj minister Grilc zahteva uvrstitev neverskih organizacij med verske skupnosti? so ministru Grilcu očitali, da je z njeno
registracijo »hotel podpreti navidezno versko pestrost v naši državi in simbolično žaliti
tradicionalne večinske verske skupnosti« ter da so takšna dejanja »usmerjena proti
krščanstvu in katoliški skupnosti v Sloveniji in so del strategije za tako imenovano
razkristjanjevanje Slovenije« (Ma. Jo. 2014).
Registracijo skupnosti UPASANA je zagovarjal direktor urada za verske skupnosti
Gregor Lesjak in je na očitke o domnevni nereligijskosti odgovoril, da so ju registrirali,
ker izpolnjujeta merila, ki jih postavlja Zakon o verski svobodi. Pri čemer pa je
posebej poudaril, da religijskost ni zapisana med kriteriji za registracijo verskih
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skupnosti« in da zakon ne zahteva preverjanja religijskosti nastajajočih skupnosti,
čeprav se ta lastnost predpostavlja vsaj na deklarativni ravni (Grah, 2014).
Na novinarsko vprašanje o problematičnosti registracije skupnosti UPASANA se je
odzvala tudi Slovenska Škofovska konferenca, ki je zatrjevala, da »katoliška cerkev
ne želi posegati v avtonomijo sprejemanja odločitev državnih organov, med katere
sodi urad za verske skupnosti«, nato pa so vendarle pomenljivo dodali, da glede
registracije svetovnonazorske skupnosti menijo, da je »namen zakona o verski
svobodi omogočiti registracijo izključno verskih skupnosti« (prav tam).
Registrirana verska skupnost Univerzalna verska skupnost vzhajajočega sonca se v
medijih ne pojavlja. Razlog nemara tiči v tem, da skupina ne deluje navzven in si ne
prizadeva navezovati stikov z drugimi somišljeniki. Prav tako, edina od analiziranih
skupnosti, nima lastne spletne strani, kjer bi, tako kot ostale skupine, predstavili svoje
delovanje ali pa objavili novice in koledar dogodkov ter odprto vabile druge ljudi, da
se jim lahko pridružijo.
Tako kot registrirane verske skupnosti tudi društva nimajo večjih težav z mediji.
Zlatko Križan, predstavnik zavoda Skrita Energija, pravi, da z okolico preprosto
nimajo težav, ker njihov cilj ni v javni promociji in ker »svojo duhovnost živimo zase in
ne za manifestiranje navzven« (intervju: Križan, 2016).
Verjetno je ravno to razlog, da v slovenskih medijih nisem zasledila nekorektnega
poročanja ali kakršnegakoli incidenta v povezavi z novopoganskimi skupinami.
Največkrat se o njih razpravlja v okviru pogovornih oddaj, predvsem z namenom
ozaveščanja javnosti. Torej slovenski mediji, čeprav zelo redko, o novodobniških
skupinah poročajo spoštljivo, korektno, karseda stvarno in predvsem deskriptivno.
Veliko vlogo pri oblikovanju našega razmišljanja in percepcije realnosti ter s tem
oblikovanja predsodkov in stereotipov pa imajo novice o sorodnih skupinah iz tujine.
Slovenski mediji o dogajanju na tem področju poročajo zelo malo, v primeru
morebitnega ekscesa v tujini pa to kaj hitro pritegne tudi slovenske medije in širšo
družbo, ki je po navadi za delovanje novih religijskih in duhovnih gibanj
nezainteresirana. Mediji s svojim načinom prezentiranja, z izborom tem in dogodkov
močno prispevajo k razumevanju posameznih dogodkov. Če se poroča o takih
skupinah na negativen način oz. se prikažejo le ekscesi, pa četudi so iz tujine, si
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javnost o teh skupinah ustvari nek posplošen vzorec oz. posplošen način razmišljanja
o novih duhovnih gibanjih.
Zavedati pa se je potrebno, da mediji občinstvu ponujajo le nekatere kulturne vzorce
ali pa le del realnosti, novice, ki jih prikažejo, pa po navadi veljajo za obče veljavne,
zdravorazumske in edine pravilne.
Medijski vpliv pa se ne kaže samo v izbiri dogodkov in tem, temveč tudi v tistem, kar
ostaja medijsko nepokrito in neobdelano. In lahko bi rekla, da so slovenska
novodobniška duhovna gibanja še zdaleč medijsko nepokrita in neobdelana tema,
temu pa sledi tudi odnos s širšo družbo, ki je v veliki meri odvisen od poročanja
medijev. To dokazujejo tudi odgovori na moje anketno vprašanje v zvezi z mediji, kjer
sem preverjala, kakšna so stališča anketirancev do medijev v odnosu do
novodobniških novopoganskih skupin (glej Graf 10, 11, str. 65–66).
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7.2 Javnost
Kakor sem že prej omenila, je odnos do novih religijskih in duhovnih gibanj
mnogokrat odklonilen. Pogosto se zdijo kot nekakšna slepa ulica kulture, odklon ali
vrsta psiho-socialne bolezni, kot nekakšen simptom družbene anomije in nereda
(Potrata, 2001).
Seveda pa se moramo zavedati, da različne družbe različno sprejemajo in reagirajo
na pojav novih verskih in duhovnih skupin.
Slovenija je hkrati dežela vernikov (ali so to prepričani ortodoksni verniki, ki sledijo
vsemu in priznavajo vse, kar uči njihova vera/cerkev ali pa taki, ki nihajo, in taki, ki
vero sicer sprejemajo, avtoriteto cerkve pa zavračajo), je dežela nevernikov (ki
silovito zavračajo vsako vero v boga ali pa ne verujejo, vendar jih vera ne moti) in
versko ravnodušnih ljudi, ki jim vera ne pomeni ničesar, so do duhovnosti nasploh
ravnodušni in temu ne posvečajo nobene pozornosti. »Niso proti bogu, temveč brez
boga. Ničesar ne povzdigujejo, ničesar ne zanikajo, ničesar ne trdijo, niti v kaj
dvomijo. Versko nezaposleni ljudi. Duhovno dremavi so in prazni in zato resnično
nedostopni za duhovni stik in izmenjavo izkušenj« (Šušnjić v Partlič, 1992: 54).
Po eni strani je ravnodušnost vse večjega števila ljudi do duhovnih vrednot in
duhovnosti nasploh pravzaprav eno od obeležij današnjega časa in prostora. Po
drugi strani pa je vedno bolj opazno tudi poglabljanje verskega in duhovnega
življenja, iskanje različnih poti k poglabljanju samega vase. Vse bolj očitno je, da k
neki resnici, smislu ali k bogu vodi vse več poti in »vsakomur se njegova pot prava
zdi in tudi je prava, če ga opogumi za resnično življenje […]. Kljub temu pa je v
našem duhovnem svetu še vedno zelo malo tolerance do različnih poti, ki si jih je
onkraj obzorij razuma utrl človeški duh« (prav tam, str. 55).
Zanimivi pa so rezultati raziskave Aleša Črniča in Gregorja Lesjaka (Katalog
slovenskih novih religijskih in duhovnih skupin, 2003–2007), ki ravno nasprotno
pokažejo, da slovenska družba le ni tako konfliktna in nestrpna do novih religijskih in
duhovnih gibanj kot je na splošno mišljeno. Ugotavljata, da se bližnja okolica večine
skupin (54 %) ne odziva na njihovo delo, čeprav med odstopanji močno prevladuje
naklonjenost

(glej

Tabelo
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2).

Pozitiven
Nevtralen
Ni odziva
Ni podatka
Negativen
Skupaj
Ne ustreza kriteriju
SKUPAJ

Frekvenca
17
15
12
5
1
50
29
79

Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek
21,5
34
34
19
30
64
15,2
24
88
6,3
10
98
1,3
2
100
63,3
100
36,7
100

Tabela 2: Odziv okolice na delo novih religijskih in duhovnih skupin

Prav tako ugotavljata, da večina skupin (52 %) doslej ni naletela na protiskupine
oziroma druge skupine in/ali posameznike, ki bi izrecno nasprotovali njihovi
dejavnosti (Katalog slovenskih novih religijskih in duhovnih skupin, 2003–2007).
Eden izmed razlogov je verjetno ta, da večina novih religijskih gibanj ni usmerjena v
okolico, temveč delujejo znotraj posameznih skupnosti. Veliko skupin tako okolica
sploh ne zazna, presenetljivo pa je, da so med tistimi, ki jih opazijo, reakcije bolj
pozitivne kot negativne.

7.3 Predstavitev rezultatov ankete
Kakšen je odnos do novodobniških, natančneje do novopoganskih, gibanj v Sloveniji,
sem preverjala tudi sama, in sicer z anketnim vprašalnikom, ki sem ga razdelila med
200 anketirancev po Sloveniji (natančneje v Ljubljani in Ivančni Gorici).
Moj cilj je bil ugotoviti, v kolikšni meri Slovenci poznajo novodobniško duhovnost oz.
nova poganska gibanja, ali poznajo njihova prepričanja in rituale, kako dojemajo
delovanje poganskih skupnosti in ali razumejo potrebo po udejstvovanju v teh
skupnostih. Prav tako me je zanimalo, ali so tudi v Sloveniji še vedno prisotni
predsodki in stereotipi in kakšno vlogo imajo pri tem mediji. S to raziskavo sem želela
preveriti tezi, da tudi v Sloveniji prevladuje negativen odziv na delovanje
novodobniške duhovnosti, ki temelji na še vedno močno prisotnih predsodkih in
stereotipih ter da so ti še vedno prisotni zaradi slabe informiranosti javnosti na tem
področju.
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7.3.1 Poznavanje novodobniške duhovnosti (new age)
Anketirancem sem najprej zastavila bolj splošno vprašanje, ali poznajo oz. ali so že
slišali za novodobniško duhovnost? Presenetilo me je, da je bilo tistih, ki so za to že
slišali več, kar 59 %, kot pa tistih, ki za novodobniško duhovnost še nikoli niso slišali:
41 %.
Ali ste že slišali za novodobniško duhovnost?

DA

41%

NE
59%

Graf 1: Seznanjenost z novodobniško duhovnostjo



Religiozna pripadnost anketirancev

Da bi ugotovila, ali religijska pripadnost vpliva na poznavanje teh gibanj, sem
anketirance povprašala po njihovi religiozni opredelitvi. Med mojimi anketiranci je bilo
67 % vernih (med njimi so bili vsi katoliške vere),

12 %

nevernih in

21 %

neopredeljenih.

Ali ste že slišali za novodobniško duhovnost (new age)?
100%

80%
60%

verni

40%

neverni
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Graf 2: Religiozna pripadnost in seznanjenost z novodobniško duhovnostjo
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Kot lahko razberemo z Grafa 2, tako pripadniki katoliške vere kot tudi neverni in
neopredeljeni poznajo novodobniško duhovnost, čeprav verniki v nekoliko večjem
številu. Zanimivo je videti, da med tistimi, ki še niso slišali za novodobniško
duhovnost, ni nevernikov, večje je tudi število tistih vernikov, ki za novodobniško
duhovnost še niso slišali. Torej lahko razberemo, da religiozna opredelitev ne vpliva
na poznavanje novodobniške duhovnosti.


Starostne skupine

Kot lahko razberemo z Grafa 3 je najbolj informirana starostna skupina, skupina od
26 do 35 let, najmanj pa skupina od 18 do 25 let. Presenetljivo tudi starejši, v
nekoliko manjšem obsegu, pa vseeno, kar v zadovoljivem številu poznajo
novodobniško duhovnost. Čeprav sem sprva pričakovala, da bo mlajša skupina (od
18 do 25 let) bolje seznanjena s tem področjem (za pričakovati je, da bodo s tem
seznanjeni v šoli ali pa pri študiju), se je izkazalo, da temu ni tako.

Ali ste že slišali za novodobniško duhovnost (new age)?
60%
50%
40%

18-25 let

30%

26-35 let

20%

36-50 let

10%

50+ let

0%
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Graf 3: Starostne skupine in seznanjenost z novodobniško duhovnostjo



Kraj bivanja

Z Grafa 4 lahko razberemo, da je mestno prebivalstvo bolje seznanjeno z
novodobniško duhovnostjo, kakor pa vaško. Kar 73 % anketirancev, ki so s tem že
seznanjeni, so iz mesta in velika večina, kar 82 %, je tistih, ki prihajajo z vasi in za
novodobniško duhovnost še nikoli niso slišali.
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Ali ste že slišali za novodobniško duhovnost (new age)?
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Graf 4: Kraj bivanja in seznanjenost z novodobniško duhovnostjo



Izobrazba

Za pričakovati je bilo, da bodo anketiranci z univerzitetno izobrazbo vseeno bolje
informirani s tem področjem, kot pa tisti s srednješolsko izobrazbo. Med tema dvema
skupinama sicer ni velike razlike, pa vseeno, kakor lahko razberemo z grafov, je
delež anketirancev s srednješolsko izobrazbo, ki so pritrdili, le nekoliko višji.

Ali ste že slišali za novodobniško duhovnost (new age)?
70%
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20%
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Graf 5: Izobrazba in seznanjenost z novodobniško duhovnostjo
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7.3.2 Viri informacij
Izmed tistih, ki so že bili seznanjeni z novodobniško duhovnostjo, so za to v veliki
večini slišali preko medijev (41 %) in preko interneta (31 %), 10 % se jih je seznanilo
v šoli, 7 % anketirancev se jih je o tem pogovarjalo med prijatelji, 3 % pa v družini. 7
% anketirancev je odgovorilo z drugo, pod to pa so navedli časopise in revije. Torej
lahko sklepamo, da so najpogostejši vir informacij o novodobniških duhovnih gibanjih
mediji.

Viri informacij
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prijatelji

internet

drugo

Graf 6: Viri informacij o novodobniški duhovnosti

Kljub temu da so za novodobniško duhovnost že slišali pa vseeno, v veliki meri, z
njihovimi prepričanji, rituali in obrednimi praksami niso seznanjeni. Le 12 %
anketirancev pozna prepričanja novopoganskih skupin.
Zanimive odgovore pa sem dobila na odprto vprašanje: Kakšni so po vašem mnenju
razlogi za udeleževanje oz. prakticiranje tovrstnih dejavnosti? Kar nekaj anketirancev
se je zelo približalo dejanskim razlogom z odgovori, kot so: iskanje samega sebe,
vera v boljše življenje, duhovna rast, iskanje višjih duhovnih vrednot, duhovna
izpraznjenost, želja po bolj pristnem duhovnem udejstvovanju, pa tudi čustvena
stiska, žalost in razočaranost nad življenjem. Nekajkrat sta se ponovila tudi odgovora,
da se ljudje za to odločajo zaradi sproščanja in boljšega počutja. Dobila pa sem tudi
odgovore, kjer se jasno pokaže odklonilen odnos oz. nezainteresiranost ljudi. Kar
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nekajkrat se je ponovil odgovor, da se ljudje za to odločajo iz dolgočasja,
obsedenosti, čudaškosti, naivnosti, pobega iz realnosti, izstopala sta tudi odgovora
radovednost in pa identitetna zmedenost, najpogosteje pa so anketiranci odgovorili
kar z ne vem in me ne zanima.
Čeprav javnost ni natančno seznanjena s praksami in z rituali novopoganskih skupin,
pa iz odgovorov po eni strani lahko razberemo razumevanje in sprejemanje
drugačnosti, po drugi strani pa odklonilen odnos anketirancev do novopoganskih
skupin.

7.3.3 Odnos
Kakšen je dejanski odnos do teh skupin oz. skupnosti sem preverila z vprašanjem:
Kakšen je vaš odnos do pripadnikov oz. članov novopoganskih skupin/skupnosti? in
dobila naslednje odgovore. Presenetljivo je, da kar 49 % anketirancev nima
odklonilnega odnosa do novopoganov, od tega jih 39 % njihovo delovanje ne moti,
10 % anketirancev pa se za to področje celo zanima. Kakor sem predvidevala, je
veliko anketirancev za to področje nezainteresiranih (33 %).

Kakšen je vaš odnos do novopoganskih skupin?
drugo
bolje bi bilo, da jih ne bi bilo
se jih raje izogibam
me ne motijo
me zanimajo
me ne zanimajo
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Graf 7: Odnos do novopoganskih skupin

Če pogledamo odstotek tistih, ki imajo do novopoganov odklonilen odnos, lahko
vidimo, da le ni tako velik, kakor sem sprva pričakovala (čeprav bi lahko
nezainteresirane oz. ravnodušne (33 %) prišteli kar k tistim z odklonilnim odnosom):
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6 % anketirancev se jih raje izogiba in 6 % anketirancev bi raje videlo, da tovrstnih
skupin ne bi bilo. Predvsem zanimivo pa je to, da noben izmed teh anketirancev (ki
so pokazali odklonilen odnos) še ni bil v kontaktu s pripadnikom/članom tovrstnih
skupin/skupnosti.
Na vprašanje Ali ste že bili v kontaktu s pripadnikom tovrstnih skupin? jih je pritrdilo le
majhen delež (10 %), pa vendar noben izmed njih z njimi ni imel negativnih izkušenj
(glej Graf 8).

Izkušnje s pripadniki
0% 0%
negativen
pozitiven

40%
50%

strah vzbujajoč
presenetljiv
drugo

10%

Graf 8: Izkušnje anketirancev s pripadniki novopoganskih skupin

Če primerjamo odnose tistih anketirancev, ki so s pripadniki že stopili v stik, in s
tistimi, ki z njimi še niso imeli nobenega stika (glej Graf 9), vidimo, da je odnos veliko
bolj pozitiven med tistimi anketiranci, ki so se s pripadniki/člani tovrstnih skupin že
imeli priložnost spoznati. Te v večini njihove dejavnosti sploh ne motijo (60 %) in se
za to tudi zanimajo (28 %), medtem ko tistih, ki niso imeli priložnosti spoznati
nobenega pripadnika, to niti ne zanima (38 %), niti jih ne motijo (38 %), večji pa je
delež tistih, ki si želijo da tovrstne skupine sploh ne bi obstajale (10 %) in se jih raje
izogibajo (6 %).
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Ali ste že bili v kontaktu s pripadniki tovrstnih skupnosti?
70%
60%
me ne zanimajo

50%

me zanimajo

40%

me ne motijo

30%

se jih raje izogibam

20%

bolje, da jih ne bi bilo

10%

drugo

0%

DA

NE

Graf 9: Primerjava odnosa

7.3.4 Prisotnost predsodkov in stereotipov
Zakaj torej anketirance, ki sploh še niso imeli stika z nobenim od članov/pripadnikov
teh skupnosti, ti motijo, se jih raje izogibajo oz. si želijo, da te skupine sploh ne bi
obstajale? Verjetno je razlog v tem, da se javnost premalo zanima za to področje ali
pa se te teme izogibajo zaradi prisotnosti predsodkov in stereotipov.
Ena izmed mojih trditev je bila, da negativen odnos izhaja predvsem iz še vedno
močno prisotnih predsodkov in stereotipov, kar sem preverila tudi pri svojih
anketirancih in prišla do naslednjih ugotovitev.
Čeprav med Slovenci na splošno odnos do novopoganskih gibanj ni tako odklonilen
kot sem sprva pričakovala, pa je med tistimi, ki teh gibanj ne sprejemajo, še vedno
moč čutiti prisotnost nekaterih predsodkov in stereotipov (glej Tabelo 3).
Se strinjam

Se ne strinjam

16 %

84 %

Gre za zaprte skupine, katerim ni moč zaupati.

45 %

55 %

Gre za sekte oz. skupine, za katere so značilne razne

55 %

45 %

Gre za člane sekt, ki ogrožajo obstoječi družbeni red
in predstavljajo grožnjo nacionalni identiteti.

orgiastične dejavnosti, ki so v nasprotju s splošno
sprejetimi družbenimi normami.

Tabela 3: Prikaz prisotnosti stereotipov
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Kot kažejo rezultati, čeprav odnos le ni tako odklonilen in se le 16 % anketirancev
strinja, da gre za člane sekt, ki ogrožajo obstoječi družbeni red in predstavljajo
grožnjo nacionalni identiteti, se je izkazalo, da se tem skupinam še vedno ne zaupa
(45 %), prav tako pa je v veliki meri (55 %) še vedno prisoten stereotip, da gre
pravzaprav za sekte oz. skupine, za katere so značilne razne orgiastične dejavnosti,
ki so v nasprotju s splošno sprejetimi družbenimi normami. Torej negativen odnos
temelji na stereotipnih predstavah, ki pa so, kot kaže, trdovratno zasidrane v družbi.

7.3.5 Vpliv medijev
Kakor sem že omenila, so pomemben ustvarjalec negativnega odnosa sodobne
družbe do novodobniških duhovnih skupin in na nek način ohranjevalec stereotipov
prav mediji. Videli smo, da so tudi pri anketirancih večinski vir informaciji (glej Graf 6)
in zato lahko sklepamo, da negativna javna podoba, v primeru, ko ljudje še niso imeli
neposrednega stika s pripadniki tovrstnih skupin, temelji prav na poročanju množičnih
medijev.
Kakšen vpliv imajo mediji na predstavo ljudi o tovrstnih skupinah oz. kakšno je
stališče anketirancev o poročanju medijev, sem preverjala tudi pri mojih anketirancih.
Na vprašanje: Ali menite, da je javnost dovolj ozaveščena na tem področju? so bili
odgovori naslednji: kar 95 % jih je odgovorilo z ne in le 5 % jih je na vprašanje
pritrdilo. Torej se javnost zaveda, da so o tem premalo obveščeni in ozaveščeni.

Ali menite, da je javnost dovolj ozaveščena na tem
področju?
5%
DA

95%

Graf 10: Ozaveščenost javnosti
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Čeprav so slovenske novodobniške novopoganske skupine v Sloveniji premalo
obdelana in medijsko nepokrita tema in čeprav se je izkazalo, da slovenska javnost le
ni tako ozkogledna (kar 59 % anketirancev se je z novodobniško duhovnostjo že
seznanilo: glej Graf 1) in netolerantna (grej Graf 7) kot sem sprva predvidevala, pa
javnost vseeno meni, da imajo mediji velik in predvsem negativen vpliv na predstavo
ljudi o teh skupinah. Na vprašanje: Kakšen je po vašem mnenju vpliv medijev na
predstavo ljudi o delu novih duhovnih skupin? so bili namreč odgovori naslednji: da
imajo mediji negativen vpliv se je strinjalo kar 78 % anketirancev in da imajo mediji
velik vpliv, se je strinjalo 57 % anketirancev. 11 % jih meni, da imajo mediji pozitiven
vpliv, 7 % jih meni, da je ta vpliv majhen, 2 % pa jih meni, da mediji nimajo vpliva na
predstavo ljudi o delu novih duhovnih skupin.

Kakšen je po vašem mnenju vpliv medijev na predstavo ljudi o
delu novih duhovnih skupin?
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Graf 11: Vpliv medijev

Sklep
Po presenetljivih rezultatih, da se je kar 51 % anketirancev že seznanilo z
novodobniško duhovnostjo, pa se je na koncu izkazalo, da na tem področju le niso
tako dobro informirani (le 12 % anketirancev je odgovorilo, da poznajo njihova
prepričanja in prakse), da so predsodki še vedno prisotni ter da do tovrstnih skupin
ne gojijo velikega zaupanja.
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Večinski vir informacij so mediji, ki imajo velik in po mnenju anketirancev predvsem
negativen odnos do novodobniških neopoganskih skupin. Torej, če sklenem
ugotovitve svoje raziskave, bi tezo, ki sem jo preverjala, da v Sloveniji prevladuje
negativen odziv na delovanje novodobniške duhovnosti, potrdila, saj je odstotek
tistih, ki so pokazali odklonilen odnos, čeprav le za malenkost pa vendar, višji od
tistih, ki tovrstne skupnosti in njihove pripadnike sprejemajo in jih ne motijo.

Prav tako bi potrdila tezo, da negativen odnos v veliki meri temelji na predsodkih,
ti pa so še vedno prisotni zaradi slabe informiranosti javnosti na tem področju,
kar potrjujejo rezultati moje raziskave.
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8. Zaključek
Moderna doba je čas, ki ga močno zaznamujejo nenehne družbene in kulturne
spremembe. Čeprav je imela religija od nekdaj pomembno vlogo v človekovem
vsakdanjem življenju in je pomembno vplivala na človekove dejavnosti pa je z
napredkom družbe in s tem tudi z naprednim, bolj racionalnim mišljenjem
posameznikov prišlo do postopnega zmanjševanja njenega vpliva.
Dejstvo je, da so novi načini izražanja religioznih idej posledica sprememb v sodobni
družbi. Zaradi modernih družbenih procesov, kot so sekularizacija, pluralizacija,
subjektivizacija itd., so tradicionalne religije pričele izgubljati svoj prevladujoči vpliv, ki
so ga nekoč imele. Izoblikoval se je moderen avtonomni posameznik, ki sam
izoblikuje svoj vrednostni sistem in oblike religioznega izražanja. Na religijsko
prizorišče so tako vse bolj vstopali novi religijski fenomeni, kot so nova religijska
gibanja in različne oblike duhovnosti, kakršna je novodobniška.
Novodobniška duhovnost kot individualizirana, privatizirana ter hkrati odprta in
fleksibilna oblika religije prične privlačiti vedno več ljudi, saj ima zdaj avtonomni
posameznik popolno svobodo, da izbere in izoblikuje svoj sistem verovanj, na podlagi
svojih osebnih duhovnih izkušenj in interesov.
Na novodobniško duhovnost lahko po eni strani gledamo kot na posledico
funkcionalne diferenciacije družbe in avtonomizacije posameznika, po drugi strani pa
lahko vzroke za razcvet individualiziranih novodobniških duhovnih praks vidimo v t. i.
krizi potrošniškega sveta in s tem povezanih identitetnih krizah sodobnega človeka.
Pri novodobniški duhovnosti naj bi šlo namreč za lajšanje negativnih posledic
potrošniškega življenja v sodobnih kapitalističnih družbah. Ker obilje materialnih
dobrin ne prinaša duhovnega blagostanja, se človek počuti duhovno izpraznjenega,
se vedno bolj umika v svojo notranjost, išče mir in stik s samim seboj. Pojavi se
psihološka potreba po pristnem, izkustvenem iskanju duhovnega smisla življenja,
vedno več je poudarka na osebni izkušnji in duhovnem spoznanju in prav
novodobniška duhovnost je tip duhovnosti, ki je izrazito usmerjena na posameznika
in oblikovana na osnovi osebnega izkustva.
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Danes lahko nova religijska in duhovna gibanja razumemo kot simptom
poznomoderne družbe in na nek način indikator, na podlagi katerega bi lahko sklepali
o prihodnosti religije kot take. Novodobniška duhovnost je postala globalni fenomen,
s tem pa sestavni del osrednjih zahodnih kulturnih tokov.
Prvi zametki novodobništva so se pri nas pojavili že v zgodnjih sedemdesetih letih,
močneje pa se je uveljavilo šele v poznih osemdesetih letih. Takrat so se pričele
oblikovati tudi manjše skupinice neopoganov, ki so si prizadevali ohraniti oz. obuditi
verovanjske prakse predkrščanske tradicije, način življenja, ki so ga živeli naši
predniki. Tako so se pri nas v zadnjih dveh desetletjih (pa tudi že prej) oblikovale
skupine in organizacije, ki jih lahko povezujemo z neopoganskimi idejami in s
praksami. Poleg raznih duhovnih skupin pa se je izoblikoval tudi odnos javnosti, razni
predsodki in stereotipi ter konfliktna razmerja med širšo okolico in družbo.
Preko rezultatov raziskave sem prišla do nekaterih ugotovitev. Glede na to, da so bile
nove religije skozi celotno zgodovino pogosto preganjane, v sodobnih družbah pa naj
bi še vedno prevladoval pristranski in negativen odnos do novih religijskih in
duhovnih gibanj, danes v Sloveniji tega le ni čutiti v tolikšni meri, kot je bilo za
pričakovati. Med tistimi, ki so s tem fenomenom dobro seznanjeni in ki so s pripadniki
novopoganskih skupin že imeli stike, prevladuje pozitiven odnos, med tistimi, ki s
pripadniki še niso imeli nobenega stika, pa je ravno nasprotno.
Prišla sem do zaključka, da negativen odnos temelji na predsodkih in stereotipih in
glede na to, da so glavni vir informacij o novodobniških skupinah prav mediji, lahko
rečemo, da so prav ti pomemben ustvarjalec negativnega odnosa sodobne družbe
do novih duhovnih skupin. Ti s svojim nepristranskim in neobjektivnim poročanjem
nemalokrat prispevajo k osovraženem odnosu javnosti na tem področju. Takšnega
mnenja so bili tudi moji anketiranci, ki se zavedajo, da imajo mediji velik in negativen
vpliv na predstavo ljudi o novih religijskih in duhovnih skupinah, čeprav pri nas tako
registrirane verske skupnosti kot tudi društva nimajo večjih težav z mediji. Kljub temu
da slovenski mediji o novodobniških skupinah poročajo zelo redko, je to poročanje
spoštljivo, korektno, karseda stvarno in predvsem deskriptivno.

Konfliktna razmerja in odklonilen odnos do novih religijskih in duhovnih skupin so
vedno obstajala in tudi Slovenija ni bila nobena izjema. Na podlagi rezultatov sem
ugotovila, da konfliktnost na področju novih alternativnih religijskih oblik sicer pada,
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pa vendar jo je še zaznati. Odnos med Slovenci ni tako odklonilen, kakor je bilo za
pričakovati, se pa med tistimi, ki teh gibanj ne sprejemajo, še vedno zazna prisotnost
nekaterih predsodkov in stereotipov, ti pa so nemalokrat prisotni zaradi slabe
informiranosti javnosti na tem področju.
Čeprav gre pri novodobniških novopoganskih skupinah, vsaj kar se v številčnosti
pripadnikov tiče, v Sloveniji za dokaj obroben pojav, se število teh še povečuje in
lahko rečem, da se bo tudi v prihodnje povečevalo, s tem pa se bo povečevala tudi
tolerantnost Slovencev do teh gibanj.
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POVZETEK
V magistrskem delu je predstavljena novodobniška duhovnost in odnos okolice do
slovenskih novopoganskih gibanj. V prvem delu govorim o temeljnih značilnostih
novodobniške duhovnosti, da pa bi bolje razumeli ta kompleksni pojav, predstavim
tudi moderne družbene okoliščine, v katerih so se novodobniška gibanja razvijala. Z
razvojem moderne je prišlo do t. i. novih priložnosti v posameznikovem življenju,
načinu mišljenja in do spremembe vrednot, s tem pa je prišlo tudi do zmanjšanja
vpliva, ki so ga poprej imele tradicionalne religije. Na »duhovno sceno« so tako prišli
razni duhovni tokovi, ki se izražajo na svojevrsten način in se oblikujejo na podlagi
posameznikovih potreb in interesov.
Nova religijska in duhovna gibanja so tako postala globalni pojav in tudi Slovenija ni
bila nobena izjema. Oblikovale so se mnoge duhovne skupine, med njimi tudi
neopoganske. V prvem delu je torej v okviru novodobništva predstavljeno tudi
neopoganstvo in neopoganske organizacije v Sloveniji, registrirane v Registru cerkva
in drugih verskih skupnosti, in tiste, ki so formalno organizirane kot društva.
Duhovna ponudba se je v drugi polovici dvajsetega stoletja močno povečala in
privlačila mnogo ljudi, oblikovali pa so se tudi razni predsodki in stereotipi ter
konfliktna razmerja med širšo okolico in družbo. V drugem praktičnem delu na
podlagi analize množičnih medijev in rezultatov ankete predstavim tudi odnos
slovenske javnosti do novopoganskih gibanj.

Ključne

besede:

novodobniška

duhovnost,

razvoj

moderne,

pluralizacija, subjektivizacija, novopoganstvo, odnos, mediji, javnost.
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sekularizacija,

SUMMARY
My work presents the new age spirituality and the attitude of the people to
Slovenians neopagans movements. The first part focuses on the fundamental
characteristics of the new age spirituality and the modern social circumstances which
are very important to know to understand this complex phenomenon.
With the development of modernity new opportunities in human lives, changes in
thinking and changes of values came to the force and the decline of social impact of
the traditional religions within. On the other hand appears a lot of alternative religious
and spiritual movements, which are formed on the basis of human needs and
interests.
New religious and spiritual movements have become a global phenomenon and
Slovenia was not an exception. Many spiritual groups have been formed, including
neopagans groups. In the first part of this work is in the context of the new age
spirituality presented also neopaganism and neopogan organizations in Slovenia: the
registered in the Registry of churches and the other religious communities and those
who are formally organized as associations.
The spiritual offer has been greatly increased in the second half of the twentieth
century and attracted a lot of people but also appeared a lot of people who formed a
various prejudices and stereotypes and conflicts. In the second practical part on the
basis of the analysis of the mass media and of the results of the survey present also
the attitude of the Slovene public to neopagan movements.

Key words:

new age spirituality, development of modernity, secularization,

pluralization, subjectivization, neopaganism, attitude, media, public.
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PRILOGE


Priloga 1: Anketni vprašalnik
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri
in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in z veljavno zakonodajo.

Kraj in datum:

Podpis:

Izjava kandidata/kandidatke
Spodaj podpisani/a___________________________ izjavljam, da je besedilo
magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in
dovoljujem / ne dovoljujem
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum:

Podpis:

Priloga 1
Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem Tina Sever, študentka sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in pripravljam
magistrsko nalogo z naslovom Novodobniška duhovnost v Sloveniji: preučevanje
odnosa okolice do novopoganskih gibanj. Namen raziskave je ugotoviti, kakšen je
odnos okolice do novodobne duhovnosti, natančneje do sodobnih poganskih gibanj.
Vaše sodelovanje je za mojo raziskavo ključnega pomena, saj bom le tako pridobila
odgovore na raziskovalna vprašanja.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali največ 5 minut časa.
Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in ne na
ravni odgovorov posameznika), uporabljeni pa bodo izključno za pripravo
magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
Tina Sever

Spol:

M

Starost:

18–25

Kraj bivanja:

Ž
26–35

mesto

35–50

50+

vas

Izobrazba (če ste študent, navedite smer študija):

1. Kako se religiozno opredeljujete?
- veren (navedite tudi, kateri veri pripadate)
- neveren
- neopredeljen
2. Ali ste že slišali za New age oz. novodobniško duhovnost?
2.1. Kje ste slišali za new age?
- mediji
- šola
- družina
- prijatelji
- internet

- drugo: ______
3. Med novodobno duhovnost uvrščamo tudi sodobno poganstvo (npr. sodobno
čarovništvo: wicca). Ali ste seznanjeni z njihovimi prepričanji, rituali oz. s praksami?

4. Kakšen je vaš odnos do pripadnikov oz. članov tovrstnih skupin/skupnosti?
- me ne zanimajo
- me zanimajo
- se jih raje izogibam
- me ne motijo
- bolje bi bilo, da jih ne bi bilo
- drugo: ____________

5. Kakšni so po vašem mnenju razlogi za udeleževanje oz. prakticiranje tovrstnih
dejavnosti (npr. razni meditativni krožki, šamanske delavnice, čaščenje raznih
božanstev, narave, itd.) ?

6. Ali ste že bili v kontaktu s kakšnim pripadnikom tovrstnih skupin/skupnosti?
6.1. Če ste odgovorili z da, kakšen vtis je naredila na vas ta oseba (pozitiven,
negativen, strah vzbujajoč, presenetljiv itd.)?

7. Obkroži!
- Gre za člane sekt, ki ogrožajo obstoječi družbeni red in predstavljajo grožnjo
nacionalni identiteti.

SE STRINJAM

- Gre za zaprte skupine, katerim ni za zaupati.

SE NE STRINJAM

SE STRINJAM

SE NE STRINJAM

- Gre za sekte oz. skupine, za katere so značilne razne orgiastične dejavnosti, ki so v
nasprotju s splošno sprejetimi družbenimi normami.
SE STRINJAM

SE NE STRINJAM

8. Kakšen je po vašem mnenju vpliv medijev na predstavo ljudi o delu novih
duhovnih skupin/skupnosti? (Možnih je več odgovorov.)
- velik
- negativen
- pozitiven
- majhen
- ga ni
- drugo
8.1. Ali menite, da je javnost dovolj ozaveščena na tem področju?
- DA
- NE

Prišli ste do konca! Hvala za sodelovanje!

