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IZVLEČEK
Etnološka in literarno-religiozna primerjava katoliške, pravoslavne, judovske in
muslimanske tradicije v Sarajevu nekoč in danes

Osrednja tema diplomskega dela je z vidika etnološke obravnave vezana na praznovanje
glavnih verskih praznikov znotraj krščanske (katoliške in pravoslavne), muslimanske in
judovske tradicije. Delo obravnava predvsem praznovanje krščanske velike noči,
muslimanskega kurbanskega in ramazanskega bajrama ter judovskega jom kipurja. Primerjava
praznovanja teh praznikov je geografsko vezana na Sarajevo, glavno mesto Bosne in
Hercegovine.
Ena izmed glavnih ugotovitev diplomskega dela se navezuje na vprašanje soobstoja treh
monoteističnih religij v Sarajevu, kot se kaže skozi običaje ob praznovanju glavnih verskih
praznikov. Diplomsko delo prikazuje, v kolikšni meri je možno medsebojno spoštovanje in
sobivanje katolikov, pravoslavcev, muslimanov in Judov na območju Sarajeva v današnjem
času in v preteklosti.
V literarno-religioznem smislu se diplomsko delo osredotoča na glavne molitve, ki se
izgovarjajo v času omenjenih verskih praznikov. Izpostavljena je predvsem literarna struktura
molitev Očenaš, El-fatiha in Kol nidrej. Glavni del literarne analize je namenjen njihovem
prošnjem delu. Sledi njihova primerjava, ki temelji na bistvenih razlikah ter podobnostih.
Diplomsko delo prikazuje oblike sobivanja različnih monoteističnih religij. Prazniki imajo v
fizičnem svetu povezovalno moč med ljudmi, saj različne šege in navade delujejo povezovalno.
Molitev pa predstavlja duhovno povezavo med verujočimi in Bogom ter med verujočimi med
seboj. Bistvo religije je združevanje, tako na fizični kot tudi na duhovni ravni v celoto.

Ključne besede: literatura in etnologija, religiozna književnost, molitev, verski prazniki,
Sarajevo, krščanstvo, judovstvo, islam, sobivanje
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ABSTRACT
Ethnological and literary-religious comparison of the Catholic, Orthodox, Jewish and
Muslim traditions in Sarajevo now and then

The main topic of this work is from ethnological point of view primarily linked to celebration
of major religious holidays within the Christian (Catholic and Orthodox), Muslim and Jewish
traditions. The topic is mainly related to the celebration of Christian Easter, Muslim Eid Al-Fitr
and Eid Al-Adha, and also Jewish Yom Kippur. The comparison between the celebrations
within all of the main religious holidays is geographically related to Sarajevo, the capital of
Bosnia and Herzegovina.
One of the main findings in this work is related to the question of coexistence between three
different monoteistic religions in Sarajevo, which is presented through the customs of
celebrating the main religious holidays. This work shows the extent to which mutual respect
and coexsistence of Catholic, Orthodoxs, Muslims and Jews is possible in the city of Sarajevo,
in the present day and also in the past.
In the literary-religious sense, this work focuses on the main prayers performed during the
mentioned religious holidays. Fundamental part of the work is mainly focused on the literal
structure or analysis of three different prayers, named Our Father, El-Fatiha and Kol Nidrei.
The main part of the literary analysis is focused mainly on their request part. The highlighted
part is also their comparison, which is based on their essential differences and similarities.
This work as a whole shows forms of coexistence of different monotheistic religions. Holidays
have a power of connecting people in the physical world, where people connect with each other
through various costums and habits. The prayer shows the connection between people and God
and also a connection between people. Religion is the one whose essence is mutualy uniting
both, the physical and also the spritual level into a common whole.

Key words: Literature and Ethnology, religious literature, prayer, religious holidays, Sarajevo,
Christianity, Judaism, Islam, coexistence
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1. UVOD
V diplomskem delu sem se posvetila primerjavi krščanske (katoliške in pravoslavne), judovske
ter muslimanske tradicije tako z etnološkega kot literarno-religioznega vidika. Osredotočila
sem se predvsem na Sarajevo, glavno mesto Bosne in Hercegovine. Ker je ohranjanje teh
tradicij v Sarajevu prisotno vse do danes, se mi je zdelo pomembno, da z raziskovanjem
njihovega nastanka potrdim svojo hipotezo, da je sobivanje omenjenih religij v določeni meri
še zmeraj mogoče.
Z etnološkega vidika sem se osredotočila predvsem na praznovanje glavnih verskih praznikov.
Prazniki, ki sem jih v diplomskem delu izpostavila, so velika noč pri katoliški in pravoslavni
veji krščanske religije, jom kipur pri judovski religiji ter ramazanski in kurbanski bajram pri
muslimanski religiji. Hipoteza, ki sem jo postavila, se navezuje na to, da se praznovanje glavnih
verskih praznikov pri posameznih tradicijah do danes ni bistveno spremenilo in da so bile
navade in šege pri praznovanju teh praznikov v preteklosti enake v vseh delih sveta.
Z literarno-religioznega vidika sem se posvetila literarni analizi in primerjavi molitev, ki se
izvajajo ob praznovanju glavnih verskih praznikov pri omenjenih verskih tradicijah. Ena izmed
molitev, kateri sem posvetila največ pozornosti, je Očenaš, ki velja za eno najpomembnejših
molitev tako pri katolikih kot tudi pri pravoslavcih. Molitev, ki se izvaja ob judovskem prazniku
jom kipur, je Kol nidrej, kar bi v slovenščino lahko prevedli kot »Vse zaobljube.« Pri
muslimanski religiji pa je ob prazniku, imenovanem kurban bajram, najbolj izpostavljena
molitev El-fatiha oziroma Al-fatiha, kar bi lahko prevedli kot »Pristop.« Ena glavnih hipotez,
ki sem jo postavila ob omenjenih molitvah, je, da so si njihova sporočila v osnovi podobna in
da se verujoči z molitvijo obračajo na Boga s podobnim namenom.
Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako je nekoč potekalo praznovanje glavnih
verskih praznikov v primerjavi z zdaj in v kakšnem medsebojnem odnosu ljudje različnih
veroizpovedi živijo v Sarajevu danes. Pri literarni analizi molitev Očenaš, El-fatiha ter Kol
nidrej sem se osredotočila predvsem na njihov prošnji del. Zanimalo me je, kaj jih povezuje in
v čem so bistvene razlike med njimi.
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2. METODE RAZISKOVANJA
Metode, ki sem jih uporabila pri raziskovanju teme diplomskega dela sta analiza dokumentov
in pregled verodostojne literature. Odločila sem se tudi za metodo spraševanja, pri kateri sem
uporabila nestrukturiran intervju. Takšen intervju sem naredila z domačinom iz Sarajeva.
Pomagal mi je pri razumevanju odnosa med ljudmi različnih veroizpovedi v preteklem in
današnjem času ter mi dal globlji vpogled v to, kako v Sarajevu sobivajo ljudje različnih religij.
Za nestrukturirano obliko intervjuja sem se odločila zato, ker prinaša bolj izčrpne in poglobljene
podatke.

8

3. IZVOR RELIGIJ NA OBMOČJU MESTA SARAJEVO
3.1.

PREBIVALSTVO MUSLIMANSKE VERE

Prvi muslimani naj bi prišli v Bosno in Hercegovino ter na območje širšega Balkana kot trgovci
in misijonarji, približno v osmem ali devetem stoletju (Urjan Kukavica 2012: 279).
Začetek muslimanskega prebivalstva na območju Bosne in Hercegovine sega daleč nazaj, ko
so na to območje prišle oblasti Osmanskega imperija. V Bosni in Hercegovini je poleg ljudi, ki
so prihajali iz družin plemenitega porekla, živelo tudi drugo prebivalstvo. Večina ljudi, ki so
poleg Bošnjakov živeli na tem območju, so bili Srbi in Hrvati. Etnična imena zanje so se sicer
uveljavila šele v drugi polovici 19. stoletja. Muslimanska tradicija se je ob prihodu Osmanskega
imperija v Bosno in Hercegovino vse bolj širila in razvijala. Veliko mest v Bosni je ob prihodu
Osmanskega imperija postalo bazno oporišče za osmansko vojsko. Ena takšnih mest so bila
predvsem Sarajevo, Travnik, Banja Luka ter Mostar. Razvoj omenjenih mest v tistem času,
lahko povežemo prav s širitvijo Osmanskega cesarstva (Hoare 2007:45).
Pod vladavino Osmanskega cesarstva je islamizacija zajela približno polovico mestnega
prebivalstva. Muslimansko religijo je do leta 1931 sprejela večina prebivalcev mest v Bosni in
Hercegovini. Območja izven mest ter podeželje pa so v večini naseljevali ljudje pravoslavne in
katoliške vere. Sarajevo je imelo izredno pomembno vlogo pri oblikovanju muslimanske
identitete predvsem zato, ker je bilo ustanovljeno v času Osmanskega osvajanja (Hoare 2007:
45).
Sarajevo ni vedno veljalo za glavno mesto Bosne in Hercegovine. Med leti 1580 in 1639 je bilo
glavno mesto zaradi potencialne širitve Osmanskega cesarstva na zahod prestavljeno v Banja
Luko. Nekaj let kasneje, po ponovni vrnitvi glavnega mesta v Sarajevo, pa je vlogo glavnega
mesta prevzelo mesto Travnik. Kljub temu da sta za glavno mesto Bosne in Hercegovine veljali
mesti Banja Luka in Travnik, pa so vezirji za vstop v Sarajevo vseeno morali zaprositi za
dovoljenje. Na ta način so mestu Sarajevo pripisali primat (Hoare 2007: 46).
Vojna med Habsburškim in Osmanskim cesarstvom, ki je trajala od leta 1683 do leta 1699, je
močno vplivala na identiteto muslimanov v Bosni in Hercegovini. V času Osmanskega imperija
je Bosna veljala za najsevernejši predel propadlega imperija, ki je imel stično točko s preostalo
Evropo (Hoare 2007: 46).
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3.2.

PREBIVALSTVO KATOLIŠKE VEROIZPOVEDI

Prihod katoliške cerkve v Bosno in Hercegovino povezujemo s podatki iz 11. stoletja. Če
primerjamo katoliško cerkev na zahodu ter v Bosni, lahko najdemo kar nekaj razlik. V Bosni je
npr. katoliška cerkev za bogoslužje uporabljala slovanski jezik in katoliški verniki so bili
oproščeni dajanja desetine (Voje 1994: 145).
»Bosna ni bila ugoden teren za utrditev cerkvene organizacije.« (Voje 1994: 145) Razlog, da je
prišlo do odpora proti katoliški cerkvi, je bil predvsem v tem, da je prišlo do vsiljevanja tuje
vere. Posledica odpora proti katoliški cerkvi je bila ustanovitev tako imenovane »bosenske
cerkve«. Ta vera je temeljila na dualizmu, prevzela pa ni »niti katolicizma niti pravoslavja«.
Izvira iz bogomilstva, njeni pripadniki pa so bili imenovani »manihejci« ali »babuni«. Od
pripadnikov »bosenske cerkve« se ni zahtevalo, da bi se strogo držali verskih načel. To bi lahko
bil razlog, da so se na tem območju ohranile določene oblike poganskega verovanja (Voje 1994:
145–146).
»Bosenska cerkev« je bila zelo pomembna v času srednjega veka v Bosni, saj je bila »odločujoč
dejavnik v razvoju odnosov med plemstvom in vladarjem.« (Voje 1994: 146) Pomembna pa je
bila tudi zato, ker je »bosenskemu fevdalizmu dala značilno posebnost, po kateri se je ločil od
fevdalizma v katoliških in pravoslavnih deželah.« (Voje 1994: 146)
Katoliki, ki so živeli na območju Bosne in Hercegovine, so se v drugi polovici 19. stoletja začeli
nacionalizirati kot Hrvati. Za njihov prihod na območje Bosne in Hercegovine so zaslužni
predvsem frančiškani, ki so se naselili v Bosni že okoli leta 1291. Prisotnost frančiškanov v
mestih, kot sta Kreševo in Fojnica, je na nek način omogočilo omejitev islamizacije, ki je sledila
prihodu Osmanskega cesarstva. Frančiškani so bili že v 15. stoletju prepoznani kot predstavniki
katoliške tradicije v Bosni. Po dunajski vojni so se katoliški pripadniki začeli množično
izseljevati iz predela Bosne, kar je potekalo predvsem v prvih desetletjih 18. stoletja (Hoare
2007: 58–59).
Po mnenju frančiškana Antuna Kneževića naj bi bili tako »bošnjaški muslimani, pravoslavci
kot tudi katoliki po narodnosti vsi Bošnjaki.« (Hoare 2007: 60) Prav tako je Knežević podpiral
množično prodiranje Avstro-Ogrske, na podlagi mandata Berlinskega kongresa. Upal je, da bo
na ta način Bosna in Hercegovina dosegla popolno neodvisnost ter se osvobodila Osmanskega
cesarstva (Hoare 2007: 60).
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V 19. stoletju je bilo v Bosni in Hercegovini katoliških vernikov precej manj kot vernikov
pravoslavne in muslimanske vere, bili pa so tudi ekonomsko šibkejši (Hoare 2007: 60).
Zanimivo je dejstvo, da so se voditelji frančiškanov na območju Bosne in Hercegovine močno
zavzemali za popolno svobodo in enakost vseh pripadnikov religij na tem območju. Pripadniki
muslimanske, katoliške in pravoslavne religije so si lahko gradili svoje verske objekte (Hoare
2007: 61).

3.3.

PREBIVALSTVO PRAVOSLAVNE VEROIZPOVEDI

Pravoslavni verniki so na območju Bosne in Hercegovine prisotni že od 7. stoletja dalje. Za
razvoj bosanskih Srbov je predvsem pomembna njihova pravoslavna tradicija in ne »prvinska
srbska etničnost« (Hoare 2007: 51). Na ozemlju Hercegovine je bila v 14. stoletju prisotna
precej velika pravoslavna skupnost in to že pred prihodom Osmanskega cesarstva. Pravoslavni
»Vlahi« so se na to območje naselili v času Osmanskega imperija. Imeli so avtonomno vojsko,
ki jo je vodil eden izmed njihovih pripadnikov. Gradnja pravoslavnih cerkva je značilna od
prihoda srbske pravoslavne tradicije in njenih pripadnikov na območje Bosne in Hercegovine
(Hoare 2007: 51).
Sožitje oziroma sobivanje muslimanskih, pravoslavnih, katoliških in judovskih pripadnikov v
času Osmanskega imperija je pomenilo ustvarjanje mestnih skupnosti, ki so presegale razlike v
vsaki izmed religij (Hoare 2007: 52). Bosanski Srbi so kot srbska skupnost prisotni na območju
Sarajeva od leta 1860 dalje. Vodil jih je pravoslavni menih po imenu Bogoljub Petranović, ki
je prihajal iz Dalmacije (Hoare 2007: 54). Njegov glavni namen je bil »ustanoviti srbsko
nacionalistično dejavnost ter na ta način omogočiti načrte širitve srbske narodnosti.« (Hoare
2007: 54)
Vse do leta 1918 je bila večina muslimanskega in katoliškega prebivalstva v Bosni in
Hercegovini oproščena vseh davkov in fevdalnih obveznosti, kar pa ni veljalo za kmečko
prebivalstvo pravoslavnih vernikov (Hoare 2007: 55).
Antropolog, ki se je lotil raziskave muslimanskega prebivalstva v Bosni in Hercegovini je bil
William G. Lockwood. S svojo raziskavo je ugotovil, da so tako muslimani kot katoliki hodili
na tržnico in domov brez medsebojnega stika, ločeno. Ločevali so se tudi po načinu oblačenja
ter prehranjevalnimi navadami. Muslimani, katoliki in pravoslavci so se tudi raznih verskih
11

dogodkov udeleževali ločeno. Zanimivo pa je, da so vseeno stopili skupaj ob reševanju
ekonomskih ali drugih problemov. Pravoslavci oziroma Srbi so imeli v času vojne, ki se je
začela leta 1992, stališče, da več kot šestdeset odstotkov Bosne pripada ravno njim. Trdili so
namreč, da tolikšen odstotek zemljišč v Bosni zajema zasebna zemljišča, ki so bila v lasti ljudi
pravoslavnega naroda (Hoare 2007: 56-57).
O tem, kako je na območju Bosne in Hercegovine nacionalna identiteta države razdeljena na
mesto na eni strani in vas na drugi, je govoril Dejan Kočović, srbski priseljenec na območju
Sarajeva. Povzel je svoj pogovor, ki ga je imel leta 1941 z nekim srbskim kmetom na poti.
Pogovor je nastal nekje med mestoma Sarajevo in Višegrad (Hoare 2007: 57).
»Si meščan« je dejal, na začetku najinega pogovora. »V mestih ste živeli vsi skupaj, Hrvati,
Muslimani in Srbi … Veš, za nas, ki živimo na vasi, je drugače. Pri nas so vasi ali srbske
ali muslimanske. Nobena ni mešana. Mi ne smemo vstopiti na območje njihove vasi, niti
oni na naše območje. Mesto je drugačno. V mestu so ljudje drugačni. Če so tvoji sosedje
Muslimani ali Hrvati, greš z njimi v šolo ali v službo, postanejo tvoji prijatelji in s tvojo
družino praznujejo praznike, ali pa ti z njimi praznuješ bajram. Ampak, moj brat, tisti, ki
živijo v mestih so še vedno le del celotnega naroda.« (Hoare 2007: 57)

Zgoraj navedeni citat priča o tem, da je bilo sobivanje različnih verskih skupin na območju
Bosne in Hercegovine različno. V mestih so bili ljudje med seboj bolj povezani, delili so si
enake prostore ter celo ohranjali prijateljske odnose, medtem ko je bilo življenje na vasi
drugačno. Ljudje različnih religij, ki so živeli na vasi, se med seboj niso povezovali in ohranjali
medsebojnih odnosov. Glede na zgoraj navedeni citat lahko Sarajevo izpostavimo kot primer
sožitja in sobivanja različnih religij.

3.4.

PREBIVALSTVO JUDOVSKE VERE

Na območju Bosne in Hercegovine je bivala tudi judovska verska skupnost. Svojo kulturo so
Judje prenesli v Bosno in Hercegovino leta 1492, ko so bili izgnani iz Španije. Imenovali so se
sefardski Judje (Hoare 2007: 194).
Ker so bili v 15. stoletju izgnani iz rodne Španije in Portugalske, so začeli naseljevati druga
območja. Naselili so afriško celino, južno Ameriko ter Holandijo. Na omenjena ozemlja so
Sefardi, poleg svoje verske kulture, prinesli tudi svojo glasbo ter obrede (Unterman 2001: 247).
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Dejstvo je, da je populacija Judov na območju Sarajeva vedno bolj naraščala in posledično so
imeli Judje pomembno vlogo v ekonomskem in gospodarskem smislu že v času Avstro-Ogrske.
Sefardski Judje so v tistem času predstavljali več kot 10 odstotkov celotnega prebivalstva v
Sarajevu (Hoare 2007: 192).
Sefardski odvetnik iz Sarajeva, Sumbul Atijas, je leta 1920 dejal: »Smo Judje, vendar smo prav
tako tudi Jugoslovani.« (Hoare 2007: 193) Želel je poudariti, da so Judje ob prihodu na območje
Bosne in Hercegovine prevzeli določene lastnosti, ki jih prej niso imeli. Prav tako so določene
lastnosti, ki so jih vezale na njihove prednike, obdržali. Svoje navade, šege, korenine, verske
obrede ter določene etnološke prvine so Judje pripisovali svojemu judovskemu poreklu. Velik
del kulture pa so ob prihodu v Bosno prevzeli, na primer jezik okolja (Hoare 2007: 193).
Sarajevo bi lahko izpostavili kot mesto, kjer se je judovska skupnost obdržala predvsem v
medvojnem obdobju, kar niti ni tako presenetljivo, saj je veljalo za eno najbolj narodnostno
mešanih mest v takratni Jugoslaviji (Hoare 2007: 194).
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4. PRAZNOVANJA IN OHRANJANJE TRADICIJE
PRAZNIKOV
Tradicija praznovanja verskih praznikov se po mojem mnenju bolj ali manj ohranja skozi
generacije. Družbe današnjega časa težje razumejo starejše generacije, ki dajejo velik pomen
ohranjanju tradicije in prazničnih običajev. Kljub temu pa se medgeneracijsko še vedno ohranja
skupna identiteta in tradicija, predvsem v času praznovanja družinskih praznikov.
Eden izmed glavnih razlogov za religiozna praznovanja, ki je bil skupen različnim civilizacijam
in narodom je bil predvsem »čaščenje bogov«, lahko pa je šlo tudi za »čaščenje naravnih
pojavov.« (Ovsec 1992: 11)

4.1.

KRŠČANSKI PRAZNIK VELIKA NOČ

Krščanstvo danes velja za najbolj razširjeno religijo, njegov pojav pa umeščamo v začetek
našega štetja. V času srednjega veka se je širilo predvsem v obliki pokristjanjevanja, za razliko
od novega veka, ko se je krščanska religija širila predvsem v obliki nasilnega misijonarstva.
Pomembno vlogo širjenja krščanske vere so imeli meniški redovi, ki so temeljili na skromnosti
(Weber 2013: 78).
Krščanstvo se od leta 1054 deli na katoliško in pravoslavno smer. Glavna razlika med
omenjenima vejama krščanske religije je predvsem ta, da je pri katolikih najvišja avtoriteta
papež, medtem ko pravoslavno cerkev sestavljajo samostojne skupnosti pod vodstvom
patriarhov. Leta 1515 se je z reformacijo oblikovala še tretja smer krščanstva, imenovana
protestantizem (Weber 2013: 78).
Velika noč velja za enega najstarejših in najpomembnejših krščanskih praznikov. Gre za
praznik, ob katerem se verniki krščanske religije spominjajo »Kristusovega vstajenja«. Praznik
je med kristjani del vsakoletne tradicije. Začne se v začetku pomladi, »vedno na prvo nedeljo
po prvi polni spomladanski luni.« (Ovsec 1992: 135) Praznik zaobjema sveto tridnevje (veliki
četrtek, veliki petek, velika sobota - tri dnevi pred veliko nočjo). Med drugim gre za praznik, ki
ima močno navezavo s pasho, judovsko veliko noč. Gre za praznik, ki so ga praznovali v spomin
na »rešitev Izraelcev iz egiptovske sužnosti« (Ovsec 1992: 135).
Velikonočni čas zaobjema čas od velike noči do binkošti. Veliki teden se začne z velikim
četrtkom, ki je bil zaznamovan z zadnjo večerjo. Zadnja oziroma poslednja večerja je ponekod
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imenovana tudi »Gospodov obed«. Zadnjo večerjo sestavlja kar nekaj elementov, med drugim
umivanje nog, pitje vina in lomljenje kruha (Ovsec 1992: 136). Prav tako na veliki četrtek v
cerkvah utihnejo vsi zvonovi in orgle do velike sobote (Ovsec 1992: 138). Umivanje nog je
eden najznačilnejših elementov, ki se opravlja v katoliški cerkvi pri sveti maši na veliki četrtek.
Na veliki petek je po pričevanju štirih evangelijev Jezus Kristus umrl. Leta njegove smrti ni
možno natančno določiti, najverjetneje pa je bilo to v aprilu med letoma 30 in 33. Jezus naj bi
na križu umrl približno ob tretji uri popoldne, po današnjem času (Ovsec 1992: 137). Veliki
petek je praznik, ko se verujoči spominjajo Jezusove smrti. Je hkrati tudi edini dan v letu, ko v
katoliški cerkvi ni svete maše. Velja pa tudi za enega najstrožjih postnih dni v katoliški cerkvi
(Ovsec 1992: 139).
Verujočim je, kot sem seznanjena, prihod v cerkev na veliki petek omogočen, kljub temu, da
tisti dan ni svete maše. Kot spomin na Kristusovo žrtvovanje na križu je veliki petek
zaznamovan tudi z večminutnim zvonjenjem vseh katoliških cerkva.
Velika sobota je dan, ki se začne z blagoslovom velikonočnih jedi, ponekod pa poteka tudi
blagoslov vode in ognja. Velikonočne jedi se imenujejo »žegen« in simbolizirajo Kristusovo
trpljenje. Na veliko soboto do zgodnjega popoldneva župniki v katoliških cerkvah obhajajo
blagoslov tradicionalnih jedi, ki jih potem verniki v družinskem krogu zaužijejo na veliko
nedeljo (po jutranji vstajenjski sveti maši). Jed, ki je bila značilna za velikonočni čas, se je
imenovala aleluja. Njena glavna sestavina so bili repni olupki. Gre za juho, ki vsebuje moko,
ocvirke ali zaseko ter se tradicionalno uživa na veliko soboto ter ponekod na veliko nedeljo
(Ovsec 1992: 139).
Prav tako se v katoliški religiji na veliko soboto blagoslovi tudi druge jedi, večinoma orehovo
potico, kruh, hren ter šunko (Ovsec 1992: 39). Blagoslov omenjenih jedi poteka na podoben
način tudi v Sarajevu, kar je potrdil tudi sogovornik Admir. Načinu praznovanja velike noči v
Sarajevu bom kasneje v diplomskem delu namenila več pozornosti.
Veliki soboti sledi velika nedelja oziroma Velika noč, ki označuje praznik veselja, največji
krščanski praznik. Za katoliške vernike se dan tradicionalno začne z obiskom vstajenjske svete
maše oziroma procesije, kjer se nosi (najpogosteje) kip Vstalega Kristusa. Na ta dan se verniki
spominjajo Kristusovega vstajenja. Glavne jedi, značilne za velikonočni čas, so velikonočna
jajca, oziroma pirhi ali pisanice. Simbolizirajo kaplje krvi, med drugim pa tudi zdravje, moč in
vero (Ovsec 1992: 143).
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Tradicija praznovanja velike noči, glavnega in najpomembnejšega krščanskega praznika, se
zaključi z velikonočnim ponedeljkom, ki so ga praznovali drugače na različnih delih sveta. Prav
tako se mi zdi pomembno izpostaviti, da so se šege in načini praznovanja velikonočnih
praznikov razlikovali od države do države, o čemer priča tudi Ovsec, ki v svojem delu poudarja
različne šege, ki so veljale za velikonočne praznike na območju Anglije, kjer prevladuje
protestantska veja krščanstva.
Ker je ena izmed treh vej krščanstva tudi pravoslavje, moramo omeniti tudi praznovanje
pravoslavne velike noči, kot glavnega in najpomembnejšega pravoslavnega verskega praznika.
Ena izmed razlik v praznovanju velike noči med katoliki in pravoslavci je predvsem v tem, da
se pravoslavni verniki držijo julijanskega koledarja, medtem, ko se katoliki držijo
gregorijanskega. Razlika med enim in drugim koledarjem je trinajst dni. Največjega
krščanskega praznika torej verniki katoliške in pravoslavne veje krščanstva, zaradi uporabe
različnih koledarjev, ne praznujejo istočasno (Larentzakis 2011: 93).
Praznik velike noči pravoslavni verniki preživijo nekoliko drugače kot katoliki.
Najpomembnejši dogodek praznika velike noči nastopi pri pravoslavnih vernikih ob polnoči.
Verniki takrat doma prižgejo sveče, in sicer zato, ker je takrat vstal od smrti Jezus Kristus.
Značilna šega, ki jo pravoslavni verniki ohranjajo do danes, je kurjenje kresov in ples, ki ga
izvajajo na večer pred veliko nočjo. Rdeče jajce oziroma pirh ima pri pravoslavnih vernikih
poseben pomen. Grški pravoslavni verniki verjamejo, da jim rdeče jajce, ki ga pojedo na večer
pred postom, »zapre usta«, in tako pomaga pri tem, da ne bi posegali po mesu naslednji dan
(Ovsec 2010: 339).
Šege in navade praznovanja velike noči na različnih koncih sveta se v določeni meri razlikujejo.
Grški pravoslavni verniki imajo drugačne običaje kot na primer pravoslavni Srbi ali Rusi. Svojo
pozornost sem najbolj namenila praznovanju velike noči pri Srbih in Grkih.
V Grčiji imajo pravoslavni verniki navado, da poleg velikonočnega kolača in pirhov za
velikonočni zajtrk postrežejo tudi »grško kavo«. Zanimiva se mi zdi tudi šega pri makedonskih
pravoslavnih vernikih, ki veliko noč povezujejo s praznikom sv. Jurija v začetku maja. Na ta
dan dekleta v Makedoniji zgodaj zjutraj poiščejo češnjevo drevo ter mu rečejo, da si želijo biti
tako rdeče, kot so pirhi, ter tako zdrave, kot so češnje. Kasneje na veje češnjevega drevesa
pritrdijo gugalnico. Zibajoč se na gugalnici čakajo, da jim pirhi, ki so si jih med zibanjem
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namestile pod pazduhe, počijo. Ko se jajca razbijejo, se usedejo pod drevo ter jih skupaj pojedo
(Ovsec 2010: 339).
Pravoslavni verniki v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, enako kot pravoslavni Grki in Makedonci,
velik pomen dajejo rdeče obarvanim pirhom. Na veliko soboto, ki jo v Srbiji imenujejo tudi
Crvena sobota, barvajo pirhe v rdeči barvi ter pripravijo vodo z zelišči, v kateri se kasneje
umijejo. Veliki petek je imel pri pravoslavnih Srbih velik pomen. Na ta dan so verujoči
izpovedali svoje grehe, po navadi pred kakšnim »grmom ali drevesom«. Eden izmed zanimivih
običajev, ki jih še danes na veliko noč počnejo verniki na območju Srbije, je zakopavanje prvega
rdeče obarvanega jajca na njivi, kot znak žrtvovanja (Ovsec 2010: 339).
Zanimiv običaj med pravoslavnimi Srbi je vsekakor ta, da so verjeli, da se na velikonočni dan
ne sme spati. S tem naj bi namreč preprečili spanje oziroma »dremanje« skozi vse leto. Verjeli
pa so tudi, da ima velika noč prav poseben čar. Na ta dan naj bi bila odprta vrata v raj in zato je
vsak, ki je umrl tistega dne, po pravoslavnem verovanju odšel v nebesa (Ovsec 2010: 340).

4.2.

MULIMANSKI PRAZNIK BAJRAM

Na območju Bosne in Hercegovine poznamo veliko praznikov in običajev. Veliko verskih
praznikov in običajev ni nikjer zapisanih, zato jim grozi, da se bodo skozi čas izgubili in tako
se tradicija praznovanja ne bo nadaljevala (Mulahalilović 1988: 7).
Da nam bo razumevanje muslimanskih praznikov bolj jasno, bom na kratko povzela bistvo
islamske religije. Islam je ena izmed svetovnih religij, ki pa se je v primerjavi z judovsko in
krščansko religijo pojavila nekoliko kasneje. Besedo islam bi v slovenščino prevedli iz
arabščine kot »pokorščina Bogu« oziroma Alahu. Muslimanska vera je danes prisotna na vseh
celinah sveta ter zajema približno milijardo ljudi (Thoraval 1998: 92).
Najpomembnejši nauk islama je »absolutna edinost Boga.« (Thoraval 1998: 92) Poleg svete
knjige Koran, je v muslimanski religiji pomembna oseba tudi prerok Mohamed (Thoraval 1998:
92). Za muslimanske vernike je on predvsem navaden človek, brez posebnih darov. Velja za
»oznanjevalca«, ki bo po izboru Alaha prišel na Zemljo, da bo oznanjal ljudem svoje razodetje
ter Abrahamovo sporočilo (Thoraval 1998: 150). Kot sem prej omenila, za sveto knjigo islama
velja Koran, ki je temeljni vir te religije. Gre za sveto knjigo, ki zajema vse početje ljudi. Koran
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daje poseben poudarek čaščenju Alaha, edinega Boga islamske vere, ter njegovim dejanjem
(Thoraval 1998: 115).
Kot pri vsaki izmed religij, obstaja tudi v islamu prostor, namenjen čaščenju Boga in molitvi.
Mošeja v začetkih islamske religije ni bila namenjena ljudem le kot svetišče Bogu, temveč je
bil njen namen širši. Šlo je za prostor, ki je ljudem nudil predvsem bivališče, počivališče, med
drugim pa so v mošejah v zgodnjem nastanku islamske religije sprejemali tudi bolne ljudi.
Mošeje so imele v tistem času tudi funkcijo bolnišnice. Danes je mošeja namenjena predvsem
molitvi muslimanskih vernikov in povezanosti muslimanske skupnosti. Prve mošeje so bile
zgrajene že v času Mohameda, beseda pa je v evropski prostor prišla preko besede »mezquita«,
kar v španščini pomeni ravno mošeja (Thoraval 1998: 154).
Eden izmed »peterih stebrov islama« je romarsko središče Meka. Proti Meki, ki danes šteje
okoli 300 000 prebivalcev, se vsakodnevno obrne približno ena milijarda vernikov. Meka še
danes velja za »poglavitni sveti kraj islama«. Gre za kraj, katerega vsako leto obišče ogromno
romarjev, med drugim tudi zato, ker se nahaja blizu kraja, kjer je prerok Mohameda zgradil
prvo mošejo (Thoraval 1998: 139–140).
O življenju ljudi muslimanske religije na območju Bosne in Hercegovine lahko izvemo veliko
iz narodnih pesmi in pripovedi. Večina verskih običajev je prišla na območje Bosne in
Hercegovine skupaj z islamom, ali pa so se na tem območju oblikovali kasneje (Mulahalilović
1988: 6).
Na območju Bosne in Hercegovine sta najpomembnejša verska praznika ramazanski in
kurbanski bajram. Ramazanski bajram je praznik, ki ga praznujejo muslimani takoj po koncu
posta in traja tri dni. Praznuje se ga 1. dan desetega mesca po islamskem koledarju, njegov
namen pa je veselje ob končanem postu. Za ramazanski bajram ne velja noben poseben običaj,
ki ni značilen za praznik kurbanskega bajrama (Mulahalilović 1988: 54).
Za celotno razumevanje glavnih dveh muslimanskih praznikov moramo svojo pozornost najprej
nameniti obdobju, ki ga muslimanski verniki čakajo celo leto. To obdobje se imenuje ramazan
in označuje 9. mesec po islamskem koledarju. Za ramazan je pri vernikih značilen strogi post,
ki traja mesec dni. Gre za zelo pomemben del leta, zato se ga tudi zelo veselijo. Ramazan za
muslimanske vernike pomeni veliko priprav, med katere sodi tudi temeljito čiščenje mošej in
drugih verskih ustanov (Mulahalilović 1988: 68).
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Glavni namen strogega posta v času ramazana je med drugim tudi poglobitev vere ter očiščenje
svojega telesa. Po mojem mnenju strogi post, ki poteka v času ramazana, vernike še bolj poveže
med seboj in na ta način je ramazanski čas nekaj posebnega. Ta čas ne deluje povezovalno samo
med muslimanskimi verniki, ampak se dotakne tudi ljudi drugih religij.
Edina stvar, ki jo lahko izpostavimo pri ramazanskem bajramu je ta, da ga povezujemo s
koncem posta, medtem, ko je za kurbanski bajram značilen predvsem kurbanski pokol, kjer gre
po navadi za uboj ovna ali ovce. Bajram je zelo izrazit v muslimanskih narodnih pesmih, ki so
po navadi lirske narave (Mulahalilović 1988: 54).
Zanimivi so tudi razni pregovori, ki so značilni za praznik ramazanskega bajrama. Eden izmed
bolj znanih narodnih pregovorov, vezanih na omenjen praznik, se glasi: »Top puče, bajram
prođe.« To bi lahko v slovenščino prevedli kot »Top ustreli, bajram odide.« Pregovor je nastal,
ko so streljali s topovi na tretji dan praznika. Ponekod so s topovi streljali tik pred praznovanjem
obeh praznikov, tako ramazanskega kot tudi kurbanskega bajrama. Na ta način so napovedovali
prihod bajrama ter hkrati tudi veselja (Mulahalilović 1988: 55).
Drugi izmed najpomembnejših islamskih praznikov se imenuje kurban bajram. Praznik
muslimani praznujejo 10. dan 12. meseca po islamskem lunarnem koledarju in traja štiri dni.
Post je v času praznovanja praznika med pripadniki muslimanske vere prepovedan
(Mulahalilović 1988: 55). Navada muslimanov je, da ob povratku iz mošeje, kjer opravljajo
bajramsko molitev, imenovano »bajram namaz«, ubijejo »kurbana« oziroma po navadi ovna ali
ovco ter njegovo meso razdelijo med prijatelje, družinske člane ter siromake. Meso »kurbana«
se pripravi in postreže v času kosila med ožje člane družine. To meso najpogosteje med ljudi
delijo otroci. Simbolni pomen najpomembnejšega islamskega praznika je predvsem v tem, da
se z ubojem te živali odpravi vse bolezni in nesrečo v družini tistega, ki žival zakolje. Ker
nekateri ljudje nimajo priložnosti sami žrtvovati »kurbana«, v Bosni in Hercegovini vsako leto
organizirano ubijejo »kurbana« za vse verujoče (Mulahalilović 1988: 56).
Oba bajrama verniki dočakajo čim lepše in na podoben način, ne glede na to, ali so starejši
oziroma mlajši. Muslimani oba praznika praznujejo ne glede na to, kako premožni so
(Mulahalilović 1988: 57). Eden od običajev, pomembnih za muslimansko kulturo je tudi
kopanje otrok, na večer pred praznikom, ter odraslih, zjutraj na dan praznika. »Otroci zaželijo
staršem lep praznik tako, da jim poljubijo desno roko, medtem, ko starši svojim otrokom
zaželijo lep bajram s poljubom na čelo«. (Mulahalilović 1988: 58) V času bajrama je tudi običaj,
da otroci obiščejo svoje sorodnike, sosede ter prijatelje ter tudi njim zaželijo lep praznik.
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Nekateri otroci to storijo v spremstvu svojih očetov, nekateri pa v družbi ostalih otrok
(Mulahalilović 1988: 58).
Lahko povzamemo, da je vsem muslimanskim praznikom skupno to, da razobesijo islamske
zastave in ponekod na predvečer muslimanskih praznikov streljajo iz topov. Prav tako se na
predvečere muslimanskih praznikov, bolj kot sicer, preučuje Koran. (Mulahalilović 1988: 62).

4.3.

JUDOVSKI PRAZNIK JOM KIPUR

Če na kratko opredelimo judovstvo, je pomembno izpostaviti, da gre za monoteistično religijo.
Judovstvo temelji na Svetem pismu, imenovanem Tora. Tora izvira iz hebrejščine. Ker
judovstvo kot religijo povezujemo z judovskim ljudstvom, je pomembno omeniti, da to religijo
povezujemo tudi z raznimi judovskimi običaji, njihovo pisavo in jezikom, hebrejščino. Izraz
judovstvo ima torej tako »versko kot tudi etnično označbo« (Jelinčič Boeta 2010: 7).
Judovsko biblijo sestavlja štiriindvajset knjig. Te knjige so razdeljene na tri dele in
najpomembnejši del teh knjig se imenuje Tora. Obsega pet Mojzesovih knjig, peteroknjižje, ki
ga imenujemo tudi »Humaš«. Drugi del Biblije, imenovan Preroki, obsega Samuelovi knjigi,
knjigi Kraljev, knjige Jozueta, Sodnikov ter tudi zbirke prerokb. V tretji del judovske Biblije
sodijo psalmi, pregovori, žalostinke ter še nekatere druge knjige in se imenuje Spisi (Unterman
2001: 46). Če se vrnemo na Toro in njen pomen, lahko izpostavimo, da se ta del Biblije ukvarja
predvsem z zgodovino Izraela ter priča o čudežih Gospoda, ki so bili lahko osebne narave ali
pa so bili pomembni za celoten narod (Unterman 2001: 54).
Judovski koledar je neke vrste kombinacija dveh koledarjev, lunarnega in solarnega, kar je v
nasprotju z muslimanskim, julijanskim ter gregorijanskim koledarjem (Jelinčič Boeta 2010:
137).
Ne glede na to, da avtor Jelinčič Boeta v svojem delu z naslovom Uvod v judovstvo kot glavni
in največji judovski praznik izpostavlja šabat, se bom v svoji diplomski nalogi bolj posvetila
prazniku jom kipur. Če na kratko povzamem bistvo šabata, kot enega najpomembnejših
judovskih praznikov, lahko rečem, da predstavlja vse judovske sobote. Sobota je za judovsko
ljudstvo namreč 7. dan in takrat je Bog počival od vsega dela, ki ga je postoril. Na ta dan se v
judovskih skupnostih še danes ne sme kaditi, voziti avtomobila, uporabljati elektrike ter služiti
denarja (Jelinčič Boeta 2010: 140).
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Zanimivo je, da se šabat, judovski praznik prične že v petek zvečer, ko se na nebu pojavijo prve
tri zvezde, in sicer zato, ker se dan pri Judih prične z mrakom in ne z jutrom (Jelinčič Boeta
2010: 141).
Jom kipur v judovski religiji velja za »praznik sprave, kesanja in odpuščanja.« (Jelinčič Boeta
2010: 148) Praznik verniki praznujejo večinoma v sinagogi ter se skozi molitev pokesajo Bogu.
Praznik se prične deseti dan v sedmem mesecu in v tem času od večera pred praznikom do
večera naslednjega dne verniki upoštevajo strogi post. To pomeni, da imajo verniki prepoved
prehranjevanja, enako velja za uporabo ognja in elektrike. Judje morajo v času praznika
prekiniti vsakršno obliko dela (Jelinčič Boeta 2010: 148). Če torej primerjamo jom kipur s prej
omenjenim šabatom, lahko vidimo, še posebej v prepovedih, kar nekaj podobnosti.
Ker je jom kipur zadnji oziroma deseti dan izmed tako imenovanih »strašnih dni«, je pomembno
razumeti, da naj bi verniki do tega dne uredili vse nerazrešene spore s svojimi bližnjimi. V
devetih dneh naj bi Judje zgladili vse spore z družinskimi člani in znanci, deseti dan pa naj bi
enako storili z Bogom. V času pred praznikom jom kipur se tega običaja po navadi držijo vsi,
tako judovski verujoči kot tudi neverujoči (Jelinčič Boeta 2010: 149). Za praznik je značilna
tudi bela barva, ki simbolizira »skromnost in poduhovljenost«. Oblačila, ki jih verniki nosijo
na praznik jom kipur, so v beli barvi, prav tako pa na ta dan ženske in moški ne urejajo svojih
pričesk in izgleda. Uredijo in umijejo se v »obredni kopeli«, že pred postom, nato pa večino
preostalega dneva preživijo v sinagogi ob molitvah (Jelinčič Boeta 2010: 149).
Tako kot pri vsakem izmed glavnih verskih praznikov se tudi tu izvaja posebna molitev, Kol
nidrej, kar bi v prevodu iz aramejščine pomenilo »vse moje zaveze« oziroma »vse zaobljube«.
To je molitev, ki se ji bom kasneje v diplomski nalogi podrobneje posvetila, pomembna pa je
predvsem zato, ker temelji na preklicu vseh »obvez in zavez«, ki so bile izrečene v prejšnjem
letu (Jelinčič Boeta 2010: 150).
Praznik se konča s posebno molitvijo, imenovano neila. V času te molitve, hebrejsko pomeni
»zaklepanje«, se trobi na ovnov rog. Verniki drug drugemu ob tej molitvi ter ob koncu
najpomembnejšega judovskega praznika zaželijo dobro usodo v nadaljnjem letu (Jelinčič Boeta
2010: 150).
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5. STATISTIČNI PODATKI O RELIGIJAH V SARAJEVU
MED 1. IN 2. SVETOVNO VOJNO
Kraljevina Jugoslavija je bila v času med prvo in drugo svetovno vojno, natančneje od leta 1931
dalje, razdeljena na devet banovin. Sarajevo je kot eno izmed večjih mest takratne kraljevine
Jugoslavije spadalo pod Drinsko banovino, ki je bila poimenovana po reki Drini.
Sarajevo je bilo glede na predhodne navedbe že v času pred prvo svetovno vojno multikulturno
mesto in stičišče več religij in kultur. Glede na podatke iz popisa prebivalstva Kraljevine
Jugoslavije, iz leta 1931, je živelo na območju Sarajeva 143.910 prebivalcev (Spletni vir 1).
V Sarajevu je bilo v letu 1931 zabeleženih največ prebivalcev pravoslavne veje krščanske
religije, in sicer 55.477. Statistični podatki o prebivalcih pričajo o tem, da je bilo poleg
večinskega števila pravoslavnih vernikov veliko tudi muslimanov, kar 50.270. Nekoliko manj
je bilo katoliških vernikov in sicer 29.395 (Spletni vir 1).
Zanimivo se mi zdi, da natančnega podatka o številu judovskih vernikov na območju Sarajeva
nisem našla. V popisu prebivalcev je bilo navedeno tudi število pripadnikov drugih religij, ki
je skupaj štelo 8.170 prebivalcev. Med njimi je verjetno večji del pripadnikov judovske religije.
Poleg vseh omenjenih statističnih podatkov sem našla tudi podatek za število protestantskih
vernikov, ki naj bi jih bilo v letu 1931 nekoliko manj kot 600 (Spletni vir 1).
Če se osredotočimo na vse tri omenjene religije, lahko povzamemo, da je bilo Sarajevo v letu
1931 večinoma krščansko, saj je skupno število krščanskih prebivalcev štelo več kot 85.000
posameznikov. Kljub temu pa moramo izpostaviti dejstvo, da je Sarajevo že v času pred in
med prvo in drugo svetovno vojno sestavljalo ogromno število muslimanskih vernikov, katerih
tradicija je danes v Sarajevu, po mojem mnenju, najbolj prisotna.

22

6. SARAJEVO, MESTO TREH RELIGIJ IN ŠTIRIH
TRADICIJ
Ker sem se ob pisanju svoje diplomske naloge osredotočila predvsem na mesto Sarajevo, bom
predstavila najpomembnejše štiri verske objekte, ki so bili zgrajeni že v času pred prvo svetovno
vojno in predstavljajo temelj teh religij tudi v današnjem času. Zanimivo se mi zdi, da so tako
verski objekti kot tudi religije vse do danes del takšnega mesta kot je Sarajevo.
Katoliška cerkev, »Katedrala Srca Isusova« oziroma Katedrala Srca Jezusovega, je ena izmed
treh katoliških cerkva v Sarajevu, ki še danes stoji v središču mesta in je še vedno delujoča.
Gradnja katedrale se je začela leta 1884 in je bila končana pet let kasneje. Slog gradnje je gotski,
arhitekt pa je bil Josip Vancaš. Pomemben zunanji element katedrale je med drugim relief Svete
Trojice, ki ga je zasnoval Aleksander Seitz. Katedrala v času med vojno ni bila huje
poškodovana, kljub temu pa je bila med leti 2010 in 2011 obnovljena (Spletni vir 2).

(Slika 1 in 2: »Katedrala Srca Isusova« v Sarajevu, osebni arhiv: Barbara Kunaver)

Druga, prav tako zelo pomembna cerkev, zgrajena kot simbol pravoslavne veje krščanske
religije, se imenuje »Saborna crkva Presvete Bogorodice«, kar bi v slovenščino lahko prevedli
kot Katedralna cerkev Svete Device. Gre za eno izmed treh pravoslavnih cerkva. Gradnja te
cerkve se je začela leta 1863 in je bila končana enajst let kasneje. Cerkev je zgradil Andrija
Damjanović, po rodu Makedonec. Cerkev je bila zgrajena s pomočjo donacij iz Beograda,
gradnjo pa so podprla tudi nekatera druga mesta kot so Trst, Dunaj in Dubrovnik. Gradnjo
omenjene cerkve so najbolj podprli ravno pravoslavni prebivalci mesta Sarajevo. Pomembno
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je poudariti, da so gradnji cerkve nasprotovali muslimani, saj so želeli, da višina pravoslavne
katedrale ne presega višine verskega objekta muslimanov v Sarajevu, minaretov Begove
džamije. Kljub nasprotovanju muslimanskih vernikov so se 2. avgusta 1872 skupaj s
katoliškimi in judovskimi državljani zbrali na slovesni prireditvi posvetitve te pravoslavne
cerkve (Spletni vir 3).

(Slika 3 in 4: »Saborna crkva Svete Bogorodice« v Sarajevu, osebni arhiv: Barbara Kunaver)

Nedvomno je zgodovina Sarajeva najbolj zaznamovana z vladavino Osmanskega cesarstva.
Eno najpomembnejših obdobij je bilo obdobje Gazi Husrev-begovega mandata, ki je trajalo od
leta 1521 do leta 1541. V tem času, natančneje leta 1531, je bila zgrajena danes ena
najpomembnejših mošej islamske religije. Največ pozornosti je v času svojega mandata
posvetil urbanizaciji Sarajeva in ima kar nekaj zaslug za kulturni razvoj mesta Sarajevo (Spletni
vir 4).
Begovo džamijo oziroma mošejo je zasnoval glavni arhitekt Osmanskega cesarstva, Perzijec
Ajam Esir Ali. Begova džamija še danes velja za najpomembnejši simbol islamske religije na
območju Bosne in Hercegovine oziroma na območju celotnega Balkana. Begova džamija se je
kljub številnim požarom in poškodbam v preteklosti ohranila vse do današnjega dne in služi
svojemu namenu. Dvorišče pred vstopom v mošejo krasijo lipova drevesa, pod katerimi sta
poleg številnih drugih Bošnjakov pokopana Gazi Husrev-beg in njegov prijatelj Murad-beg
Tardić (Spletni vir 5).
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(Slika 5 in 6: »Gazi Husrev-begova džamija« v Sarajevu, osebni arhiv: Elmir Karamehmedović)

Naj nekaj besed namenimo tudi judovski sinagogi, imenovani »Aškenaška sinagoga«. Njena
gradnja je bila povezana s prihodom Judov v Sarajevo. Sinagogo so začeli graditi v drugi
polovici 16. stoletja. V Sarajevu stoji danes tudi judovski muzej (prvobitno sinagoga sefardskih
Judov iz leta 1930), ki hrani podatke o začetku prihoda Judov na območje Bosne in Hercegovine
ter Sarajeva (Spletni vir 6, 7). Od leta 2003 dalje velja judovska Aškenaška sinagoga za
nacionalni spomenik Bosne in Hercegovine (Spletni vir 8).

(Slika 7,8 in 9: »Judovska sinagoga, spremenjena v muzej« v Sarajevu, osebni arhiv: Elmir Karamehmedović)
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6.1.

TRADICIJA PRAZNOVANJA GLAVNIH VERSKIH PRAZNIKOV
V SARAJEVU

Pri pisanju diplomskega dela sem se glede praznovanja glavnih verskih praznikov v Sarajevu
osredotočila predvsem na hipotezo, da se praznovanje glavnih verskih praznikov pri
posameznih tradicijah religij do danes ni spremenilo oziroma je v veliki meri ohranjeno. Prav
tako sem se osredotočila na hipotezo, da so bile navade in šege pri praznovanju teh praznikov
v večini enake na vseh delih sveta, s čimer sem se navezala predvsem na praznovanje teh
praznikov na območju Slovenije in drugod po Evropi.
Največ težav pri iskanju ustrezne literature sem imela pri raziskovanju načina praznovanja
glavnih verskih praznikov prej omenjenih religij, kot so velika noč, jom kipur ter ramazanski
in kurbanski bajram. Sama sem se v svoji raziskavi časovno omejila na praznovanja omenjenih
praznikov v preteklosti in danes, prostorsko pa na mesto Sarajevo, ki združuje vse prej
omenjene tradicije oziroma religije.
Ob prebiranju časopisa Bošnjak, ki je izhajal od leta 1891 do leta 1910 v Sarajevu, sem dobila
zanimive podatke glede praznovanja muslimanskega ramazanskega bajrama, ki velja za enega
od dveh najpomembnejših praznikov muslimanske religije. Podatki se nanašajo na čas pred
prvo svetovno vojno. Zanimivo se mi zdi, da v časopisu Bošnjak nisem našla nobenih podatkov
o praznovanju ostalih verskih praznikov, prav tako pa nisem nobenih podatkov našla niti v
časopisu Bosanska vila, ki je tudi izhajal v Sarajevu.
Praznovanje ramazanskega bajrama je opisano in objavljeno v časopisu Bošnjak iz leta 1900.
Gre za natančen opis, kako naj bi vsak posameznik v tem času doživljal praznične dni, bi bil
boljši človek ter se poglobil v svojo vero do Boga oziroma Alaha. Predstavljeni so torej napotki
za praznovanje ramazanskega bajrama, ki naj bi jih upošteval vsak musliman. Velik poudarek
je na čistoči, ki je obvezna za vse vernike v ramazanskem času, čistoča telesa in duha ter čistoča
v poslovanju. Ramazanski dnevi so predstavljeni kot dnevi skromnosti in pomoči, tako
materialne kot moralne. Tega praznika naj bi se veselil vsak musliman. Ramazanski dnevi so
bili že v letu 1900 in tudi prej označeni za najlepše in najpomembnejše dneve v letu, kjer se
verniki ponižno zavedajo svojih grehov. Ramazanski čas velja za čas dobrih del in medsebojne
pomoči. Gre torej za najlepši čas v muslimanski kulturi. V časopisu je omenjen tudi odnos
mladih vernikov do ramazanskega časa. Mladi naj bi v tem času opustili vsakodnevno druženje,
druženje po barih in kavarnah ter igranje na prostem (Bošnjak 1900: 2, št.1).
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Glede na poročila iz časopisa Bošnjak (1900) je ramazanski čas pri muslimanskih vernikih
namenjen predvsem skromnosti, dobrim delom in pomoči ljudem. Kot sem že omenila, je velik
pomen umivanja in čistoče pri praznovanju ramazanskega bajrama izpostavljal že
Mulahalilović v svoji knjigi iz leta 1988. Trditev, da je eden izmed glavnih namenov
ramazanskega bajrama očiščenje telesa in duše ter poglobitev v svojo vero, lahko podpre ravno
ta odstavek iz časopisa Bošnjak, kjer je poglobitev v vero v Boga tudi izpostavljena.
Kljub temu da točnih podatkov o tem, s kakšnimi šegami in navadami so praznovali ramazanski
bajram v Sarajevu v letu 1900, nisem našla, je očitno, da je bil prvotni pomen poglobitev v
lastno vero, pomoč in solidarnost drugim ter skromnost. Lahko torej rečemo, da se je globlji
pomen pri praznovanju ramazanskega praznika ohranil do danes.
O tradiciji praznovanja glavnega muslimanskega praznika kurban bajrama, govori v intervjuju
iz leta 2012 tudi Almasa Imamović. Je vnukinja vodje Islamske skupnosti, Fehima Spahe, ki je
položaj vodje zavzel v času Kraljevine Jugoslavije. Kot se spominja Almasa, je praznovanje
kurban bajrama vedno potekalo ob pravem času. Prav tako izpostavlja, da je še danes poglavitni
pomen praznika deljenje mesa kurbana tistim, ki so najbolj socialno ogroženi. Almasa se v
svojem intervjuju spominja, kako velikega pomena so bila v preteklosti enotna oblačila med
slovesnostjo praznika. Pravi, da dandanes pogreša določene stvari pri praznovanju kurban
bajrama. Izpostavlja enotna oblačila, ki so bila simbol enakosti pred Bogom (Spletni vir 9).
Poleg praznovanja muslimanskega kurban bajrama je v Sarajevu še danes prisotna tradicija
praznovanja velike noči tako pri pravoslavnih kot tudi katoliških vernikih. Ob iskanju podatka,
na kakšen način so praznovali veliko noč sarajevski verniki krščanske religije, sem naletela na
zanimiv podatek o praznovanju velike noči med vojno v Sarajevu, ki je trajala od leta 1992 do
1996. Knjiga hrvaške pisateljice Ivane Maček, ki nosi naslov Sarajevo Under Siege:
Anthropology in Wartime, opisuje praznovanje nekaterih praznikov v Sarajevu v letu 1996.
V knjigi je prikazano antropološko spoznavanje različnih verskih tradicij v Sarajevu skozi oči
pripadnika judovske vere. Pripovedovalec se spominja barvanja pirhov pri prijatelju katoliške
veroizpovedi. Tradicija barvanja pirhov, ki sicer izhaja iz poganstva, se je med verniki
razlikovala. Nekateri so pirhe barvali z barvami in jih polepili z nalepkami, drugi so pri barvanju
uporabljali bolj tradicionalne metode. Pripovedovalec v knjigi izpostavlja, da barvanja pirhov
večina otrok ni povezovala z religijo, temveč so v tem videli zabavo.
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Katoliški verniki so v očeh večine prebivalcev Sarajeva v tistem času veljali za najbolj pobožne.
Imeli so določene šege in navade, katerih so se zelo dosledno držali. Zanimivo je, da so
pravoslavni verniki veliko noč praznovali nekoliko drugače, ne tako strogo kot katoliki (Maček
2009: 152).
Leta 1996 je praznovanje pravoslavne velike noči v Sarajevu potekalo v vsaj dveh pravoslavnih
cerkvah. Preko televizijskih ekranov je bil organiziran tudi prenos svete maše. Število
pravoslavnih duhovnikov je bilo v tistem času precej majhno in posledično je bila celotna
pravoslavna skupnost precej šibka. Muslimanska in katoliška skupnost sta se v tem času precej
okrepili in verniki so se med seboj še bolj povezali. Na mestu vodje pravoslavne cerkve v času
vojne ni bil duhovnik, zato tudi bogoslužje ni potekalo kot običajno. To bi lahko bil razlog za
nepovezano pravoslavno skupnost, ki je bila takrat prisotna v Sarajevu (Maček 2009: 152).
Čeprav judovska skupnost v Sarajevu danes šteje le okoli šeststo oziroma sedemsto
pripadnikov, lahko še vedno govorimo o tradiciji, ki se je ohranila. Po podatkih iz leta 2016 je
praznovanje največjega judovskega praznika potekalo v sarajevski sinagogi. Vernikov, ki so se
molitve v sinagogi udeležili, je bilo sicer le okoli trideset. Število judovskih vernikov v mestu
skozi leta počasi narašča in to je vzpodbudilo idejo, da bi se v Bosni in Hercegovini odprl vrtec,
namenjen judovskim otrokom. Ker je Sarajevo znano po kulturni raznolikosti, se judovski
verniki po mestu sprehajajo v tipičnih oblačilih, ki predstavljajo njihovo kulturo. Prav tako
svoja tradicionalna oblačila v Sarajevu nosijo tudi verniki drugih religij (Spletni vir 10).
Zanimivo izkušnjo praznovanja praznika jom kipur v nekem intervjuju opisuje tudi Američanka
Samantha, ki se je v Sarajevo preselila v času študija. Takrat je živela pri muslimanski družini.
Čeprav je bila sama pripadnica judovske religije, se je med njimi spletla posebna vez. V svoji
zgodbi navaja, kako podobne so pravzaprav določene navade muslimanov in Judov. Oboji se
na nek način ravnajo po lunarnem koledarju in ne jedo svinjine. Čeprav sama pripada drugi
sekti judovske religije, se je v mestu počutila domače. Za praznike je velikokrat skupaj s svojo
prijateljico obiskala sarajevsko sinagogo. Ker je Judov na splošno v Sarajevu zelo malo, je bilo
kar nekaj težav pri opravljanju verskega obreda. Za judovsko religijo je namreč značilno, da
mora biti pri obredu navzoče določeno število moških. Muslimanska družina, ki jo je gostila v
času študija, ji je celo v hebrejščini zaželela lepe in mirne praznike, za kar je še danes zelo
hvaležna (Spletni vir 11).
»Čutila sem se neizmerno hvaležna. Počutila sem se, kot da sem obdana s svojimi ljudmi, v
svoji novi skupnosti.« (Spletni vir 11)
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Jom kipur oziroma »dan sprave« je Samantha praznovala v Sarajevu. Obrok, značilen za
judovsko kulturo, ji je pripravila družina, pri kateri je bivala. Izkušnja bivanja v družini, katerih
religija se razlikuje od tvoje, je po njenem mnenju zelo zanimiva. »Gradim mostove in
navezujem stike z ljudmi, ki postajajo šivi v odeji moje identitete,« so besede, s katerimi je
Samantha opisala svojo izkušnjo življenja v muslimanski družini v središču Sarajeva (Spletni
vir 11).
Podatka o tem, kako so Judje na območju Sarajeva praznovali jom kipur v preteklosti, nisem
našla. Kljub temu se mi zdi zanimivo, da je tradicija praznovanja praznika jom kipur prisotna
vse do danes. Če naredimo primerjavo praznovanja vseh glavnih praznikov posameznih religij,
lahko rečemo, da praznujejo na podoben način povsod po svetu. Zanimivo je, da ljudje v
Sarajevu spoštujejo tradicijo in kulturo drug drugega ter praznike praznujejo celo skupaj.
Velika noč pri Kristjanih, kurban bajram pri Muslimanih in jom kipur pri Judih so prazniki,
katerih tradicije praznovanja se med seboj razlikujejo. Gre za tri različne kulture, ki imajo
različne šege in navade. Zanimivo pa je, da so si vse omenjene religije v temeljnem sporočilu
tako enotne. Namen vsakega izmed teh praznikov je poglobitev osebne vere in očiščenje telesa.
Očiščenje telesa bi lahko predstavljal post. Prisoten pri vsakem izmed omenjenih praznikov.
Muslimanski verniki se postijo v ramazanskem času in sicer mesec dni. Po tem nastopi
ramazanski bajram, eden od dveh glavnih praznikov muslimanske tradicije. Post poznajo tudi
krščanski verniki. Strogi post verniki upoštevajo v času velikega tedna, natančneje na veliki
petek. Pomembno je izpostaviti, da post v krščanstvu zaobsega štirideset dni (od pepelnične
srede do velike noči), kjer se verniki v večini odrečejo mesnim izdelkom in alkoholu.
Pri judovski religiji se strogi post prične na večer pred praznikom jom kipur in traja več kot
štiriindvajset ur. Namen vsakega izmed omenjenih praznikov pa je tudi družinska povezanost
in zgladitev sporov. Rečemo lahko torej, da vsi trije omenjeni prazniki na ljudi vplivajo
podobno in pri ljudeh dosegajo enak namen, čeprav so v osnovi del različnih religij.
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6.2.

DAN SV. SAVE KOT SKUPNI PRAZNIK LJUDI V SARAJEVU

Dan svetega Save se praznuje vsako leto 27. januarja. Sveti Sava je bil eden največjih srbskih
svetnikov. Tradicija praznovanja tega praznika je značilna predvsem med pravoslavnimi
verniki. Zanje je pomemben predvsem zato, ker je verjel v ljudi. Skozi Boga jim je pokazal, kaj
je pomembno v življenju in jih je vodil po njihovi življenjski poti. Omenjajo ga tudi številne
pesmi ter druga umetniška dela (Spletni vir 12 ).
Praznovanje sv. Save omenjajo že v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Državna
ideologija je bila, da se praznik praznuje na območju celotne Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev kot praznik enotnosti. Pomembno je poudariti, da je bilo v tem času, okoli leta 1921,
večinsko prebivalstvo pravoslavno, zato se je tudi tradicija praznovanja omenjenega praznika
lahko obdržala (Jahić 2017: 187).
Za islamsko skupnost na območju Bosne in Hercegovine je bila ena izmed največjih vrednot že
takrat verska strpnost. Čeprav naj bi v skupni državi vladala poleg verske strpnosti tudi narodna
enotnost, pa temu ni bilo tako. Razlog za napad na verske pravice so verniki muslimanske
religije v Bosni in Hercegovini videli v uvedbi praznovanja dneva svetega Save v javnih šolah,
kamor so bili vpisani otroci vseh verskih prepričanj (Jahić 2017: 188). Uprava je poslala vsem
šolam ter njihovim ravnateljem sporočilo, v katerem je bilo vsem islamskim učiteljem verouka
prepovedano vabiti muslimanske otroke na praznovanje dneva svetega Save (Jahić 2017: 190).
Bilo je celo prepovedano objavljanje vabil na tovrstni dogodek v šolah, katere obiskujejo
muslimanski učenci (Jahić 2017: 191).
V enem izmed poročil policijske uprave v Sarajevu je pisalo, da je namen Čauševića, da je
učiteljem verouka v Sarajevu prepovedano vabljenje muslimanskih otrok na praznovanje dneva
svetega Save, saj bi praznik lahko postal priljubljen tudi pri pripadnikih muslimanske religije
(Jahić 2017: 192).
To, da praznik svetega Save velja za cerkveni in ne državni oziroma šolski praznik, je bilo
izrecno navedeno v sklepu državnega sveta. V času prve jugoslovanske države je bil ta praznik
zelo pomemben. S sklepom iz leta 1938 je bila priprava na praznik svetega Save, kot tudi
sodelovanje pri praznovanju, študentom muslimanske vere prepovedana. Argumentirano je bilo
tako, da gre za pravoslavni praznik in s tem ohranjanje tradicije pravoslavne veje krščanske
religije (Jahić 2017: 195).
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Če povzamemo praznovanje praznika svetega Save na območju Bosne in Hercegovine oziroma
natančneje v mestu Sarajevo, lahko poudarimo, da je bilo praznovanje prisotno med ljudmi
različnih veroizpovedi. Praznik, ki je bil sicer bolj pomemben med pravoslavnimi verniki, je
vključeval tudi muslimansko prebivalstvo Bosne in Hercegovine.
Zdi se mi, da so se ljudje različnih veroizpovedi na območju Sarajeva, kljub določenim
neenotnostim glede praznovanja praznika svetega Save, med seboj spoštovali in to na njihovo
medsebojno bivanje ni imelo večjih posledic.
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7. STRPNOST IN SOBIVANJE MED LJUDMI V SARAJEVU
7.1.

JE BIVANJE ŠTIRIH RAZLIČNIH VERSKIH TRADICIJ NA TAKO
MAJHNEM OBMOČJU, KOT JE SARAJEVO, SPLOH MOGOČE?

Pri pisanju diplomskega dela sem se osredotočila predvsem na način praznovanja glavnih
praznikov treh pomembnih religij, kot so muslimanska, krščanska in judovska. Raziskavo sem
prostorsko umestila v mesto Sarajevo, saj se mi zdi, da je fenomen štirih različnih tradicij na
območju Bosne in Hercegovine še danes prisoten.
S svojo nalogo sem želela ugotoviti, ali kljub razlikam, na katerih temeljijo zgoraj omenjene
religije ter s tem praznovanja njihovih glavnih praznikov, ljudje sobivajo v spoštovanju in
strpnosti drug do drugega.
Eden izmed ciljev naloge je bil potrditi hipotezi o tem, da je sobivanje in spoštovanje med vsemi
štirimi kulturami v Sarajevu živo še danes in je praznovanje štirih glavnih verskih praznikov
pri vseh omenjenih tradicijah v večini do danes ostalo nespremenjeno, enako na vseh delih
sveta.
Ker sem želela izpeljati povezavo s sedanjim časom in ugotoviti, kakšen odnos imajo verniki
različnih veroizpovedi v Sarajevu med seboj danes, sem opravila nestrukturiran intervju z 31letnim prebivalcem iz Sarajeva. Sogovornik Admir Balićevac je do nedavnega živel v središču
Sarajeva, danes pa živi s svojo ženo v Sloveniji. V pogovoru mi je zaupal zanimive izkušnje iz
svojega otroštva in mladosti ter povedal, v kakšnem stiku je bil s pravoslavno, katoliško in
judovsko kulturo, poleg muslimanske, v kateri je bil vzgojen.
Kot eno zanimivih izkušenj iz otroštva Admir navaja praznovanje božiča in velike noči. Že kot
otrok je pomagal pri pripravi na veliko noč pri svoji sosedi v večstanovanjskem bloku v središču
mesta. Še danes se spominja, kako je skupaj s sosedo, ki je bila katoliške veroizpovedi, barval
pirhe in pomagal pri pripravi ostalih velikonočnih jedi. Kot otrok je praznoval božič tako pri
katoliških kot pri pravoslavnih prijateljih. Zanimivo se mi zdi, da so se ljudje kljub različnim
veroizpovedim med prazniki združili, si pomagali in jih celo kolektivno praznovali. Še danes,
pravi sogovornik, se prebivalci v mestu družijo ter skupaj praznujejo omenjene praznike. Precej
močna tradicija v Sarajevu je po njegovem mnenju tudi katoliška, kar lahko vidimo še danes
okoli božičnega časa. Polnočnica, ki poteka pred največjo katoliško katedralo v Sarajevu, je
zelo posebna, saj se prenos svete maše snema in predvaja po televiziji. Zanimivo pa je tudi, da
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se pred cerkvijo zbere veliko število katoliških vernikov in vernikov ostalih religij. Ti se kasneje
skupaj družijo ob kuhanem vinu.
Eno izmed vprašanj, ki sem ga postavila sogovorniku, je bilo povezano s praznovanjem kurban
bajrama v Sarajevu. Kot navaja, se na dan praznika opravi posebno molitev, imenovano
»bajram namaz«. Verniki se pred molitvijo oblečejo v najlepša oblačila, ki jih imajo, ter kasneje
obiščejo svoje sorodnike in prijatelje. Ob prihodu domov se preoblečejo ter ob kavi in baklavi
poklepetajo z družino. Sledi zakol kurbana oziroma ovna ali kakšne druge živali, katerega meso
kasneje razdelijo med reveže, prijatelje, sosede in družinske člane. Zanimivost, povezana s
kurban bajramom, je tudi, da se del mesa razdeli med vernike ostalih religij. Prijatelji in sosedje,
ki niso pripadniki muslimanske religije, so prav tako prisotni pri praznovanju omenjenega
praznika. Sosedom in prijateljem kurbansko meso navadno delijo otroci, ki se ob priložnosti
lepo oblečejo. V zameno otroci dobijo denar, ki ga imenujejo »bajram banka«.
Čeprav je v osnovi praznovanje muslimanskega glavnega praznika po celem svetu enako,
obstajajo določene variacije, vezane na različne dele sveta. Admir izpostavlja dejstvo, da je
praznovanje muslimanskih praznikov enako pri vernikih na vseh delih sveta, a vseeno pravi, da
obstajajo razlike. Kot primer drugačnega praznovanja kurban bajrama je izpostavil določene
države, v katerih ne prevladuje muslimanska religija. Med njimi je Slovenija, ki onemogoča
način uboja »halal« in s tem je način praznovanja tega praznika pri nas drugačen. Določene
stvari so se v letih pri praznovanju kurban bajrama tudi spremenile. Ena izmed takšnih stvari je
oblačilo. Včasih so ljudje nosili tradicionalno obleko in pokrivalo rdeče barve, imenovano fez,
danes pa tradicija v tolikšni meri ni več ohranjena.
Glede na to, da je judovska verska skupnost v Sarajevu prisotna od 15. stoletja, sem v intervjuju
iskala tudi mnenje, kako lahko prebivalec mesta ali turist opazi prisotnost Judov v Sarajevu.
Kljub temu da je celotna judovska tradicija v Sarajevu ohranjena v zelo majhni meri, bi
prebivalec oziroma turist njihovo kulturo lahko opazil. V Sarajevu obstaja drugo največje
grobišče Judov v Evropi, ki ga prebivalci imenujejo »judovsko grobišče.« Čeprav je Judov v
Sarajevu danes precej malo, v celotni Bosni in Hercegovini le okoli 1.000, pa bi bilo krivično
reči, da so mesto kolektivno in v celoti zapustili.
Admir je kot štirileten otrok preživel vojno v Sarajevu, katere se še danes dobro spominja.
Vojna je v mestu pustila ogromno posledic, a je zanimivo, da so verski objekti ostali skoraj v
celoti nedotaknjeni.
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»Sarajevo nikoli ni pripadalo samo eni religiji,« je povedal Admir. Mogoče je tudi to razlog, da
je mesto obstalo. Vojna, ki se je zgodila leta 1992, je med seboj povezala pripadnike tako
krščanske, muslimanske kot tudi judovske vere. Ljudje so si med vojno pomagali. Prav tako so
ljudem pomagale organizacije, kot na primer Rdeči križ in Karitas, ne glede na to, kateri religiji
si pripadal (Balićevac 1. 5. 2020: ustni vir).
Zanimivo zgodbo o življenju v Sarajevu je povedala tudi Meliha Zimic v intervjuju leta 2017.
Kot sedemletna deklica je v Sarajevu doživela konec druge svetovne vojne, nato pa še
obleganje, ki je trajalo od leta 1992 do leta 1996. V svoji življenjski zgodbi se dotakne tudi
praznovanja verskih praznikov. »Vsi smo vedeli, kdo je pripadal kateri religiji, in vsi smo se
med seboj spoštovali. Veselili smo se vsakega verskega praznika – veselili smo se velikonočnih
pirhov za veliko noč, prav tako baklave in denarja za muslimanski bajram,« je v svojem
intervjuju poudarila Meliha (Spletni vir 13).
Vsako leto se je udeležila polnočnice v eni izmed katoliških katedral v Sarajevu in je na to
ostala ponosna celo svoje življenje. »To je bila resnična vrednost Sarajeva,« je v intervjuju
povedala. Vojna, ki se je začela v Sarajevu 5. aprila 1992, je po pričevanju Melihe Zimic, ljudi
v mestu le še bolj povezala. Kljub temu pa izpostavlja, da je obleganje Sarajeva mesto huje
prizadelo kot druga svetovna vojna. Sarajevski duh je po tolikem času še vedno prisoten v
mestu, to se čuti predvsem v odnosih med ljudmi. »Ne želim živeti tukaj, če ne slišim zvonjenja
cerkvenih zvonov in ezana (muslimanskega klica k molitvi) hkrati. Ker to je Sarajevo.« (Spletni
vir 13)
Glede na opravljen intervju in prebrano literaturo lahko rečem, da je sobivanje in spoštovanje
med vsemi štirimi kulturami v Sarajevu, kljub razlikam, na katerih temeljijo religije, prisotno
do danes. Tudi praznovanje glavnih praznikov vseh omenjenih tradicij je do danes ostalo v
večini nespremenjeno in podobno na vseh delih sveta. Dejstvo, da je Sarajevo kot mesto
preživelo vojno, priča o tem, da prepletanje treh različnih religij oziroma štirih različnih tradicij
mesto poveže na duhovni ravni in ga ravno zaradi svoje kulturne raznolikosti tudi bogati.
»Sarajevo ali evropski Jeruzalem« so besede, s katerimi je Admir opisal mesto, v katerem je
odraščal.
Naj zaključim z besedami Božidarja Jezernika, avtorja knjige Divja Evropa, ki se v omenjenem
citatu naveže na avtorja knjige Balkan Sketches. Citat po mojem mnenju prikazuje bistvo vseh
treh monoteizmov (krščanstva, judovstva in islama), ki se kaže v solidarnosti in spoštovanju do
drugih.
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»V dvajsetih letih dvajsetega stoletja je bil Leicester George Hornby v Sarajevu priča, kako
je bosanski kmet pravoslavne vere spustil kovanec v beraško posodo slepega muslimana,
ki je po turško sedel ob vhodu v džamijo in igral na gusle. Ob pogledu na majhne, mirne
delavnice, kjer so pomešani delali muslimani, kristjani in Židi, od katerih se je vsak lahko
namenil, kamor je hotel, v cerkev, džamijo ali sinagogo, se je spraševal, ''ali ni strpnost
največja od vseh vrlin.''« (Jezernik 2011: 277)
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8. MOLITEV – PROŠNJA BOGU
Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja dva pomena molitve. Prvi pomen je »usmerjanje
misli, prošenj k Bogu, svetnikom«, medtem ko je drugi pomen »ustaljeno besedilo nabožne
vsebine« (Spletni vir 14).
Pri molitvi gre za prošnjo, preko katere se ljudje na duhovni ravni povezujejo z Bogom.
Poznamo več vrst molitev, ki se izvajajo ob različnih priložnostih. Najpogosteje ljudje preko
molitve prosijo Boga za duhovne ali materialne dobrine, ali pa se z njo zahvalijo Bogu (Spletni
vir 15).
Delo z naslovom Prayer: A Study in the History and Psychology of Religion izhaja iz teze, da
je bistvo vsake religije ravno molitev. Ta je način, preko katerega se ljudje, kot rečeno,
povezujejo z Bogom, in je pomembna ravno zato, ker posamezniku kaže pot do Boga. Zanimivo
mnenje o molitvi je podal Novalis, namreč da je »za religijo tisto, kar je mišljenje za filozofijo.«
(Heiler 1997: 13)
Teza, ki jo zagovarja Friederich Heiler, je, da je molitev znotraj posameznih religij tista, ki
krepi vez med Bogom in verujočimi. Človek, ki veruje v Boga, vendar se duhovno ne povezuje
z njim preko molitve, ne velja za pravega vernika, navaja ta avtor (Heiler 1997: 13). Ljudstvo
se preko molitve povezuje z Bogom tako na kolektiven kot tudi na individualen način. Glede
na Heilerjevo raziskavo bi lahko sklepali, da je molitev v vsaki religiji poglavitnega pomena,
saj ljudje ravno preko nje »dosežejo kakovostno versko življenje« (Heiler 1997: 15).
Molitev je način, preko katerega se ljudje odprejo in zaupajo nečemu večjemu. Višja sila
oziroma Bog je tisti, ki pokaže pot do brezpogojne ljubezni in vere. Molitev je torej pogovor z
Bogom, ki ga verniki lahko prakticirajo posamično ali v skupini, preko govora ali misli
(Mosley, Hill 2000: 5).

»Molitev ima v sebi globoko duhovno vodilo, ki bo nas ljudi naredilo modrejše in bolj
ljubeče. Izgovarjanje molitev bo iz nas naredilo boljše ljudi, hkrati pa bo tudi svet postal
boljši prostor za naše življenje.« (Mosley, Hill 2000: 9)
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8.1.

KAJ NAM RAZODEVAJO MOLITVE?

Vsaka molitev je prošnja po Božjem objemu. Molitve vseh treh monoteizmov razodevajo Božjo
resnico in Božjo skrivnost. Boga razodevajo kot presežno, pravično, najbolj ljubečo, milostno
in vsemogočno navzočnost. Verujočemu so kažipot, po kateri naj izkusi Božjo bližino (Spletni
vir 30).
Vsem trem religijam je skupno, da je Bog stvarnik vsega. Bistvo, ki ga razodevajo vse tri
molitve, Očenaš, El-fatiha in Kol nidrej, presega okvirje vsake posamezne religije in Božje
izkustvo dviga na najvišjo duhovno raven.
Božje razodetje preko molitve čustveno krepi človeka. Molitev vpliva na duhovno zdravje,
duhovno zdravje pa, kot potrjujejo biološke raziskave, pozitivno vpliva na človekov imunski
sistem. V molitvi po besedah patra Karla Gržana človek stopi k sebi in vase, zazna Boga, mir,
tolažbo, spokojnost, ljubezen, upanje in ponižnost (Spletni vir 30).
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9. MOLITVE, KI SE IZVAJAJO OB PRAZNOVANJU
GLAVNIH VERSKIH PRAZNIKOV
9.1

MOLITEV EL-FATIHA PRI PRIPADNIKIH MUSLIMANSKE
VERE

Molitev je pri muslimanih zelo pomembna. Muslimani k Bogu oziroma Alahu molijo petkrat
dnevno, obrnjeni proti Meki, ki velja za sveto mesto islamske religije. Prva sura, zapisana v
Koranu, je El-fatiha. Vernik, ki moli petkrat dnevno, jo recitira sedemnajstkrat v enem dnevu.
El-fatiha velja za najpomembnejšo suro, zapisano v sveti knjigi muslimanov (Cornell 2013:
91).
Preden se posvetim molitvi El-fatiha, se mi zdi pomembno nameniti nekaj besed načinu in
izvajanju molitev pri muslimanih. Kot sem omenila, muslimani molijo petkrat dnevno, in sicer
ob zori, opoldne, nato pa še v popoldanskem času in zvečer. Zadnja dnevna molitev poteka pred
spanjem. Molitev lahko verujoči opravljajo doma in v mošeji. Skupno molitev navadno opravijo
v mošeji, in sicer ob petkih. Takrat se zberejo moški, ki so poleg skupne molitve deležni tudi
skupinskega govora oziroma pridige (Spletni vir 16).
Priprava na molitev obsega tri pomembne korake. Prva stvar, ki jo verujoči opravijo pred
molitvijo, je očiščenje telesa. Druga stvar, ki zadeva tako moške kot ženske, je zakritje intimnih
delov telesa. Ženske pred molitvijo pokrijejo vse dele svojega telesa, razen obraza in rok. Tretja
stvar v okviru priprave na molitev pa je postavitev proti Meki (As-Sawwaf 1997: 28).
Prav tako ima poseben namen preproga, imenovana hasurom, s pomočjo katere muslimanski
vernik opravlja dnevne molitve. Molitev se vsakodnevno prične na enak način, in sicer s klicem
v arabščini, z vrha minareta (Spletni vir 16).
El-fatiho nekateri verniki muslimanske religije imenujejo tudi »Esasu’l-Kur’an«, saj naj bi jo
tako poimenoval prerok Mohamed. Zajema »vsa najpomembnejša načela verovanja«. Recitira
se pri vsaki dnevni molitvi, kar je razlog, da ima v muslimanski literaturi še posebno ime, in
sicer »Munadžat«. Gre za izraz, ki v islamski religiji pomeni pogovor med človekom in Bogom.
Pogostost izgovarjanja prve sure je izredno pomembna, kot je pomembno čiščenje telesa
večkrat dnevno. Gre za to, da je čiščenje telesa enakovredno čiščenju duha. Muslimanski
verniki dajejo velik pomen telesni čistoči, še posebno pred molitvijo. Ker pa je prav tako
pomembna tudi duhovna oziroma notranja čistoča, se ob recitiranju El-fatihe večkrat na dan
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notranjost muslimanskega verujočega le še bolj očisti. Zanimiva je trditev, da se »človeška
narava ne more urediti oziroma umiti z eno ali dvema molitvama, ampak je potrebno nenehno
stopati pred vzvišenega Alaha.« (Spletni vir 17). Ponavljanje molitve El-fatiha ima za vero in
življenje muslimanskega verujočega izredno velik pomen.
Muslimani molijo vsako molitev v arabskem jeziku. Sama bom analizirala suro El-fatiha v
slovenskem jeziku, a se mi zdi zanimivo, da jo muslimani molijo v izvirniku. Molitev je po
mojem mnenju nekaj, kar s prevodom lahko izgubi svoj prvotni pomen, zato se mi zdi izvajanje
molitve v njeni izvirni obliki zelo pomembno.
Suro El-fatiha muslimanski verujoči recitirajo naglas in potiho. Naglas jo navadno recitirajo v
treh dnevnih molitvah, potiho pa v preostalih dveh. Zelo pomembno je, da jo citirajo na pamet,
saj »predstavlja enega od stebrov molitve.« (Spletni vir 18)
Muslimanski verujoči svojo vero in predanost izkazujejo Bogu preko molitve, saj je molitev
tista, preko katere se človek poveže z Bogom. Namen molitve, ki jo izvajajo verujoči, je vedno
duhovna povezava med njimi in Bogom. Gre za posebno vez, ki se oblikuje ravno med
molitvijo, in sicer ne glede na to, ali se moli potiho ali naglas. Molitev El-fatiha je pomembna
tudi zato, ker velja za najpomembnejšo molitev muslimanske religije in predstavlja najtesnejšo
vez med Bogom in verujočimi.
Pripadniki muslimanske religije prvo suro Korana različno poimenujejo. Zanje ima El-fatiha
zelo velik pomen glede na sporočilno moč. Nekateri jo zaradi te moči imenujejo tudi »Al-salat«,
kar pomeni molitev, ki se izvaja vsakodnevno. Za prvo suro je značilno tudi to, da se jo izvaja
le kot celoto. El-fatiha torej predstavlja tako bistvo Korana, kot tudi vseh dnevnih molitev.
Lahko bi rekli, da je El-fatiha molitev, ki predstavlja temelj oziroma podlago vere vseh
muslimanskih verujočih (Cornell 2013: 92).
SURA EL-FATIHA (v slovenščini)
V imenu Allaha, Najbolj Milostnega, Najbolj Usmiljenega
Vsa hvala Allahu, Gospodarju vseh svetov.
Najbolj Milostnemu, Najbolj Usmiljenemu.
Vladarju Sodnega dne.
Samo Tebe častimo in samo od Tebe pomoč iščemo.
Vodi nas na Pravo pot,
pot tistih, katere si blagoslovil, in ne tistih, ki so zaslužili srd, niti tistih, ki so zablodili.
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(Spletni vir 19)

Molitev po mojem mnenju izraža ljubezen do Alaha. V njej bi lahko izpostavili zahvalo, v kateri
je Alah omenjen tudi kot »Gospodar«. Gre za zahvalo Alahu, ki je Stvarnik vseh svetov, tako
sveta ljudi kot tudi sveta angelov, živali in drugih. Alah je predstavljen kot »najbolj Milosten
in Usmiljen«, in sicer tako za verujoče kot za neverujoče. Alah se v muslimanski religiji in tudi
v molitvi El-fatiha imenuje kot »Vladar sodnega dne«. V muslimanski religiji je edini, ki bo
sodil ljudem, ko bo prišel njihov čas (Spletni vir 20).
Ta del molitve v ljudeh spodbuja željo po solidarnosti, ki se izraža preko dobrih del. Naslednji
del molitve, »Samo Tebe častimo in samo od Tebe pomoč iščemo,« poudarja vero v enega
Boga, kateremu se verujoči bližajo preko molitve in h kateremu se zatekajo tisti, ki so potrebni
pomoči. V zadnjem delu molitve, »Vodi nas na Pravo pot, pot tistih, katere si blagoslovil, in ne
tistih, ki so zaslužili srd, niti tistih, ki so zablodili,« izstopa želja verujočih, da bi jih vodil po
jasni poti, ki prinaša zadovoljstvo. Navzoč pa je tudi strah pred potjo tistih ljudi, ki so Alahovo
vodstvo po poti dobrega življenja zavrnili (Spletni vir 20).
Molitvi se bom podrobneje posvetila kasneje, ko bom obravnavala njeno literarno strukturo.
Kljub temu pa se mi je zdelo pomembno na kratko povzeti misli, ki so zapisane v njej.

9.2

MOLITEV OČENAŠ PRI PRIPADNIKIH KRŠČANSKIH VEROIZPOVEDI

Očenaš bi lahko označili kot eno izmed najpomembnejših molitev v krščanski religiji. Molitev
Očenaš nekateri kristjani molijo vsakodnevno, drugi pa le ob večjih krščanskih praznikih. Gre
za molitev, ki se lahko prakticira kolektivno, pri sveti maši ali v družinskem krogu, lahko pa jo
moli vsak posameznik zase. Očenaš je molitev, ki predstavlja najpomembnejše nauke krščanske
religije, hkrati pa se preko nje »meditativno potopimo v skrivnost naše vere.« (Grün 2012: 5)
Očenaš s svojim veselim sporočilom že od začetka krščanstva na ljudi deluje pozitivno. V
zgodovini je veljal za »skrajšano verzijo celotnega evangelija.« (Grün 2012: 5) Ima pomembno
nalogo, saj verujoče vodi skozi življenje in jim pomaga, da na svoji življenjski poti ostanejo
pobožni in tako ohranjajo svojo človeškost (Grün 2012: 5). Očenaš oziroma Gospodovo
molitev verujoči molijo predvsem v veri in upanju na to, da bodo nekega dne tudi sami »deležni
duhovnega videnja.« (Grün 2012: 6)
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Gospodova molitev pomaga ljudem pri razumevanju bistva njihovega življenja ravno preko
besed Jezusa Kristusa. Očenaš naj bi verujoči molili vsaj trikrat na dan. Je zaščiteno znamenje
krščanske religije, saj Didahe nagovorijo vse kristjane judovskega porekla k tej molitvi in s tem
h opustitvi njihove molitve (Grün 2012: 6).
Očenaš je molitev, katero je Jezus Kristus podaril svojim verujočim. Gre za eno najstarejših
molitev, ki kristjane popelje v globino njihove vere. Pomembno je izpostaviti, da sta se do danes
ohranila dva različna načina Gospodove molitve. Poznamo različici molitve Očenaš po
Matejevem in po Lukovem evangeliju. Jezusove besede v tej molitvi naj bi bile bolje ohranjene
v Lukovem evangeliju, čeprav dandanes kristjani molijo Gospodovo molitev po evangeliju
evangelista Mateja. Glavna razlika je, da gre pri molitvi iz evangelija po Mateju predvsem za
to, »kaj naj bi molili«, evangelij po Luku pa daje večji poudarek načinu moljenja (Grün 2012:
7).
Kot sem že omenila, se Gospodova molitev moli tudi kolektivno. Najpogosteje kristjani molijo
Očenaš skupaj z drugimi verujočimi pri nedeljski sveti maši. Ob skupni molitvi se medsebojno
povežejo. Skupna molitev je za kristjane zelo pomembna, saj jih duhovno bogati in jim pomaga
pri razumevanju samih sebe, obenem pa v njih vzbudijo veselje. Očenaš je tudi ena izmed
najpogostejših molitev pri kristjanih. Nekateri ga molijo iz navade in tako lahko postane del
rutine. Problem ob molitvi iz navade je, da se ljudje velikokrat ne poglobijo v samo molitev.
Molitev, ki se vsakodnevno moli, lahko torej verujočemu slej ko prej pride v navado, ker
postane del njegovega življenja (Willimon, Hauerwas 1996: 7).
Po mojem mnenju molitev Očenaš pozitivno vpliva na religioznega človeka, čeprav jo v
določenih trenutkih moli iz navade oziroma rutine. Gre za to, da se ob molitvi poveže z Bogom
na globlji oziroma duhovni ravni. Seveda je globlja vez prisotna med verujočim in Bogom tedaj,
ko verujoči moli iz notranjosti svojega duha in ne iz navade.
Grün v svoji knjigi omenja tri različne razlage molitve Očenaš. Prva razlaga, vezana na Matejev
evangelij, zadeva odnos Jezusa do Očeta oziroma Boga. Molitev v tej razlagi prikazuje Božjo
izkušnjo, ki je tako materinska kot tudi očetovska. Matej razume Jezusa Kristusa kot Božjega
Sina, kar kaže tudi preko Gospodove molitve (Grün 2012: 9).
Drugo razlago molitve Očenaš Grün povezuje s temami iz evangelija. Preko molitve Očenaš
verujoči izkusijo »skrivnost njegove odpuščajoče ljubezni, ki je najčisteje zažarela na križu.«
(Grün 2012: 10) Ta razlaga Gospodovo molitev povezuje s središčem vere znotraj
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posameznika, obenem pa prikazuje, »kaj učlovečenje Boga v Jezusu Kristusu« pomeni
verujočim (Grün 2012: 10).
Tretja razlaga Očenaša pa se nanaša na izkustvo, ki je osnova vsake molitve. Matej je razumel
to molitev kot »izziv za drugačno delovanje: za delovanje, ki je zdravilno za ves svet in
premošča ter celi razpoke, ki ločujejo ljudi med seboj.« (Grün 2012: 11) Po Matejevem
evangeliju Jezus uči, kaj in kako naj ljudje, ki verujejo, molijo. Izpostavlja iskreno molitev iz
srca, preko katere naj verniki molijo tako, da zaupajo božji ljubezni (Grün 2012: 16).

MOLITEV OČENAŠ (v slovenščini)
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.
(Spletni vir 21)

Literarni strukturi ter prošnjemu delu molitve Očenaš bom kasneje namenila nekoliko več
pozornosti. Ker se mi zdi razumevanje molitve pomembno za kasnejšo literarno analizo, pa jo
bom zdaj na kratko razložila s pomočjo knjige Očenaš, Anselma Grüna.
Če se osredotočimo na prvi del molitve, ki se začne z nagovorom Boga oziroma »Očeta«, lahko
ugotovimo, da gre za nagovor, ki je bil prisoten že pri Judih in Grkih. V molitvi lahko zaznamo
intimen odnos med Jezusom in Bogom. »Oče naš, ki si v nebesih« so besede, s katerimi je
prikazana iskrena in nežna ljubezen do Boga. V nagovoru je prisotna beseda »Oče«, ki kaže na
globlji pomen in hkrati odnos med verujočimi in Bogom, ki je edinstven. Gre za odnos Boga
do kristjanov, odnos Očeta do svojih sinov in hčera (Grün 2012: 19).
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Z izrazom »Oče naš« molitev meri na Boga vseh ljudi, in na ta način poziva k solidarnosti in
medsebojni pomoči (Grün 2012: 25).
Besede »Posvečeno bodi tvoje ime«, kažejo na to, da je Bog oziroma »Oče« oseba, s katero se
lahko povežemo. Bog je hkrati oboje, »oseben in nadoseben.« (Grün 2012: 30) Nekateri si
dandanes Boga težje predstavljajo kot osebo in lažje kot neke vrste energijo (Grün 2012: 29).
Dejstvo, da si nekateri verujoči Boga ne predstavljajo kot osebo, je po mojem mnenju
razumljivo, saj ravno druga zapoved govori o tem, da naj si kristjani o Bogu ne delajo nobene
podobe (Grün 2012: 31).
Poziv »Pridi k nam tvoje kraljestvo« izraža željo po Božjem kraljestvu, katerega si želijo biti
deležni vsi kristjani. Kraljestvo, v katerem vlada Bog, je drugačno od katerega koli drugega
kraljestva. Gre za kraljestvo, ki osvobaja in v katerem kristjani živijo v poglobljeni veri v Boga.
Ta vera je tista, ki jih vodi po poti življenja, polni ljubezni (Grün 2012: 38).
Molitev se nadaljuje z besedami »Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji«. Po
mojem mnenju ta del molitve prikazuje Božjo voljo oziroma voljo Boga kot nekaj, čemur se
verujoči prepustijo. Karkoli se zgodi, naj se zgodi z Božjim namenom. O vsem, kar se dogaja
v nebesih in v zemeljskem svetu, naj odloči Bog, ki ima edini moč nad vsem (Grün 2012: 69).
Prošnja za kruh, ki je vezana na stisko kristjanov, se glasi: »Daj nam danes naš vsakdanji kruh«.
Gre za prošnjo, kateri bom kasneje posvetila več pozornosti. V tem delu molitve je izražena
stiska ljudi, saj kruh predstavlja osnovne dobrine, ki so potrebne za preživetje, izraženi pa sta
tudi vera in upanje na boljše življenje (Grün 2012: 69).
Poziv »Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom« izhaja iz naročila
verujočim, naj odpuščajo svojim sorodnikom in prijateljem. Kakor naj ljudje med seboj
odpuščajo drug drugemu, tako naj tudi Bog odpušča ljudem.
Gospodova molitev se konča z besedami: »In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas
hudega.« Gre za prošnjo, pri kateri sem mnenja, da prikazuje notranji konflikt verujočega, ki si
preko molitve želi poiskati Božjo pomoč.
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9.3.

MOLITEV KOL NIDREJ PRI PRIPADNIKIH JUDOVSKE VERE

Kol nidrej je molitev, značilna predvsem za največji judovski praznik jom kipur, vendar ne
velja za molitev v strogem pomenu besede (Spletni vir 22). To molitev verujoči molijo na
predvečer praznika jom kipur. Prvotno je bila napisana v aramejščini in je za razliko od
hebrejske različice, bolj v uporabi pri obredih aškenaških in sefardskih Judov (Spletni vir 23).
Namen začetnega dela molitve je predvsem kesanje, to da se verujoči pokesajo zaradi
neizpolnitve svojih zaobljub. Prav tako se pokesajo tudi grehov, ki so jih storili pred Bogom v
vsem letu. Kol nidrej so Judje zasnovali že v osmem stoletju, v času po njihovem prisilnem
spreobračanju v krščansko religijo. Molitev je bila v 19. stoletju izločena iz judovske liturgije,
a kmalu spet uveljavljena, čeprav v nekoliko drugačni obliki (Spletni vir 23).
Molitev Kol nidrej se poje s posebno melodijo, ki pa ni enaka pri vseh verujočih. Sefardski
Judje, ki so se po Evropi naselili iz rodne Španije, pri petju te molitve uporabljajo drugačno
melodijo kot na primer aškenaški Judje. Melodija te molitve je bila v preteklosti uporabljena
kot osnova številnih skladb (Spletni vir 23).
Molitev je posebna zaradi svoje melodije in sporočilnosti, povezane z odpuščanjem grehov.
Judje so namreč prepričani, da jim ravno iskreno kesanje na predvečer praznika jom kipur, ki
se izraža v tej molitvi, prinese Božje odpuščanje (Spletni vir 24).
Treba pa je poudariti, da je bila molitev Kol nidrej v judovstvu tudi obsojena. V judovski
enciklopediji iz leta 1904 je namreč kritično izpostavljen citat iz nje. Gre za to, da lahko nekateri
verujoči molitev razumejo »kot beg pred obveznostmi in obljubami, storjenimi v zvezi z
ostalimi ljudmi in pripadniki judovske vere.« (Anonimen avtor 1958: 2)
Ljudje lahko kršijo zaobljube zaradi različnih razlogov; bodisi nimajo moči izpeljati
obljubljenega ali pa so nanje pozabili. Kol nidrej temelji na prošnji za Božje odpuščanje zaradi
neizpolnjenih obljub in na kesanju. Kljub temu pa vsak posameznik molitev, glede na svojo
izkušnjo, vidi in razume nekoliko drugače (Anonimen avtor 1958: 2).
Če nekaj besed namenimo tudi izvoru in nastanku molitve Kol nidrej, lahko rečemo, da njen
izvor lahko povežemo z antičnim kraljestvom Babilon. Kol nidrej predstavlja neke vrste
osrednje babilonsko besedilo judovstva (Anonimen avtor 1958: 3).
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Molitev je pomembna tudi zato, ker je, kot rečeno, nastala v času prisilnega spreobračanja
Judov v druge vere. Judovskemu ljudstvu je bila dana kot priložnost, da verujoči »razveljavijo
svojo zaobljubo spreobrnjenja«, če so bili vanjo prisiljeni (Spletni vir 22).
Gre torej za molitev, preko katere se verniki spomnijo svoje vere, se v okviru zaobljube Bogu
spet približajo svojemu izvornemu izročilu ter pokesajo za prisilno sprejetje druge religije.
Tora, judovska sveta knjiga, daje velik pomen zaobljubam, kar lahko opazimo ravno pri molitvi
Kol nidrej. Za Jude je zelo pomembno sprejemanje in izpolnjevanje zaobljub, ki se v hebrejščini
imenujejo neder. Ker so zaobljube v judovski religiji tako pomembne, v njej obstaja poseben
izraz, ki zanika sprejemanje in izpolnjevanje zaobljub. Bli neder oziroma »brez zaobljube« je
izraz, ki ga Judje uporabljajo pri zaobljubah, katerih morda ne bodo mogli izpolniti (Spletni vir
22).

MOLITEV KOL NIDREJ (v slovenščini)
Vse zaobljube in prisege Bogu,
s katerimi smo se zavezali
od tega spravnega dne do naslednjega,
naj v nas za večno obveljajo.
Glej, obžalujemo in kesamo se!
Prisege ne bodo več obvezovale
in ne bodo imele nobene moči.
Naše zaobljube Bogu ne bodo zaobljube,
naše obveznosti ne bodo obveznosti
in naše prisege ne bodo prisege.
(Spletni vir 25)

Molitev Kol nidrej se na predvečer praznika jom kipur recitira trikrat. Prvič se recitira v zelo
tihem in nežnem tonu, drugič glasneje, tretjič pa najglasneje. Prav tako je pomembno, da se
molitev moli v času pred sončnim zahodom. Recitiranje molitve Kol nidrej na soboto (šabat)
ali na kakšen drug praznični dan ne zagotavlja odpustitve oziroma razveljavitve zaobljub
(Spletni vir 26).
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Če se torej vrnemo k namenu molitve Kol nidrej, lahko rečemo, da gre za molitev, katere cilj
je ohranitev zaobljub, ki jih verujoči kršijo. Gre torej za zaščito pred Božjim kaznovanjem, ki
lahko doleti vsakega judovskega vernika. Kot sem že nekajkrat omenila, je za Kol nidrej
značilna tudi posebna melodija, ki sicer variira v različnih judovskih skupnostih oziroma v
različnih sinagogah. Različice te melodije so delo različnih avtorjev. To, da se je do danes
ohranilo več različic melodije pri petju molitve Kol nidrej, kaže tudi na bogastvo judovske
literarne kulture (Spletni vir 26).
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10. LITERARNA STRUKTURA MOLITEV EL-FATIHA,
OČENAŠ IN KOL NIDREJ S POSEBNIM POUDARKOM NA
NJIHOVEM PROŠNJEM DELU
Molitev je del obreda. Gre za literarno zvrst, sestavljeno iz citatov, vzetih iz svete knjige in iz
delov besedila, ki se skozi zgodovino ohranjajo in spreminjajo (Spletni vir 27). Molitev po
mojem mnenju ne moremo literarno analizirati na enak način, kot analiziramo pesmi. Molitve
so literarna zvrst, ki ne daje posebnega pomena zvočnemu ujemanju samoglasnikov in
soglasnikov. Razlika med njimi in pesmimi je tudi v zunanji zgradbi. Pesmi so za razliko od
molitev večinoma sestavljene iz kitic, molitve pa sestavljajo verzi, ki so lahko različno dolgi.
Prav tako sem pri analizi zunanje zgradbe vseh treh obravnavanih molitev ugotovila, da niso
zapisane v eni sami obliki, kot je to značilno za pesmi.
Če se osredotočimo na molitev Očenaš, lahko rečemo, da gre za Jezusovo molitev. Kot sem že
povedala, je zapisana v Matejevem in Lukovem evangeliju. Matejev evangelij vernikom naroča,
kaj naj molijo, medtem ko Lukov evangelij naroča, kako naj molitev izgovarjajo. Čeprav je
molitev po svoji vsebini enaka v obeh evangelijih, je zanimivo, da sta različno zapisani. Sama
se bom pri literarni analizi posvetila različici molitve iz Matejevega evangelija, ki je tudi bolj v
uporabi pri kristjanih.
Zunanja forma pri molitvah je torej drugačnega pomena kot pri pesmih. Molitev zato ne bom
literarno analizirala glede na rimo in obliko kitice, kot bi naredila pri analizi pesmi. Posvetila
se bom predvsem analizi notranje zgradbe ter se pri vsaki izmed molitev navezala še na prošnji
del.
Molitev Očenaš je temeljna molitev krščanske religije, njen poglavitni element pa je prošnja po
Božjem zavetju. Molitev izraža tudi tesno povezanost med verujočimi in Bogom. To
povezanost lahko čutimo ob nagovoru Boga, v katerem je izrečena beseda »Oče«. Molitev
lahko vsebinsko razdelimo na dva dela. Prvi del se nanaša na Boga in posvečevanje Božjega
imena, medtem ko se drugi del osredotoča na človeka ter zajema prošnje Bogu, vezane na
»osebne stiske« (Grün 2012: 69).
Dogajalnega prostora in časa v molitvi Očenaš ne moremo natanko določiti, lahko pa rečemo,
da je molitev časovno in prostorsko univerzalna. Njen slog je zanimiv zaradi metaforičnosti.
»Kruh« na primer lahko razumemo kot metaforo za vse, kar v fizičnem svetu daje Bog. Prav
tako lahko »Božje kraljestvo« metaforično razumemo kot Božje zavetje, in sicer na zemlji ter
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v nebesih. Stavčnih figur, kot sta na primer ponavljanje in retorično vprašanje, v molitvi Očenaš
ni. Pojavi pa se nagovor, in sicer v začetnem delu molitve, kjer je Bog nagovorjen z besedami
»Oče naš«. Avtor molitve je Jezus Kristus, s tem da se s svojo duhovno vsebino nanaša na
Boga.
Motiv prošnje je eden izmed najpomembnejših motivov v molitvi Očenaš. Ta motiv je eden
najbolj pogostih motivov v molitvi na splošno, zato mu bom več pozornosti namenila kasneje.
V Očenašu pa bi lahko izpostavili tudi motiv Božje volje, ki ga najdemo v besedah »Zgodi se
tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji«. Motiv Božje volje je zelo pomemben, saj izraža
Božji mir in ljubezen do ljudi. Temu nasprotna je osebna volja, s katero se mora človek nenehno
boriti (Grün 2012: 58). Prav tako je v Gospodovi molitvi prisoten motiv kraljestva, ki ga v
molitvi oznanja Jezus. Božje kraljestvo nastane tam, kjer »človek ozdravi, se grbavec vzravna
in ujetnik osvobodi.« (Grün 2012: 39) Motiv kraljestva v molitvi simbolizira neke vrste prostor
ali hišo, kjer kristjani najdejo Božjo odrešitev (Grün 2012: 39).
V besedah »Daj nam danes naš vsakdanji kruh« lahko izpostavimo motiv kruha kot motiv hrane
in na splošno motiv preživetja. Možna bi bila tudi interpretacija, ki jo v svoji knjigi omenja
Grün, namreč da kruh pooseblja Boga samega. Bog je tedaj prikazan kot kruh oziroma vir
preživetja v človekovem življenju (Grün 2012: 73). Eden izmed motivov, prisotnih v molitvi
Očenaš, je zagotovo tudi motiv odpuščanja. Odpuščanje pripelje do osvoboditve od negativne
energije in je v krščanski religiji bistvenega pomena (Grün 2012: 78). Zadnji izmed motivov,
ki ga bom omenila v povezavi z molitvijo Očenaš, pa je motiv skušnjave. Skušnjava je del
človeškega življenja in hkrati posledica tega, da je človeku dana svobodna volja. Skušnjava se
zgodi človeku zaradi njegovega poželenja in ima lahko zavajajoč vpliv (Grün 2012: 86).
Grün v svoji knjigi izpostavlja tudi povezavo med posvečevanjem in zdravljenjem, kjer pravi:
»Božje ime se posvečuje, kadar človek v zrenju v Boga in spoštovanju njegovega svetega
imena ozdravi in najde pot k svojemu resničnemu bistvu.« (Grün 2012: 34)

Prva prošnja v molitvi, izražena v besedah »Pridi k nam tvoje kraljestvo,« prikazuje željo
oziroma hrepenenje po Božjem kraljestvu. Gre torej za željo, da bi Božje kraljestvo postalo čim
bolj vidno ljudem. Prav tako je zanimiva razlaga, da ima ta prošnja neke vrste politični vidik,
ki se kaže v prihodu Božjega kraljestva na zemljo, ki bo presegalo moč denarja in oblast ljudi.
Avguštin pa to prošnjo vidi kot »izraz hrepenenja po mističnem izkustvu Božjega kraljestva.«
(Grün 2012: 40) Gre za prošnjo, povezano z notranjo izkušnjo, prek katere verujoči z Bogom
postanejo eno »in po njem svobodni in celoviti in čisti in izvorni in pristni.« (Grün 2012: 55)
48

Prošnja hkrati meri na mir in spravo v življenju tistega, ki veruje in pričakuje prihod Božjega
kraljestva (Grün 2012: 48).
Naslednja prošnja, »Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji«, izkazuje željo po
prevladi Boga tudi v zemeljskem svetu, ki naj se kaže zlasti v notranjosti človeške duše. Razlika
med osebno voljo verujočega in Božjo voljo je predvsem v tem, da Božja volja ni površinska.
Božja volja vodi človeka h spoznanju Božjega bistva. Božja in človeška volja pa se medsebojno
združita takrat, ko se človek poglobi v svojo dušo. Prošnja se nanaša tudi na željo po celovitosti
življenja, ki jo verujočim podari ravno Bog (Grün 2012: 58).
Prva prošnja v drugem delu molitve se navezuje na prošnjo za kruh. Kot sem že omenila, bi
lahko kruh metaforično razumeli kot hrano oziroma način človekovega preživetja. Prošnja se
ne navezuje le na potrebe enega človeka, ampak zajema potrebe vseh ljudi. V besedah »Daj
nam danes naš vsakdanji kruh« je v množini izražena potreba po kruhu. Lahko bi rekli, da ta
prošnja izraža solidarnost. Molitev prikazuje solidarnost kot način preživetja človeštva, in ravno
skupna prošnja, v kateri se čuti iskren namen solidarnosti, bo uslišana (Grün 2012: 71).
V molitvi Očenaš je izraženo pričakovanje, da bodo verujoči iskreno odpustili svojim bližnjim,
prijateljem ter vsem ostalim. V prošnji »Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom« kristjani prosijo Boga za odpuščanje grehov. Da pa bo Bog verujočim
resnično odpustil, morajo tudi oni iskreno odpustiti tistim, ki so jih kakorkoli prizadeli. V svoji
knjigi Grün povzema Avguština, ki pravi da »človek včasih odpusti z besedami, v srcu pa ne.«
(Grün 2012: 77) Iskreno odpuščanje bližnjim je torej pogoj, na podlagi katerega lahko verniki
za odpuščanje svojih grehov prosijo Boga. Lahko bi rekli, da Bog vernikom odpušča grehe le,
če so ti enako pripravljeni narediti do soljudi. Odpuščanje ima v tej prošnji velik pomen, saj pri
njih ravno to privede do osvoboditve telesa in duha. Osvoboditev od slabih izkušenj verujočega
zbliža z Bogom, ki ga dodatno nagradi z notranjim mirom in ljubeznijo.
Zadnja prošnja, ki jo bom obravnavala v svoji literarni analizi, se navezuje na skušnjavo.
Prošnja Bogu, naj verujočih ne vpelje v skušnjavo, izkazuje predvsem željo po Božji pomoči, s
katero bodo ljudje dosegli boljše življenje. V tej prošnji verujoči prosijo Boga, naj »jim stoji ob
strani« ali pa »pomaga, da jih njihova poželenja in potrebe ne vpeljejo v skušnjavo.« (Grün
2012: 86). Skušnjava po mojem mnenju predstavlja oviro, ki jo je Bog poslal verujočim zato,
da se trudijo biti dobri in solidarni do drugih. Ravno to predstavlja tudi moč molitve, ki v
človeku budi željo, da postane boljši človek.
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Molitev oziroma sura El-fatiha, ki, kot rečeno, velja za najpomembnejšo suro muslimanske
vere, je sestavljena iz enega samega odstavka oziroma ni razdeljena na več delov. Sama se bom
pri literarni analizi osredotočila na njen zgoraj navedeni prevod.
Zunanji formi molitve ne bom posvečala veliko pozornosti, saj v njej niso prisotne glasovne
figure oziroma zvočno ujemanje samoglasnikov in soglasnikov. Prav tako sura El-fatiha ni
sestavljena iz kitic. Rečemo lahko, da jo sestavljajo verzi, ki imajo pomemben duhovni pomen.
Če se za začetek osredotočimo na naslov sure, bi ga, kot rečeno, v slovenščino lahko prevedli
kot »Pristop«. Sama razumem besedo »Pristop« kot človeški pristop k Alahu, ki v muslimanski
religiji velja za edinega Boga. Sura El-fatiha se ne nanaša na točno določen kraj in čas. Njen
pomen in vsebina sta brezčasna.
Sura El-fatiha je bila prvotno napisana v arabskem jeziku, v katerem jo muslimanski verujoči
molijo še danes. Kljub temu da obstajajo prevodi te molitve v različne jezike, pa jo muslimani
vedno izgovarjajo v izvirnem jeziku. Molitev je naslovljena na Alaha, edinega pravega Boga
muslimanske religije.
V prvem delu molitve je prisotnih kar nekaj besednih figur. Stopnjevanje oziroma klimaks
lahko opazimo v besedah, s katerimi se molitev začne: »V imenu Allaha, Najbolj Milostnega,
Najbolj Usmiljenega. Vsa hvala Allahu, Gospodarju vseh svetov. Najbolj Milostnemu, Najbolj
Usmiljenemu. Vladarju sodnega dne.« Po mojem mnenju je v tem delu sure postopno prikazana
vedno večja duhovna moč, ki jo ima Alah v očeh verujočih. Prav tako bi lahko kot besedno
figuro izpostavili ponavljanje, in sicer v besedah »Najbolj Milostnega, Najbolj Usmiljenega.«
Kljub temu da se besedna zveza ne ponovi identično, bi lahko rekli, da gre za neke vrste
ponovitev. Dejstvo, da so nekatere besede v molitvi zapisane z veliko začetnico, kaže posebno
vrsto spoštovanja do Alaha.
Motiv milosti in usmiljenja je v suri El-fatiha prisoten dvakrat. Milost in usmiljenje bi lahko
izpostavili kot primer paralelizma, besedne figure, pri katerih gre za uporabo dveh sorodnih
izrazov, ki imata enak pomen. Oba izraza opisujeta Alaha. Alah ima namreč v muslimanskem
svetu dve imeni, »Ar-Rahman (Najbolj Milosten) in Ar-Rahim (Najbolj Usmiljen)« (Spletni vir
20). Alah je Najbolj Milosten do vseh ljudi, tako verujočih kot neverujočih, Alah kot Najbolj
Usmiljen pa se obrača le na verujoče (Spletni vir 20).
Motiv Gospodarja, ki se nanaša na Alaha, je prisoten v besedah »Vsa hvala Alahu, Gospodarju
vseh svetov«. Gre za izraz, s katerim se izreka globoko spoštovanje Alahu. Motiv različnih
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svetov povezujemo z zemeljskim in rajskim svetom, s svetom v katerem bivajo ljudje, živali,
angeli in druga nebeška bitja. Motiv sodnega dne metaforično nakazuje na konec zemeljskega
življenja. Alah je označen kot edini »Vladar Sodnega dne«. Ta verz v suri El-fatiha verujoče
opominja, naj se v svojem življenju osredotočijo na opravljanje dobrih del, saj jim bo Alah sodil
na njihov sodni dan (Spletni vir 20).
V suri El-fatiha je prav tako prisoten motiv pomoči, ki se kaže v besedah »Samo tebe častimo
in od Tebe pomoč iščemo«. Alah je edini, h kateremu se verujoči zatekajo ob iskanju pomoči.
V molitvi oziroma suri sta predstavljena tudi motiv prave poti ter motiv blagoslova in zablode.
Večji del molitve je osredotočen na hvalo Alaha, zato je njen prošnji del precej manj obsežen.
Prvo prošnjo v suri El-fatiha lahko najdemo v besedah »Vodi nas na pravo pot«. V tej prošnji
se verniki obračajo na Alaha v upanju, da jim bo pomagal ostati na dobri duhovni poti. Prava
pot lahko simbolizira tudi edino pravo, muslimansko religijo. Gre torej za prošnjo, v kateri
verujoči prosijo za pomoč Alaha, saj jih lahko samo on ohranja na pravi poti, poti muslimanske
religije, ki vodi do pravega zadovoljstva in raja (Spletni vir 20).
Druga in hkrati zadnja prošnja v suri El-fatiha se deloma navezuje na prvo, saj izraža željo po
Alahovem varstvu. Ta prošnja bi lahko na neki način izražala tudi strah pred zablodo, kateri
zapadejo ljudje, ki ne želijo uvideti Alahove resnice. Gre torej za prošnjo, osredotočeno na
Alahov blagoslov, ki bo verujočim razodel pravo resnico (Spletni vir 20).
Molitev Kol nidrej se od ostalih dveh, Očenaša ter El-fatihe, razlikuje. Glede njene melodije v
je prišlo do številnih nesoglasij. Nekateri so bili mnenja, da je njen izvor skoraj v celoti povezan
z nemško srednjeveško glasbo, medtem ko so drugi temu nasprotovali s trditvijo, da gre za
melodijo judovskega izvora (Spletni vir 28).
Zanimivost pri molitvi Kol nidrej je, da se zaradi svoje melodije v različnih delih sveta izvaja
različno. Ta molitev torej ne predstavlja le duhovno bogatega besedila, ampak tudi navdušuje
skladatelje in glasbenike po svetu. To lahko začutimo ob poslušanju različic molitve, ki se poje
ob spremljavi različnih glasbenih inštrumentov (Spletni vir 28).
Če se osredotočimo na literarno strukturo molitve same, se pravi brez melodije, lahko rečemo,
da se naslavlja na Boga. To lahko vidimo že njenem začetnem delu, »Vse zaobljube in prisege
Bogu.« Molitev je časovno in krajevno univerzalna.
Čeprav je molitev posebna zaradi svoje melodije in ritma, se bom v literarni analizi posvetila
samo njeni notranji zgradbi in vsebini. Kot prvi motiv lahko izpostavimo motiv zaobljube
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oziroma prisege. Po mojem mnenju ta motiv kaže na predanost Bogu, h kateremu se verniki
obračajo v upanju na boljše življenje. Zaobljuba Bogu hkrati izraža željo verujočega po njeni
izpolnitvi, saj ga Bog za kršitev zaobljube lahko kaznuje. Drugi motiv, motiv zaveze Bogu, se
nanaša na prvega. Z zaobljubo oziroma prisego se verujoči zavežejo Bogu, da bodo to, kar si
želijo, tudi izpolnili. V molitvi je prisoten tudi motiv spravnega dne, ki se navezuje na praznik
jom kipur.
Glavni del molitve je iskreno kesanje verujočih pred Bogom za vse zaobljube, ki jih niso
izpolnili. To iskreno priznanje neizpolnjenih zaobljub lahko vidimo v besedah »Glej,
obžalujemo in kesamo se!« Te besede so eksklamacija oziroma vzklik, na kar kaže klicaj na
koncu povedi. Izražajo zavest, da je človeško narediti napako, vendar le iskreno kesanje pripelje
do Božjega odpuščanja. Navzoč je tudi nagovor, izražen z besedo »Glej«, ki jasno nagovarja
Boga. Kot osrednja motiva v molitvi Kol nidrej bi torej izpostavili motiv obžalovanja in
kesanja, ki sta temeljnega pomena za Božje odpuščanje.
Zadnji del molitve, ki se zaključi z besedami »Naše zaobljube Bogu ne bodo zaobljube, naše
obveznosti ne bodo obveznosti in naše prisege ne bodo prisege,« lahko razumemo kot neke
vrste zanikanje. Te verze bi lahko razumeli tudi kot ponovitev, saj so v njih uporabljene enake
besede kot prej.
Po mojem mnenju zadnji del molitve prikazuje globljo povezanost med Bogom in verujočimi.
Gre za to, da zaobljube, obveznosti in prisege verujočih ne bodo več bremenile, saj jih bo
njihovo iskreno kesanje, ker jih niso izpolnili, preseglo. To bo verujoče dvignilo na višjo
duhovno raven, ki se bo odražala v globlji povezanosti z Bogom.
Eden izmed pomembnih delov molitve je prošnji del. Prošnjo izražajo besede: »Vse zaobljube
in prisege Bogu, s katerimi smo se zavezali od tega spravnega dne do naslednjega, naj v nas za
večno obveljajo.« V tem delu molitve verujoči prosijo Boga za pomoč pri izpolnjevanju
zaobljub, h kateremu so se zavezali v želji, da jih v naslednjem letu izpolnijo. K Bogu molijo z
namenom, da bodo v času med obema dnevoma sprave, letošnjim in naslednjim, izpolnjevali
zaobljube ter utrdili svojo vero v Boga.
Tako kot vsaka pesem tudi vsaka molitev izraža neko idejo. Ta ideja je pri vseh treh molitvah
njihovo temeljno sporočilo. Ker pa je za razumevanje ideje v molitvi potreben globlji vpogled,
ji bom nekoliko več prostora namenila v naslednjem poglavju, v katerem bom obravnavala
podobnosti in razlike med molitvami Očenaš, El-Fatiha in Kol nidrej.
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11. PRIMERJAVA PODOBNOSTI IN RAZLIK MED
POSAMEZNIMI MOLITVAMI
Vsaka izmed obravnavanih molitev nagovarja Boga in izraža prošnje, preko katerih bodo
verujoči, tako pripadniki krščanske kot tudi muslimanske in judovske religije, spoznali resnično
Božje razodetje in poglobili svojo vero v Boga.
Vsaka molitev ima poglaviten pomen znotraj posamezne religije. Bistvo vsakega izmed treh
monoteizmov se kaže tudi v omenjenih molitvah. Te se motivno med seboj sicer razlikujejo,
vendar na verujočega človeka delujejo na podoben način.
Razlika, ki jo lahko izpostavimo med judovsko molitvijo Kol nidrej ter preostalima dvema, je
predvsem v melodiji, ki je navzoča pri izvedbi molitve. Prav tako se molitev Kol nidrej moli le
na predvečer praznika jom kipur, medtem ko sta molitvi Očenaš in El-fatiha prisotni v
vsakodnevnem življenju kristjanov in muslimanov. Očenaš in El-fatiha sta molitvi, ki se molita
kolektivno, pri sveti maši in v mošeji, ter individualno, preko osebnega nagovora Boga.
Največjo hvalo Boga izraža muslimanska molitev El-fatiha, ki še posebej poudarja, da je Alah
»Najbolj Usmiljen, Najbolj Milosten«.
Očenaš velja je edino izmed obravnavanih molitev, ki poudarja pomembnost odpuščanja
(odpuščanje dolgov in odpuščanje dolžnikom). Pri El-fatihi lahko z vidika odpuščanja vidimo,
da so tisti, ki so na svoji poti »zablodili«, izgubljeni, Očenaš pa daje upanje tistim, ki se za svoje
grehe pokesajo.
Vsebinska razlika med molitvijo Kol nidrej ter molitvama Očenaš in El-fatiha je predvsem v
tem, da je v molitvi Kol nidrej poudarek na zaobljubah, ki jih človek daje Bogu za čas od
praznika jom kipur, do tega praznika naslednje leto. Pri molitvah Očenaš in El-fatiha pa je
poudarek predvsem na čaščenju Boga, njegove dobrote, usmiljenja, pravičnosti ter tudi na
prošnjah. Prošnje se v molitvah nanašajo na dobrine zemeljskega sveta ter na željo po Božjem
vodstvu skozi življenje.
Vsaka izmed molitev nagovarja Boga. Bog je v vsakem monoteizmu predstavljen kot edini
pravi Stvarnik neba in zemlje, zato bi to lahko izpostavili kot skupno točko vseh treh molitev.
Menim, da je namen vsake molitve Božje razodetje, preko katerega se v verujočem človeku
odpre duhovna oziroma poglobljena notranja stran, ki daje izkustveno doživetje Boga.
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Ideja oziroma sporočilo molitve je v človeškem dojemanju Boga kot resničnega Stvarnika, ki
bo verujoče nagradil z resničnim Božjim izkustvom, če bo vera v njihovi duši iskrena in trdna.
V vsaki obravnavani molitvi je prisotna globoka vez med Bogom in verujočimi, katero je moč
začutiti le ob poglobljenem in mirnem branju molitev.
Zaključim lahko, da literarna analiza molitve zahteva poglobljeno branje, saj se v molitvah za
besedami skriva celovit pomen. Molitev po mojem mnenju na človeka deluje kot pesem, ki v
notranjosti vzbudi nešteto čustev. Razlika je le v tem, da molitev v verujočem človeku razvname
željo po Božjem izkustvu in da se ta prek nje poglobi v svoje bistvo.
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12. ZAKLJUČEK
Z diplomskim delom sem želela predstaviti oblike sobivanja treh monoteističnih religij,
krščanstva, judovstva in islama. Ker bi bila raziskava vseh treh monoteizmov v njihovem
celotnem obsegu preobsežna, sem se osredotočila na tri glavne verske praznike, ki predstavljajo
pomemben del vsakega izmed njih.
V svoji raziskavi sem se osredotočila na mesto Sarajevo, kjer pripadniki krščanske (pravoslavne
in katoliške), judovske in muslimanske religije bivajo že stoletja. V Sarajevu, ki je znano tudi
kot »evropski Jeruzalem«, soobstajajo ti trije monoteizmi, ki temeljijo na treh različnih
absolutnih resnicah.
V diplomskem delu sem postavila dve hipotezi, vezani na etnološki kontekst. V prvi hipotezi
sem predvidevala predvsem to, da se praznovanje glavnih verskih praznikov v posameznih
religijah do danes v večini ni spremenilo ter da so bile navade in šege pri praznovanju teh
praznikov v osnovi enake v vseh delih sveta. Čeprav sem osredotočila na praznovanje glavnih
verskih praznikov v Sarajevu, sem v pogovoru s sogovornikom Admirjem ugotovila, da šege
in navade pri praznovanju glavnih muslimanskih praznikov ostajajo v večji meri enake širom
po svetu. Dejstvo, da praznovanje krščanske velike noči poteka na podoben način tako v
Sarajevu kot v Sloveniji, priča o tem, da se tudi praznovanje velike noči v osnovi ne spreminja.
Prav tako je praznovanje judovega praznika jom kipur v osnovi enako povsod po svetu.
V etnološkem delu diplomskega dela sem postavila tudi drugo hipotezo, da je sobivanje in
spoštovanje med pripadniki vseh treh religij v določeni meri prisotno vse do danes. Čeprav je
moja raziskava temeljila na praznovanju glavnih verskih praznikov v Sarajevu, lahko rečem, da
je sobivanje med monoteizmi mogoče. Potrditev sem našla tudi v pogovoru s sogovornikom, ki
je z lastnimi spomini na praznovanje vseh treh praznikov v Sarajevu potrdil spoštovanje med
kristjani, muslimani in Judi.
Literarno-religiozni kontekst diplomskega dela zajema literarno analizo molitev Očenaš, Elfatiha in Kol nidrej. Gre za najpomembnejše molitve, ki so pri obravnavanih treh praznikih
bistvenega pomena.
Z literarno analizo molitev sem želela prikazati njihovo strukturo in vsebino. Pri tem sem se
osredotočila na prošnji del kot osrednji del molitve. Nekaj pozornosti sem namenila tudi
glavnim temam v molitvah, posameznim figuram in večjim besednim sklopom.
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Glavna hipoteza, ki sem si jo postavila ob pisanju diplomskega dela z literarno-religioznega
vidik, je povezana s sporočilom molitev. Hipotezo o tem, da se verujoči v vseh treh molitvah
obračajo na Boga s podobnim namenom, lahko potrdim, saj vsaka molitev nagovarja Boga ter
verujoče povezuje z Bogom.
Naj svoje diplomsko delo zaključim z mislijo sv. Frančiška Asiškega, ki jo razumem kot most,
ki povezuje ljudi različnih religij na istem prostoru v njihovih praznovanjih in molitvah, in to v
dobro vseh:
O Bog, daj mi moč, da sprejmem
tisto, česar ne morem spremeniti,
daj mi pogum, da spremenim tisto,
kar lahko spremenim, in daj mi
modrost, da razlikujem to dvoje!
(Spletni vir 29)
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SUMMARY
In this work I wanted to present the possibilities of coexistance within three different
monoteistic religions, Christianity, Judaism and Islam. Since the study of all three monoteisms
in their entire volumes would be too extensive, I focused mainly on the three main religious
holidays that form part inside each of the religions.
In my research I focused on the city of Sarajevo, where people of the Orthodox, Catholic, Jewish
and Muslim traditions lived for centuries. Sarajevo, which is also known as »european
Jerusalem«, enables the coexistence of three different monoteisms, that are based on three
different absolute truths.
In this work, I set myself two hypotheses, related to the ethnological context. In one of the
hypotheses I mainly referred to the fact that the celebration of major religious holidays inside
of every individual tradition has not changed to this day, and that the habits and customs in
celebrating these holidays are in their base the same in all parts of the world. Despite the fact,
that in my work I focused on the celebration of the main religious holidays in Sarajevo, I found
out through a conversation with my interlocutor Admir that the customs and habits of
celebrating the main Muslim holidays remain largely the same in the whole world. The fact that
the celebration of Christian Easter takes place in a similar way in Sarajevo as also in Slovenia,
testifies to the fact that the celebration of Easter does not change due to the geographical
context. The base of celebrating the jewish holiday Yom Kippur is also similar in all parts of
the world.
Within the ethnological context of this work, I also focused on the hypothses that coexistence
and respect between members of all three religions is to some extent present to this day. Despite
the fact that my work was mainly based on the celebration of three religious holidays in
Sarajevo, I can say that coexistence between all three monoteisms is possible. I came to such a
statement mainly through a conversation with my interlocutor who showed me, through his
own memories of celebrating all three holidays in Sarajevo, the possibility of coexistence and
co-respect between all four cultures.
The literal-religious context of my work focuses mainly on the literal structure of the prayers
»Our Father«, »El-Fatiha« and »Kol Nidrei«. Those are the three main prayers, which are
essential within all three mentioned holidays.

57

With the literal structure in the prayers, I wanted to show their content analysis and internal
composition. Within the literal structure, I focused primarily on the request as the central motive
of the prayer. I also put some focus to the main topics in the prayers, word figures and the
analysis of the content itself, within individual quotes.
The main hypotheses I set myself in a relation to the literary-religious aspect, was related to the
message in the prayers. I can confirm the hypotheses that believers turn to God in prayer with
a similar purpose, because according to my research, each of the mentioned prayers persuades
God, and shows love between believers and God.
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