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UVOD

Janez Janžekovič je slovenski filozof in duhovnik. Kljub temu da je njegova filozofska
misel v 20. stoletju v slovenski družbi in Cerkvi močno odmevala, doslej še ni nastalo
nobeno zaključeno delo o njem. Ob stoti obletnici njegovega rojstva leta 2001 sta bila
dva simpozija, ki sta na svoj način zaobjela njegovo življenje in misel: eden na Rebrci
pri Železni Kapli, drugi pa na Teološki fakulteti v Ljubljani. Ob teh simpozijih sta
nastala dva zbornika; ob prvem Janez Janžekovič: filozof v predavalnici – filozof v
življenju, ob drugem pa Mislec in kolesja ideologij.
Janez Janžekovič se je rodil 4. marca 1901 v vasi Zagojiči v župniji Sv. Marjeta niže
Ptuja (Gorišnica). Gimnazijo je obiskoval v Mariboru. Maturiral je leta 1921. Leto dni
je kot bogoslovec študiral teologijo v Mariboru in nato od leta 1922 do 1929 teologijo in
filozofijo na Katoliškem inštitutu v Parizu. Po končanem študiju, duhovniškem
posvečenju in kratki dobi kaplanovanja je poučeval filozofijo na Visoki bogoslovni šoli
v Mariboru od leta 1933 do 1938, potem pa na Teološki fakulteti v Ljubljani vse do leta
1977.
Zelo izčrpno je obdelal nekatere francoske mislece: Meyersona, Bergsona, Blondela,
Marcela in Sartra. Veliko pozornosti je posvečal tudi domačim filozofom, predvsem
Ušeničniku in Vebru. V dialogu je bil tudi z novejšimi religiologi, na primer z
Roterjem, Kerševanom in Hribarjem. Bil je prijatelj profesorja Stanka Cajnkarja. Rafko
Valenčič je zapisal, da je Janžekovič »pripadal novosholastični filozofski smeri,
obogateni s humanizmom in personalizmom,« (Valenčič 1988, 8) Petkovšek pa
poudaril, da Janžekovič ni svojih učiteljev le posnemal, ampak je stvari sam osebno
domislil in se o njih osebno prepričal: »Stara spoznanja je bogatil z novimi – Vetera
novis augere!« (Petkovšek 2011, 19) Stres navaja, da je najpomembnejši njegov
prispevek k odnosom med krščanstvom in marksizmom (Stres 1976, 5). Umrl je 9.
marca 1988 v Ljubljani.
To magistrsko delo ustvari pregled Janžekovičeve antropologije, etike in politike.
Vsaka tematika zajema svoj del, vendar se ti deli med seboj sistematično povezujejo in
dopolnjujejo. Vsebinsko sledi Janžekovičevi filozofski misli, ki je v osnovi tomistična,
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neosholastična, a jo sam predstavi na razumljiv in preprostemu človeku domač način.
Uporabi veliko primerov in pogosto se zateče k evangeliju.
V prvem delu se bomo posvetili antropologiji. Najprej bomo pregledali nekaj temeljnih
spoznavoslovnih pojmov in misli, kolikor je to potrebno, da bomo razumeli
Janžekovičevo antropologijo. Nato bomo prešli na vedenje o človeku, in sicer bomo
ugotavljali, kaj je človek posebnega glede na preostalo stvarstvo in druga živa bitja.
Omejili se bomo na posebnosti, ki jih najdemo v njegovem razumu, in tiste, ki iz njega
izhajajo: to so človekov govor oz. jezik, čut za umetnost in Boga, svobodna volja in
človekova družbenost. Naposled bomo opisali še meje, ki so postavljene človeku. To so
bodisi meje človekove svobodne volje bodisi meje njegovega razuma. Ob koncu prvega
dela se vprašamo, kakšen je smisel in namen človekovega življenja. Odgovor, ki je biti
dober človek, iščemo na človeški pa tudi na krščanski ravni. Ne bomo pa razmišljali, kaj
konkretno to pomeni.
Delček konkretizacije tega najdemo v drugem delu magistrske naloge, kjer se bomo
dotaknili Janžekovičevega pogleda na etiko. Izhajali bomo iz temeljnega sholastičnega
etičnega načela, ki je: »Delaj dobro, ne stori nič slabega!« Naposled pa se bomo
dotaknili nekaj točk Janžekovičeve etike, ki izhajajo iz evangeljskega nauka: o odnosu
do bogastva, častihlepnosti, oblastiželjnosti, o ljubezni in farizejstvu ter o smislu
trpljenja. Te točke so le nekatere izmed mnogih tem, ki jih je Janžekovič obširno
obdelal v različnih člankih in predavanjih. Izbrali smo jih, ker jih je pogosteje
obravnaval in ker so obenem še vedno aktualne.
V tretjem delu magistrske naloge o politiki bomo najbolj očitno uvideli to, kar je zapisal
Stres, da Janžekovičeve razprave »dokazujejo, da je naš slovenski filozof zelo od blizu
spremljal življenje svojega naroda, čutil njegov civilizacijski in kulturni utrip in se ni
pomišljal svoj čas in moč razuma uporabiti za osvetljevanje perečih vprašanj in
ozaveščanje sonarodnjakov.« (Stres 1979, 125) Zato je Janžekovičevih zapisov o
politiki veliko. Mi se bomo omejili na dve osnovni temi: pisali bomo o narodnosti in o
marksizmu. Znotraj prve opredelimo pojme narod, domovina in država ter dolžnosti do
naroda. Posebej bomo obdelali dolžnost do vojskovanja. Vrhunec pa doseže v pogledu
na slovenski narod in njegovo združitev z drugimi slovanskimi narodi v Jugoslavijo.
Tematika je pereča, ker je odnos do naroda in s tem narodna zavednost Slovencev danes
na preizkušnji. V razdelku Marksizem in krščanstvo bomo odprli nekaj perečih vprašanj
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glede odnosa krščanstva do marksizma in socialistične oblasti. Opozorili bomo, da je
imel Janžekovič sprva do marksizma in komunizma izrazito odklonilno mnenje.
Vzdržali pa se bomo iskanja globljih vzrokov za kasnejšo spremembo. Janžekovičeva
srečanja s komunističnim režimom bomo zaokrožili v vprašanju dialoga in se omejili na
primer tedanjega šolstva in učiteljev. V političnih razmišljanjih se bomo pogosto vrnili
k etiki, saj je po eni strani Janžekovičevo politično udejstvovanje posledica moralnega
čuta do rojakov, po drugi strani pa vidi v etiki možnost za sodelovanje dveh na videz
povsem različnih nazorov, kot sta krščanstvo in marksizem. Njegovo misel in dejanja
bomo skušali predstaviti in razumeti v duhu njegovega časa, kar nam je lahko v pomoč
tudi pri razumevanju sedanje družbene situacije.
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1. ANTROPOLOGIJA

V Filozofskem leksikonu (FL) opredeli Janez Janžekovič antropologijo takole:
»Antropologija je znanost o človeku, ki obsega dve skupini ved, naravoslovno in
modroslovno. Prva obravnava človeka kot del žive narave, raziskuje njegov razvoj in
izvor, opisuje delovanje njegovega telesa. Druga se sprašuje, kaj je bistvo človeka, kaj
je smisel in naloga njegovega življenja, kakšen naj bo njegov odnos do narave, do
sočloveka, do Boga.« (FL 18) Janžekovič se je kot filozof spraševal o drugem, to je
bistvu človeka, njegovem smislu in nalogi.
Na podlagi njegovih spoznavoslovnih misli in antropoloških del bomo videli, kakšen je
njegov pogled na človeka iz te perspektive. Srečali se bomo s sholastično opredelitvijo
človeka in osmišljenjem življenja, kar lahko izpade preveč uniformno. Zato imejmo v
mislih, da Janžekovič nikoli ni izpustil izpred oči konkretnih oseb in njihovih potreb.
Takole je zapisal Albin Kralj: »Vedno je ostal zvest le svoji ideji osebe, ki pa zaradi
težnje po osmislitvi konkretne človekove osebe v vsakdanjem in družbenem življenju
presega zgolj filozofsko funkcijo in je bolj kakor ideja neke vrste perspektiva, metoda,
zahteva, življenjsko stališče, miselna drža.« (Kralj 2002, 67)

1.1

Spoznavoslovje – izhodišče za antropologijo

Izhodišče Janžekovičeve filozofije je nauk o spoznanju – spoznavoslovje. Potreben je
razmislek o tej filozofski disciplini, saj šele na podlagi spoznavoslovja lahko gradimo
njegovo filozofijo. Posebej to velja, preden se odpravimo na področje antropologije.
Nujno je, da se dotaknemo nekaj temeljnih spoznavoslovnih pojmov in dognanj, ki jih
razvija Janžekovič. Pri antropologiji je namreč človek tisti, ki spoznava in ki je spoznan.
Zato se je potrebno vprašati, kaj človek sploh lahko spozna, kakšen je domet njegovega
spoznanja, obenem pa tudi, kaj lahko rečemo o predmetu spoznavanja.

4

Pri antropologiji je človek subjekt in objekt hkrati. Ko bomo obravnavali del
spoznavoslovja, ki govori o tem, kaj, koliko in kako lahko spoznamo, bomo ujeli dve
muhi na en mah: skušali bomo razložiti, kako subjekt odkriva objekt, in s tem, ko bomo
spoznali to – kolikor bomo lahko spoznali –, bomo tudi raziskali del objekta samega.
Kako naj sicer govorimo o človeku, če ne vemo niti, kdo je tisti, ki spoznava in koliko
lahko spozna? Za antropologijo je še bolj kot za druge veje filozofije potrebna
avtorefleksija, zato je toliko bolj pomembno, da imamo prečiščene spoznavoslovne
temelje.

1.1.1 Definicija spoznavoslovja

Janžekovič predstavi v Filozofskem leksikonu spoznavoslovje kot vejo filozofije takole:
»Spoznavoslovje (kritika, noetika, spoznavna teorija) rešuje vprašanje, kaj je resnica,
kako in koliko nam je dostopna.« (FL 90) Če resnico opredelimo kot adaequatio
intellectus et rei, tj. skladnost spoznanja z objektom, odgovarja ta disciplina na
vprašanje, koliko se naše prepričanje sploh more ujemati s stvarnim stanjem, ugotavlja
Janžekovič v razpravi Osnove spoznavoslovja (OS 9). Je torej ena temeljnih disciplin
filozofije, ki etimološko pomeni ljubezen do modrosti. Takole je bralcem Filozofskega
leksikona preprosto razložil Janžekovič: »Po gr. filein=ljubiti, in sofia=modrost.« (FL
90)

1.1.2 Zavrnitev skepticizma ali resnica nam je dostopna

Janžekovič, ki vso svojo filozofijo gradi na temelju spoznavoslovja, je sam na obe prej
zastavljeni vprašanji (ali je človek zmožen spoznati resnico in ali je mogoče spoznati
stvari, ki so drugačne od spoznavajočega osebka) odgovoril pritrdilno. S tem je sebe
brez dvoma označil za realista. To je zelo jasno izrazil v spoznavoslovni študiji
Potopljeni v skrivnost (PS): »Hote in vede se odločam, kljub pomanjkanju popolne
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razvidnosti, za premišljeni realizem.« (PS 321) Da bomo popolneje razumeli njegovo
odločitev za realizem, najprej poglejmo, s katerimi argumenti je zavrnil skepticizem.
V skepticizem zaide nekdo, ki zaradi nekega razloga začne dvomiti v možnost
kakršnega koli spoznanja, celo v spoznanja, ki so za preprostega človeka povsem
razvidna. Skeptik se ne more več zanesti ne na razum ne na čute. Janžekovič teoretično
zavrne tako držo kot logično nemogočo in nesmiselno. Takole pravi: »Skeptik dvomi o
razumu, ker o nečem ne dvomi: ne dvomi, da je resnica samo ena; ne dvomi o resnici,
da ista stvar ne more obenem in v istem oziru biti in ne biti, biti takšna in ne biti takšna.
Skeptik torej pozna in priznava resnico; če bi je ne poznal, bi sploh ne mogel postati
skeptik.« (SŽ 6) Tudi sv. Avguštin se je sam v sebi boril s skepticizmom. Naposled je
uvidel, da če spoznamo le to, da tisti, ki se moti, je, smo s tem rešili možnost spoznanja
resnice (OS 14).
Skepticizem se zdi Janžekoviču nemogoč tudi praktično, v vsakdanjem življenju:
»Popoln skeptik, ki bi skušal biti dosleden, bi bil v vsakdanjem življenju nemogoč, ker
bi prav ničesar ne smel trditi […] Ne more in ne sme dokazovati svojega mnenja ne
zavračati nasprotnikov, kajti kdor ima svoje dokaze za resnične, ni skeptik.« (SŽ 7) Na
drugem mestu Janžekovič opozori na nekaj usodnih posledic za življenje, če bi
prevladala skepticistična drža: »Če bi se recimo izkazalo, da imajo prav popolni
skeptiki, tedaj resnice sploh ne bi iskal, in sicer na nobenem področju, ne na
znanstvenem ne na modroslovnem ne na verskem ne na družbenem, zanimal se bom
zgolj za vsakdanje nasvete, kako bi si najudobneje uredil življenje.« (OS 9)
Janžekovič ni samo logično in praktično zavrnil skepticizma, ampak je v nadaljevanju
dokazal, da je moč doseči nasprotno. To pa je posebej pomembno za naše poglavje o
antropologiji, saj je s tem povedal nekaj za človeka zelo pomembnega: človek je
zmožen spoznanja, zmožen je uvideti resnico. Poglejmo, na kakšen način se dokoplje do
te resnice. Janžekovič trdi, da so v svetu »resnice, ki so vidne same po sebi, tako da jih
ni treba dokazati; to so temelj vseh dokazov, na njih stojijo zgradbe vseh znanosti […]
Nekaterim izmed njih pravimo načela.« (ŽR 34) V istem članku Zgradba življenjskih
resnic (ŽR 34) predstavi najosnovnejše načelo, ki je temelj, na katerem je moč graditi
druga načela. To je načelo protislovja: »Nič ne more obenem biti in ne biti.« Iz tega
načela lahko izvedemo še druga načela. Na primer: »Celota je večja kakor njen del.« Iz
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slednjih pa izvajamo in izpeljujemo vedno več doslej neznanih resnic (ŽR 34). Podobno
beremo tudi v knjigi Smisel življenja (SŽ 7–8).

1.1.3 Zavest, razvidnost in izvestnost ter njihov pomen za
antropologijo

Načela so torej spoznanja, ki jih ni potrebno preverjati. Da pa lahko govorimo o pravem
spoznanju, je nujno, da se spoznanja zavedamo. Pri mišljenju se dogajata dva procesa:
misel sama in obenem zavedanje te misli. Janžekovič to predstavi tako: »Isti duh, ki zre
resnico, hkrati opazuje svoje umsko gledanje in vidi, da je dojel resnico […] Duh, ki
nekaj vidi, obenem vidi, da vidi.« (SŽ 8–9) To zmožnost popolne povratnosti, popolne
refleksije, tega drugega notranjega ‘pogleda’, ki spremlja sleherno misel in sleherni
dražljaj, imenujemo zavestnost, zavest (SŽ 9). To pa je tudi ključno za razmišljanje o
človeku. Zavest je po eni strani povsem notranja, le del človeka, po drugi strani pa je
napolnjena s tem, kar od zunaj pride vanj. Janžekovič v knjigi Smisel življenja s
prispodobo opiše, kako razume zavest: »Zavest ni prazna. Napolnjuje jo vse, česar se
zavedam, za kar na tak ali drugačen način vem […] Jaz sam sem obenem filmski trak,
platno in edini gledalec, ki opazuje, kaj se odigrava na tem platnu. Kakor hitro neham
biti to, se vsa predstava razblini v nič. V vsakdanjem življenju imenujem tak dogodek
nezavest ali globoko spanje.« (SŽ 69)
Pri zavesti imamo stanje, ki ga po sholastični tradiciji imenujemo razvidnost, latinsko
evidentia (FL 232). Razvidnost pomeni, da smo neko resnico spoznali tako, da obenem
vidimo, da smo jo spoznali. Je nekaj najbolj pomembnega za področje spoznavoslovja.
Razvidnost je tista, ki daje trdnost človekovemu razmišljanju in spoznavanju nasploh.
»Je takšno javljanje resnice, ki izsili umsko privolitev.« (FL 232) Zato taka resnica ne
potrebuje dokazov. Pravzaprav je ni mogoče dokazati, »pa ne zato,« razloži Janžekovič,
»ker bi bila tako odmaknjena, da bi je niti z dokazom ne mogli doseči, marveč zato, ker
nam je bliže, kakor bi nam jo mogel približati najboljši dokaz.« (SŽ 9–10) Takole
Janžekovič nadaljuje razmišljanje o razvidnosti: »Več kot [duhovno, umsko ne čutno]
videti in vedeti, da vidim, ni mogoče. Vse spoznavno prizadevanje gre prav za tem in
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edino za tem, da nekaj uvidimo. Skeptik dvomi, ker ne ve, ali prav vidi, ali se mu le
dozdeva, da je tako. Kdor pa vidi, da prav vidi, ne more in ne mara dvomiti.« (SŽ 9)
Prav to je želel povedati Descartes, ko je rekel: »Mislim, torej sem.« S tem spoznanjem
je rešil vprašanje resnice in našel gotovost. Janžekovič je razmišljanje še podkrepil:
»Razvidne sodbe, to je, primeri, ko kako resnico vidimo tako, da obenem vidimo, da jo
vidimo, so najgloblje, brezpogojno zanesljive osnove, ki nosijo vso zgradbo človeškega
znanja. Prav s temi začnemo dokazovati tiste, ki jih ne vidimo neposredno.« (SŽ 10)
Janžekovič verjame, da je v razvidnosti našel gotovost in resnico.
Razvidnost rodi v tistem, ki jo doseže, posebno stanje, ki mu pravimo izvestnost. To je
stanje razuma, ki se oklepa resnice zato, ker jo vidi. Ta izraz v vsakdanjem življenju
pogosto zamenjamo z izrazom gotovost, lahko tudi neizpodbitnost, nedvomnost, vendar
nam ti izrazi ne povedo vsega. Imajo enak pomen kot prepričanost. Prepričanje pa more
biti tudi krivo (OS 16–17) 1. »Če nihče v nekaj ne dvomi in če nihče ne more ‘izpodbiti’
neke resnice, še ni nujno, da je to resnično. Izvestnost pa ni brez resničnosti.« (FL 128)
Vse, kar nam je gotovo, mora biti nekako razvidno, bodisi neposredno, bodisi posredno
po dokazu (SŽ 10).
Bistveno za naše razmišljanje je spoznanje, da človek more spoznati resnico. Janžekovič
je vzneseno zapisal: »Človek je, če hoče, nezmotljiv! Saj, kar mu je razvidno, je
brezpogojno resnično!« (SŽ 11) S tem razmišljanjem smo pokazali, da je mogoče
spoznati resnico in zavrnili skepticizem. Človek ni le postavljen v vesolje, vržen vanj
brez vsakršne moči in vpliva nanj. Če ga namreč niti spoznati ne bi mogel, kako bi
mogel nanj vplivati, biti aktiven. Ostal bi brez temelja, brez vrednosti in brez
poslanstva. Janžekovič reši človeka s tem, ko ga naredi sposobnega soustvarjati ta svet2.

1

Čeprav Janžekovič razloži, da izraz gotovost ni najbolj primeren, ga bomo odslej uporabljali, saj ga
uporablja sodobna filozofija. Imejmo pa v mislih Janžekovičev poudarek, da gotovost ni zgolj
prepričanje.
2
To, da presežemo skepticizem, ni pomembno le za filozofijo in antropologijo, ampak tudi za vero. Po
judovsko-krščanskem prepričanju je Bog ob stvarjenju človeku podaril možnost, pravico in dolžnost, da
upravlja stvarstvo: »Bog je rekel: ‘Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje
naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!’[…] Bog ju je
blagoslovil in Bog jima je rekel: ‘Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!’« (1 Mz 1,26.28)
Človek ima nalogo, da skrbi za stvarstvo in Bog človeku vedno podeli tudi sredstva, s katerimi more
izvrševati svojo nalogo. Upravičeno torej sklepamo, da človek ima zmožnost spoznanja, ki ga za svojo
nalogo nujno potrebuje. Tudi Janžekovič sam na nekem mestu ugotovi, da skepticizem ni združljiv z
vero: »Skepticizem je nevarno duševno stanje, ki je v doslednem človeku komaj združljivo z vero.« (SŽ
5–6)

8

1.1.4 Način spoznavanja in odločitev za kritični realizem

Janžekovič se je torej po doslednem premisleku odločil zavrniti skepticizem. Resnico
smo po njegovem sposobni spoznati. Ostane pa nam vprašanje, do katere mere in kaj
lahko spoznamo, kako je s spoznanjem sveta in stvari v svetu. Glede tega je realist.
Zaveda se, da smo s tem ko smo sesuli skepticizem, rešili človeka, nismo pa rešili
njegove vsakdanje situacije. Človek se namreč še vedno pogosto moti, znanost pa daje
le »začasne« odgovore, ki jih vsaka naslednja generacija vedno znova popravlja.
V spoznavoslovni študiji Potopljeni v skrivnost je podal svoje razmišljanje o tem
problemu (PS 315–322). Ta študija je tudi dobra podlaga za razumevanje, kaj pomeni,
da se je Janžekovič odločil za kritični realizem.
Za razmislek vzemimo katerokoli stvar okrog nas. Janžekovič je v svojem članku
uporabil pokrajino, ki jo je slikovito opisal v vsej njeni pestrosti, kot jo zaznavajo naši
čuti (PS 315). K temu dodaja dognanja znanosti. To, kar vidimo, ni v resnici tako.
Zunanje okolje, kakršnokoli že je, vpliva na organizem z najrazličnejšimi dražljaji. Ti
vplivajo na čutila, sprejemnike ali receptorje. Ti spremenijo dražljaje v živčno
vzburjenje (PS 316). Ta se prevajajo do »središč v možganski skorji, kjer se vzburjenja
spremenijo v občutke. Občutki pa nam dajejo predstavo o svetu, v katerem živimo,«
piše Janžekovič (PS 316).
V nadaljevanju razloži, da je to, kar čutimo, po šolski razlagi živčno vzburjenje, ki smo
ga pretolmačili v slikovito pokrajino. Podobno velja za vse, kar čutimo. Ničesar ne
zaznavamo neposredno, vse to doživljamo, ker so se posebna živčna vzburjenja
spremenila v take občutke. Resnični hrib je le tisti vzrok, ki v nas zbudi občutek, da hrib
vidimo. O tem nedostopnem X vemo samo to, da je povzročil v nas občutek tega hriba.
Enaka uganka ni le hrib, ampak je tudi valovanje, očesna mrežnica, možgani, živčno
vzburjenje (PS 316).
Ko mislimo, da čutimo vzburjenje kot drobec ‘zunanjega tvarnega sveta’, doživljamo
občutek, ki je s svojo vsebino vred nekaj našega, psihičnega. »Da ga povzroča nekaj
fizičnega, lahko samo predpostavljamo. Do fizičnega kot fizičnega nimamo
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neposrednega dostopa.« (PS 316) Pa vendar vsebine doživljajev postavljamo in
prestavljamo iz sebe in iz njih gradimo svoj svet (PS 316).
Znanost je ustvarila podobo o svetu, ki sploh ni več podobna temu, kar doživljamo, ko
na sprehodu opazujemo naravo (PS 316). Janžekovič piše: »Znanstvenik popravlja
podobo, ki si jo je o svetu ustvaril preprost človek, in jo nadomešča s svojo. A tudi
njegova podoba je samo podoba […] Tiste valove, o katerih govori, je tako ali drugače
zaznal.« (PS 317) Vsebine svojih občutkov postavljamo in prestavljamo iz sebe. »Da je
pogoj naših zaznav nekaj zunanjega, neduševnega, tvarnega, tega ni mogoče
neposredno ugotoviti, to je treba kratko malo verjeti,« trdi Janžekovič (PS 317).
Naposled doda, da je gotovo le eno, in sicer, da mora vsaki spremembi našega občutka
ustrezati neka sprememba stvarnosti, ki občutek povzroča. Kje in kakšna je ta stvarnost,
naj bo odprto vprašanje. Morda izvirajo vsi doživljaji iz neznanih globin mojega jaza
(PS 318).
Janžekovič nam predstavi, kako na ta problem odgovarjajo preprosti realisti3 (PS 318).
»Takole se branijo: Če ne bi spoznaval sveta takšnega, kot je, v njem ne bi mogel
obstati.« (PS 318) Vendar ta razlaga ne zdrži. Razlaga pojavov in razlaga sveta mora
biti takšna, da se bomo lahko primerno odzivali. Bili so namreč časi, ko si je človek
svet, vesolje in vso stvarnost predstavljal čisto drugače (npr. da je svet pod Luno, da je
iz štirih prvin: zemlje, vode, zraka in ognja …). »Kako neki si je predstavljal vesolje
opičnjak?« se vpraša Janžekovič (PS 318). Kakršnokoli je že bilo poznavanje stvarnosti
v določenem obdobju življenja, koliko je bilo pravilno, resnično in koliko ne, vedno je
bilo dovolj dobro, da je človek mogel preživeti. Zmožnost preživetja in sodelovanja s
stvarnostjo torej ni dokaz za to, da jo pravilno dojemamo (PS 318).
Čeprav se je Janžekovič izrekel za realista, vidimo, da realizma ne sprejema naivno ali
preveč preprosto. Tudi Petkovšek je v članku V znamenju čebel, ki je bil objavljen v
Družini, poudaril, da se je Janžekovič sam »v duhu časa označil za kritičnega realista.
Realist je, ker verjame, da zunanji svet obstaja sam na sebi, nihče pa ne more reči, da ga
kot takšnega tudi spoznava« (Petkovšek 2011, 19).
3

Janžekovič loči med preprostimi in premišljenimi realisti (PS 318), sodobni razlagalci pa jih
poimenujejo z izrazi naivni in kritični realisti. Tako tudi Tim Oliver Wüster ob razlagi Janžekovičeve
filozofske misli v eseju Janez Janžekovič – čebelar Božjega medu pojasni, da lahko realizem ločimo na
»naivni realizem, ki trdi, da so predmeti takšni, kakršni se mi dozdevajo« (Wüster 2002, 68), in kritični
realizem, ki dopušča, da stvari niso povsem takšne, kot se mi dozdevajo. Janžekovič, pravi Wüster, je
sledil slednji filozofski drži (68).
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Janžekovič naredi pomenljiv zaključek razmišljanja: »Nikar torej ne bodimo domišljavi,
nikar ne slepimo sami sebe, da je vesoljski razvoj sedaj, ko je ustvaril tebe in mene,
končan, nikar se ne bahajmo, da je svet natančno tak, kakor si ga oblikujemo mi ob
koncu dvajsetega stoletja, ne pa tak, kakršen se je prikazoval praživalim, in ne tak,
kakor ga bo doživljal človek čez milijon let, ko se bo dvignil nad nas bolj, kot smo se
mi nad avstralopiteka, in morda ne bi priznaval, da spada v isto vrsto kakor mi […]
Kakšen je svet zame, današnjega človeka, to vem. Kakšen je v resnici, to je skrivnost.«
(PS 318) Te besede se nam v sedanjem času morda zdijo pričakovane. A za
Janžekovičev čas so bile skoraj preroške, saj so pozitivistične, scientistične in
materialistične težnje mnoge prepričale, da živijo v dobi, ki bo s svojim bliskovitim
razvojem znanosti, tehnike in z modernizacijo povsem spremenila, dogradila in celo
odrešila človeka in svet. Janžekovič pa je s svojo filozofsko mislijo in realnim
pogledom na svet skušal človeka prizemljiti4.
S tako držo je Janžekovič sprejel prepričanje, ki mu je ostal zvest v svoji filozofiji:
»Hote in vede se odločam, kljub pomanjkanju popolne razvidnosti, za premišljeni
realizem. Svet sicer, to dobro vem, zagotovo ni tak, kakršen se prikazuje ravno danes in
ravno meni, pa tudi ne tak, kakor mi ga ob koncu tega stoletja slika izkustvena znanost,
vsekakor pa tak, da mi je zmožen v vsakdanjem življenju zbujati take občutke,
znanstveniku v umetno ustvarjenih okoliščinah drugačne.« (PS 321–322) Janžekovič si
je s tako odločitvijo odprl vrata, da je mogel graditi filozofijo, ki ni ostala le brezplodno
teoretiziranje, ampak življenjska misel, ki je zmogla poroditi celo tako »ljudsko«
knjigo, kot je Smisel življenja. Obenem pa je ostal na ravni filozofije, ki je zmožna
dialoga z drugimi filozofi in filozofskimi strujami. K temu dialogu pripomore tudi
njegova odprtost in ponižna drža, ki se izraža tudi v tem, da je »uvidel, da je to [kritični
realizem] samo najverjetnejša in najpriročnejša podmena« (PS 322). Dopušča torej
možnost, da se bo nekoč pojavil nekdo, ki bo popravil njegovo misel in jo dopolnil.
4

Ponižnost, ki jo zagovarja Janžekovič, je tudi močno v skladu s ponižno biblično držo. Ozrimo se v
Psalme. »Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči.« (Ps 139,6) Psalmist
premišljuje o človekovi majhnosti pred Bogom in stvarstvom. Vse je ustvarjeno tako vzvišeno in
veličastno, da človek ne more prodreti v vse skrivnosti, čeprav vsak dan znova odkrije nekaj novega.
Tudi Pridigar ugotavlja, da ostaneta oko in uho nenasičena, da se nikoli ne moreta dokopati do popolnega
spoznanja: »Vse reči so utrujajoče, človek jih ne more razložiti. Oko se ne nasiti z gledanjem, uho se ne
napolni s poslušanjem. Kar je bilo, bo spet, kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo, nič ni novega pod
soncem.« (Prd 1,8–9) Pridigar je spoznal, da ni pod soncem nič novega. Vse, kar se nam zdi novo, je v
resnici že bilo od zdavnaj. Oko, uho in vsa naša čutila bodo vedno sprejemala nekaj (na videz) novega. Po
drugi strani pa bo za nami vedno nekdo, ki nas bo zmogel prekašati. Pa vendar mi nismo nad preteklostjo
in prihodnost ni nad nami.
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Obenem pa lahko kot ključno ugotovitev zapišemo to, da je človek zmožen spoznanja
ter je zmožen spoznati, nositi in posredovati resnico5.

1.2

Posebno mesto človeka v svetu

V prejšnjem poglavju smo si pogledali eno od posebnosti človeka glede na druga bitja,
ki se izraža skozi možnost in potrebo po spoznavanju. Tega ni sposobno nobeno drugo
bitje. Tudi ni sposobno zavesti ali samorefleksije. V tem poglavju bomo s pomočjo
Janžekovičevega razmišljanja strnili nekaj drugih značilnosti, ki so pristno človeške in
ne pritičejo drugim bitjem (npr. živalim), vsaj ne v taki obliki. To tematiko je posebej
razdelal na predavanju Človek in njegov smisel (ČS) na »bohinjskem tednu« leta 1939
in kasneje v knjigi Smisel življenja (1966).

1.2.1 Filozofski uvod

Človekove drugačnosti ni težko razbrati iz življenja z opazovanjem in premislekom.
Janžekovič je očitnost slednjega skušal pokazati z izmišljeno primero. Takole je zapisal:
»Če bi od nekod iz vesoljskih daljin s kakim neznanim letečim predmetom prišla
neznana bitja k nam, bi brez dvoma opazila, da se že na prvi pogled ena vrsta živih bitij,
človek, odlikuje od vseh drugih po svojem gospodujočem položaju na zemlji. Vse si je
podvrgel. Uporablja neživo naravo in iz njenih prvin izdeluje svoje stroje; iz velikanskih
pokrajin je izrinil domače rastlinje in jih posejal s tistimi vrstami, ki so koristne zanj;
živalim je vzel svobodo, uporablja in križa jih v svoje namene. Stkal si je obleko,
pripravil bivališča, zakuril peč, iznašel vozila, ki množijo njegovo pričujočnost na
zemlji, v zraku, na vodi in pod vodo.« (FL 66) Človek je bitje, ki je izvzeto iz

5

Celo Sveto pismo označi spoznanje kot nekaj, kar je za človeka bistveno. Takole pravi: »Posmehljivci
ljubijo posmeh, norci sovražijo spoznanje!« (Prg 1,22). In na drugem mestu: »Srce razumnega išče
spoznanje.« (Prg 15,14)

12

preostalega sveta in mu pripada posebno mesto. Kralj trdi, da je Janžekovič to
utemeljeval »po metodi in zgledu svojih sholastičnih vzornikov« ter »s prečiščeno
sistematično mislijo in številnimi nazornimi primeri.« (Kralj 2002, 69) Dovolimo si
preprosto digresijo in se spomnimo na razmišljanja o Bogu Nikolaja Kuzanskega. Tega
je Stres domišljeno interpretiral in uvedel sintagmo, s katero je želel pokazati, kakšen je
Bog v odnosu do drugih bitij: »Bog je drugače drugačen od bitij tega sveta, kakor so
svetna bitja drugačna druga od drugih.« (Stres 1994, 373) Uporabimo to sintagmo in
tudi mi recimo, da je človek drugače drugačen, kot so si med seboj drugačna druga živa
bitja. Janžekovič je to na enem izmed predavanj, ki je objavljeno v članku z naslovom
Človek in njegov smisel (ČS), povedal z naslednjimi besedami: »Človek se ne loči od
drugih živalskih vrst samo tako, kakor se te ločijo med seboj, marveč je čisto svojsko
edinstveno bitje.« (ČS 4)

1.2.2 Biblično-teološki ekskurz

O tem, da je človek poseben, beremo tudi v Svetem pismu. Že na prvih straneh je
razvidno, da Bog človeka ni ustvaril skupaj z drugimi živimi bitji. Ko je zemljo opremil
za bivanje in jo napolnil z rastlinami in živalmi, je kot krono stvarstva ustvaril še
človeka: »Bog je rekel: ‘Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!’« (1
Mz 1,26). Človek je torej ustvarjen kot nekaj posebnega. Bog je tako hotel. In hotel je
tudi, da mu je posebej blizu. Človek se temu že od nekdaj čudi:
»Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih utrdil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ?
Naredil si ga malo nižjega od Boga,
s slavo in častjo si ga ovenčal.
Dal si mu oblast nad deli svojih rok,
vse si položil pod njegove noge.«
(Ps 8,4–7)
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Svetemu pismu pridružimo še nauk Cerkve. Tudi ta nam jasno izpriča, da je človek
ustvarjen kot nekaj posebnega in da ima posebno mesto v svetu. To izvira iz
ustvarjenosti po Božji podobi in posebnem Božjem hotenju. Človek je, beremo v
Katekizmu katoliške Cerkve, »edina stvar, katero je Bog hotel zaradi nje same, samo on
je poklican, da bi bil po spoznanju in ljubezni deležen božjega življenja. Za ta cilj je bil
ustvarjen, in to je temeljni razlog za njegovo dostojanstvo.« (KKC 356) Katekizem
dodaja celo, da je Bog »vse ustvaril za človeka.« (KKC 358) V pastoralni konstituciji 2.
vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora Cerkev v sedanjem svetu je to v razširjenem
pomenu izraženo tako: »Po skoraj soglasnem mišljenju verujočih in neverujočih ljudi je
vse, kar biva na zemlji, treba naravnati na človeka kot na središče in višek vsega
zemeljskega.« (CS 12)
V zahodni filozofiji se je razvil pojem osebe, ki jo je Boetij predstavil kot nedeljiva
podstat razumne narave (lat. naturae rationabilis individua substantia). Tudi katekizem
poimenuje človekovo drugačnost z besedo oseba: »Ker je posamezen človek ustvarjen
po božji podobi, ima dostojanstvo osebe: ni samo nekaj, marveč nekdo.« (KKC 357) V
opisu, kaj pomeni biti oseba, se katekizem dotakne najprej odnosa do samega sebe.
Pravi, da je človek sposoben »spoznavati samega sebe, se imeti v posesti« (KKC 357).
V odnosu do drugega se oseba zmore »svobodno darovati ter stopiti v občestvo z
drugimi osebami« (KKC 357). Ima pa tudi posebno zvezo z Bogom: »Poklican je po
milosti k zavezi s svojim Stvarnikom, in more mu dati odgovor vere in ljubezni,
katerega nihče drug ne more dati namesto njega.« (KKC 357)

1.2.3 Poseben razvoj

»Ene vrste razvoj je skupen vsemu življenju na zemlji s človeškim rodom vred,« trdi
Janžekovič v članku Človek in njegov smisel (ČS 3). V mislih je imel razvoj, ki ga je
opisal Darwin s teorijo evolucije. Podal je primer čebele, katere želo se je skoz leta in
stoletja razvijalo tako, da ji je najbolje koristilo (ČS 3). Lahko pa si mislimo tudi še
drugačen razvoj, ki je značilen za vsako bitje zase: vsako živo bitje se na tak ali
drugačen način rodi, nekaj časa biva in naposled zapade smrti. Od rojstva do smrti se v
njej izvrši neki razvoj. Obe omenjeni vrsti razvoja sta značilni tudi za človeka.
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Janžekovič pa opozori na posebno vrsto razvoja, ki je značilen le za človeka: »Poleg
tega nujnega naravnega razvoja pa najdemo pri človeku še svojski razvoj, ki je plod
njegove osebne, premišljene iznajdljivosti […] Človek je edino bitje v naravi, ki tudi s
svojo lastno iznajdljivostjo izpreminja svoje življenjske pogoje. O njem edinem je
mogoče pisati politično in kulturno zgodovino.« (ČS 3) Človek lahko s svojim
delovanjem, udejstvovanjem, »vtikanjem« v naravni razvoj obrne, pospeši ali upočasni
tek zgodovine in razvoja. To je v nasprotju s prej omenjenim primerom čebele, ki je
zgolj sprejemnica sprememb, ki jih ji narekuje narava. Zato Janžekovič, ko opisuje
razvoj čebele, na koncu pristavi: »Toda k temu, kar ji je dala narava, čebelica sama ni
dodala ničesar.« (ČS 3)

1.2.4 Gospodujoči položaj

Človeka lahko prepoznamo kot gospodarja na svetu (ČS 3–4). Je gospodar nad drugimi
živimi bitji. Podredil si je rastline, s tem ko je nasadil vrtove, njive, izdelal rastlinjake,
seka v gozdu … V svojo korist uporablja tudi živali: že od nekdaj hodi na lov, redi
živali za hrano, pomoč pri delu pa tudi za družbo in v veselje. Zase pa si ni pridobil le
živih bitij, pač pa tudi neživo naravo. Izkoristiti zna moč vode, vetra, ognja, morja,
zraka, druge zemeljske sile in celo sile vesolja. Le kako je človeku to uspelo, se sprašuje
Janžekovič, ko opazuje človeka, ki je navzven videti precej šibko bitje. »Človek pa se
niti ne odlikuje po kaki posebni telesni odpornosti. Nasprotno, silno občutljivo bitje je,
morda najobčutljivejše,« ugotavlja in nadaljuje »toda zna si pomagati. Njegova
iznajdljivost […] ga varuje in množi njegovo vladarsko pričujočnost na zemlji.« (ČS 4)
Človekova posebnost, iznajdljivost, ki smo jo opisali kot prvo, mu omogoča, da
zavzema prvenstven, gospodujoč položaj na svetu6. Človek torej ni le nekaj posebnega,
ampak je nekaj več, tisti, ki gospoduje7.

6

Janžekovič je iz življenja prebral, da ima človek gospodujoči položaj. To je izrazil tudi 2. vatikanski
koncil in obenem poudaril, da je dejstvo, da ima človek poseben položaj, pravo in resnično: »Človek pa
se ne vara, ko sebe priznava za nekaj višjega od telesnih reči in ko sam sebe nima le za del narave ali za
brezimno prvino v človeškem družbenem življenju.« (CS 14)
7
Veren človek lahko najde potrditev za to v Svetem pismu. To nam razodeva, da je v Božjem načrtu, da
ima človek ne le poseben, ampak gospodujoč položaj. Takole beremo: »Bog je rekel: ‘Naredimo človeka
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1.2.5 Razum

Ko smo prepoznali človeka kot gospodarja, se znova vprašajmo, s katerimi sredstvi8 si
je človek priboril oz. ohranil tak položaj. Govorili smo o iznajdljivosti. Sedaj pa to
razširimo. Na nekem mestu Janžekovič pravi, da človeka »prepoznamo že na zunaj po
iznajdljivosti, pameti in inteligenci.« (ČS 4) Janžekovič je uporabljal izraz pamet, ki pa
pomeni isto kot razum. Ker sodobni filozofi uporabljajo slednji izraz, ga bomo tudi mi.
Oglejmo si torej podrobneje, kaj pravi Janžekovič o človeškem razumu.
Janžekovič z opazovanjem prepoznava »razum pri živalih«. Takole pravi: »Višje razvite
živali imajo spoznavne zmožnosti, se uče, si zapomnijo, prepoznavajo predmete, si jih
predstavljajo, sestavljajo predstave in zdi se, da tudi sanjajo. Pa vendar tudi
najinteligentnejša med njimi ne more na človeško raven.« (ČS 4) Spodbudi nas, da
pomislimo, kaj vse se je zmožen naučiti človekov najboljši prijatelj – pes. Mi pa, da
bomo laže razumeli, poglejmo tudi druga živa bitja. Na primer bakterijo, to mnogo
manjše bitje, ki pa vendarle »ve«, kakšne pogoje si mora izbrati, da se bo v njih lahko
najhitreje razmnoževala. Celo rastline nekaj »vedo«: sončnica na primer »ve«, da se
mora obrniti proti soncu. Zdi se, da ima vsako živo bitje »nekaj razuma«, a hitro
opazimo tudi to, da so »stopnje« razuma različne. Ali ne moremo torej reči, da je človek
le malo pametnejši od opice, tako kot je pes malo pametnejši od race? Janžekovič je
razložil, da je človek tudi na področju razuma drugače drugačen, kot so si drugačna
druga bitja med seboj. Pravi, da ima človek »o predmetih dvojno znanje. Prvo je čutno,
ki nam predmet predstavlja, drugo pa umsko, ki predmet pojmuje.« (ČS 4) Z njegovimi
besedami razložimo razliko med pojmom in predstavo, da bomo lahko razumeli
človekovo drugačnost.
»Predstave imajo znake tvarnosti. Vsaka predstava je naperjena le na posamične,
določene in poedine predmete in je zaradi tega ne le kot doživljaj, ampak tudi po svoji
predočevalni strani še sama posamična, določena in poedina. Kakor ni in ne more biti
po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter
vsej laznini, ki se plazi po zemlji!’« (1 Mz 1,26).
8
Vprašanje po sredstvih je tudi s krščanskega vidika povsem upravičeno. Sprašujemo po sredstvih, ki jih
je Bog dal človeku, da bo lahko izvrševal gospostvo (nalogo, ki mu jo je zaupal on sam), kajti vemo, da
Bog od vsakega bitja in vsake vrste bitij pričakuje samo toliko, kolikor je tudi sposoben udejanjiti.
Vsakemu je dal vse potrebno za izvršitev dane mu naloge.
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dveh bitij v vesoljstvu, ki bi si bili popolnoma enaki, ampak je vsako v čem izvirno in
edinstveno, prav tako je s predstavami. Splošne predstave ni.« (ČS 5) Če strnemo:
predstava je čutno zaznava, partikularna oz. posamična in konkretna. Vedno je
naperjena na neko konkretno stvar in se od nje ne more ločiti – takoj ko jo razširimo,
smo že na področju pojma. Vsak pojem pa je nasprotno »splošen in na enak način meri
na poljubno število poedincev iste vrste. Ako si uro dovolj natančno predstavljam, tedaj
povsem odgovarja tej predstavi kvečjemu en predmet, vse druge ure pa so ji samo bolj
ali manj podobne. Pojmu ure pa na popolnoma enak način odgovarjajo prav vse
priprave, ki merijo čas, naj se nahajajo kjer koli in kadar koli.« (ČS 5) Pojmovno znanje
torej predpostavlja, da stvari razumem. V tem primeru razumem bistvo ure, ki je
merjenje časa, in zato lahko s tem pojmom poimenujem vse, kar meri čas. Pojmovno
znanje se loči od čutnega izkustva in seže na področje umskega. Pojem je univerzalen in
abstrakten. Janžekovič še dodatno razloži primer ure, ki ga je navedel. Takole pravi:
pojem in predstava se »povsem razlikujeta […] po pojmu sta sončna in zapestna ura
isto, po predstavi sta povsem različni […] vsak pojem je splošen in ga morem v istem
pomenu razbiti za vse posameznike iste vrste, vtem ko predstava predočuje vedno čisto
določen predmet.« (FL 205) Razliko med pojmom in predstavo si poglejmo v preprosti
tabeli:
Strnjen prikaz razlike med pojmom in predstavo:
Primer ure:

Pojem

univerzalen

abstrakten

umsko znanje

Predstava

partikularna

konkretna

čutno znanje

vse naprave, ki merijo
čas
točno določena ura, ki si
jo prestavljam

Za človeka je značilno obojno spoznavanje: umsko s pomočjo pojmov in čutno s
pomočjo predstav. Janžekovič pravi, da je »obojno spoznavanje pri človeku prepleteno:
ni je predstave, ne da bi si ob njeni vsebini ustvarjali pojme, ni ga pojma, ki bi ne bil
povezan s kakšno predstavo.« (FL 66) Drugače pa je pri drugih bitjih. Le ta so
prikrajšana za pojmovno znanje in operirajo le s predstavami. Janžekovič pomen
pojmovnega znanja predstavi takole: »To pojmovno znanje, ki se nadaljuje v mišljenju,
je nekaj čudovitega. V njem je vir iznajdljivosti in napredka. Po njem je postal človek
gospodar sveta in tvorec napredujoče omike. Dočim ga predstava veže na zunanji videz
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in poedinost, ga ideja oprošča tvarnih spon in mu daje možnost, da ostvarja svoje
zamisli s poljubnimi sredstvi. Prav tu je ločnica med človekom in živaljo.« (ČS 5)
Pojmovno znanje, ki je vir razumevanja, omogoča človeku, da napreduje, se razvija,
spreminja in prilagaja. Ta proces pa Janžekovič pojasni tako: »Človek s tem, da
dogajanje, ki ga je s čuti zaznal, tudi razume, takoj loči sredstva od smotrov, opusti
navade prednikov, ako spozna, da z drugačnim ravnanjem uspešneje doseže svoj
namen.« (ČS 6) Človek more zaradi svojega razuma premagati rutino, navade, ki so se
izpraznile, tradicijo in prazna pričakovanja. V nasprotju z živalmi pa more premagati,
obvladati in urediti tudi nagone, ki delujejo v njem. Tako pravi Janžekovič: »Zaradi
pameti se tudi človekovo nagonsko življenje razlikuje od živalskega. Človek svoje
nagone ne samo ima, kakor žival, marveč jih tudi razume in jih zato po svoje usmerja.«
(FL 67)
Prav razum, ki je pri človeku drugače drugačen, je omogočil, da se je ta razvil v nekaj
posebnega. V nadaljevanju bomo opisali te posebnosti. Prva in najbolj očitna je jezik, ki
je človeku omogočil posebne vrste sporazumevanje, ki je vir in gonilo napredka. Razum
je vplival na razvoj umetniškega čuta in verske kompetence, sledi človekova svobodna
volja. Brez dvoma lahko z Janžekovičem trdimo: »Razum nas dviga nad vse druga živa
bitja na zemlji, razum je podlaga človeške osebnosti in njenega dostojanstva.« (ČS 7)9

1.2.6 Govor/Jezik

Uporaba jezika10 je umsko delo. Razum je podlaga za razvoj govora, jezika, zato je
jasno, da je tudi to nekaj pristno človeškega. »Zaradi pameti je človek tudi edino bitje,
ki govori. Živali se sporazumevajo, toda ne govore,« trdi Janžekovič (FL 68). Kaj je
torej razlika med sporazumevanjem, ki je značilno tako za živali kot za človeka, in

9

Janžekovičeve ugotovitve lahko podkrepimo tudi z naukom cerkvenega učiteljstva, ki prihaja do
povsem enakih zaključkov. Ustvarjen po Božji podobi (1 Mz 1,27) in s tem »deležen luči božjega uma
človek po pravici sodi, da se po svojem razumu dviga nad vse stvari. Z neutrudljivim, skozi stoletja
trajajočim prizadevanjem svojega duha je brezdvomno napredoval v izkustvenih znanostih, v tehniki in v
svobodnih strokah.« (CS 15)
10
V naslovu smo ohranili oba sorodna izraza jezik in govor. Če bi se odločili le za enega, bi preveč zožili
pomen, saj vsak izmed njiju prinaša svojsko vsebino. Tudi Janžekovič uporablja oba izraza.
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govorom, ki je značilen le za človeka? To zmoremo razložiti na podlagi dejstva, da je za
človeka značilno tudi umsko znanje, ki operira s pojmi.
Takole razloži Janžekovič: Osnova jezika je »znak. In kaj je znak? Pojav, ki ga iztrgam
iz njegove naravne zveze, mu v mislih – to more storiti samo bitje, ki misli – odvzamem
njegovo lastno vsebino, tako da zame ni več to, kar v resnici je, in položim vanj to, kar
sam hočem, da naj mi pomeni.« (FL 68) To storimo s pomočjo pojmovnega znanja
(znak, neko konkretno predstavo, smo spremenili v pojem), ki pa je značilno le za
človeka, zato Janžekovič pravi, da »živali niso brez govorice zato, ker jim manjka
primernih priprav v grlu, ampak zato, ker ne morejo pomniti bistva znamenja.« (SŽ 88)
Isto stvar na drugem mestu Janžekovič razloži podobno in obenem razumljivo pokaže,
zakaj se ljudje različnih kultur in jezikov med seboj ne razumemo: »Bistvo jezika pa je
v tem, da nekatere pojave izpraznim, jim odvzamem njihovo lastno naravo, pa jim dam
poljubno drugo vlogo, to je, napravim iz njih znamenja […] Prav zato ker to storim
poljubno, jezik ni mednaroden, temveč ga razumejo samo tisti, ki so prostovoljno
sprejeli iste znake za iste stvari.« (ČS 6) V nasprotnem primeru se moram naučiti, kaj
drugemu pomeni določen znak (glasovni, to je govorjeni ali pa vidni, to je napisani) oz.
s katerim znakom moram zamenjati znak, ki je domač meni. Teh težav živali nimajo, je
poudaril Janžekovič (ČS 6). »Ravno to, da poljubna žival razume poljubno žival svoje
vrste, je dokaz, da dotični glasovi ali kretnje niso govor,« (ČS 6) čeprav bi se srečali
živali iste vrste z dveh različnih celin sveta. Ne pozabimo pa dodati, da imamo tudi
ljudje »tak jezik, ki ga vsi razumemo, na da bi se ga naučili: smeh, jok, jezo. A tak
‘jezik’ ravno ni jezik.« (FL 68) Manjkajo mu znaki, ustvarjeni s pomočjo pojmovnega
znanja.

1.2.7 Človek je umetnik in bogomiselno bitje

Janžekovič je predstavil še dve lastnosti, ki jih človeku omogoča njegov posebni razum.
To da človek ne operira le s predstavami, mu omogoča, da postane umetnik, da ima čut
za lepo. Lepo sicer zaznamo s čutili, a lepoto dojamemo z razumom. Človek je edini
zmožen »zaslutiti, kako prešinja nek predmet nekaj duhovnega, idejnega.« (ČS 7) V
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Filozofskem leksikonu je razložil, da dojemanje lepote posredujejo čutila, vendar dodaja,
da »čuti nudijo le gradivo, lepoto dojema le razum, ki odkriva idejo, ki je oblikovala to
gradivo.« (FL 141) Žival v nasprotju s tem, pravi Janžekovič, lahko »kvečjemu uživa
prijetne občutke, lepote nikoli.« (ČS 7) Ustavi se namreč pri tem, kar zazna s čutili. Ne
pride dlje od predstav, ki si jih ustvari ob tem zaznavanju.
Denis Poniž posebej izpostavi, da je za Janžekoviča pomemben pojem lepote kot
»temeljne kategorije, skozi katero se uveljavlja razmerje med Bogom in človekom.«
(Poniž 2002, 61) K temu dodajmo, da Janžekovič trdi, da je človek prav tako zaradi
razuma, vendar ne samo zaradi razuma, bogomiselno bitje. To sodi k človekovi naravi,
zato Janžekovič zapiše: »Bog je dal svojemu človeškemu otroku takšno srce, da z vsem
bitjem teži po Očetu. Boj proti bogomiselnosti je tako in bolj nespameten, kakor bi bil
boj proti človeškemu umetniškemu čutu. Lepota nas bo vselej sladko presunila in
človeško srce bo vedno nemirno, dokler ne počije v Bogu.« (ČS 7) Janžekovič ni
posebej razložil, kako človekov razum prispeva k temu, da človek teži po Bogu.
Prepričan pa je, da se to ne dogaja preko ali mimo razuma (ČS 7).

1.2.8 Svobodna volja

Čeprav bomo o svobodni volji pisali šele sedaj, soglašamo z Janžekovičem, ki pravi:
»Svobodna volja je druga najvažnejša osnova človeške osebnosti.« (ČS 8) Zdi se mu
tako temeljna, da je pomislil celo na to, da bi jo umestil pred razum. Takole razmišlja:
»Če bi ne izvirala nujno iz razuma, tako da je vsako razumno bitje v načelu svobodno in
vsako svobodno bitje nujno razumno, bi morda celo rekli, da je svobodna volja več kot
razum.« (ČS 8) V Filozofskem leksikonu opredeli svobodno voljo kot izbiranje
osvobojeno od človekovih lastnih, to je notranjih vplivov, in od zunanjih vplivov:
»Svobodna volja je zmožnost, ki človeka usposablja, da izbira, to pomeni, da njegovih
odločitev ne določajo vedno in popolnoma ne zakonitosti njegove narave ne zunanji
vplivi, izbiranje je duševni dej.« (FL 186) To izbiro pa človeku omogoča razum.
Janžekovič torej verjame, da pritiski (vplivi proti neki odločitvi) lahko prihajajo tudi iz
človeka samega. Eden od takih »pritiskov«, ki ga Janžekovič na nekem drugem mestu
omenja, je nagon. Podrejanje nagonu brez izbire je značilno za zgolj čutno bitje, ki se
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»nič ne odloča, marveč je samo trpno prizorišče za boj med vplivi posamičnih
privlačnih predmetov.« (ČS 7–8 ) Iz vsakdanje izkušnje pa vemo, da je za človeka
značilno nekaj več. Zakaj se človek zmore odločiti, žival pa ne? Kaj je v človeku
posebnega? Odgovor bo seveda človekov razum, ki je drugačen kot razum drugih živih
bitij. Ta mu omogoča, da se odloča: »Zaradi pameti se more človek v marsičem
svobodno odločati […] svoboda izvira iz pameti,« trdi Janžekovič (FL 67–68).
Kakšno vlogo ima pamet oz. razum pri svobodnem odločanju, naj razložijo naslednje
Janžekovičeve besede: Človek »ne čuti samo prikladnosti in dobrote stvarnih
predmetov, marveč si ustvari tudi pojem dobrega kot takega. Takoj tudi tukaj loči
smoter od sredstva.« (ČS 8) Pojem dobrega je tisti, ki presega posamezne dobrosti,
dobre stvari, dobra občutja ali različne dobrine. Janžekovičevo trditev razložimo s
primeroma. Simulirati bolezen, da lahko izostaneš od pouka, je v danem trenutku dobro,
a pojem dobrosti v povezavi s šolanjem nam pove, da to v resnici ni dobro. Zato smo se
sposobni odločiti za višje dobro. Drug primer: v času lakote se človek lahko odloči in
prihrani del obroka za kasneje, zavedajoč se, da mu bo prišel prav, čeprav bi mu dobro
storilo tudi, če ga poje sedaj. Take odločitve žival ne zmore, ker ne more oblikovati
pojma dobrega, ampak se ustavi pri posameznem dobrem. Janžekovič pove, da »to, kar
vidi čut v določenem hipu kot edini in torej zadnji, najvišji cilj, ki ga zaradi tega privlači
z nevzdržno silo, to je za razum samo eno izmed sredstev, ki ga lahko uporabim ali pa
izberem drugega.« (ČS 8)
Prav tako kot razum je ena izmed temeljev človeškega dostojanstva svobodna volja. Z
njeno pomočjo človek premaga živalski nagon in postane v primerjavi z drugimi bitji, ki
ne zmorejo svojih odločitev vsaj ne na tak način, drugačen, nekaj posebnega.11
Janžekovič pravi, da je svobodna volja tudi vir največje sreče in zato največji dar, ki ga
je Stvarnik lahko dal človeku. Čeprav se morda na prvi pogled morda zdi ravno
obrnjeno. Takole je razložil: »Kako napak sklepajo tisti, ki očitajo Bogu, da je dal
človeku ta nevarni dar, češ, da ga lahko zlorabi v svojo pogubo. Da, vsak dar se lahko

11

Tudi v tem primeru se ozrimo v pastoralno konstitucijo Cerkev v sedanjem svetu, da vidimo, da se
Janžekovičev filozofski razmislek ujema s krščanskim naukom: »Človekovo dostojanstvo torej zahteva,
da se pri svojih dejanjih ravna po zavestnem in svobodnem odločanju, to se pravi osebnostno, iz notranje
pobude in iz notranjega nagiba, ne pa pod vplivom slepega notranjega gona ali zgolj pod pritiskom
zunanjega siljenja. Tako dostojanstvo pa doseže človek tedaj, če se osvobodi vsake sužnosti strastem in v
svobodnem odločanju za dobro hodi za svojim ciljem …« (CS 17) Prav svobodna volja je tista, ki nas
dela podobne Bogu.
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zlorabi in čim dragocenejši je, tem strašnejše posledice ima njegova zloraba. Toda
svoboda nam ni bila dana v pogubo, marveč zato, da bi mogel človek doseči najvišjo
možno stopnjo sreče, namreč zavest, da si je svojo srečo tudi sam zaslužil. Čisto
podarjena in vsiljena sreča ni popolna sreča.« (ČS 9)

1.2.9 Človek – družbeno bitje

Kot zadnjo posebnost človeka, ki pa ni neposredno povezana z razumom, bomo dodali
še dejstvo, da je človek družbeno12 bitje. To nam najprej pove vsakdanja izkušnja13.
Vendar ali se človekova družbenost kaj razlikuje od »družbenosti« drugih bitij, glede na
to, da lahko opazimo, da tudi večina drugih bitij živi v večjih ali manjših skupinah ali
vsaj v parih? Kaj je torej pri ljudeh posebnega?
Odgovor je v dostojanstvu posamezne človeške osebe. Ljudje se tega dostojanstva
zavedamo. Janžekovič je prepričan, da ljudje v nasprotju z živalmi »tako živo čutimo,
da ni posameznik le sredstvo za družbo, ampak družba predvsem sredstvo za osebo14
[…] Ker smo kot družabna bitje nujno v stiku z drugimi ljudmi in ker je naš bližnji
osebnost, kakor smo mi, prav tako nalašč ustvarjena po božji ljubezni, da izpolni svojo
posebno nalogo, zato smo za Bogom dolžni največje spoštovanje in ljubezen svojemu
bližnjemu, tako ljubezen, kakor jo imamo do svoje lastne osebe. To je druga največja
zapoved.« (ČS 11–12) Posebnost človeka je torej, da ve za dostojanstvo posamezne
človeške osebe in da ji mora biti družba v pomoč.15 Družba služi človeku, medtem ko
12

Janžekovič namesto družbeno bitje uporablja izraz družabno bitje. Danes izraz družaben poznamo
predvsem »nanašajoč se na razvedrilo, zabavo« (SSKJ). Slovar slovenskega knjižnega jezika prepozna
tudi zastarelo obliko besede družaben, ki pomeni to, kar je z njim želel povedati Janžekovič. Mi bomo
uporabljali izraz družben, kakor je splošno v rabi.
13
Tudi koncilski očetje so to prepoznali in takole izrazili: »Človek je namreč do globin svoje narave
družbeno bitje in brez odnosov do drugih ne more ne živeti ne razvijati svojih darov.« (CS 12)
14
K temu lahko pristavimo kratko razlago bistva aristotelske in (neo)sholastične etike, ki ji je sledil
Janžekovič. Iz Klunovega članka: »Temeljni etični pristop pri Aristotelu ni medčloveško razmerje, odnos
do drugega, temveč odnos do samega sebe. […] Grška etika ne pozna obveznosti do sočloveka kot
takšnega, njena skrb je uresničevanje ontološkega reda, ki je onkraj posamičnosti. Socialnost je torej
ontološka in ne etična.« (Klun 1997, 25)
15
Janžekovič trdi, da si »niti tam, kjer to resnico načelno zanikajo, kakor komunisti ali narodni socialisti,
ne upajo javno ubijati pohabljencev in starcev, četudi vidijo, da so za delavski razred ali za svoje pleme,
ki jim je najvišji smoter, popolnoma nerabni …« (ČS 11) Pomenljivo je, da je Janžekovič članek, v
katerem jasno zagovarja tako držo, zapisal leta 1940. To je ravno v času, ko sta dva totalitarna sistema –
nacizem in fašizem – divje vihrala.
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pri živalih pogosto opazimo drugačno ravnanje. Janžekovič poda več primerov (ČS 11),
najbolj zgovoren je primer čebelje matice, ki jo, ko ostari, druge čebele brez premisleka
odstranijo, umorijo. Človek ve, da tako ravnanje ni sprejemljivo, četudi so v preteklosti
določeni politični sistemi ravnali drugače (ČS 11). Človekova družbenost je osnova za
razvoj politične filozofije. Politika ima za svoj predmet skupno dobro. To razmišljanje
bomo razširili v tretjem poglavju magistrskega dela.

1.3

Meje, ki so postavljene človeku

Doslej smo ugotavljali, kaj je človek posebnega oz. v čem je veličastnejši v primerjavi z
vsemi drugimi bitji na našem svetu. Vendar bi bilo naše vedenje o človeku nepopolno,
če bi le poveličevali njegove posebnosti in ne bi pogledali še druge plati medalje.
Janžekovič se je zavedal, da človek ni brez svojih omejitev. Ni vsemogočen. S pomočjo
njegovih ugotovitev bomo opisali omejitve v dveh skupinah: prve so omejitev svobodne
volje, druge pa meje, ki izhajajo iz človekovega razuma.

1.3.1 Omejitev svobodne volje

Videli smo, da je svoboda tisto, kar je značilno le za človeka. Edino človek zmore
izbirati. To mu omogoča razum. Janžekovič meni, da svoboda spada k bistvu človeka,
da je pogoj, da se človek lahko v polnosti uresniči kot človek. Takole piše: »Človeško
dejanje more samo tedaj v polni meri služiti svojemu najvišjemu osebnemu smotru,
kadar je svobodno. Tudi z vsiljenimi dejanji lahko dosežemo določene namene, toda
svojega najvišjega osebnega cilja, tistega, ki smo zanj ustvarjeni, nikoli.« (ČS 10)
Edinole v svobodi je človek lahko deležen največjega dostojanstva, ki mu gre kot
človeku. Zato Janžekovič dodaja, da je »svobodna volja najdragocenejši dar, ki ga more
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Stvarnik podariti svoji stvari.«16 (ČS 9) Vsakdanja izkušnja pa nas uči, da svoboda ni
neomejena. Tudi če so nam dane vse možnosti, včasih ne moremo ali ne zmoremo
izbirati.
Naloga vsakega človeka je, da spoštuje svobodo vseh (ČS 10). Svobodo moramo
brezpogojno spoštovati, če želimo ohraniti bližnjemu dostojanstvo. Janžekovič pokaže
le na eno in edino omejitev svobode: »Samo ene svobode ne smemo nikomur pustit,
svobode, ki si jo danes nekateri prilaščajo, da drugim jemljejo upravičeno svobodo.«
(ČS 10) Janžekovič torej neizprosno brani veličino te vrednote. Svobodo lahko omejimo
nekomu le, kadar on s svojo svobodo drugim jemlje svobodo. Svoboda je omejena samo
s svobodo drugega.
Omenimo primer, ki ga je navedel Janžekovič, da bi poudaril, kako pomembna je
svoboda (ČS 10). Posebej je omenil, da je celo oznanjevanje krščanskega nauka, ki je
krščanska sveta dolžnost, podrejeno svobodni volji posameznika in nikoli ga ne smemo
vsiljevati, če je nekdo iskreno prepričan v kaj drugega. Takole piše: »Po svoji svobodni
volji je človek nedotakljiva oseba, ki je v nekem smislu zadnji smoter in ne more biti
nikomur na svetu samo sredstvo.« (ČS 9) Torej niti sredstvo za ‘sprejemanje
krščanskega nauka’ ne17.
Kljub jasni obrambi in zagovarjanju svobode pa se Janžekovič po drugi strani zaveda
vseh šibkosti človeka in človeštva, zato dopušča tudi možnost praktične izprijenosti, ki
ga lahko prinese njegovo pojmovanje in vrednotenje svobodne volje: »Kdaj in kako
storiti, da se svoboda ne izprevrže v razvratnost in red v tiranijo, to vprašanje pa

16

Bog svobodo spoštuje, bolj kot vsak drug. Kot Stvarnik bi mogel storiti karkoli in preprečiti vse tisto,
kar ni (bilo) v skladu s prvotno zamislijo njegovega stvarstva. Mogel bi preprečiti greh, ki ga je zanetil
človek s svojo svobodo, a človeku ni želel odvzeti tega pristno človeškega, tega, kar ga v resnici dela
človeka – svobode. Če se tega zavedamo, lahko s še večjo gotovostjo trdimo, da smo tudi mi dolžni
spoštovati svobodo drug drugega.
17
To, kar je Janžekovič izrazil, je dvajset let za njim koncil zapisal v Izjavi o verski svobodi: »Kar ta
vatikanski cerkveni zbor izjavlja o človekovi pravici do verske svobode, temelji v dostojanstvu osebe, ki
je njene zahteve človeški razum po stoletni skušnji popolneje spoznal. Še več, nauk o verski svobodi, ima
svoje korenine v božjem razodetju, zato se ga morajo kristjani tem bolj vestno držati.« (VS 9) In dodaja,
da so tudi Kristus in apostoli spoštovali versko svobodo vsakega človeka. Ko pa spregovori o Božjem
klicu, pravi, da ljudi »to klicanje sicer obvezuje v vesti, prisili jih pa ne«. (VS 11) O omejitvi verske
svobode pa pravi koncil, da je »treba paziti na nravno načelo o osebni in družbeni odgovornosti: pri
uveljavljanju pravic obvezuje vsakega posameznika in vsako družbeno skupnost nravna postava, da
upošteva tako pravice drugih kakor svoje dolžnosti do drugih in skupni blagor vseh. Z vsemi je treba
ravnati v skladu s pravičnostjo in človečnostjo.« (VS 7) Drug pomemben dejavnik pa je skrb za
zavarovanje pred zlorabami verske svobode (VS 7).
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prepuščamo drugim.« (ČS 10) Janžekovič se torej ni poglobil v to, kako bi praktično
rešili probleme, ki jih lahko prinese pogled na svobodo, ki jo zagovarja.
Se pa toliko več ukvarja z etiko, ki jo površno gledano tudi lahko razumemo kot neko
»mejo«. Čeprav jo razumemo tako, poudarimo, da to ni umetno postavljena meja. Izvira
iz dejstva, da je vsak posameznik deležen posebnega dostojanstva. Ker smo družbena
bitja, moramo postaviti primerno ureditev skupnega življenja, in sicer tako, da
upoštevamo dejstvo, da je namen družbe oz. skupnega življenja korist posameznika in
ne obrnjeno. Torej se moramo potruditi, da bo skupno življenje med ljudmi urejeno
tako, »da bo vsaka človeška oseba mogla čim laže doseči svoj najvišji osebni smoter.«
(ČS 11) Kakor smo rekli za svobodo, da je omejena le s svobodo drugega (ČS 10), tako
lahko trdimo za vse »omejitve«, kot lahko razumemo etična in moralna načela.

1.3.2 Meje razuma

Kakor smo videli, je razum pomembno prispeval k temu, da si je človek pridobil
posebno mesto v svetu. Vendar bi podali o razumu le pol resnice, če se ne bi ustavili
tudi ob njegovih mejah. Razum si prizadeva za spoznanje. Človek je razvil znanost, to
je dejavnost razuma, ki teži k spoznanju. V nadaljevanju bomo predstavili meje znanosti
in s tem bomo obenem opisali tudi meje razuma. Te meje so različnega izvora.
Na prvem mestu omenimo meje, ki se tičejo pristojnosti, ki jih ima znanost oz. razum.
Ustavimo se najprej ob vprašanju področij, ki jih sme ali zmore zavzeti znanost.
Spoznanje odpove, ko trčimo na področja, ki niso več v domeni njene metode.
Janžekovič je razmejil področje znanosti od področja vere in modroslovja. Slednji
spadata med svetovne nazore (FL 286), česar si znanost ne more privoščiti. V njegovem
Filozofskem leksikonu si poglejmo, kako opredeli svetovni nazor: »Svetovni nazor je
tisti celostni pogled na vesolje, ki odkriva človeku njegovo mesto v svetu, mu odkazuje
njegovo življenjsko nalogo in glede na to nalogo usmerja in vrednoti njegovo
dejavnost.« (FL 186) Svetovni nazor je torej tisto, kar odgovarja vsakemu posamezniku
na smisel človekovega življenja in človek si v skladu z njim postavlja svoje vrednote,
svoje cilje, odgovore na najbolj temeljna vprašanja: Zakaj in čemu živim? Kdo sem?
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Kam grem? Je kdo nad nami? Za kaj se je vredno truditi? Kaj naj storim, da bom
srečen? … Na drugi strani pa »izkustvene znanosti ali znanosti v ožjem, vsakdanjem
pomenu besede, raziskujejo pojave vidnega sveta in odkrivajo njihove zakonitosti.« (FL
324) Janžekovič jasno zagovarja to ločnico.
Obstaja torej področje, kamor znanost ne more vstopiti, in vprašanja (kot na primer
zgoraj navedena), na katera le ta na more dajati odgovorov. Tudi Anton Jamnik je
prepoznal to ločnico kot pomembno smernico Janžekovičeve filozofije, saj jo je
poudaril s prvimi besedami svojega razmišljanja v članku Janžekovič, smisel življenja in
vprašanje Boga: »Ko Janžekovič govori o spoznanju resnice, poudarja, da vseh resnic
ne dajejo izkustvene znanosti, še posebej ne tistih, pri katerih gre za vprašanje o smislu
življenja.« (Jamnik 2002, 201) Poglejmo si še Janžekovičeve besede v članku Ali
stvarstvo še oznanja Božjo slavo (AS), ki pričajo o tem: »Izkustvena znanost ne more
dati človeku vodil za življenje […] Izkustvena znanost zasluži vse spoštovanje, če
ostane na svojem področju. Morale ne more nadomestiti. Če to poskuša, je kriva
zločina.« (AS 15)
Na prav ta problem je opozoril tudi Klun v enem izmed svojih člankov. Takole je
zapisal: »Če se o teh fenomenih [npr. svoboda, moralnost, sveto, božje, religija …]
izreka naravoslovna znanost, bi se morala zavedati, da ni več v varnem zavetju svoje
metode, temveč na odprtem polju filozofskih argumentov, ki so širši od naravoslovno
reducirane racionalnosti.« (Klun 2010, 77–78) Seveda velja tudi obrnjeno. Prav tako so
področja, za katere vera in modroslovne znanosti nimajo pristojnosti. Tudi o tem piše
Klun: »Potrebno je priznati, da se tudi filozofi premalo zavedajo lastnih metodoloških
meja in v svojem mišljenju niso dovolj dosledni […] Pri tem utegnejo biti enako
neobčutljivi za znanstvena spoznanja kot naravoslovni znanstveniki za filozofijo. Ta
nevarnost je posebej prisotna pri teologiji, kadar se zapre v gotovost razodetja in vero
pojmuje kot izgovor, da se ni potrebno izpostavljati izzivom razuma ter odkritjem
znanosti.« (Klun 2010, 76–77) Janžekovič v članku V začetku je Bog ustvaril … (ZB)
piše: »Vera nas ne uči izkustveno-znanstvenih resnic, izkustvene znanosti nas pa ne uče
versko-nravnih resnic. Zato med vero in znanostjo ne more priti do nasprotja, dokler
ostaneta vsaka na svojem področju.« (ZB 2)
Da znanost ne more pokriti vseh področij, poudari tudi Comte, utemeljitelj in začetnik
pozitivizma. Janžekovič v članku Ali stvarstvo še oznanja Božjo slavo navaja Comta:
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»V pozitivnem stanju pa izprevidimo, da je nemogoče doseči absolutno znanje; iskanju
izvora in smotra vesolja se odrečemo, enako spoznanju, kaj so notranji vzroki
pojavom.« (AS 11) Comte prizna, da pozitivnim znanostim odgovori na vprašanja
izvora, smotra in notranjih vzrokov niso dostopna. Obenem tudi trdi, da zato, ker so ta
vprašanja sploh nesmiselna in odgovori nemogoči (AS 12). S tem je sicer zavrnil
smiselnost in možnosti vere ter modroslovnih znanosti, vendar je obenem potrdil
Janžekovičevo tezo, da znanost ne zmore vsega.
Potem ko je Comte izpodrinil modroslovje in religijo, pa je »dal svoji filozofiji obliko
religije«, piše Stres v svoji knjigi Zgodovina novoveške filozofije (Stres 1998, 198).
Dalje razloži, da je dal prvi pozitivist svoji religiji »pravo bogočastje, koledar, svetnike,
devet zakramentov, z duhovnikom na vsakih 6000 prebivalcev itn.« (198) Janžekovič je
ta razvoj kratko in jasno opisal v enem izmed člankov z naslovom Pamet v listu
Oznanilo: »Svetovni nazor nam kaže smer in smoter življenja, izkustvene vede iščejo
sredstev zanj. Nazor je vodnik. Vse ostalo čuti njegove vajeti. Toda neprijetno je biti
večno podložen. Izkustvena znanost, omamljena po svojih uspehih, se je poskusila
otresti nadležnega vodstva in sama usmerjati usodo človeštva. Hotela si je podvreči
nazor. Hotela je postati malik. Hotela je, da bi odslej njo molili.« (PA 2) Zgodilo se je,
da je znanost sama, potem ko je zavrgla vero in modroslovje, postala nazor s svojo vero
in moralo. Janžekovič zapiše, da se je znanost »sama napihnila v svetovni nazor, v
modroslovje in celo v nekakšno ‘vero’. Njeni pristaši so jo začeli oboževati […] S seboj
prinaša svojo umetnost, svojo moralo, svojo politiko in svojo novo vero.« (PA 2)
Znotraj samega pozitivizma se je posledično sprožil odziv na tako držo. Pozitivizem oz.
njegova skrajna oblika scientizem je trčil ob mejo, ki si jo je postavila znanost sama.
Janžekovič razlaga: »Pozitivizem je zahteval, naj se iz znanosti odstrani vse, kar ni
pozitivno, to je izkustveno dokazano, kar se ne da s čuti videti in meriti. S tem je
opozoril znanstvenike, da ne smemo zamenjavati znanstvenih dejstev in podmen […] In
kaj se je izkazalo? Da so celo temeljni znanstveni zakoni, tisti, ki so bili ponos
scientizma, kakor je recimo zakon o ohranitvi energije in mase, podmena, teorija,
filozofiranje, ne pa izkustvena dejstva.« (AS 14) Znanost potrebuje filozofijo. Ta se
sprašuje o metodah, ki jih uporablja znanost, nas je opozoril Klun (2010, 75). Znanosti
se torej o tem ni potrebno spraševati in se niti ne more. Ko se namreč odpravimo na
področje spraševanja o naših metodah, smo že na področju filozofije. Klun je zapisal, da
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»naravoslovna znanost ni sposobna – z lastno metodo – postaviti pod vprašaj svojega
delovanja« (75).
Področji vere in znanosti sta po naravi ločeni in pomembno je, da tako ostane. Nikakor
ni prav, če katero koli področje sili na področje, ki ji ne pripada in si jemlje pravico
odgovarjati na vprašanja, za katera nima niti pristojnosti niti sposobnosti. Stroga
ločenost znanosti in vere pa ne pomeni, da sta to dve »tako ločeni področji, da bi bil oni
zgolj znanstvenik, oni samo vernik ali nevernik. Obe področji, znanstveno in
modroslovno, goji isti človek, nekoliko vsak, tudi najbolj preprost,« je vedel povedati že
Janžekovič (AS 18). Na primer, ni pravilno, če nekdo s pomočjo znanosti postavlja
moralo. Prav nič pa ni narobe, če se znanstvenik kot človek ukvarja tudi z vprašanjem
morale. Klun je zapisal še drug primer: »Seveda se lahko naravoslovec izreka o Bogu,
toda njegova izjava ni več znanstvena izjava, temveč izjava človeka, ki ima svojo
filozofsko razlago.« (Klun 2010, 77)
V Janžekovičevem času (ateističnega komunizma) in v desetletjih pred njim smo imeli
primere, ko so si nekatere pozitivne znanosti (npr. biologija, kemija …) zadale cilj
odgovoriti na vprašanja vere in vero na ta način zanikati ali označiti za nepotrebno. Tudi
danes se dogaja podobno. Opazimo lahko, da so se določene družboslovne znanosti
(nekatere veje psihologije, psihoanalize, sociologije, pedagogike, andragogike itn.)
približale značaju pozitivnih znanosti. To ugotavlja tudi Klun: »Znanstvenost, ki jo
uporabljajo naravoslovne vede pri preučevanju narave, vedno bolj osvaja tudi področja
tistih ved, ki zadevajo ‘kulturo’ in duhovne stvaritve človeka. Danes je empiričnoeksperimentalna metoda, ki gradi na merljivih količinah in njihovi matematizaciji,
postala osnova ne le družboslovnih, temveč tudi humanističnih ved.« (Klun 2010, 70)
Te znanosti niso prevzele le pozitivističnih metod, ampak skušajo po vzoru pozitivnih
znanosti s svojo metodologijo in drugimi znanstvenimi prvinami odgovarjati na
vprašanja odrešenja, etike, smisla … in druga religiozna področja ter postati vodilo
življenja posameznika, odnosov ali družbe. Tako kot v času Janžekoviča znanosti niso
bile uspešne, ko so skušale dati človeku odrešujoč smisel življenja in primerno vodilo
zanj, tako to ne more uspeti družboslovnim vedam, saj je to področje vere in
modroslovja. Čeprav to počnejo pod okriljem krščanstva, mu s tem pogosto ne zadajo
nič manjšega udarca, kot so to pred časi storile pozitivne znanosti.
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Paziti moramo, da se ne podvržemo napuhu znanosti. Znanost bi morala znati sprejeti
omejitev, sicer postane lažni prerok – obljublja to, česar ne more dati. Če ne priznavamo
področij, na katera sme in zmore odgovoriti le vera, smo se znašli pred problemom, na
katerega je opozoril že drugi vatikanski cerkveni zbor: »Nekateri pa pričakujejo
resnično in vsestransko osvoboditev človeškega rodu edinole od človeške prizadevnosti
in so prepričani, da bo bodoče človekovo gospostvo nad zemljo potešilo vse želje
njegovega srca.« (CS 10,1)
Zato bi bilo potrebno znova narediti refleksijo, kje je primerno mesto za mejo med
znanstvenim in vero. V pomoč so nam lahko Janžekovičeve smernice. Takole je
opredelil pomen in naloge vere: »Vera najprej kaže človeku, kako naj živi; drugič, daje
mu pomoč, da pošteno živi; tretjič, v težavah mu nudi tolažbo.« (VP1, 2) Ločnice med
pristojnostmi znanosti in vere pa nikakor ne more oblikovati in postaviti znanost sama
od sebe. Posebej je to nemogoče, če ne priznava drugačne stvarnosti od sebe.
Ko smo opisovali meje, ki jih ima znanost zaradi pristojnosti, ki ji niso dane, smo
mimogrede omenili tudi mejo zmožnosti: prvo je opisal Comte, ko prizna, da znanost ne
zna dati odgovorov s področja vere in modroslovja (AS 11), drugo smo omenili v
povezavi s stalnimi znanstvenimi novitetami. Nikoli še nihče ni odkril nečesa, kar ne bi
naslednje generacije popravljale (gl. tudi poglavje Način spoznavanja in odločitev za
kritični realizem). Znanost torej v nobenem zgodovinskem trenutku ni zmožna vsega.
Naposled omenimo še meje, ki jih znanosti postavlja etika. »Na nekatera izmed
vprašanj nam izkustvena znanost pove, kako je mogoče to ali ono najuspešnejše izvršiti,
a na odločilno vprašanje, ali se to tudi sme, nima odgovora,« je dosleden Janžekovič.
(PA 2) Izkustvo in stroka sta nas naučila, da znanosti ne smemo dovoliti vsega, sicer bi
to lahko imelo pogubne posledice ne le za posameznike, ampak za celotno človeštvo.
»Človek edini ne sme vsega, kar zmore,« nas je opozoril Janžekovič (VP3, 2).
V zvezi s to temo je Janez Janžekovič slovenski filozofski svet svojega časa seznanil s
člankom biologa in filozofa Jeana Rostanda z naslovom Ali moremo predrugačiti
človeka? (AP) Uporabimo nekaj poudarkov iz tega razmišljanja in ob tem pokažimo na
nekaj senčnih strani znanosti, ki spremljajo njeno veličino. V povzetku je želel opomniti
na ponižnost nasproti napuhu, ki je zrastel v človeku zaradi navidezne vsemogočnosti,
ki se kaže v znanstvenem in tehničnem napredku (AP 196). V začetku navaja premnoga
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biološka znanstvena odkritja. Če bi živel v današnjem času, bi gotovo dodal gensko
spremenitev, umetno oploditev rastlin, živali ali človeka, kloniranje, nadomestno
materinstvo, zamrzovanje oziroma kakršno koli shranjevanje zarodkov, semenčic,
jajčec, menjavanje oz. izbiro spola … Čeprav je znanost od njegovega časa mnogo
napredovala, je bila že takrat situacija dovolj očitna, da je Janžekovič skupaj z
Rostandom, ko je nehal naštevati vsa odkritja te veličastne znanosti, zapisal: »A to je
samo ena od strani biološke znanosti, tista, ki nas navdaja s ponosom in zavaja v napuh.
Je pa še druga, ki nas sili, da smo skromni. Življenje je za naš razum še vedno
nedotaknjena skrivnost.« (AP 196) Nato našteje skrivnosti, ki nam ostajajo: ne vemo, od
kod so nastala vsa živa bitja, kajti mi vedno le uporabljamo in spreminjamo to, kar že je
in izrabljamo moč, ki že obstoji, znotraj logike, ki je pred nami (AP 195–196). V istem
članku Rostand in z njim Janžekovič prizna, da se sodobnemu človeku znanost zdi
vsemogočna. Dala nam je že toliko odgovorov. Pričakujemo jih še več. Od znanosti
moderni človek pričakuje vse. Začel jo je malikovati (AP 197). Od tu pa Janžekovič
preide na senčne strani znanosti. Spomni na drugo svetovno vojno in na atomsko fiziko.
»Čeprav bi njenih izsledkov nikoli ne uporabili v vojni, se more danes primeriti, da bi
ob kakem poskusu na vsem lepem ‘razgnalo’ zemljo.« (AP 198)
Razum torej potrebuje meje. Potrebuje svoj prostor, svoje naloge, svoje načine in
metode. Vsak posameznik in vsaka družba mu jih mora postaviti. Moramo ga imeti pod
nadzorom, da z razumom služimo sebi in drugim in da se ne bi zgodilo, da bi mi postali
njegovi sužnji in s tem izgubili svojo človečnost.

1.4

Človekov najvišji življenjski smoter

Ob vseh posebnosti človeka, ki smo jih našteli in na kratko opisali, se moramo vprašati
o namenu človekovega življenja. Upravičeno namreč sklepamo, da mora tako posebno
bitje imeti tudi poseben namen svojega bivanja. Odgovor na to vprašanje bo zanesljivo
drugačen, če priznavamo Boga, ki je oseba in je imel pri stvarjenju namen, voljo, ali pa
dopuščamo možnost, da je stvarstvo nastalo po naključju. Kako je na to odgovarjal
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Janžekovič? Kakor posebej izpostavi Jamnik, Janžekovič ob začetku poglavja Smisel
življenja (SŽ 213) v knjigi z istim naslovom »posebej poudarja, da želi to vprašanje
reševati tako kakor tisti, ki ne ve, da je Bog.« (Jamnik 2002, 201)
Janžekovič je eno svojih prvih najobsežnejših del naslovil Smisel življenja. V njem
predstavi najpomembnejša vprašanja, ki si jih zastavlja človek skozi življenje in skuša
nanje odgovoriti ali vsaj pokazati, kje je mogoče odgovore iskati. Posebej zadnji del
knjige je namenjen temi smisel življenja. Začne jo z razmišljanjem o tem, da bi lahko
živeli tudi tja v tri dni (SŽ 214) ali morda iz dneva v dan, kar pač življenje prinese.
Vendar Janžekovič tako držo zavrne kot nepravilno in neprimerno za človeka: »Ali nam
je tako stališče vzor? Žival res tako živi. Človek pa ima vendar pamet in je dolžan
premisliti, čemu je na svetu. […] Od tega premisleka je namreč odvisno, kako si bo
uredil življenje.« (SŽ 215) Če spozna, da življenje nima posebnega smisla, bo živel
drugače, kot če bi spoznal, da ima posebno nalogo (SŽ 215). Janžekovič je iz vsakdanje
izkušnje ugotavljal (SŽ 215), da mnogi ne razmišljajo o poslednjem smislu ali posebni
življenjski nalogi. Ljudje stremijo za posameznimi cilji (od različnih stopenj šolanja
preko zaposlitve in izbire življenjskega partnerja, vzgoje otrok itd.), a o končnem cilju
ne razmišljajo (SŽ 215).
Janžekovič prav tako na podlagi opazovanja trdi, da ima vsak človek svoj življenjski
smoter: »V resnici je pa tako, da ima človek kljub vsemu redno nekaj za svoj glavni
življenjski smoter, četudi se tega ne zaveda.« (SŽ 215) Je nekaj, kar je v ospredju in kar
drugi ljudje vidijo kot njegov življenjski smoter. Od tega je odvisno, kako si bo uredil
življenje. Janžekovič meni, da je za človeka dobro, da svoj življenjski smoter prepozna,
ga poimenuje in naposled poskuša uresničiti. Takole piše o človeku, ki je umrl, ne da bi
se ukvarjal s svojim življenjskim smotrom: »Kakršen koli bi bil ta smoter, vsekakor bi
ga lažje dosegel in popolneje uresničil, če bi izrečno vedel zanj. Morda bi komu tak
premislek pokazal, da je to, za čemer se dejansko žene, vendarle premalo, da bi moglo
veljati za najvišji namen njegovega življenja.« (SŽ 215) Razmislek o smislu svojega
življenja je torej nujno potreben.
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1.4.1 Smisel in smoter

Preden nadaljujemo razmišljanje v tej smeri, se ustavimo ob razlagi izrazov smisel in
smoter, kot ju je v Filozofskem leksikonu razložil Janžekovič (FL 260–261). »Smisel
življenja odgovarja na vprašanje, čemu živim, kaj je moja življenjska naloga.« (FL 260)
Smisel življenja je torej »eden«, medtem ko je človeških smotrov lahko več. Janžekovič
razloži smoter kot »tisto, kar kdo pri svojem prizadevanju motri, na kar meri, kar skuša
doseči« (FL 261). Da bi bolje razumeli, Janžekovič dodaja, da lahko pogosto kot
sopomenki besede smoter uporabljamo besedi cilj ali namen. Nasprotje smotrnosti pa je
slučaj (FL 261). S smotrnostjo so povezane tudi besede razvoj, razkroj, napredek,
nazadovanje. Kajti »kjer ni smotrnosti, tam tudi ni merila za večjo ali manjšo popolnost
ali razvitost. Kaj je bolj razvito? To, kar se bolj približuje vzoru, ki je smoter razvoja.«
(FL 262) Edvard Kovač ugotavlja, da je ta specifičnost izrazov značilna posebej za
slovenski jezik. K njuni definiciji pa je pripomogel prav Janžekovič (Kovač 2001, 29).

1.4.2 Kakšen naj bo človekov najvišji življenjski smoter?

Gotovo ne bo lahko odkriti, kaj je človekov najvišji smoter. Če namreč pogledamo okoli
sebe, se nam zdi, da ljudje stremijo za zelo različnimi stvarmi, ki jih postavljajo kot
najvišjo vrednoto, čeprav morda to počnejo nevede. Za nekatere je to oblast ali denar, za
druge odnos ali odnosi, spet drugi se ženejo za nečim točno določenim (npr. nekim
športom, umetnostjo …), za tiste, ki so zapadli v odvisnost od mamil, se zdi, da jim
edini smoter pomeni dobiti naslednji odmerek in še bi lahko naštevali. Ali je mogoče
potegniti črto in vsemu temu poiskati nekaj skupnega?
Že Aristotel je v Nikomahovi etiki zapisal, da je »dobro« »smoter, h kateremu vse teži«
(NE 1094a). V nadaljevanju pa je spoznaval, da je najvišje in najlepše dobro srečnost
(NE 1099a). Poglejmo pa si, kako je Janžekovič opisal, kaj je značilno za najvišji
življenjski smoter (SŽ 215–216). Našel je tri pomembne lastnosti. Na kratko jih bomo
opisali. Opis nam bo pomagal, da bomo prišli do odgovora, kaj sploh je ta smoter.
Povzemimo po knjigi Smisel življenja (215–216).
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1. Smoter mora biti dosegljiv (SŽ 215). Ljudje nikoli ne stremimo za tem, kar vemo, da
je nedosegljivo. Ko neko stvar, ki smo jo imeli za svoj smoter, spoznamo kot
nedosegljivo, preneha biti naš smoter. Obenem pa mora biti življenjski smoter
nedosežen, saj bi, v primeru da smoter dosežemo, naše življenje ostalo brez smisla in
smotrnosti. Kako torej uskladiti obe zahtevi: dosegljivost in nedoseženost? (SŽ 215–
216) Janžekovič strne odgovor v enem stavku: »Na en sam način: zadnji smoter mora
biti vzor, ki ga je možno le postopoma doseči, a nikoli povsem doseči.« (SŽ 216)
2. Človek je družbeno bitje, zato naj človekov življenjski smoter ne postavlja težav ali
škoduje drugim ali ruši družbo. Moje stremljenje naj ne ovira drugih (SŽ 216).
3. »Tretjič, življenjski smoter mora biti nekaj, za čemer se je vredno gnati, nekaj, kar
nas obogati, ne nekaj, kar nas osiromaši; nekaj, kar nas dviga, kar nas dela bolj ljudi, ne
nekaj, kar nas potiska na živalsko raven ali ponižuje celo pod žival.« (SŽ 216) To sicer
velja za vsak smoter, ki že sam po sebi pomeni nekaj dobrega. Tudi izkušnja nam
pokaže, da ne težimo za nečim, ki v sebi ne bi imelo v sebi vrednosti. Čeprav je morda
ta vrednost včasih le manjše zlo.

1.4.3 Ali imamo vsi ljudje isti najvišji življenjski smoter?

Ko Janžekovič opiše lastnosti, ki pripadajo človekovemu najvišjemu življenjskemu
smotru, si zastavi vprašanje, ali ljudje sploh imamo isti življenjski smoter ali pa se lahko
zadovoljimo s tem, da je ta smoter odvisen od vsakega posameznika (SŽ 216). Mar
moramo zato, ker pripadamo isti biološki vrsti, imeti tudi isti življenjski smoter in
smisel? Mar ni to celo v nasprotju s svobodno voljo in pametjo, ki jo ima vsako
človeško bitje?
Janžekovič trdi, da vsak človek pogosto pokaže, da mu je jasno, da imamo vsi isti
najvišji življenjski smoter. To stori z ocenjevanjem drugih. »Ocenjevati kako stvar se
namreč pravi, povedati, ali je to, kar bi naj bila; presoditi, koliko ustreza svojemu
namenu, koliko se je približala svojemu vzoru in smotru. […] Ko drug drugega
ocenjujemo, presojamo, ali je naš bližnji res to, kar od njega pričakujemo, to, kar bi
moral biti ter v koliki meri se je že približal vzoru.« (SŽ 216) Z ocenjevanjem
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dokazujemo in izpričujemo, da imamo izdelan neki splošen človeški vzor, h kateremu
vsi stremimo ali naj bi stremeli.

1.4.4 Kakšen oz. kateri je človekov najvišji življenjski
smoter?

Janžekovič se je tudi pri iskanju odgovora na to vprašanje zatekel k vsakdanji izkušnji
(SŽ 217). Iz opazovanja je sprevidel, da čeprav si lahko ljudje v marsičem
nasprotujemo, se bomo zedinili, ko bomo vsi izkazali spoštovanje poštenosti,
plemenitosti, dobroti, prezir pa bo veljal vsem oblikam podlosti. Kadar ocenjujemo
človeka, ocenjujemo dobroto in plemenitost ali zlobo in podlost. Ne pa na primer
uspešnosti, strokovnosti ali učenosti. Prvo je namreč jedro človekove osebnosti, slednje
(človekov uspeh) pa je nekaj postranskega, nekaj, kar je bolj odvisno od okoliščin kakor
od človekove volje. »Človeka vrednotimo po tem, kar je, po njegovem osebnostnem
jedru, ne po tem, kar ima, po lastnostih, ki so za njegov značaj postranskega pomena,«
pravi Janžekovič (SŽ 217). To, kar od vsakogar zahtevamo ne glede na čas, v katerem
živi, njegov stan, poklic in položaj, je, naj bo dober človek, plemenit značaj, poštenjak.
To je po soglasni sodbi človeštva najvišja in obvezna naloga vsake osebnosti, je
prepričan Janžekovič (FL 260–261). V knjigi Smisel življenja je zapisal: »Vsi ljudje
smo enaki med seboj, ker imamo vsi eno in isto najvišjo dolžnost: truditi se, da bi iz
sebe naredili dobrega človeka. Ta smoter je za vse obvezen in vsem dosegljiv.« (SŽ
218) V tem je vir enakovrednosti in dostojanstva vsakega človeka. Janžekovič je v to
trdno prepričan in na tem spoznanju gradi vso svojo etiko.
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1.4.5 Krščanski pogled na smisel življenja

Svojemu filozofskemu premisleku o smislu življenja doda Janžekovič še posebne misli,
ki morejo nagovoriti vernega človeka. Ta more smoter svojega življenja razumeti tudi
tako, kot ga je Janžekovič opisal na enem izmed svojih predavanj: »Izoblikovati se,
rasti, postati čim popolnejši ter s tem čim podobnejši Bogu, ki je vir, merilo in pravzor
sleherne popolnosti.« (ČS 10) Kristjan tako ne samo da postaja čim bolj dober človek,
ampak s tem postaja podoben Bogu, kakršen je tudi bil ustvarjen. Bog sam, posebej pa
še učlovečena Beseda Jezus Kristus je zanj najbolj popolno in najbolj gotovo merilo, kaj
pomeni biti dober. Janžekovič dodaja, da nas je ravno Dobrota poklicala v življenje,
zato je največji smisel z življenjem razodevati in slaviti to Dobroto, Boga (ČS 11).
Kristjan je v prednosti, ker lahko računa tudi na Božjo pomoč, kajti ni lahko izvršiti
svoje človeške naloge. Janžekovič zapiše, da brez Božje pomoči to sploh ni mogoče:
»Brez posebne božje podpore človek niti svojih naravnih dolžnosti ne more trajno brez
graje vršiti, vsled tega je hvalni in častilni molitvi treba dodati še posebno prošnjo za
božjo pomoč, da bi zvesto vršili svoj človeški poklic.« (ČS 12)
V knjigi Smisel življenja se Janžekovič naposled vpraša, ali je človekov najvišji smoter
Bog, nravna popolnost ali sreča (SŽ 232). Zaveda se, da na nekaterih mestih (npr. v
katekizmu, pri drugih mislecih) srečamo drugačen (ali zgolj drugače poimenovan)
zadnji smoter človekovega bivanja. Ti smotri so ravno Bog oz. njegova slava, nravna
popolnost ali po naše biti dober človek in sreča, blaženstvo. Pripelje nas do spoznanja,
da so to le trije vidiki istega odgovora, ki so neločljivo povezani: s tem ko izpolniš
enega, izpolniš obenem tudi druga dva. »Ne moreš doseči Boga in mu biti v čast, če se
ne trudiš, da bi postal dober človek, in ne moreš dospeti v božjo bližino, ne da bi bil ves
blažen. Ne moreš biti dober človek, ne da bi bila tvoja dobrota Stvarniku v čast …« (SŽ
236) S tem je Janžekovič, kakor povzema Kralj, utemeljil še eno dolžnost kristjana, tj.,
da postane deležen Kristusovega odrešenja in se ravna po navodilih Kristusove Cerkve
(Kralj 2002, 70). Janžekovič je zaključil razmišljanje o smislu življenja tako, da je
utemeljil, da smo tudi s krščanskega vidika »upravičeni reči: Naša največja naloga na
zemlji je: truditi se, da bi postali čim boljši ljudje. To je pogoj, da uresničimo tudi druga
dva vidika na zadnjem smotru: da smo Bogu v čast in da dosežemo srečo.« (SŽ 236)
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2. ETIKA

Etika je izhodišče in vrhunec Janžekovičeve misli. Napisal je doktorsko disertacijo o
etiki v psalmih z izvirnim naslovom v francoskem jeziku L´ethique du Psautier.
Antropologijo je zaokrožil z vrhuncem, ki se kriva v besedah »biti dober človek«, kar je
že izhodišče za etiko. Obenem pa ga etična misel žene v družbeno delovanje.
V prejšnjem poglavju smo se etike na nekaj mestih že dotaknili. Spoznali smo, da je
nujno potrebna, če želimo živeti v skupnosti in da je, ker je človek po naravi skupnostno
bitje, etika zanj nekaj naravnega. Znotraj omejitve svobodne volje smo etiko spoznali
kot mejo, ki je postavljena v človekovo korist. Prav tako nam etika postavlja mejo pri
uporabi našega razuma v znanosti. V drugem delu bomo naše vedenje o tej temi še
poglobili.
Preden se poglobimo v etiko kot tako, raziščimo razliko med izrazoma etika in morala.
V vsakdanjem jeziku, to priznava tudi Janžekovič (FL 157), besedi pogosto
zamenjujemo oziroma enačimo njun pomen. Kar se tiče izvora, ima besede etika grški
izvor: ethos, ki ima pomene navada, šega, značaj, običaj … morala pa latinskega: mos, v
genitivu moris, ki pomeni značaj, vedenje, življenje, nravi (Stres 1993, 4).
Če pa je naša raba teh dveh besed doslednejša, se srečamo z razliko. Opisana je tudi v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Glede na ta vir je etika »filozofska disciplina, ki
obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo« (SSKJ), moralo
pa opiše kot tisto »kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica
pojmovanja dobrega in slabega.« (SSKJ) Poenostavljeno lahko rečemo, da je morala
etika v praksi oz. da je morala konkretizacija etičnih načel, prepričanj. Stres zapiše tako:
»Navadno imenujemo moralo bolj praktično upoštevana življenjska pravila, ki so povrh
še rada vezana na določen nazor, posebno še na krščanstvo […] Etika navadno pomeni
bolj teoretično izpovedovanje življenjskih norm, in to tistih, ki niso toliko vezane na
kakšno osebno veroizpoved ali nazor, temveč izhajajo iz zgolj razumskega ugotavljanja
življenjskih pravil in načel.« (Stres 1993, 4)
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Čeprav je nenavadno, da izraza morala v Janžekovičevem Filozofskem leksikonu ni, si
lahko mislimo, da je to razliko poznal. Je pa predstavil izraz moralka v primerjavi z
izrazom etika. Pravi, da se je »pri nas ustalila navada, da z izrazom moralka označujemo
nravoslovje, ki upošteva razodetje in je ena izmed bogoslovnih ved, z izrazom etika pa
nravoslovje, ki je modroslovna panoga.« (FL 157–158) V članku Šola in religija (ŠR) je
Janžekovič razložil, da »bogoslovje loči etiko in moralko« (ŠR 342). Pri čemer »etika
obravnava nravna načela, kolikor so dostopna zdravi pameti, in ne govori ne o razodetju
ne o nadnaravi, moralka pa upošteva še to, kar je k temu dodalo razodetje; tega pa je v
resnici malo.« (ŠR 342) Tako kot torej modroslovje loči med teoretično etiko in
praktično moralo, tudi bogoslovje loči med etiko in moralko.
Posebnost etike v primerjavi z drugimi znanostmi opiše Janžekovič tako: Etiki pravimo,
da je »življenjska« zato, ker »uravnava način človekovega življenja, ker ne ugotavlja
samo, kako je, kakor to delajo druge znanosti, marveč ukazuje, kako naj bo, kako naj
človek živi, da se bo zgradil v plemenito osebnost.« (FL 83) Janžekovič se je veliko (če
etiko razumemo v najširšem smislu vključujoč socialne in politične razsežnosti, ki jih
bomo mi obravnavali v tretjem delu, lahko mirno rečemo največ) posvečal ravno etiki,
saj mu je bila, kot ugotavlja dr. Edvard Kovač, »vez med življenjem, besedo in
dejanjem.« (Kovač 2001, 30)

2.1

Etika – nekaj pristno človeškega

Etika je značilna samo za človeka. Pri drugih živih bitjih nedvomno srečamo različna
pravila, ki urejajo skupno življenje. Skoraj v vsaki živalski »skupnosti« najdemo
nekakšno ureditev, na primer hierarhijo, pa naj opazujemo živino na pašniku ali mravlje
na pohodu. Vendar glede na to, da živali nimajo pameti, kakršno ima človek, temu niti
pravila ne moremo reči, še manj lahko govorimo o kakšni etiki. Živali vodi nagon. Tako
je položeno v njihovo naravo. Človeka pa razum vodi k spoznanju resnice, torej k
spoznanju tega, kaj je resnično dobro, za katerim je vredno stremeti in je to tudi dolžan.
Filozof Anton Jamnik ob Janžekovičevih ugotovitvah zapiše: »Samo spoznanje resnice
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še ni dovolj, toda če si nekdo prizadeva, da iz tega tudi živi, potem bo ravno na osnovi
pravilne oziroma bolj smiselne utemeljitve to dobro mogel v življenju uresničevati.«
(Jamnik 2002, 204) Spoznanju se mora pridružiti tudi volja, stremljenje, prizadevanje.
Človek ima poleg razuma tudi svobodno voljo. Ta je temeljna, da lahko govorimo o
etiki oz. o moralnosti. Da nekemu dejanju lahko določimo (ne)moralnost, moramo imeti
možnost izbire in odločitve. Če na primer nisi imel možnosti, da bi pogasil požar, tega
dejanja ne moremo imeti za nemoralno. Živali niso ustvarjene tako, da bi lahko karkoli
izbirale18. Človek pa je poklican, da izbira. Janžekovič ga zaradi tega vidi kot edinega,
ki še lahko človeštvu in svetu nekaj prispeva. »Edino človek še ni dovršen, zato nad
njim tako rekoč strmi vsa priroda, pričakuje njegove odločitve. Samo v človeških dušah
se še bije boj med dobrim in zlim, samo tu je še mogoče vesoljstvo izpopolniti ali
pokvariti.« (ČS 9)

2.2

Temelj (Janžekovičeve) etike

Trk različnih etičnih usmeritev bi lahko poimenovali tudi boj vrednot. V svetu, v
katerem živimo danes, ni to nič novega. Pluralizem vrednot in etičnih prepričanj je
nekaj povsem običajnega, vsakdanjega. To dobro vedo politiki, vzgojitelji, novinarji …
Vsi, bodisi tisti, ki oblikujejo vrednote bodisi tisti, ki ima opravka z ljudmi z že
oblikovanimi stališči. S tem se sooča skoraj vsak človek. Danes težimo k svobodi. Kar
nekdo spozna kot pravilno, je zanj vrednota, ima svobodo, da to živi, drugi pa dolžnost,
da to tolerirajo. Temu najbrž ne bi nasprotovali, dokler različna etična prepričanja in
vrednote ne trčijo skupaj na način, da si nasprotujejo. Tipičen primer je splav: ali naj tu
govorimo o pravici ženske, da sama odloča, kaj se godi z njenim telesom, ali pa o
pravici otroka do življenja od spočetja do naravne smrti. Kadar se v debati znajdeta dva,
18

To vidimo iz izkušnje pa tudi iz razodetja: »Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in
nesrečo, ko sem ti danes zapovedal, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, da hôdi po njegovih poteh in
izpolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke […] Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam:
predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj
zarod.« (5 Mz 30,15.19) To možnost izbiranja in odločanja, ki je dar, ki izvira iz svobodne volje, je od
Boga prejel le človek.
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ki gradita z dvema različnima etičnima usmeritvama, ne prideta daleč, saj imata vsak
svoje izhodišče, svoje vrednote, svoje argumente, svoje dokaze …
V Janžekovičevem času sta prevladovala dva »etična kodeksa« – krščanski in
komunistični19. Janžekovič je poskušal prebiti zid, ki je preprečeval možnost debate,
pogovorov in usklajevanj. Skušal je poiskati tisti globlji temelj, ki bi bil skupen vsem,
na katerem je mogoče zgraditi dialog, ki presega zgolj držo tolerance. Po Slovarju
slovenskega knjižnega jezika je toleranten človek tisti, ki »dopušča o določeni stvari
drugačno, nasprotno mnenje, nazor.« (SSKJ) Kot sopomenko tolerantnosti navaja slovar
strpnost. V slovenščini pa poznamo tudi izraz sožitje, ki pomeni več kot zgolj toleranca
ali strpnost. Sožitje lahko razumemo kot trud za skupno bivanje. Če dva živita v sožitju,
pomeni, da jima je mar drug za drugega, da si želita biti (vse bolj) blizu, zato gojita
dialog in medsebojno razumevanje. Za Janžekoviča lahko rečemo, da si je vedno
prizadeval živeti v sožitju z drugimi. K temu je naravnana tudi njegova etična misel.
Pogledali si bomo, kako nas lahko Janžekovič danes, ko živimo v pluralnosti vrednot,
usmerja k življenju v sožitju.
Ko smo razmišljali o človeku in o njegovem najvišjem življenjskem smotru, smo našli
nekaj pristno človeškega, nekaj, kar je obenem značilno le za človek in za vsakega
človeka. Ponovimo še enkrat: »Vsi ljudje smo enaki med seboj, ker imamo vsi eno in
isto najvišjo dolžnost: truditi se, da bi iz sebe naredili dobrega človeka. Ta smoter je za
vse obvezen in vsem dosegljiv.« (SŽ 218) Od kod in kako Janžekovič izpelje ta smoter,
smo že pokazali. Načelo: »Delaj dobro, ne stori nič slabega!« je razvidno, a žal tudi
preveč splošno in si v vsakdanjem življenju z njim skoraj ne moremo pomagati. Z njim
bi se strinjal (skoraj) vsak, a kljub temu so vrednote, ki jih zagovarjamo, včasih zelo
različne, tudi povsem nasprotne. Zaplete se namreč pri vprašanju, kaj je dobro.

19

Pri čemer pa naj dodamo, da nista bila v enakovrednem položaju, kajti že Poniž je zapisal, da se je
»uradna (tj. marksistična) filozofija« krčevito trudila, »da bi izločila ali vsaj povsem marginizirala
vsakršno drugačno filozofsko mišljenje.« (Poniž 2002, 56)
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2.2.1 Kaj je dobro?

Janžekovič na podlagi življenjske izkušnje trdi, da nam na vprašanje, kaj je dobro,
odgovarjata naša pamet in vest. A preden postanemo bolj konkretni, se ustavimo pri
splošnem razmisleku, kaj sploh je dobro kot tako. Janžekovič pravi: »Dobro je vse, kar
more pritegniti nase teženje kakega bitja […] Kaj drugega kakor dobro volje sploh ne
pritegne.« (ŽR 35) Janžekovič se vpraša, zakaj je potem potrebno dobro sploh
ukazovati, če tako ali tako ne moremo hrepeneti po drugem kot po dobrem. Iz življenja
namreč vidimo, da vse, kar človek počne, ni dobro. »Zato ker smo tako zamotana in na
mnogotere načine sestavljena bitja,« odgovarja Janžekovič, »zato se more zgoditi, da je
to, kar je privlačno in torej dobro za eno plast naše narave, slabo in škodljivo za drugo
plast. Mamila zbujajo v človeku neznanske užitke, a mu kvarijo zdravje in razkrajajo
osebnost. Po zlu kot zlu res ne moremo poganjati – tudi samomorilec ne teži po zlu, po
uničenju, marveč išče rešitev iz stanja, ki se mu zdi neznosno.« (ŽR 35) Vsa človekova
ravnanja so torej naravnana k dobremu in kar človek naredi, naredi zato, da bi dosegel
dober cilj. Iz izkušnje pa vemo, da kljub vsemu nekatere izbire, čeprav so mišljene kot
dobre, niso dobre (npr. izbira droge). Janžekovič nas zato opozori na to, da »načelo:
Delaj dobro! ukazuje iskati resnično dobro.« (ŽR 35) To načelo torej absolutno drži le v
primeru, ko si dobro pravilno razlagamo.

2.2.2 Biti dober človek

Dober človek je tisti, ki teži za resničnim dobrim. Poskušajmo biti konkretnejši, kaj
pomeni biti dober. Janžekovič na to vprašanje odgovarja zelo preprosto in življenjsko:
»Kdo je dober in kdo ni, nam s presenetljivo natančnostjo pove zdrava pamet […] Tudi
vsak za sebe natančno ve, kdaj je ravnal kot dober človek in kdaj ne.« (SŽ 220) Zakaj
potem še nikomur ni uspelo napisati definicije dobrega človeka, ki bi veljala na splošno
in bi bila obenem dovolj konkretna, da bi se dalo po njej ravnati tako uspešno, kot se
nam uspe ravnati po receptih za pripravo določene hrane in ta skoraj vedno uspe, če je
recept seveda dovolj dober in dovolj natančno napisan?
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Ljudje smo različni. Janžekovič bi nas opozoril (SŽ 218), da imamo različna življenjska
izhodišča: nekdo je bogat, drugi reven, nekdo je takšnega značaja, drugi drugačnega,
ima take darove … Zato je nemogoče napisati en sam recept. Izkušene kuharice pravijo,
da je vsaka moka malo drugačna in zato ne moreš natančno predvideti, koliko vode je
treba porabiti h kilogramu moke, da bo kruh ravno prav mehek. Morda lahko to
prispeva k razumevanju našega primera. Ker imamo različno moko (ljudi s povsem
različnimi življenjskimi izhodišči glede na telesne in duševne danosti, družino in okolje,
iz katerega izhajajo …), bo tudi recept za dober kruh (dobrega človeka) vsakič malo
drugačen. Janžekovič nas obenem opozori, da niso različna samo izhodišča, ampak tudi
cilji: »Naša osnovna, edina in najvišja naloga na zemlji je, truditi se, da bi postali čim
boljši ljudje […] Vrednost vseh naših dejanj se presoja po tem, ali nas delajo boljše, ali
nas kvarijo.« (SŽ 218) Znotraj tega pa imamo celo paleto konkretnosti, ob katerih lahko
živimo kot dobri ljudje. Etičnost pa presojamo »po razliki med prvotnim in končnim
stanjem in po trudu, ki je bil za to potreben.« (SŽ 218)
Življenjska naloga biti dober je prva in najpomembnejša. »Vse drugo, s čimer se
ukvarjamo, mora biti podrejeno tej nalogi ter služiti kot sredstvo, da jo dosežemo,«
pravi Janžekovič (SŽ 218). V skladu s tem najvažnejšim smotrom je treba živeti naše
življenje v celoti v vseh odtenkih, vsa naša dejavnost mora biti usmerjena vanj.
Janžekovič pravi, da smo se »rodili neizdelani […] in naša življenjska naloga je prav to:
neprestano, vse do smrti, načrtno in vztrajno izpopolnjevati vse vidike svoje nravne
osebnosti.« (SŽ 224) Svojo življenjsko nalogo moramo začeti izpolnjevati zavestno,
načrtno, dosledno in odločno. Vse do smrti ta naloga ne bo končana. Do takrat moramo
ne samo vzdrževati svojo dobrost, ampak moramo postajati boljši.20 Včasih se zgodi, da
res nimamo kaj pokazati, da je tako kot da ne bi (zelo dolgo) še nič naredili. Biti dober
včasih pomeni le ostati tam, kjer že smo (se truditi, da ne bi zdrknili navzdol).
Janžekovič ugotavlja: »Včasih največji nravni napor ne doseže nič drugega kakor to, da
vztrajamo, da nas tok ne izpodnese, da ne zapravimo tega, kar smo si bili z muko

20

Tako so svojo življenjsko nalogo doživljali tudi nekateri svetniki. Sveti Frančišek Asiški je proti koncu
svojega življenja čutil, kako on in njegovi bratje še zdaleč niso dokončno izpolnili svoje naloge. Ob neki
priložnosti, ko se je že bližal koncu svojega življenja, je bratom rekel: »Začnimo, bratje, služiti Gospodu
Bogu, ker smo doslej komaj kaj ali zelo malo koristnega naredili.« (Čelanski 2014, 128) Svoje življenje
pa je pojmoval kot stalno spreobračanje, ki ne bo končano vse dokler ne prestopi praga večnosti. Čutil je,
da lahko on in njegovi bratje vedno postanejo boljši.
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pridobili. Nič drugega? Pač. Trdo delo nas je okrepilo in ko bomo zaplavali v mirnejše
vode, bo napredovanje hitrejše, kot bi bilo sicer.« (SŽ 224)
Omenimo še eno zelo pomembno stvar, na katero danes pogosto pozabljamo.
Janžekovič je opozoril: »Zdrava pamet ne more priznati, da bi bila kdaj osebna sreča v
dokončnem nasprotju z dolžnostjo.« (SŽ 222) Prva lastnost dobrega človeka je, da
dobro opravlja svojo dolžnost. Šele na drugem mestu pa so izredna, nadpovprečna,
nepričakovana dejanja. Po preprosti vsakdanji etični presoji se s tem strinjamo. Neko
mater bomo ocenili kot dobro, če dobro opravlja vsakdanje materinske dolžnosti
(vzgoja otrok, zdrava skrb zanje), čeprav ne zna z besedo izraziti, kaj je materinstvo. Če
pa tega ne opravlja in svoje otroke zanemarja, je ne bomo imeli za dobro mater, tudi če
napiše doktorat o materinstvu ali je izbrana za »mater leta«. Poglejmo še primer učitelja.
Dober je ta, ki ima rad otroke in jih zna naučiti, kar je potrebno. Tistega, ki ni tak, ne
bomo imeli za dobrega, tudi če ima za seboj izredne znanstvene dosežke. Kaj pa
običajno nagrajujemo in hvalimo? Mar ne prav takšnih izrednih posebnih dosežkov?
Tako je v naši družbi. Nekako se nam to tudi zdi naravno. A naj nas zgornje
razmišljanje spodbudi, da bi vsak od nas vsaj v osebnem življenju pohvalil in nagradil
običajni trud, vsakdanje življenje dobrih ljudi.
Dober človek je torej tisti, ki dobro opravlja svoje dolžnosti. Vendar pa dolžnost ni
vedno to ali samo to, kar se pričakuje, kar ponavadi delajo ljudje nekega kova ali kar
predvidevajo zakoni in pravila. Mnogokrat je potrebno še nekaj več, čeprav ni nič
posebnega. Simon Gregorčič je to v pesmi Življenje ni praznik povedal v verzu:
»Dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan!« (Gregorčič
2016) Kaj vse je torej potrebno storiti, da nekdo postane dober človek? Potrebno je
iskreno poslušati svojo vest, bi nam svetoval Janžekovič (SŽ 218–224). Vesti se bomo
posvetili v enem od naslednjih poglavij. Še prej pa si poglejmo, kaj o dobrem človeku
pravita krščanski nauk in krščanska praksa.
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2.2.3 Biti dober človek v luči evangelija

Janžekovič se je kot filozof ukvarjal z etiko, ki bi jo lahko sprejel vsak, tudi neveren
človek. Kot teolog in duhovnik pa je vedno poskušal posebej nagovoriti tudi vernega
človeka. V tem primeru se je oprl na Sveto pismo in nauk Cerkve. Krščanski vidik
odgovora, na vprašanje, kaj pomeni biti dober človek, ne prinaša nobenih nasprotovanj
njegovi etični misli, ki jo razvija brez Boga, le podkrepi jo z Božjo Besedo in naukom
cerkvenega učiteljstva ter lahko zato vernega človeka še bolj nagovori.
Janžekovič je najprej želel opozoriti na problem, ki ga je vse svoje oznanjevanje
kritiziral Jezus, to je ločevanje ljubezen do Boga od ljubezni do človeka. Jezus pa je to
dvoje najbolj korenito združil, ko je nekemu farizeju odgovarjal na vprašanje, katera je
največja zapoved: »Rekel mu je: ‘Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso
dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in
preroki.’« (Mt 22,37–40) Opirajoč se na to Božjo besedo Janžekovič kritizira pogled, ki
razseka ljubezen na dvoje (SŽ 227): na ljubezen do Boga in na ljubezen do bližnjega.
Jezus je izrecno poudaril, da je druga zapoved prvi enaka. Grajal je farizeje, ki so
pogosto ostali zvesti le ljubezni do Boga, kar pa, kakor je učil Jezus, sploh ne zdrži in
ne more biti iskreno. Janžekovič zato piše: »Ljubezen do Boga je sicer samostojna
krepost, hkrati pa je tudi osnova in razlog za ljubezen do bližnjega; tudi ljubezen do
bližnjega je samostojna krepost, obenem pa vedno, izrečno ali nevede vključuje tudi
ljubezen do Boga.« (SŽ 227) Tega kratko malo ne moremo ločiti.
Ko Janžekovič ob prebiranju evangelija razlaga Jezusov pogled na dvojno ljubezen, gre
še dlje. Pravi, da je Jezus ljubezen do bližnjega postavil celo pred ljubezen do Boga:
»Zahteva, bodi dober do sočloveka, je stopila v evangeliju prav v ospredje.« (SŽ 231)
To ugotovitev razloži z odlomkom o bogatem mladeniču, ki je prišel Jezusa vprašat, kaj
naj stori, da doseže večno življenje (SŽ 228). Ko Jezus našteva zapovedi, ki naj jih ta
izpolnjuje, izpostavi le zapovedi, ki se nanašajo na bližnjega, zapovedi, ki se nanašajo
na Boga, pa v tem primeru izpusti (Mt 19,16–22). Janžekovič je opozoril še na en
odlomek, ki postavi ljubezen do bližnjega pred ljubezen do Boga, s čimer pa nikakor
noče povedati, da bi bila katera od njiju pomembnejša (SŽ 231): »Če torej prineseš svoj
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dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred
oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar.« (Mt
5,23–24). Vendar da ne bi narobe razumeli, Janžekovič v članku Etika – Jezusov dar
človeštvu (EJ) napiše: »Jezus je postavil v ospredje ljubezen do človeka […], toda krivo
bi bilo reči, da je usmeril pozornost od Boga k človeku. Ne. Usmeril jo je k Bogu v
človeku.« (EJ 142)
Da bi bolje razumeli, zakaj postavljamo ljubezen do človeka na prvo mesto, čeprav ni
nič pomembnejša od ljubezni do Boga, nam je Janžekovič postavil pred oči povsem
življenjski primer, ki izhaja iz človeških odnosov otroci-starši, iz česar moremo
potegniti vzporednico Bog-ljudje: »Kaj želijo starši od svojih otrok? Spoštovanje in
ljubezen; brez dvoma. Vendar tega ne mislijo tako, kakor da naj se jim otroci
neprestano klanjajo in jih hvalijo. Ob nekaterih priložnostih, recimo za god, naj le
izrečno počastijo svoje starše, drugače je pa v ospredju nekaj drugega. Starši predvsem
želijo, naj se imajo njihovi otroci radi, naj si med seboj pomagajo, naj se ne tožarijo, naj
si odpuščajo in naj marljivo skrbe za svojo prihodnost. Sreča, ugled in medsebojna
ljubezen otrok je največje plačilo in najlepša počastitev za starše. Ker smo ustvarjeni po
božji podobi, ni nedovoljeno sklepati, da tudi nebeški Oče od nas, svojih otrok, nekaj
podobnega želi.« (SŽ 228) Gre za to, da s tem ko ljubimo bližnjega, obenem že ljubimo
Boga. Ljubezen, ki jo izkazujemo Božjim ustvarjeninam, je prav toliko tudi ljubezen do
samega Stvarnika, ki je Oče.
Janžekovič pa se ne ustavi pri tem, da je ljubezen do človeka na prvem mestu, ampak
opozori tudi na to, da ljubezen do Boga sploh ne more obstajati, če najprej ne ljubimo
človeka. Taka ljubezen do Boga ne more biti iskrena in neiskrena ljubezen ni ljubezen21.
Velja pa obrnjeno: Tisti, ki v Boga ne veruje ali ga sploh ne pozna in ga zato izrecno ne
ljubi, lahko iskreno ljubi bližnjega, obenem pa nevede ljubi tudi Boga: »Ljubezen do
Boga je nemogoča brez ljubezni do bližnjega, ljubezen do bližnjega je mogoča brez
izrečne ljubezni do Boga. Kdor zares ljubi sočloveka, pa brez svoje krivde ne veruje v
Boga, je v resnici poleg druge, nekoliko izpolnil tudi prvo zapoved, brezsrčen človek ni

21

Janžekovič je v tem pogledu spomnil tudi na to Božjo besedo: »Če kdo pravi: ‘Ljubim Boga,’ pa
sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga,
katerega ni videl.« (1 Jn 4,20)
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izpolnil nobene, pa naj se dela še tako pobožnega.« (SŽ 229) Tudi to Janžekovič
podkrepi z dvema evangeljskima odlomkoma.
Najbolj nazorno in slikovito to razloži z Jezusovo priliko o usmiljenem Samarijanu (SŽ
230–232). Tu srečamo dva pravoverna Juda, strokovnjaka, ko gre za ljubezen do Boga,
nasproti Samarijanu, za Juda odpadniku od prave vere. Pa vendar Jezus pohvali le
slednjega, ki je edini izkazal usmiljenje ranjenemu in nemočnemu človeku. Še več,
Janžekovič trdi, da nam Jezus zagotavlja, da je človekoljubno usmiljenje, ki ga je
izkazal Samarijan, dovolj za dosego večnega življenja: »Kak moralist, ki je preveč
zaverovan v svoje razlikovanja, bi se utegnil spotakniti ob usmiljenega Samarijana, češ,
da ga ni nagibala nadnaravna božja krepost, marveč navadno naravno človekoljubje,
humanizem: bedni Jud se mu je kratko malo ‘v srce zasmilil’. V Jezusovih očeh pa je to
dovolj, da človek doseže ‘večno življenje’. Brez kakršne koli dodatne zahteve je dejal
učitelju postave in nam vsem: ‘Pojdi in tudi ti tako delaj.’« Iskrena in sočutna ljubezen
do bližnjega je v Jezusovih in Janžekovičevih očeh temeljna ljubezen. Filozof dr. Lenart
Škof poudari, da »Janžekovič ob primeru usmiljenega Samarijana še enkrat pokaže, da
trdno verjame v občečloveške temelje takšne etike« (Škof 2002, 220) oziroma, da je
zanj »prilika o Samarijanu tako najlepši primer poklicanosti vsakega človeka k temu
sočutju oz. usmiljenju.« (SŽ 220) Škof je prepoznal, da nas Janžekovič prav s pomočjo
prilike o usmiljenem Samarijanu pripelje do tega, da je etika nad religijo, zato je lahko
etika osnova za dialog tako med ljudmi različnih veroizpovedi kot tudi med vernimi in
nevernimi. Škof je zapisal: »Tako moramo po Janžekoviču ljudi najprej deliti na dobre
in ostale, ter šele potem na verne in neverne. V tem je vsebovan smisel sodobne
medreligijske etike oziroma, če hočemo, tudi t. i. ‘svetovnega etosa’.« (SŽ 220)
Ustavimo se še ob Jamnikovih ugotovitvah, s katerimi je po Janžekovičevi spodbudi
opozoril na nevarnosti, do katerih nas pripelje »ljubezen« do Boga, ki ne daje
primernega mesta tudi ljubezni do bližnjega, in kakor smo že omenili, to sploh ni
ljubezen. Ljubezen do bližnjega pa je konkretna in zahteva resnični napor, saj moramo
premagati mnoge človeške ovire, ki jih nosimo v sebi: »Lahko nekdo pozna vse resnice
vere in se ima za kristjana, toda kaj mu to pomaga, če ne živi evangelija, če si ne
prizadeva za dobro, če se ne trudi v svojih bratih in sestrah odkrivati Kristusa. Prilika o
usmiljenem Samarijanu je več kot zgovorna in neizprosna, saj radikalno izpostavi
dostojanstvo človeške osebe, in samo kdor preseže različne predsodke, strahopetnost,
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lastni egoizem, egocentrizem in obliko svetobežne pobožnosti, ki slej ko prej vodi v
neko ezoteriko, samo ta v resnici sledi evangeliju.« (Jamnik 2002, 206)
Drugi evangeljski odlomek, ki ga izpostavi Janžekovič (SŽ 229), je Gospodov opis
poslednje sodbe v Matejevem evangeliju (Mt 25,34–40). Opozori nas, na podlagi česa
nas bo Gospod postavil na svojo levico ali desnico. Takole piše v evangeliju:
»‘Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem
bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me
obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.’ Tedaj mu bodo pravični odgovorili:
‘Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj
smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli
bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?’ Kralj jim bo odgovoril: ‘Resnično, povem
vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.’«
(Mt 25,35–40)
Vse to, kar Jezus našteje, se tiče ljubezni do bližnjega. Ne bomo sojeni po urah molitve,
ampak po ljubezni, ki smo jo izkazali bližnjemu. Na prvi pogled se lahko zdi, da je
Janžekovič zašel v pretirano poveličevanje človeške ljubezni do bližnjega. Vendar
nikakor ne zanika obstoja in potrebnosti tudi nadnaravne ljubezni. Tiste ljubezni, ki
presega človekoljubje, ljubezen, ki je božja, ki jo more človek v posebnih oblikah
prejeti od Boga. »Ali torej nadnaravna ljubezen ni potrebna?« se je vprašal. »Je. Samo
nikar si ne domišljajmo, da smo mi sodniki o tem, kdo jo ima in kdo je nima. Če nihče
ne more reči niti ‘Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu,’ pa bi mogel biti kdo trajno
dober človek brez nadnaravne moči? Duh božji veje, kjer hoče.« (SŽ 232) Božji darovi
morejo preseči formalizem, ki smo ga ustvarili ljudje. Mar niso podobne napake, na
katere opozarja Janžekovič, naredili pred dva tisoč leti že Jezusovi učenci. Zato
dodajmo Janžekovičevim besedam še Jezusove. Poglejmo odlomek, v katerem je
opozarjal učence, naj si ne drznejo ovirati Božjega Duha: »Janez je odgovoril: ‘Učenik,
nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ne
hodi z nami.’ Jezus pa mu je rekel: ‘Ne branite! Kdor namreč ni proti vam, je za vas.’«
(Lk 9,49–50) Na to, na kar Janžekovič opozarja svoje sodobnike, je Jezus opozoril svoje
učence. Božji Duh je pogosto zelo nepredvidljiv in lahko vodi tudi nekoga, ki tega sploh
ne ve.
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Ob premišljevanju prilike o poslednji sodbi lahko dobimo občutek, da si zveličanje
lahko prislužimo. V tem primeru Janžekovič loči med naravno srečo in zveličanjem (SŽ
235). Prvo si lahko prislužimo, drugo pa je Božji dar. Ko gre za zveličanje, lahko
storimo le eno: »Edino, kar moreš res ti storiti, ali pri čemer moreš vsaj učinkovito
sodelovati, je, da živiš tako, da postaneš zveličanja vreden. Tvoja glavna naloga je, da
postaneš dober, značajen, plemenit človek; Bog bo potem že storil, kar je prav.« (SŽ
235)
Jamnik je ob Janžekovičevi razlagi prilike o poslednji sodbi poleg tega, da je poudaril
pomen konkretnih dejanj ljubezni, izpostavil tudi to, da nam je vera v Boga lahko v
pomoč pri izvrševanju naše življenjske naloge. Ni pa to pogoj za izpolnitev smisla.
Takole piše: »Opis poslednje sodbe v Matejevem evangeliju (prim. Mt 25,34–40)
popolnoma jasno pove, da bodo človekova konkretna dejanja tista, po katerih bo sojen.
Ta svoj življenjski smoter bo nekdo lažje uresničeval, če bo veroval v Absolutni
Smoter, Neskončno Dobroto, ki se je utelesila v Jezusu Kristusu, toda tudi če nekdo te
vere nima, s svojim prizadevanjem za dobro izpolnjuje svoj temeljni življenjski smoter
in na poseben način implicite izraža vero v Neskončni Smoter bivanja.« (Jamnik 2002,
206)

2.2.4 Biti dober človek po vesti in temelj Janžekovičeve
dialoške drže

Iz povedanega vidimo, da je bil Janžekovič odprt za vse ljudi in je s tem imel dobro
podlago za dialog z vsemi stranmi. Svetega Duha ne omeji le ne nekatere, veroizpoved
ni temeljna. Nad njo je etika, ki pa pritiče vsakemu človeku in nam je v osnovi skupna.
Bližnjega moremo ljubiti tudi, če ne ljubimo Boga, tudi če za Boga sploh ne vemo oz.
vanj ne verjamemo. Janžekovič to pove z besedami: »Lepše in boljše je, če kdo vidi v
sočloveku Jezusovega brata in božjega otroka ter mu zato pomaga, vendar neobhodno
potrebno to ni; za tistega, ki brez svoje krivde nima vere, zadošča, da z bližnjim
dejansko tako ravna, kakor da bi to vedel; zadošča, da ima sočutno srce; zadošča, da je
dober človek.« (SŽ 229) Sočutno srce, ki ga v tem odstavku omenja Janžekovič, pa
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nakazuje na »vzvod«, ki ga ima vsak človek in ga usmerja k temu, da postane dober
človek. Ta »vzvod« imenujemo vest.
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je vest »občutek, zavest o moralni vrednosti
lastnega ravnanja, mišljenja, ki vzbuja občutek moralne odgovornosti.« (SSKJ)
Preprosto šolsko povedano pa rečemo, da je vest notranji glas, po katerem nam govori
Bog, nas uči, kaj je dobro in kaj ne ter nam zapoveduje: Delaj dobro in varuj se slabega!
(Snoj et al. 2004, 15). Nauk katoliške Cerkve pa nas uči: »V notranjosti svoje vesti
odkriva človek postavo, ki si je ne daje sam, temveč se ji mora pokoravati. Glas te
postave ga vedno kliče, naj ljubi in dela dobro ter se izogiblje zlega, in kadar je
potrebno, zazveni ušesom srca: stori to, izogni se onemu.« (CS 16)
Janžekovič da velik pomen vesti posameznika, ko gre za etična vprašanja. Razloži in
opredeli jo tako, da jo more priznati tudi nevernik. Zanj je vest prvi in zadnji razsodnik
dobrosti nekega dejanja. Vendar vest ni ovira za občo veljavnost etike. Takole nam
pojasni: »Ne vem, zakaj bi bilo [vest zanikanje obče veljavnosti etike]? Ali ni na
miselnem področju enako? Kdo mi pa pove, da je dve in tri pet, če ne moj razum? Naj
bi mi drugi to še tako zatrjevali, če bi te resnice ne uvidel sam, bi ne bil primoran, da jo
sprejmem. Priznam pa, da bi bil silno zbegan, če bi to resnico videl samo jaz, vsi drugi
bi jo pa zanikali. Soglasje človeštva mi je izredno važno potrdilo, da se ne motim.« (ŽR
36) Tako je Janžekovič z vzporednico z našim razumom pokazal na rešitev problema, ki
bi mogel nastati, če bi gledali le subjektivno. V članku Zakaj nimamo Boga na dlani?
(ZN) pa ugotavlja tudi, da »Nravnih resnic prav tako ne ustvarjam sam kakor ne
matematičnih. Oboje le odkrivam.« (ZN 209) To rešitev lahko podkrepimo tudi s
primeri iz življenja, o čemer smo že pisali: Janžekovič nas je opozoril na to, da se ljudje
praviloma zedinimo, ko ocenjujemo človeka in po enakih merilih presojamo, ali je
nekdo dober, pošten, plemenit ali pa podel in grd. To je dokaz, da nam naša vest
narekuje osnovni naravni zakon (SŽ 216).
Janžekovič pravi, da bomo kot dobrega človeka videli tistega, ki dela to, kar misli, da je
dobro, tudi če se je v sodbi zmotil. Če povemo z drugimi besedami, je dober ta, ki
posluša svojo vest, tudi če so njegova dejanja napačna. Tako se lahko zgodi, da se ljudje
strinjamo, ko presojamo človeka, ne pa tudi, ko presojamo načela, po katerih se je
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ravnal (SŽ 219)22. Problem je torej slabo oblikovana vest ali nevednost, kot smo omenili
zgoraj. A Janžekovič nas opozori na še večji problem: neiskrenost. »Nevarnost je v tem,
da sami do sebe nismo iskreni. To je v nekem pogledu slabše, kakor če povsem
zavestno ravnamo proti svoji vesti.« (ŽR 36) Zaradi neiskrenosti se včasih ne potrudimo
dovolj, da bi spoznali resnico in s tem pravo etično držo, dobro23. Do neiskrenosti pa
»more priti zato, ker se za malo katero dejanje odločimo iz enega samega razloga.
Skoraj vedno imamo več nagibov, ki so bolj ali manj častni […] Nečastne razloge
znamo izredno spretno prikriti in potisniti v podzavest.« (ŽR 37) Biti iskren pomeni
priznati si vse razloge in nagibe za dejanja. Potem je potrebno samo poslušati svojo
vest, ki pove, kateri razlogi so dobri in kateri slabi, ki jih je treba izločiti. Janžekovič
pravi, da »kdor živi po tem načelu, je kot človek neoporečen, pa naj ima sicer
kakršenkoli nazor.« (ŽR 37) Kovač je zaokrožil, da je Janžekovič s takim razmišljanjem
»miselno doslednost postavljal v obzorje etike« (Kovač 2001, 29).
V tem temelji Janžekovičeva dialoška drža. Z vsakim, ki je iskren, je pripravljen stopiti
v odprt dialog. Dodajmo še eno misel, ki je Janžekoviča podpirala pri dialogu z ateisti.
Verjel je, da je nravno načelo »Delaj dobro (za nas) osnovnejše od resnice, da je Bog.«
(ŽR 39) Saj, kakor smo rekli, tudi ta, ki ne priznava Boga, more biti (ne)moralen. Prav
to ob komentiranju Janžekoviča izpostavi filozof Lenart Škof: »Zanj je živeti po vesti
zmožnost vsakogar, čigar razum je spoznal vsebino teh resnic. V tem je Janžekovičeva
dialoškost in širina v etiki, vera in nauk Cerkve pa moreta to etiko (če se spomnimo
njegovih poudarkov iz skript) utemeljiti.« (Škof 2002, 219) Glas vesti je tako pristno
človeški, da ga ni mogoče utajiti24. Za nekaj pa je, kot ugotavlja Janžekovič, ateist
prikrajšan: »nravne obveznosti ne more utemeljiti. Zavest mu jasno pravi, da je treba
delati dobro in se varovati slabega, toda zakaj?« (ŽR 39–40). Na to vprašanje lahko
veren človek odgovori mnogo bolj zadovoljivo. Škof razloži: »Janžekovič se s
22

To je spoznala tudi Cerkev. V Katekizmu je posebej naznačeno, da ni odgovornosti in krivde, če je
nekdo v nevednosti delal slabo: »Človek mora vedno ubogati gotovo (trdno) sodbo vesti. Če bi
premišljeno ravnal proti njej, bi sam sebe obsodil. Toda zgodi se, da je vest v nevednosti in da napravi
zmotne sodbe …« (KKC 1790) »Če pa je nevednost nepremagljiva ali če je zmotna sodba nastala brez
odgovornosti nravnega subjekta, tedaj storjenega zla ni mogoče prištevati osebi, ki ga je zagrešila.« (KKC
1793)
23
Na to so nas opozorili koncilski očetje: »Vendar se neredko zgodi, da se vest zaradi nepremagljive
nevednosti moti, ne da bi pri tem izgubila svoje dostojanstvo. Tega pa ni mogoče reči, kadar se človek
premalo zmeni za iskanje resničnega in dobrega in kadar zaradi navajenosti na greh vest polagoma skoraj
oslepi.« (CS 16)
24
Tako tudi 2. vatikanski koncil: »Zvestoba do vesti povezuje kristjane z ostalimi ljudmi pri iskanju
resnice in pri pravilnem reševanju tolikerih nravnih vprašanj, ki se pojavljajo v življenju posameznikov in
družbe.« (CS 16)
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pomembno opombo pridružuje Tomažu [Akvinskemu], ko poudarja, da vesti ravno
zaradi utemeljenosti v večnem zakonu ni moč razumeti brez slednjega in da je ravno
zaradi tega ne moremo odpraviti oziroma izbrisati.« (Škof 2002, 214)
Janžekovič je svoj premislek posvetil misli, da je moralnost sama na sebi večja in bolj
popolna kakor moralnost kot podrejenost določenim moralnim pravilom, četudi ta
izhajajo iz vesti. Ker je dobro poznal človeka in vse, kar je v njem, je razumel, da
družba, ki bi slonela zgolj na pravilu: »Ravnajte se po vesti!« brez drugih smernic, ne
more vzdržati. Takole v članku Verski pomenki vpraša tiste, ki zagovarjajo tako misel:
»O vi, pridigarji ‘nesebične’ nravnosti, zakaj pa vi v svojih družinah, društvih in
družbah ne odpravite plačila in kazni? Kajneda, zato ne, ker vidite, da je v očeh
človeške narave, kakršna je, plačilo in morda še bolj kazen velik del učinkovitosti
nravnim predpisom. Kajti, žal ni dovolj vedeti: to je dobro, to je slabo; in biti prepričan,
da je treba dobro delati, slabega se varovati, ampak je potrebno imeti tudi zadosti moči,
da tako živim. No, in kdor je ne črpa dovolj iz narave dobrega in slabega samega, ta si
jo hvaležno sposoja od plačila in kazni. Biti nraven zaradi povračila, ni višek nravne
popolnosti, a je še vedno bolje kakor biti nenraven.« (VP2, 2)
Da imamo vest, neki skrivnosten notranji glas, ne moremo zanikati. Zelo različni pa so
pogledi na to, kaj oz. kdo je ta glas. Za vernika je to Božji glas. Ateist išče odgovore
drugje. Janžekovič nas opomni, da iz vsakdanje izkušnje vemo, da je posameznikova
vest nad zakonom. Obsojamo namreč tiste, ki so delali krivice, četudi je bilo to v skladu
z zakonom (npr. rasistični zakoni). Torej je glas, ki nam govori po vesti, višji od
zakona. To nam potrdi in pokaže še s primerom iz svetovne literature: »Antigona je
pokopala brata kljub državni prepovedi, ker je ubogala nezapisane postave svoje vesti,
zato je ostala za vse čase vzor plemenite in junaške nravne osebnosti.« (ŽR 38)25

25

Janžekovičevemu primeru Antigone dodajmo še primer iz Svetega pisma, ki nam sporoča enako.
Poglejmo si lik svetega Jožefa, moža Device Marije. Takole beremo: »Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo
takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je
noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato
je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil.« (Mt 1,18–19) Jožef je deloval nepostavno. Po postavi bi moral
nosečo zaročenko prijaviti oblastem in po obstoječih zakonih bi jo doletela smrt s kamenjanjem. Še
preden je po angelu prejel razodetje od Boga, se je po svoji vesti odločil, da se ne bo držal tega, kar od
njega pričakuje zakon. Ob vsem tem ga Sveto pismo označi za pravičnega. Sveto pismo (Nove zaveze)
torej hvali ravnanje po svoji vesti, tudi če proti zakonom.
Poglejmo tudi, kaj k temu pridaja Katekizem katoliške Cerkve: »Državljan je po vesti dolžan, da ne sledi
predpisom državnih oblasti, kadar te določbe nasprotujejo zahtevam nravnega reda, temeljnim pravicam
ljudi ali naukom evangelija.« (KKC 2242) Kompendij družbenega nauka Cerkve dodaja, da je
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Iz povedanega Janžekovič sklepa, da sicer vprašanje, kdo se skriva za glasom vesti,
ostaja odprto, vendar lahko univerzalno zapiše takole: »Po vesti si ne ukazujem sam in
mi ne ukazuje družba: ukazuje mi nekdo, ki presega posameznika in družbo.« (ŽR 38)
Lahko pa se za rešitev tega vprašanja obrnemo na Kantov postulat praktičnega uma, ki
zadeva Boga. Bog je edini, ki po Kantu kot brezpogojno pravičen, nepodkupljiv, dober
in svet skrbi za poslednjo in temeljno pravičnost. Ta isti Bog nam govori po glasu vesti,
ki nam pove, da človek ne sme storiti vsega, kar zmore, da obstojijo moralne omejitve.
V članku Zakaj nimamo Boga na dlani? predstavi Janžekovič nekaj »dokazov« za
Boga, do katerih se lahko dokoplje razum. Tam med drugim opiše pot preko etike oz.
glasu vesti. Najprej nas opozori na to, da je »očitno, da si ne more posameznik ustvariti
poljubne etike, čeprav včasih to poskuša. Tega ne dovoli ne vest ne družba.« (ZN 209)
Družba ne more postavljati nravnih resnic. To smo videli na primeru Antigone. Ukazuje
pa nam jih vest. K temu Janžekovič doda: »Ukazuje pa vedno neka oseba, odgovoren
sem vedno le neki osebi. Kdo je to oseba?« (ZN 209) Seveda, Bog, kakršen koli že je in
kakor koli ga imenujemo. Obstaja pa tudi obrnjena pot: kako priti od Boga do morale.
Janžekovič jo predstavi tako: »Kdor je prepričan, da je Bog, takoj uvidi, da ne sme
živeti kakor koli, marveč da mora pri svojem ravnanju upoštevati Stvarnikov načrt.«
(ŽR 39) Ne glede na svoje izhodišče (smo verni ali neverni) bomo vedno prišli do vesti,
ki je položena v naše človeško bistvo. V tej točki se lahko srečamo vsi ljudje in gradimo
skupen svet. Tukaj je možnost in začetek dialoga ne glede na to, kdo smo, kateri veri,
rasi ali skupnosti pripadamo.

»zavračanje tudi človekova temeljna pravica, ki jo – prav zato, ker je takšna – mora priznavati in varovati
tudi sam državni zakon.« (Kompendij DNC 399) V praksi zdravniki poznajo ugovor vesti, ko gre za
primer splava, evtanazije in nekaj drugih področij. Kompendij družbenega nauka Cerkve dodaja: »Težka
moralna obveznost vesti je, da ne privoli, niti formalno ne, v sodelovanje pri dejanjih, ki so v nasprotju z
božjim zakonom, čeprav jih civilna zakonodaja dopušča. Takšnega sodelovanja namreč ni mogoče nikoli
opravičiti: ne če se sklicujem na svobodo drugih ne če se opiramo na dejstvo, da civilni zakon to
predvideva in zahteva. Nihče se namreč ne more nikoli izogniti moralni odgovornosti za storjeno dejanje
in po tej odgovornosti bo Bog vsakega sodil.« (Kompendij DNC 399)
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2.3

Vsebina Janžekovičeve etike

Doslej smo predvsem odkrivali okvir, v katerem je Janžekovič razvijal svojo etično
misel. Sedaj pa bomo vanj postavili vsebino. To poglavje bi bilo lahko zelo obširno, a si
bomo izbrali le nekaj poudarkov iz vsebine evangelijev in na koncu pogled na smisel
trpljenja. Slednjega se je potrebno dotakniti, ker je ključen dodatek k vprašanju smisla
življenja.

2.3.1 Jezusova etika

Janžekovič s svojo etiko vsebinsko ni odstopal od Jezusovega nauka. Hotel ga je
razumsko utemeljiti in pokazati kot združljivega z zdravo pametjo. Skušal ga je
predstaviti tako, da so ga lahko sprejeli tudi neverni ljudje. Zanje je pokazal na Jezusa
kot človeka, ki z besedo in zgledom podaja etični nauk. V tem smislu ga je označil z
besedami: »Če gledamo na Jezusa kot na človeka, kot preroka, tedaj se nam prikaže kot
največji učitelj etike, ki jih pozna človeštvo.« (EJ 132) Tako je zapisal v članku Etika –
Jezusov dar človeštvu, kjer je še posebej predstavil pogled na človeško plat njegove
etike. Pravi, da je Jezusova etika posebna zaradi njegove doslednosti v besedah in
dejanjih (EJ 132). V nadaljevanju si bomo ogledali, kakšna je vsebina Jezusove etike
kakor jo lahko razberemo iz njegovih besed in dejanj glede na poročanja evangelistov.

2.3.1.1

Napačna drža do bogastva, častihlepnost in

oblastiželjnost

Janžekovič razloži, da je Jezus že pred svojim javnim delovanjem zavzel temeljno
stališče svojega etičnega nauka (EJ 132). To se je zgodilo v puščavi, ko je bil skušan.
Trikrat je zavrnil hudičeve skušnjave in z vsako nam je pokazal, v kateri smeri se bo
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gibalo njegovo življenj in njegov nauk. S tem, pravi Janžekovič, je »postavil nekaj
temeljnih kamnov za svojo etiko.« (EJ 132)
S prvim temeljnim kamnom je Jezus zavzel stališče do bogastva (EJ 132–136). Odbil je
hudičevo skušnjavo: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« (Mt 4,3) S tem
ko je zavrnil »s čudežem izsiljeni« kruh, je opozoril na napačno držo do bogastva. To
mora služiti človeku in ne obrnjeno. Jezus in Janžekovič opozarjata na »nevarnost, da
postane človek suženj bogastva.« (EJ 133) Jezus ni bil na splošno proti imetju, saj je
tudi njegova mala skupnost imela nekaj denarja (EJ 133). Z vsem so ravnali spoštljivo
in varčno. Kljub temu je dal učencem zelo radikalna navodila: »Ne oskrbujte se ne z
zlatom ne s srebrom ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo ne z dvema suknjama
ne s sandali ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane.« (Mt 10,9–10) Janžekovič
vidi v tem »vzhodnjaški način govorjenja, saj to rado pretirava, da poudari misel.« (EJ
133) Torej ni nujno, da vzamemo besede dobesedno, pomembno pa je, da ohranimo
smisel in sporočilo. Jezus je želel, da pretirano skrb za bogastvo zamenja zaupanje v
nebeškega Očeta in predanost Božji previdnosti. Predvsem pa je obsodil stiskaštvo,
skopuštvo in strast po imeti več. Nasproti temu pa Janžekovič pravi, da »slika Jezus
blažen mir in otroško brezskrbnost človeka, ki se zaupa ljubeči roki nebeškega Očeta.«
(EJ 134) Janžekovič je zbral vrsto besed (EJ 133–136), s katerimi Jezus uči o
nevarnostih, ki izhajajo iz bogastva, in spodbude za drugačno pot. Vendar Jezus ne
ostane pri besedah, ampak vse podkrepi s svojim življenjem. Saj tudi on ni imel, kamor
bi glavo naslonil (Mt 8,20) in vendar »nikoli ni pokazal, da je v skrbeh, kako bo
preživel sebe in učence. To je prepustil svojemu nebeškemu Očetu.« (EJ 136)
Druga skušnjava se je glasila: »Če si Božji Sin, se vrzi dol [z vrha templja], kajti pisano
je: Svojim angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne
zadeneš ob kamen.« (Mt 4,6) Jezus pa je vedel, da namen čudežev ni igračkanje in
razkazovanje, torej skušanje Boga (EJ 136). Nikoli jih ni delal, da bi ga občudovali,
ampak vedno le zato, da bi pomagal ljudem, lajšal njihovo revščino. Jasno in odločno se
je odrekel častihlepnosti in razkazovanju svojih moči (EJ 136–137). O častihlepnosti pa
je Janžekovič zapisal: »Častihlepnost je skušnjava, ki nas zavaja skoraj od zibelke do
groba, pa čudna skušnjava. Kadar se ji udaš, dosežeš prav nasprotno od tega, kar si
želel: kdor se postavlja, se osmeši. Jezus se je zavestno soočil z njo, jo zatrl in postal
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človeštvu vzvišen zgled zadržane, skromne in prav zato dostojanstvene možatosti.« (EJ
137)
Tretjo skušnjavo, ki jo je Jezus zavrnil, pa Janžekovič vidi kot zavrnitev oblastiželjnosti
(EJ 137–139). Takole je tekel dvogovor med hudičem in Jezusom. Hudič je rekel
Jezusu, ko mu je pokazal vsa kraljestva sveta in njihovo slavo: »‘Vse to ti bom dal, če
padeš predme in me moliš.’ Jezus mu je tedaj dejal: ‘Poberi se, satan, kajti pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!’« (Mt 4,8–10). Janžekovič
namiguje (EJ 137), da s svetno oblastjo razpolaga hudič, da je z njo podobno kot z
bogastvom, da ne moremo služiti dvema gospodarjema: oblasti in Bogu. Kakor koli,
zelo dobro lahko razumemo jedro te skušnjave. Janžekovič ga vidi v tem, da
»oznanjevalca božjega kraljestva rado zamika, da bi se dokopal do oblasti tudi v
svetnem kraljestvu. Jedro tretje Jezusove skušnjave je klerikalizem, ki so vanj zabredli
farizeji.« (EJ 137) Jezus je dal zgled in se odrekel vsaki zemeljski oblasti, ki bi mu kot
Mesiju po napovedovanju Stare zaveze pripadala. Vsak človek mora bojevati bitko s to
skušnjavo. Težave s tem so imeli tudi Jezusovi učenci, ki so se nadejali, da bodo po
Jezusu podedovali vsaj nekaj oblasti, ki jo bo zavzel. Janžekovič pravi, da se je Jezus
»pri vzgoji svojih apostolov moral mnogo truditi, da bi izkoreninil njihovo stremuštvo
in oblastiželjnost.« (EJ 137) Omenimo le en primer, ko učence spodbuja k drugačnemu
ravnanju, kot je ravnanje sveta: »Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim
velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati med vami velik,
naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi
Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge.« (Mt 25,28)

2.3.1.2

Ljubezen in humanizem

V članku Etika – Jezusov dar človeštvu Janžekovič predstavi ljubezen kot jedro
Jezusove etike (EJ 139), in sicer tako ljubezen do človeka kot ljubezen do Boga (EJ
139–141). Ljubezen do Boga je prva po vrednosti, po kakovosti, po kolikosti pa je na
prvem mestu ljubezen do bližnjega. O tem smo predvsem v povezavi s priliko o
usmiljenem Samarijanu in priliko o poslednji sodbi že govorili v prejšnjih poglavjih, saj
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je vsebinsko blizu knjigi Smisel življenja. K temu, kar smo pisali, dodajmo le še eno
Janžekovičevo misel: »Samo ena stvar pokvari dobro delo: razkazovanje, bahaštvo.«
(EJ 141) Pri tem se opre na evangeljske spodbude iz govora na gori, kakor ga opiše
evangelist Matej: »Glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, da bi vas oni
videli; sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ
miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, da bi jih
ljudje hvalili. Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo.« (Mt 6,1–2, ekumenski
prevod) Paziti moramo, da s svojim jezikom oz. držo, ki se s pomočjo jezika izraža, ne
bi rušili tega, kar s svojimi deli zgradimo. V resnici gre za to, da taka dejanja sploh niso
bila narejena iz ljubezni.
Iz ljubezni, ki je absolutna in brezpogojna, izpelje Jezus svojevrsten humanizem, v
najbolj pozitivnem pomenu, kar ga lahko nosi ta izraz. Janžekovič imenuje jedro
Jezusove etike tudi humanizem (EJ 141). Njegov pomen razloži sledeče: »S tem
izrazom, ki ima več pomenov, označujemo tukaj prepričanje, da so vsi ljudje bratje in
imajo kot ljudje enako pravice; tudi pohabljenci, bolniki, tudi najbolj zaostala ljudstva.«
(EJ 141) Humanizem v tem primeru pomeni nasprotje rasizma. Danes veliko govorimo
o človekovih pravicah, enakopravnosti in enakovrednosti, zato se nam morda zdi to
nekaj povsem običajnega. Janžekovič pa trdi, da je humanist Jezus pomembno
prispeval, da se je njegov humanizem uveljavil, kolikor se mu je do sedaj uspelo
uveljaviti. Tako zapiše Janžekovič: »S tem da je napravil Jezus iz humanizma osišče
svoje etike, je odločilno vplival, da se je ta nazor kljub odporu po malem splošno
uveljavil.« (EJ 141) Kajti po drugi strani, pravi Janžekovič, »tak humanizem ni nekaj
samo po sebi umljivega. Humanizem ni človekov ‘naravni’ nazor ali vsaj ne edini
naravni nazor. Kdor se zgleduje po naravi, bo prej boj za obstanek razglasil za najvišji
zakon.« (EJ 141)
To je podkrepil z več zgodovinskimi primeri: med rasiste je umestil celo Platona in
Aristotela ter starozavezne Jude (EJ 141). Kljub vsemu pa »humanizem ni nedostopen
pameti […] Humanizem je ena izmed naravnih etik. Toda človeka morda še bolj mika
rasizem. Tudi zanj govore močni razlogi. Razum je v dvomu, za kaj naj se odloči.« (EJ
141) In iz izkušnje vemo, da se je razum že mnogokrat odločil proti humanizmu: v
zgodovini smo se srečali že z različnimi ideologijami in »-izmi«. Danes živimo v času,
ko vsaj načelno vlada svoboda misli in govora, zato lahko vsak dan znova izsledimo
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različne teorije in ideologije. Vsako posebej je izdelal, podkrepil in argumentiral razum.
Ena izmed sedaj aktualnih je na primer »gender teorija« oz. »teorija spola«. Če
spremljamo argumente, ki jo podpirajo, in tiste, ki ji nasprotujejo, ugotovimo, da so vsi
bolj ali manj utemeljeni tako, da so v skladu z razumom. Janžekovič pa je nagovarjal k
temu, da je potrebno narediti korak naprej od golega razuma. Kovač je zapisal, da je
Janžekovič želel, da je razum postavljen »v obzorje etike« (Kovač 2001, 29). Stres pa je
potrdil, da je Janžekovič priznal, da pri iskanju odgovorov sam razum vedno ne zadošča
in se je potrebno odločiti (Stres 1979, 127). »Odločitev lahko sicer nato pametno,
dosledno in ustrezno zagovarja in brani, nikoli pa ta odločitev ne preneha biti
odločitev.« (Stres 1979, 127)
Spomnimo se na tele Jezusove besede: »Slišali ste, da je bilo rečeno: Oko za oko in zob
za zob. Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem
licu, mu nastavi še levo […] Slišali ste, da je bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega in
sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za
tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,38–39.43–44) Janžekovič je dobro vedel, da ljubezen
nikoli ne more biti pasivnost, ampak, ravno nasprotno, neprestana čuječnost in odprtost,
kakor nas uči usmiljeni Samarijan. Tako je tudi v odnosu do sebe. Zato pravi: »Ljubiti
sovražnika pa ne pomeni biti mevža. Vsak človek ima pravico in dolžnost varovati
svoje človeško dostojanstvo.« (EJ 142) Obenem ljubiti pomeni, da želimo drugemu
edino dobro. Dobro pa pomeni tudi to, da bi se naš bližnji poboljšal, da bi popravil
krivico, začel novo, boljše življenje. Janžekovič pa je vedel, da je naša človeška narava
pogosto podvržena skušnjavi, da ne bi bilo tako: »Naša maščevalnost ne želi, da bi se
naš sovražnik poboljšal, marveč naj bi bil uničen. Sovraštvo je nekaj najbolj
peklenskega na svetu.« (EJ 142) Sem lahko pripišemo šalo, ki jo kdaj pa kdaj slišimo in
je žal včasih tudi resnična: »Najboljši prijatelj je tisti, ki je vsaj malo na slabšem kot si
sam.« Najbolj naravna etika, ki jo nosimo zapisano v našo človeškost, je tista, ki pravi:
ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Do nje pride vsaka kultura, kajti
do nje pripelje razum. K temu pa Janžekovič pristavlja, da vendarle tudi razum ne ve, če
ni morda bolje sovraštvo premagovati z dobrim. Takole razmišlja naš razum: »Razum
ne vidi jasno, kaj je bolje: povrniti hudo s hudim ali s še hujšim ali premagati zlo z
dobrim. Toda najboljši med dobrimi, ki so razmišljali o tem vprašanju, so uvideli, da bi
se tako zlo vedno bolj množilo.« (EJ 142) Izbrani posamezniki se torej na podlagi
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razuma lahko odločijo ljubiti svoje sovražnike. Jezus pa to držo predstavi kot tisto, ki jo
od človeka pričakuje Bog in želi, da postane osnovna človeška drža, posebej še drža
kristjana. Zato vztraja pri zahtevi popolne in iskrene ljubezni do bližnjega (EJ 142). K
Janžekovičevemu razmišljanju dodajmo, da je Jezusova zahteva mogoča predvsem zato,
ker nam obljublja tudi pomoč nebeškega Očeta pri njenem izpolnjevanju. Ne le da ni
nujno, da se bo človeški razum sam na sebi dokopal do te resnice, predvsem je težko,
kako jo bomo s svojo človeško šibkostjo mogli izpolnjevati. V tem je veren človek v
veliki prednosti, ker lahko računa na pomoč Jezusa Kristusa.

2.3.1.3

Farizejstvo

V članku Etika – Jezusov dar človeštvu kot zadnji poudarek Jezusove etike pa vendar
kot zelo pomembno vsebino predstavi Janžekovič Jezusov odnos do farizejev in nauk,
ki jim ga namenja (EJ 143). Jezus je zaznal, kakšno je bilo versko in politično stanje ter
farizeje jasno in javno obsodil. To je storil zato, pravi Janžekovič, »da bi obvaroval pred
njimi preproste ljudi, ki so v njih videli neprekosljiv vzor pravovernosti in pobožnosti.«
(EJ 143) Problem je bil, da je farizeje spridila oblast, čast in politična moč. Janžekovič
pa poudarja, da so »v Jezusovih očeh glavne napake farizejev hinavščina, verski in
nravni formalizem, pikolovstvo, napuh, grabežljivost« (EJ 143). Na prvem mestu omeni
hinavščino in proti koncu svojega članka jo omeni še enkrat skupaj s potuhnjenostjo in
zahrbtnostjo, nasproti temu pa iskrenost in odkritost (EJ 144). Jezus se torej zavzema za
resnico, in sicer resnico v vseh odtenkih človeka. Farizejska hinavščina je v tem, da so
videli ozko in to, kar so videli, so gledali z ostrino in trdoto. Jezusu pa ne gre za črko
postave, ampak njen smisel, noče dlakocepstva, pikolovstva in skrupuloznega
izpolnjevanje črke postave (EJ 144). K temu Janžekovič dodaja: »Pikolovsko
izpolnjevanje verskih predpisov brez notranje pobožnosti rodi napuh.« (EJ 144)
Kakršen se pokaže, ko samozavestno in zaničljivo zavrnejo ozdravljenega
sleporojenega: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš učil?« (Jn 9,34).
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2.3.2 Janžekovičev pogled na smisel trpljenja

Sedaj si bomo pogledali še Janžekovičev pogled na trpljenje, ki je del življenja vsakega
posameznika. Morda velja za vsakega človeka v vsaki dobi, zagotovo pa lahko trdimo,
da je človek današnjega časa podvržen izjemno pragmatični miselnosti. Pomemben je le
tisti, ki s svojim znanjem ali močjo nekaj doprinese, ki pusti sled v svetu. Šibkejši in
nemočni nimajo nobene posebne veljave (razen kolikor posamezniki ali kakšne
organizacije zavestno odločijo drugače). Poglejmo samo, kako so zavrženi ostareli. V
preteklosti so stari nekaj veljali že zato, ker so bili stari, ker so že prehodili dolgo pot
življenja. Danes pa srečamo mnogo osamljenih, pozabljenih ter nepomembnih starcev
in stark. Pravzaprav je nezaželeno vsako trpljenje (različne telesne, duševne ali duhovne
šibkosti), saj ne prinese nobene koristi. Današnji človek nima razloga, zaradi katerega bi
trpljenje sprejemal brez občutka, da je to nekaj neprijetnega, slabega. Nanj gledamo le
kot na nekaj, kar je potrebno čim prej odstraniti. Spomnimo se samo, kaj vse so ljudje
pripravljeni storiti za svoje zdravje, za ugodje in lagodno življenje. Vsak dan srečamo
nove reklame, ki nam ponujajo bolj udobne sedeže v avtomobilu ali novo obliko
masažnih kadi. Daljinec je nekaj povsem običajnega, telefon z žico pa povsem zastarel.
Le zakaj je farmacevtska industrija najbolj razširjena in razvejena na svetovnem trgu?
Čeprav se zdi, da so včasih ljudje bolj vedeli, da je trpljenje, potrpljenje, skrb, boj za
obstanek sestavni del življenja, ki ga je vsaj v neki meri potrebno sprejeti, pa ne smemo
prezreti, da je hrepenenje po sreči in s tem instinktivni odpor do trpljenja zapisano
globoko v človeka. Tako kot sta lakota in žeja zapisani kot stanji, ki v človeku
povzročita težnjo po njuni potešitvi, tako je tudi s trpljenjem. »Človek je tako ustvarjen,
da želi biti srečen, popolnoma srečen, neskončno srečen,« pravi Janžekovič v članku
Možnosti za raj na zemlji (MR 2). Vendar se bo vsak strinjal, da sta lakota in žeja nekaj
povsem naravnega, čeprav ju je potrebno v določenem času odstraniti, če želimo
preživeti. Najbrž ne bi bilo preveč dobro, če ju neki človek nikoli ne bi občutil.
Zakaj ne bi podobno rekli tudi za trpljenje: da je nekaj naravnega, a vendar ne tudi za
človeka tragičnega, če ga v primernem trenutku odstranimo? Ne nazadnje vemo, da so
vrste trpljenja, ki naravnost preprečujejo res pravo nesrečo. Ko se dotaknemo vroče
plošče na štedilniku, se opečemo. Ta bolečina povzroči, da roko umaknemo. Če se to ne
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bi zgodilo, bi lahko roko resno in trajno poškodovali. Telesna bolečina je torej kot
alarmna signalna lučka na armaturni plošči, ki opozori, da z avtomobilom nekaj ni v
redu. Janžekovič podobno utemelji tudi koristnost duševne bolečine. »Ali bi mi ustvarili
človeka, ki bi bil kakor štor, brez sočutja, neobčutljiv za veselje in žalost bližnjega, top,
brezbrižen?« nas vpraša Janžekovič na predavanju Kje najti trpljenju smisel? (KT 204).
To dvoje lahko razumemo. Kaj pa, kadar gre za trpljenje, bolečino, ki ni smiselna, ki jo
z svojim razumom nikakor ne moremo razložiti, še manj sprejeti?

2.3.2.1

Vsakdanji napor

Ustavimo se najprej pri vsakdanjem naporu. Janžekovič je razumel, da je ta napor nekaj
neprijetnega (KT 202–203). Človek se včasih zaloti pri misli, kako bi bilo prijetno, če bi
se ne bilo potrebno truditi za vsakdanje preživetje, če ne bi imeli napornih, pogosto
enoličnih vsakdanjih dolžnosti. Nasproti temu nam Janžekovič ponudi drugačen način
življenja, ki sicer ne obstaja. Srečamo ga lahko le v domišljiji. Takole nas izzove:
»Mislimo si, da bi nam bilo dano na izbiro, da si ohranimo tako naravo, kakor jo
imamo, ali pa dobimo novo, ki bi bila tako urejena, da bi delali brez vsakega truda,
nekako tako, kakor dihamo. Kdo bi se obotavljal? Ali nam ne zagreni napor, ki ga
zahteva poklicno delo, vsega življenja? Kako težavno je samo telesno delo! Kako zbije
človeka! Kako te tlači misel, da bo jutrišnji dan enako naporen kakor današnji,
prihodnje leto enako mučno kakor letošnje, vse dotlej, dokler ne obnemoreš […] Kajne,
če bi nam bilo dano na izbiro, ali naj delamo, pa naj si bo že ročno ali umsko, tako brez
napora, bi se takoj, brez premisleka, odločili za tako naravo, ki bi nam omogočala delo
brez vsakega truda?« (KT 202) Janžekovič se je znal vživeti v doživljanje človeka.
Vedel je, da bi na prvi pogled rekli tako. Vendar je spodbujal h globljemu razmisleku.
Kajti če malo pomislimo, hitro pridemo tudi do drugačnega zaključka. Janžekovič v
predavanju Kje najti trpljenju smisel? (KT 203) ugotavlja, da imamo celo razvedrilo
radi tako, ki zahteva napor: »Mar hodi hribolazec na Triglav samo zaradi razgleda?
Napor je bistven pogoj celotnega lepega doživetja, ki ga nudijo gore.« (KT 203)
Naposled pa pride do takega zaključka: »Glavni razlog zadoščenja, ki nam ga daje
vsako vestno izvršeno delo, umsko ali ročno, je prav zavest, da smo vložili vanj toliko
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težkega napora. Življenje brez truda bi bilo prazno, pusto, neznosno […] Napor je za
človeka neprecenljiva dobrota. Življenja brez slehernega napora bi ne bilo vredno
živeti.« (KT 203)
Smisla vsakdanjega truda ni le mogoče razložiti in sprejeti, ampak nam tudi daje smisel
življenja. V današnjem času prav to ugotavlja specialni pedagog za motnje vedenja in
osebnosti Marko Juhant. Za intervju je povedal: »Človek je zadovoljen takrat, ko mu
uspe opraviti nekaj zahtevnega, težkega […] Če nekaj dobro opravimo, se počutimo
dobro. Temelj sreče so obveznosti, ki jih sprejmeš in nato odgovorno opraviš.« (Mlakar
Grandošek 2014, 17) Prav on ugotavlja, da nam ugodje ne more prinesti sreče in
zadovoljstva. Poglejmo si primer, ki ga navaja v nekem drugem intervjuju: »Otrok, ki
jeseni pride v šolo, je zadovoljen, če mu doma daš možnosti, da se najde, da nekaj
počne. Fantom, ki ne vedo, kaj bi, daš orodje in daš maso, da naredijo opeke, s katerimi
sezidajo hišo. Ko pogledamo, koliko opek je naredil, ugotovimo, da jih je osemsto.
Otrok še nikoli ni naredil nečesa osemsto. Želi si, da bi zraven naredil še pasjo uto, da bi
bilo tisoč opek, potem pa to dal dedku ali babici za spomin. Če v šoli dobi lepo oceno,
je to to, če pa nekaj izdela, kadarkoli izdelek vidi, ga nekako primerja s športnim
rezultatom. Zato za otroka, ki je ‘vedenjc’, šport ni primeren, ker mora vsak dan
zmagati. Če pa naredi kakšno konkretno stvar, kot je recimo model letala, ki ga
posnamemo, kako leti, damo film na YouTube in pove sošolcem, kje ga najdejo, je
glavni. Tudi če se letalo sesuje, ni nobene kazni, nobenega greha, le popraviva ga.«
(Golubov 2012) Ti primeri so sodobni. Z njimi želimo opozoriti, da Janžekovičeve
trditve o tem, da nam napor in vsakdanji trud dajeta smisel, še vedno držijo.
Čeprav je življenjski standard višji in je življenje lagodnejše, kot je bilo v preteklosti, pa
podatki o samomorilnosti v Sloveniji razkrivajo temno plat življenja: »Že nekaj
desetletij je v Sloveniji količnik samomora bolj ali manj nespremenjen, in sicer znaša 30
samomorov na 100.000 prebivalcev. To pomeni, da vsako leto stori samomor okrog 600
državljanov Slovenije.« (Ziherl in Pregelj 2010, 560) Seveda pa je samomor le skrajna
oblika življenja brez smisla. To se lahko izraža tudi drugače: nezadovoljnost,
brezvoljnost, brezbrižnost, pomanjkanje veselja ali z izrazom, ki ga mi pogosteje
uporabljamo, sreče. Marko Juhant ugotavlja in priznava, da je k temu stanju pripomoglo
to, da si želimo (ali jim želijo, ko gre za vzgojo otrok in mladih) olajšati ali celo odvzeti
napor (Mlakar Grandošek 2014, 17–18). Žal se ljudje premalo zavedajo, da se (jim) s
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tem odvzame tudi smisel. Po drugi strani pa veselje ob dosežkih in vsakdanjem trudu
človeku zagotovo podarita zadovoljnost in hvaležnost. Spet izkušnja Marka Juhanta:
»Če mu [otroku] rečeš, da pospravi in ga še pohvališ, bo zadovoljen. Ko pride domov še
oče, otroka pohvalimo očetu, ki pogleda, kako je delo opravljeno, in še on pohvali
otroka. Naslednji dan bo hotela pomiti celo kopalnico.« (Golubov 2012)

2.3.2.2

»Namišljeno trpljenje« in »namišljena sreča«

Janžekovič trdi, da je človek zmožen trpeti mnogo bolj kot vsako drugo bitje na svetu.
»Njega zagrne včasih tako morje bolečin, nesreče in groze, da je razum, ki skuša
razložiti, od kod in čemu toliko gorja, ves zbegan. Naravna pamet ne more rešiti te
uganke.« (KT 205) Zakaj človek toliko bolj trpi? Janžekovič najde odgovor v našem
razumu in zavesti, ki sta drugačna kot pri drugih živih bitjih: »Žival prenaša v vsakem
trenutku samo bolečino, ki jo čuti v tistem trenutku. Človeku pa njegovo bolečino
neprimerno, do neznosnosti poveča njegova zavest. Le opazujte otroka pri
zobozdravniku, kako trpi, še preden se ga je kdo dotaknil!« (KT 204) Človek objektivno
gledano trpi tudi namišljeno trpljenje. Če bi nas težila le tiste bolečina, ki v danem
trenutku dejansko obstaja, bi je bilo mnogo manj in mnogo več bi bilo trenutkov brez
trpljenja. Našo srečo omejuje na primer strah pred nečim, česar sploh še ni, ali pa
spomini na nekaj hudega, čeprav je to že davno minilo. V teh primerih gre za
»namišljeno« situacijo. Lahko bi si rekli: »Uživaj ta raj, dokler ga imaš!« Vendar tega
ne zmore niti največji flegmatik. Če bi, bi bil duševno bolan. Bolečine in trpljenje se
zapišejo globoko v človeka, na neki način postanejo del njega. »Človek ne samo trpi,
človek je nesrečen,« ugotavlja Janžekovič (KT 204).
Da bi pojasnili izvor in s tem deloma smiselnost te vrste trpljenja, se z Janžekovičem
odpravimo k izvirom. Človekova pamet sluti, da je trpljenje posledica zla. Z zlom in
svobodno voljo pa je povezano vprašanje greha. Brez svobodne volje ne bi bilo greha.
»Kakšen pa bi bil človek brez svobodne volje? Povsem enak živalim. Vsa njegova
dejanja bi bila nujno takšna, kakor bi jih iz njegove narave izzvali zunanji vplivi. Tak
človek bi zares ne mogel biti nesrečen, kakor ni žival, pa tudi ne srečen.« (KT 207) Brez
svobodne volje ne bi imeli zavesti, da smo se sami odločili za nekaj dobrega, da smo
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sami prispevali nekaj lepega. Prav to pa je vir še posebne sreče in zadovoljstva. »Samo
zato ker smo svobodna bitja, moremo sanjati o lepši prihodnosti, delamo smele načrte,
se borimo zanje, upamo, obupavamo, podlegamo, zmagujemo in čutimo nedopovedljivo
srečo, če po velikem trudu žanjemo uspeh, ker je ta uspeh sad naše odločitve, našega
dela, ne nujna posledica naravnih sil, kakor nagonska dejanja.« (KT 208) Sreča ob
zgrajeni hiši človeku ne pomeni le udobje v mrzlih zimskih dneh, ampak tudi
zadovoljstvo ob dobro končanem delu. Človek je torej ustvarjen tako, da zaradi zavesti
doživlja trpljenje mnogo huje in bolj boleče, kakor je dejansko, in prav tako je tudi s
srečo. »Svoboda nam ni dana v pogubo,« pravi Janžekovič, »marveč zato, da bi mogli
doseči najvišjo možno stopnjo sreče, namreč zavest, da smo si svojo srečo nekoliko tudi
sami zaslužili. Vsak dar je mogoče zlorabiti in čim dragocenejši je, tem hujše posledice
ima njegova zloraba.« (KT 209)

2.3.2.3

Trpljenje, ki ga ne moremo osmisliti drugače

kot v veri

Tako smo nakazali smiselnost trpljenja, ki nas spremlja v našem vsakdanjem trudu in
tistega, ki ga na neki način sploh ni, ki obstaja le v naših iluzijah, mislih, strahovih.
Ostaja pa odprto vprašanje, kaj je s tistim trpljenjem, ki ni smiselno, ki ga naš razum ne
more zaobjeti, na primer, ko gre za trpljenje nedolžnega, morda celo otroka, ko gre za
očitno krivico, ki bi jo bilo mogoče odstraniti, a zaradi povsem nerazložljivih okoliščin
do tega ne pride.
Krščanstvo je prineslo radikalno nov pogled na trpljenje in njegov smisel26. V
nadaljevanju bomo pogledali, kaj nam še ima o trpljenju in sreči povedati Janžekovič.

26

V pohujšanju in norosti križa se skriva to, kar je nedostopno razumu in, če hoče to vzdržati, nujno
potrebuje versko podlago. Sveti Pavel ima tako izkušnjo. Razumel je, da je trpljenje nemogoče doumeti s
človeškim razumom, pa naj to poskuša Jud ali Grk, pogan ali veren. V prvem pismu Korinčanom takole
piše: »Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo na poti rešitve, pa
je Božja moč. Saj je pisano: Uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgel. Kje je
modrec, kje je pismouk, kje razpravljavec sveta? Mar ni Bog modrosti tega sveta obrnil v norost? Ker pač
svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki
verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je
Judom v spotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in
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Tudi on se opre na krščansko vero, ki je v naslednjih fazah našega in njegovega
razmišljanja nepogrešljiva.
V članku Možnosti za raj na zemlji nas Janžekovič sooči z dejstvom, da raj na zemlji v
pomenu popolne sreče ni mogoč. Kajti »čim lepše se ti je posrečilo urediti življenje, čim
bolj je postalo podobno zemeljskemu raju, tem bolj ti tvojo srečo zastruplja in razjeda
misel, da ti more vsak hip karkoli streti življenje.« (MR 1) Srečo nam vedno bremeni
misel na končnost, minljivost, na to, da se naša sreča lahko konča. Vedno nas, morda
nezavedno, razjeda ta strah. Zato pravi Janžekovič, da »raj na zemlji že zato ni mogoč,
ker je končen.« (MR 1) Če bi tukaj imeli vse, kar je značilno za raj, bi živeli v strahu, da
bomo to izgubili. Ker strah hromi našo srečo, to ni več pravi raj.
Janžekovič nas spomni, da nam je v eni izmed prilik to pojasnil že Jezus:
»Povedal jim je priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo,
zato je v sebi razmišljal: ‘Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih
pridelkov?’ Rekel je: ‘Tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje.
Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši: Duša,
veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.
’ Bog pa mu je rekel: ‘Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar
si pripravil, čigavo bo?’ Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat
pred Bogom.« (Lk 12, 16,21)
Mož, o katerem beremo v tej priliki, je na konec svojega življenja pozabil, a vemo, da
se to zgodi le redko. Strah pred končnostjo nas pogosto zadene ravno takrat, ko bi lahko
začeli življenje in dobrine, ki jih prinaša, »najbolj uživati«. Občutek nam pove, da je
strah pred končnostjo navzoč tudi v primeru, ko so naši zakladi, ki smo si jih bili
nabirali, več kot zgolj hrana in pijača, ko so naši zakladi večje vrednote, tudi vrednote
za rast Božjega kraljestva, na primer dobri, pravični in darovanjski odnosi, iskreno in
pošteno delo … Kako se lahko starši v družinah, v katerih vladajo pristni, iskreni in lepi
odnosi, bojijo, da bi izgubili bodisi enega od otrok bodisi svojega partnerja!
Prava sreča je torej mogoča šele po smrti, ko bomo živeli v večnosti in ne bo več strahu
pred končnostjo. Po popolni sreči lahko upravičeno hrepeni le tisti, ki veruje v večno
Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi.« (1 Kor
1,18–25)
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življenje. To pa ne pomeni, da bomo popolno srečo šele prejeli. Veren človek večno
življenje že živi. Zanj je telesna smrt le ena izmed postaj v življenju, ki je od stvarjenja
dalje že večno. Jezus pravi: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno
življenje.« (Jn 6,47)
O sreči na zemlji imamo več živih dokazov27. Ne pozabimo pa, da ta sreča ne izključuje
trpljenja. Kdaj torej more biti trpljenje takšno, da ne uniči človekove sreče? Spet je tu
pogoj, da je človek veren. Vera naše trpljenje osmisli. V veri dobi trpljenje takšen
smisel, kot ga ima bolečina, ko si opečemo roko. Roka nas boli, a to ne uniči naše sreče,
ker vemo, da je tako prav, da je ta bolečina preprečila hujše zlo. Obenem pa naša vera
ne izniči trpljenja. To ostaja prav tako stvarno in boleče. Vera daje možnost, da se
trpljenje in sreča združita. Daje smisel tam, kjer ga razum več ne more dati. Smisel
razširi. In to ne zgolj da poveča obzorje, ampak ga razširi radikalno. Janžekovič zapiše:
»Trpljenje ima smisel. Trpljenje je odrešujoče. Te tolažbe človek brez vere nima. Zanj
je trpljenje čista izguba, popoln nesmisel. Vernik pa ve, da se ‘trpljenje sedanjega časa
ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela nad nami’ (sv. Pavel).« (MR 2)
Ta smisel torej najdemo v veri v večno življenje. Janžekovič piše: »Trpljenje, kakor
smo rekli, nam odpira edini pravi, popolni raj, raj v posmrtnem življenju. Zato si je
mogoče trpljenje naravnost želeti, kakor to delajo nekatere posebej izvoljene duše.«
(MR 2) Poleg tega, da nam ravno trpljenje odpira vrata v večno življenje, pa nam koristi
tudi za ta svet: »Trpljenje, ki je posledica nravnega zla, je obenem najučinkovitejše
sredstvo proti njemu. Te grenke kapljice so zmožne oprati lastno in nekoliko celo tujo
krivdo, nas zavarovati pred nadaljnjimi zlorabami svobode in so izvrstno sredstvo za
oblikovanje nravne osebnosti.« (KT 209)
Ovira za srečo je lahko, kot smo ugotovili, marsikomu tudi misel na smrt. Vendar
Janžekovič k temu pristavlja, da »smrt sploh ni tako strašna, kakor se zdi tistemu, ki ga
je strah že misli nanjo. Smrt je naraven konec življenja na zemlji in začetek lepšega.«
(MR 4) Seveda to velja le za vernega človeka, ki veruje v večno življenje po smrti, in
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O veliki sreči nam pričuje življenje svetnikov. »Ljubim življenje in verjamem, da je življenje
zaljubljeno vame,« pravi božja služabnica Claire de Castelbajac (2004, 112). Nekje pa dodaja: »Zelo sem
srečna in iz lastne izkušnje vem, da vedno obstaja še globlja sreča, kot si lahko mislimo.« (142)
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lahko rečemo, da večno življenje že živi, saj se bo po smrti to le nadaljevalo na
drugačen način.28
K sreči pripomore globoko zaupanje v Boga, »v največjo oporo v trpljenju pa bi nam
morala biti resnica, da je Bog naš oče,« (KT 210) opozarja Janžekovič in v razmišljanju
Razodetje o trpljenju in zlu (RT) dodaja: »Bog pa nima nezaželenih otrok. Vsak izmed
nas je na svetu, ker ga je Bog izrecno hotel imeti.« (RT 292) Že smo razmišljali o tem,
kako čudovito je Bog ustvaril človeka in kako ga je odrešil. Prav to je največji vir
človekove sreče, zagotavlja Janžekovič. Veren človek veruje, da nam Bog nikoli »ne bo
poslal težave, ne da bi nam pomagal, da jo premagamo tako, da bo to koristno za nas.
Nekatere težave, ki nas doletijo, so le opomin, naj ne pozabimo, da imamo Očeta, ki
nam jih je takoj pripravljen odvzeti, samo poprositi ga je treba. Jezus je posebej vstavil
v očenaš prošnjo: ‘Reši nas hudega!’ Bog čaka, da se zaupno zatečemo k njemu, pa nas
bo uslišal.« (KT 211) Bog namreč išče različne poti, da nam razodene svojo ljubezen.
Včasih pa nam ljubezen razodene na drug, teže razumljiv način, ko nam težave niso
odvzete, ampak je treba, kot nadaljuje Janžekovič, »izpiti kelih trpljenja do dna. Ker pa
ne vemo, kaj je le opomin in kaj je križ, ki ga bo, pa v naše dobro, treba nesti na
Kalvarijo, nam bodi vzor molitve v stiski, tudi v najhujši, smrtni stiski, Jezusova
pretresljiva prošnja na Oljski gori: ‘Oče, vse ti je mogoče: vzemi ta kelih od mene!
Vendar ne moja, ampak tvoja volja se zgodi.’ In božja volja je bila v Jezusovem in je
tudi v našem življenju, naj se velikonočno poveličanje porodi iz trpljenja.« (KT 211)
Veren človek lahko najde odgovor na smisel vsakega trpljenja. Daje ga lahko le pot
vere.
Ko razmišljamo o krščanskem pogledu na trpljenje, ne moremo mimo Božje Matere
Marije, največje žene vere. Tudi Janžekovič se je ustavil pri tem, posebej še v
šmarničnem razmišljanju pod naslovom Razodetje o trpljenju in zlu. Preden pride do
Marije, se ustavi še ob starozaveznem pogledu na trpljenje (RT 288–290). Za staro
zavezo je značilno gledanje, da je pravičnost povrnjena z dobroto, krivičnega pa zadene
trpljenje. Vendar včasih ni vse v skladu s tem »pravilom«. To predvsem ugotavljajo
Psalmi, Jobova knjiga in Tobitova knjiga. Ob tem se rodi spoznanje, da če trpljenje
28

Tudi tokrat podkrepimo Janžekovičevo besedo z izkušnjo božje služabnice Claire: »Tako zelo sem
srečna, da če bi zdaj umrla, sem prepričana, da bi šla naravnost v nebesa, saj so nebesa slavljenje Boga in
jaz sem že v tem.« (Castelbajac 2004, 146–147) In v nekem drugem primeru je vzkliknila: »Odkrila sem,
kaj je smrt. To je presenečenje! Ne veš, kdaj umreš in umreš, da greš v nebesa!« (Castelbajac 2004, 22)
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zadene pravičnega, to pomeni, da ga Bog preizkuša, da mu bo potem naklonil še večje
dobro (RT 289–290). Šele v dobi Makabejcev se razvije vera v posmrtno življenje in s
tem spoznanje, da se bo Božja pravičnost dokončno uresničila šele onkraj smrti (RT
290).
Ko Janžekovič poda kratek in jedrnat pregled starozaveznega verovanja v zvezi s
trpljenjem, pa preide na novozavezno ženo Marijo. Razmišljanja se loti ob
premišljevanju o skrivnostih rožnega venca (RT 291). Najprej gremo skozi vesele
skrivnosti, ki so vesele, obenem pa srečamo zraven tudi nekaj bridkosti. Te so jo
spremljale tudi v nadaljnjem življenju (skrb za preživetje, Sinovo slovo, nerazumevanje
sorodnikov …). »To so bili, bi rekli, Marijini vsakdanji križi in težave,« razloži
Janžekovič in premišljajoč ob žalostnem delu rožnega venca nadaljuje, »strahotno,
nadčloveško, pošastno trpljenje pa jo je zalilo, ko je spremljala svojega sina, ko je nesel
in naposled že bolj vlekel svoj križ na Kalvarijo.« (RT 291) Marija svoje »teologije
trpljenja« ne podaja skozi besedo, ampak samo skozi svojo držo: »Marija sama nikjer
ne pove, kakšen smisel ima njeno trpljenje. Trpela je zvesta svojemu geslu: Gospodova
dekla sem, naj se zgodi njegova volja.« (RT 292) Zato o smislu trpljenja lahko s
pomočjo Marije le premišljujemo. Je pa sama dobro vedela zanj in za to, kar je o
trpljenju izraženo na drugih mestih Nove zaveze. Na primer v priliki o vinski trti in
vinogradniku (Jn 15,1–10), ki trto obrezuje. Tako razloži Janžekovič: »Nebeški
vinogradnik nas obrezuje in to boli. A te bolečine nam koristijo, da se ne pomehkužimo,
da se ne predamo uživanju, da se zavemo minljivosti vsega zemeljskega, da storimo čim
več dobrega, obrodimo čim več sadu.« (RT 292) Kot krono vsega razmišljanja o
trpljenju pa Janžekovič kot teolog in duhovnik in kot dopolnitev vsega filozofskega
razmišljanja poda stavek: »Najgloblji odgovor, kaj pravi razodetje o trpljenju, nam
odseva iz Kristusovega križa z Božjo Materjo pod njim.« (RT 292)

2.3.2.4

Proti trpljenju se je treba boriti

Da pa ne bi prišli do napačnega razumevanja krščanskega smisla trpljenja, je tudi
Janžekovič dodal pomembno dejstvo o trpljenju, ki je na prvi pogled nasprotno temu,
kar smo povedali: Čeprav je trpljenje smiselno in odrešenjsko, se je treba proti njemu
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boriti. Takole pravi: »A to je samo del resnice. Isti evangelij, ki nam odkriva vrednost in
smisel trpljenja, nam nalaga najstrožjo dolžnost, da naj z vsemi svojimi močmi lajšamo
trpljenje na zemlji ter osrečujemo ljudi.« (MR 2) To je pred nami delal tudi Jezus.
Lajšal je trpljenje bolnim na telesu in duši. Učil je, kako moramo tudi mi imeti oko
sočutja in lajšati trpljenje. »Upoštevati je torej treba obe resnici: da je trpljenje, če ga
voljno in v spokornem duhu prenašamo, učinkovito sredstvo, da operemo svojo in tujo
krivdo in si zaslužimo večno srečo. Da pa je ne samo dovoljeno, marveč strogo obvezno
truditi se za čim večjo srečo drugih že na tem svetu.« (MR 3)
Delati in skrbeti pa je potrebno tudi za svojo srečo. Bilo bi povsem protislovno, če ne bi
bilo tako, kajti, kot smo povedali, globoko v človekovo naravo je zapisan odpor proti
trpljenju in teženje po sreči. Ustvarjeni smo tako in če bi to zavrgli, bi s tem zavrgli tudi
svojega Stvarnika. Zato se Janžekovič vpraša: Smo dolžni skrbeti »samo za srečo
drugih? Ne, tudi za svojo, kajti evangelij ne pravi, ‘Ljubi svojega bližnjega bolj kakor
sam sebe’, marveč, tako, kakor sam sebe […] Če imamo torej dolžnost lajšati gorje
okrog sebe in osrečevati ljudi, imamo tudi pravico in dolžnost truditi se za čim večjo
lastno srečo.« (MR 3)
To je težko razložiti, v vsakdanjem življenju pa verniki hitro razumejo, za kaj gre.
Razložimo kar s primerom, ki ga je navedel Janžekovič: »To ravnotežje vzpostavlja
praktičen kristjan brez posebnega modrovanja nekako takole: Zboli. Pa si ne reče: Hvala
Bogu, da morem trpeti, marveč pokliče zdravnika in jemlje praške proti bolečinam. Če
bi ne ravnal tako, bi se pregrešil proti peti božji zapovedi. Toda, ko stori vse, kar zmore,
tedaj se prepusti Božji previdnosti ter vdano sprejme tudi najtežji križ.« (MR 3) Taka
drža vsekakor ni lahka in se zaradi greha človeku pogosto upira in izmika. Razumemo
in čutimo pa lahko, da ni nemogoča in da je vir prave sreče.
Ugotovili smo, da se je kljub smiselnosti trpljenja in njegovemu pomenu zadoščevanja
in odrešenja potrebno boriti proti njemu. Kako? Kaj lahko storimo za srečo? Janez
Janžekovič poda še več praktičnih nasvetov za srečo. Družbena bitja smo. »Če torej
hočemo biti srečni, storimo vse, kar je v naši moči, da bodo srečni tudi ljudje, ki živijo v
našem okolju. Ne grenimo si drug drugemu življenja.« (MR 5) Borimo se proti
sovraštvu. Najprej proti tistemu, ki se rojeva v naših srcih: »Sovraštva ni mogoče
ustaviti drugače kakor z odpuščanjem« (MR 6) in »sprava je pogoj za tvojo srečo« (MR
7), ugotavlja Janžekovič.
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Potrebno je poskrbeti zase, a vedno le toliko, da ne oviramo drugega. Lahko bi
ponazorili z rekom: moja pravica se konča, kjer se začne pravica drugega. In paziti
moramo, kako se drža proti drugem morda tiho razvija v naši notranjosti. Poglejmo na
primeru: »Vsakdo ima ne samo pravico, marveč dolžnost skrbeti za svoje dobro ime. Ta
skrb pa rada prekorači pravo mero, se sprevrže v stremuštvo, uniči človeku notranji mir,
ki je nujen pogoj za srečo in že sam na sebi sreča.« (MR 7)
Ob vrsti Janžekovičevih nasvetov za srečo podajmo še enega, ki ga pripisujejo Slomšku:
»Srečen ni, kdor veliko ima, ampak kdor malo potrebuje.« Janžekovič nas opominja
podobno, zraven pa spodbudi še k hvaležnosti: »A ko si upravičeno prizadevamo, da bi
si pridobili še to ali ono, kar bi nam olajšalo in olepšalo življenje, ne pozabimo hvaležno
uživati tega, kar že imamo.« (MR 8)
Kot sklep k tej temi lahko rečemo, da je sreča v trpljenju mogoča, če razrešimo
vprašanje njegovega smisla. Pri tem pa je veren človek, ki v svoji veri že živi večno
življenje, v očitni prednosti.
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3. POLITIKA

Politika je tema, ki je Janžekoviča močno zaznamovala. To je pomembna izpeljava
etične misli in najbolj očitna konkretizacija. »Domoljubje se poleg dialoškosti ter
politične in tudi idejne neodvisnosti tudi sicer pogosto poudarja kot ena od temeljnih
Janžekovičevih osebnostnih karakteristik,« poudarja Kralj (2002, 71).
Pomembna tema je domoljubje. Odnos do domovine in naroda se mu zdita temeljna.
Najprej je potrebno biti moralen v odnosu do sobratov, rojakov, s katerimi ti je skupno
ne le življenje, ampak tudi krvno sorodstvo. To je odsev sholastične miselnosti, za
katero je pomembna pripadnost, zaznamovanost, urejenost človeštva. Del te urejenosti
sta tudi človek in družba.
Drug pomemben pristavek pa je Janžekovičev odgovor na politične okoliščine in
družbene razmere. Predvsem je pomemben dialog s socialističnimi oblastmi. Kovač je
zapisal: »[Janžekovič] Sam svojih spisov o marksizmu namreč ni štel za filozofska.
Pisal jih je iz etične dolžnosti, da v danih razmerah – do stopnje, ki jo je lahko tvegal, da
bo spis objavljen – brani krščanstvo in Cerkev. Ne bi bilo prav, če bi te njegove spise
hoteli razumeti izven zgodovinskega okvirja in izven avtorjeve izrečene ter zapisane
intencionalnosti.« (Kovač 2001, 31) V sledečem razmišljanju tega ne smemo pozabiti.

3.1

Narod, domovina, država

Na več mestih se Janžekovič loti razmišljanja o narodnosti z definicijo pojmov, ki so
povezani s to temo. Zaveda se, da je to osnova za nadaljnje razpravljanje. V članku Ob
odločilni uri (OU) opiše več značilnosti naroda, ki so za narod pomembne. Pravi, da je
lahko to skupina ljudi z isto vero, istim jezikom, zavestjo posebne skupnosti, ljudi, ki
prebivajo v isti pokrajini, ki tvorijo gospodarsko enoto (OU 5). Zaveda se, da je vse to
pomembno za oblikovanje nekega naroda. Ni pa najnujnejše. Bistveno, kar ne sme in ne
69

more manjkati, je krvno sorodstvo. Tako piše: »Najodločilnejša in prvi vzrok vseh
drugih skupnosti pa je vendarle krvna skupnost. Narodi si sicer lahko priličijo tudi tuje
prvine, kakor je mogoče precepiti vejo z drevesa na drevo, toda končno ima drevo
vendarle svojo enotnost od enega semena.« (OU 5) V članku Narod, domovina, svoboda
(ND), ki je bil objavljen v Koledarju družbe sv. Mohorja za leto 1955, poda strnjeno
definicijo naroda: »Narod je razširjena družina, to je, skupina krvno sorodnih plemen in
ljudi, ki ima lasten jezik in omiko, se svoje posebnosti zaveda in ima voljo, ohraniti se
kot posebna edinica človeštva.« (ND 124) Tudi v tem primeru izpostavi za temelj krvno
sorodstvo (morda lahko rečemo, da je narodnost »dedna«), kot pomembni sestavini
omeni tudi jezik in omiko. Za bistveno pa izpostavi tudi zavest naroda in težnjo po
ohranitvi kot nekaj posebnega. Če torej narod hoče ostati narod, mora po Janžekoviču
sam v sebi stremeti po ohranitvi ali drugače, mora si želeti biti narod.
Če izhajamo iz tega, da je krvno sorodstvo bistveni razlog za nastanek nekega naroda,
trdimo, da je narod nekaj naravnega. Janžekovič v članku Kdaj bo rešeno manjšinsko
vprašanje? (MV) zapiše: »Narodnosti niso umetne tvorbe, ampak posledica naravnega
razvoja. Razum in zavestna odločitev imata pri oblikovanju narodov le podrejeno
vlogo.« (MV 123) Kako torej nastane neki narod? Najprej govorimo o plemenu. V
članku Krščanstvo in narodnost iz leta 1970 (KN2) beremo, kaj je pleme: »Pleme ali
rod je razširjena družina, to je skupina krvno sorodnih ljudi, ki se hote ali zaradi
posebnih razmer krvno le malo meša z okolico, ki pa nima izrazito lastnega jezika in
omike.« (KN2, 316) Janžekovič se zaveda, da je težko reči, kdaj in kako neko ljudsko
pleme postane narod (MV 123). Zato je proučil iz zgodovine dobro poznan primer. Na
podlagi zgleda nastanka izraelskega naroda, ki si ga je Bog izbral kot nekaj posebnega
in katerega razvoj lahko natančno spremljamo skozi branje Svetega pisma, je
Janžekovič razvoj naroda opisal v treh stopnjah (ND 123):
1. Najprej imamo skupino ljudi, ki so jim skupni krvno sorodstvo, jezik, kultura,
vera.
2. V naslednji stopnji si je ta skupina osvojila domovino.
3. Nazadnje si je izborila samostojnost in si oblikovala skupno vodstvo (ND 123).
V članku Krščanstvo in narodnost ta razvoj Janžekovič strnjeno opiše: »Ko pa so se
razvili v narod, jim je začel Bog obujati skupne narodne voditelje. Prvi med njimi je bil
Mojzes, ki je vodil svoje ljudstvo, da si je poiskalo domovino. Prej so bili Izraelci narod
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brez domovine, domovino so si morali na božje povelje šele osvojiti. Tako se je končno
Jakobova družina povsem naravno razvila v državo. Postala je poseben narod, ki je
zasedel Palestino, bil samostojen in imel skupno vodstvo.« (KN2, 315) Janžekovič nato
razloži, da so na podoben način nastali tudi drugi narodi.
V članku Krščanstvo in narodnost, ki je bil prvič objavljen leta 1950, mi pa ga
navajamo iz Izbranih spisov iz leta 1977, pa je zelo dobro izraženo, kako pomembno
vlogo pripisuje Janžekovič narodnosti: »Človek ni samo na splošno družbeno bitje,
njegova družbenost je čisto določena: Človek je narodnostno bitje.« (KN1, 95) Kakšen
pomen ima za Janžekoviča narodnost, je pokazal tudi z besedami: »Biti Slovenec, to je
moj način, kako sem človek. Isto velja za druge narode.« (MV 124)
Razdeljenost v narode pa ima tudi svoje slabosti (MV 124). Od tod izvirajo državne
meje in spori med narodi. Potrebno se je učiti jezikov, navad posameznih narodov …
Vendar Janžekovič vztraja pri tem, da je razdeljenost v narode vseeno boljša. Preprosto
je zapisal: »Če bi ne bilo narodnostnih razlik med ljudmi, bi bilo na svetu neizmerno
dolgočasno. Povsod isti jezik, iste navade med ljudmi, iste knjige, isti predmeti po
izložbah. Čemu bi še potoval, ko pa je povsod tako, kakor na domačem zapečku. Saj je
tudi narava zanimiva, toda najzanimivejši za človeka je pa vendarle človek.« (MV 124)
Ustavimo se še ob definiciji besede narod, ki jo podaja Slovar slovenskega knjižnega
jezika: »Skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno,
kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest.« (SSKJ) Opazimo, da tej
definiciji manjka tisto, kar je za Janžekoviče bistveno: krvno sorodstvo, skupen izvor.
Prav zaradi slednjega je Janžekovičeva definicije trdnejša, saj ima za podlago naravo,
danost. Definicija slovarja pa daje prvo mesto zavesti, ki jo lahko razumemo tudi kot
razumsko odločitev. Po tem gledanju si lahko narodnost izberemo, tudi spremenimo,
kar Janžekovič zavrača. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo tudi drugo
definicijo, ki pa omenja tudi skupen izvor: »Skupnost ljudi, ki jih druži skupen izvor,
skupna preteklost, podoben jezik, običaji.« (SSKJ) Vendar je ta definicija mišljena
najprej za besedo ljudstvo.
Domovina, pravi Janžekovič, je »zemlja, ki jo je kak narod zasedel za svojo, da bi v njej
trajno prebival.« (ND 124) Slovar slovenskega knjižnega jezika pa pravi, da je to
»dežela, v kateri se je kdo rodil, v kateri prebiva.« (SSKJ) Opazimo razliko. Janžekovič
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domovino pripisuje narodu, slovar pa posamezniku. V praksi v nekaterih primerih
postane ta razlika očitna. Na primer: če se neki par izseli v tujino in ima tam otroka, bo
po Janžekoviču ta otrok imel isto domovino kot njegovi starši in bo od svojega rojstva
živel v tujini, po SSKJ pa bo otroku domovina kraj, v katerem je rojen in prebiva že od
rojstva. Ta razlika izhaja zaradi Janžekovičevega poudarjanja krvne vezi, ki ga SSKJ le
omenja.
Beseda domovina pa ne vsebuje le dežele v geografskem pomenu, ampak ima tudi
bogato vsebino emocionalne narave. Janžekovič slednjemu pripisuje večji pomen. V
članku Narod, domovina, svoboda je zapisal: »Danes tudi vemo, kaj je domovina. Saj so
na svetu morda za oko lepše dežele in rodovitnejše, toda za nas niso domovina. Kje pod
milim Bogom je še tak vinograd, kakor tisti, ki ga je zasadil tvoj oče? […] Spomine na
očete in matere in očetov očete ni mogoče kupiti. Te spomine hrani samo tvoje
domovina. Zato je rodna gruda našemu človeku tako ljuba. Zato so se naši ljudje tako
težko trgali od svoje zemlje, ko jih je poživinjeni tujec razganjal po svetu.« (ND 126)
Do domovine ima vsakdo odnos, ki pa je lahko dober ali slab, domovini si lahko zvest
ali pa si njen izdajalec.
Tudi pri razlagi besede država primerjajmo Janžekovičevo definicijo in definicijo
Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Janžekovič pravi: »Država je samostojen narod,
ki ima svojo domovino in skupno vodstvo; morejo pa jo tvoriti tudi deli ali skupine
takih narodov.« (ND 124) SSKJ pa: Država je »organizirana politična skupnost, ki ima
na prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast.« (SSKJ) Slovar je izpustil besedi
narod in domovina ter govori le o organizirani politični skupnosti. Iz tega sklepamo, da
ni bistveno, kdo se politično organizira. Janžekovič pa kot pogoj postavlja krvno
sorodstvo, da lahko neko politično tvorbo imenujemo država.
Iz vseh navedenih razlag in primerjav vidimo, da Janžekovič temelje političnih
skupnosti postavlja na krvno sorodstvo, to je na naravo. Prepričan je, da narodi in
posledično države niso nekaj umetnega. Zato je nemoralno, če bi jih skušal kdo uničiti,
bodisi s silo od zunaj ali z brezbrižnostjo od znotraj.
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3.1.1 Dolžnosti do naroda

Janžekovič je prepričan, da ima vsak človek dolžnosti do svojega naroda. Te izhajajo iz
tega, da nam je narod podarjen. Vsak človek se rodi v neki narod in si ga ne more
izbirati sam. »Dolžnosti, ki jih ima Slovenec do svojega naroda, bo moral in mogel
točno določiti samo slovenski moralist.« (DN 118) Gre namreč za to, da ima vsak do
svojega naroda poseben odnos, ki je biološki (krvni), emocionalni in duhovni. Zato so
obča pravila lahko le splošna. Kaj nekaj konkretno pomeni, mora spoznati vsak narod
zase. Ostrina in jasnost, ki jo bomo srečali ob Janžekovičevih zahtevah, nam bo dala
razumeti, zakaj je Kovač zapisal, da je Janžekovič »v naš predvojni čas postavil ostro
etično zahtevo po zvestobi slovenski narodni identiteti in tisti državnosti, ki smo jo
takrat imeli.« (Kovač 2001, 30)
Šele ko izpolnjujemo dolžnosti, ki nas vežejo do lastnega naroda, bomo šele mogli zares
iskreno in svobodno sodelovati z drugimi in stopiti z njimi v dialog. Tako je Kovač
strnil Janžekovičevo etično geslo: »Slovenec mora imeti utrjeno lastno kulturno
identiteto, da se bo mogel srečevati in oplajati z drugimi omikami in civilizacijami.«
(Kovač 2001, 30)

3.1.1.1

Sveto pismo o dolžnostih do naroda

Oglejmo si najprej, kako Janžekovič poda svetopisemsko utemeljitev dolžnosti do
naroda. Takole razmišlja: »Človek bi mislil, da bo Sveto pismo, ki je verska knjiga,
narode ločilo samo po veri. Toda ne. Ravno Sv. pismo se ozira samo na krvno
sorodstvo.« (OU 5) Pogosto se zgodi, da Bog da blagoslove ali prekletstva, ki izvirajo
od nekega očaka in pripadajo celemu narodu. Prav tako lahko narodi »sprejemamo od
Boga določene naloge, prav kakor posamezniki.« (OU 5) Bog ima odnos do naroda kot
osebe. Zato so rodovniki z natančnim popisom izrednega pomena in jih v Svetem pismu
najdemo celo vrsto. »Narodnostna vrednota je v očeh Svetega pisma med najvišjimi na
zemlji. Kadar je hotel Bog kakega očaka posebno poplačati, mu je obljubil, da ga bo
pomnožil v mogočen narod […],« je zapisal Janžekovič v članku Narod v očeh Sv.
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pisma (NO 4) v časopisu Oznanilo. Kot »najlepši zgled, kakšno edinstveno vrednost
ima v božjih očeh narodnost kot naravna krvna skupina, ki izhaja iz istih prednikov, pa
je častitljivi Kristusov rodovnik […] Bog sam je hotel, da se za vse večne čase izpriča,
da je Njegov sin tudi pravi sin določenega naroda.« (OU 6) Če je hotel biti Jezus kot
človek nam enak v vsem (Heb 4,15), je moral tudi pripadati nekemu narodu. S tem je
Bog pokazal, da je narodnost za človeka nekaj pomembnega.
Pomemben delež Svetega pisma k odnosu do naroda je četrta božja zapoved, ki jo je
razumel v širšem pomenu kot zgolj ljubezen do staršev. Takole zapiše: »Biti pripadnik
kakega naroda, se torej pred vsem pravi, imeti z določenimi soljudmi iste prednike. Zato
se četrta božja zapoved, ki ureja razmerje med starši in otroki, tista, ki edina obljublja
tudi zemeljsko srečo, nanaša tudi na narod kot na razširjeno družino.« (OU 6) Tudi na
podlagi obljube, ki jo ta zapoved prinaša, Janžekovič trdi, da je za srečo potrebno, da
služimo svojemu narodu, zanj skrbimo in ga ne zatajimo.
Izročilo Svetega pisma daje narodnosti pomembno vlogo. Janžekovič ugotavlja, da v
njem piše, da »ima človek do svojega rojaka večje dolžnosti, kakor do tujca.« (ND 124)
Tako beremo v Tretji Mojzesovi knjigi: »Ne sovraži svojega brata v svojem srcu;
odkrito posvári svojega bližnjega, da si zaradi njega ne nakoplješ greha! Ne maščuj se
in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe; jaz sem GOSPOD.« (3 Mz 19,17–18) V Stari zavezi je več posebnih
navodil, kako naj ravnajo med seboj. Brata nikoli ne smejo ponižati v sužnja, ampak naj
bo kot najemnik in še to ob jubilejnem letu prost. Kar pa ne velja za druge narode: »Če
tvoj brat poleg tebe obuboža in se ti proda, ga ne sili, da bi ti služil s suženjskim delom.
Naj bo pri tebi kot najemnik, kot gostač; služi naj pri tebi do jubilejnega leta. Potem naj
odide od tebe z otroki vred; naj gre nazaj k svoji rodbini in se vrne k lastnini svojih
očetov. Kajti moji služabniki so, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele; ne smejo se
prodajati, kakor se prodajajo sužnji. Ne gospoduj mu nasilno; boj se svojega Boga! Kar
pa zadeva tvojega sužnja in tvojo sužnjo, ki ju moraš imeti, kupujte sužnje izmed
narodov, ki so okoli vas! […] Toda svojim bratom, Izraelovim sinovom, drug drugemu
ne smete nasilno gospodovati.« (3 Mz 25,39–44.46b)
Prav tako na podlagi Svetega pisma utemeljuje Janžekovič svoje besede iz članka
Krščanstvo in narodnost, da je »narod dolžan stremeti za samostojnostjo in si postaviti
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svojo narodno oblast« (KN3,17). Sveto pismo namreč pravi: »Izmed svojih bratov si
postavi kralja; ne smeš postaviti čezse tujca, ki ni tvoj brat!« (5 Mz 17,15b)
Za Janžekoviča je pomemben tudi naslednji svetopisemski navedek: »Na Edómca ne
glej z gnusom, kajti tvoj brat je.« (5 Mz 23,8a) Edomci so bili Ezavovi potomci, torej
Izraelovi sorodniki. Zato je Janžekovič spodbujal: »S sorodnimi narodi je treba navezati
tesnejše stike kakor s tujimi.« (KN2, 317) V mislih je seveda imel predvsem sorodstvo
med slovanskimi narodi. Janžekovič v Svetem pismu najde tudi spodbudo za jasen in
odločen odnos do sovražnikov in nujnost, da se jih kaznuje (KN2, 317). Sveto pismo
piše: »Napadajte Midjánce in jih bijte! Kajti sovražno so ravnali z vami, ko so vas z
zvijačo zapeljali […].« (4 Mz 25,16–18a)
Kako pa je v Novi zavezi? Videli smo, da še vedno pomembno vlogo pripisuje
narodnosti. Za to priča natančen Jezusov rodovnik. Jezusovo oznanilo pa je omililo prej
omenjene trdote stare zaveze, priznava tudi Janžekovič (KN2, 317), vendar dodaja, da
»dolžnosti do naroda ni preklicala.« (KN2, 317) Postave ni razvezal, ampak jo je
dopolnil (Mt 5,17). Na dveh mestih piše, da jo je dopolnil s tem, »da je mnogo jasneje
poudaril enakost vseh narodov pred Bogom.« (OU 6 in KN2, 317) Pokazal je, da
narodnost ni pogoj, še manj pa zadostnost, da bi bil kdo zveličan (KN2, 317). Postavo je
presegel tudi tako, da je brez predsodkov »občeval tudi s Samarijani, Kananejci,
Rimljani, kar so mu Judje hudo zamerili. Toda ostal je obenem zvesti sin svojega
naroda. Kristus se ni čutil kot brezdomovinec.« (OU 6) Da pa je Jezusu samemu
narodnost nekaj pomenila, je Janžekovič razložil na podlagi njegovega joka nad
Jeruzalemom (Mt 23,37). Takole razlaga: »Te Gospodove solze so najveličastnejša
priča do smrti zveste domovinske ljubezni in strahoten očitek tistim, ki so se izneverili
svojemu narodu, pa mislijo, da so Kristusovi. Jezus se z gnusom obrača od njih.« (OU
7)

3.1.1.2

Dolžnosti do naroda na splošno

Najprej ločimo med dolžnostmi, ki se nanašajo na državo, in tistimi, ki se nanašajo na
narod. Vsak človek ima oboje, le da se v nekaterih primerih nanašajo na eno in isto.
Janžekovič piše v članku Dolžnosti do naroda (DN), da »ta delitev ni nova. Pozna jo že
sv. Tomaž Akvinski, ki loči dvojno domovino: domovino, ki skrbi za skupni blagor
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državljanov, in domovino, ki nam je dala življenje.« (DN 119) Prve me vežejo, dokler
sem državljan neke države in vežejo tudi vsakega priseljenca, druge pa so brezpogojne
in vedno ostanejo del mene kot človeka, saj so mi dane po naravi (DN 119–120).
»Ljubezen do naroda in domovine in njene svobode ni samo nekaj, kar nam ukazuje
zdrava pamet, ampak je obenem v Svetem pismu utemeljena verska dolžnost,« je bil
prepričan Janžekovič (ND 125). Ker imajo dolžnosti do naroda svetopisemski izvor, si
upa tudi trditi: »Biti zvest sin slovenskega naroda je dolžnost, ki veže v vesti, in ker je
važna stvar, veže pod smrtnim grehom.« (NO 4) Navzlic temu v Janžekovičevem času v
katekizmu dolžnosti do naroda niso bile posebej obdelane. Janžekovič se sprašuje,
zakaj, in obenem podaja odgovor: »Zato ne, ker se je moralka kot posebna bogoslovna
znanost porodila v dobi, ko evropski narodi še niso bili prebujeni. Narodi, ki so ob
velikem preseljevanju zasedli našo celino, niso na novem ozemlju mirno naprej razvijali
lastne kulture, ker so kar utonili v grško latinski omiki, na katero so naleteli v novi
domovini. Ta omika je izoblikovala posebno plast ljudi, nekakšno umetno narodnost iz
latinsko govorečega izobraženstva.« (KN2, 318–319) Vprašanje narodnosti in dolžnosti
do naroda v tistem času še ni moglo biti obdelano, saj so se razvili kasneje. Res pa je, da
dolžnosti do naroda tudi kasneje v katekizem niso bile dodane. Janžekovič razmišlja, da
je bilo tako, ker so bili veliki moralisti vsi ali Nemci ali Francozi ali Italijani (KN2,
319). Ti pa izhajajo iz velikih narodov, ki so v zgodovini tvorili tudi svojo državo. »S
tem da so obdelali dolžnosti do države, so hkrati obdelali tudi dolžnosti do naroda, saj
živijo v narodnih državah,« razloži (KN2, 319). Tako najdemo v katekizmih le dolžnosti
do države.
Ker je bilo poglavje o dolžnostih do naroda škrbina, so Janžekoviča naprosili (kakor
piše sam v rokopisnem dodatku k članku Krščanstvo in narodnost, ki je bil skupaj z
delom tega članka objavljen v Domoljubnih spisih, Izbrani spisi, II. zvezek), naj on sam
sestavi katekizemska vprašanja za veroučne knjige (KN3, 105–106). Predlagal je devet
vprašanj. Navedimo le nekatera izmed njih:
»2) Zakaj imamo do svojega naroda posebne dolžnosti? – Do svojega naroda imamo
posebne dolžnosti, ker je narod po nauku svetega pisma razširjena družina in po božji
volji tista naravna skupnost, ki nam pomaga, da se telesno in duhovno popolnoma
razvijemo in tako dosežemo namen svojega življenja.
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3) Katere dolžnosti imamo do svojega naroda? – Do svojega naroda imamo zlasti tele
dolžnosti:
1. Ogibati se moramo vsega, kar narodu škoduje.
2. Podpirati moramo po svojih močeh vse, kar pospešuje narodovo blaginjo.
3. Vestno moramo spolnjevati svoje stanovske dolžnosti.
4. Spoštovati moramo materin jezik in lepe navade svojega naroda.
5. Spoštovati moramo tiste, ki so delali ali še delajo za narodovo blaginjo.
6. Kadar je treba, moramo svoj narod braniti.
[…]
5) Kdo napačno ljubi svoj narod? – Napačno ljubi svoj narod, kdor zaradi njega druge
narode samo zavoljo njihove narodnosti zaničuje ali sovraži, ker s tem krši Gospodovo
zapoved, ki nam ukazuje ljubiti vse ljudi.
6) Kdo zlasti greši proti svojemu narodu? – Proti svojemu narodu zlasti greši, kdor od
njega odpade ali ga izda.« (KN3, 106)
Kristjani se torej ne moremo izogniti dolžnostim, ki jih imamo do svojega naroda. So
namreč svetopisemsko utemeljene in pogoj, da se lahko popolnoma razvijemo kot ljudje
in kot kristjani. Janžekovič je te dolžnosti primerno konkretiziral. Čeprav imamo
dolžnosti do naroda vsi, pa jih nimamo v enaki meri oz. na enak način. Zato je
Janžekovič podaril, da moramo narod podpirati po svojih močeh in da je pomembno, da
izpolnjujemo svoje stanovske dolžnosti. Vsak naj bi torej naredil to, kar zmore glede na
svoje mesto in stan. Kot posebno dolžnost pa je izpostavil spoštovanje jezika in lepih
navad naroda. Ta dolžnost velja vsem. Iz ljubezni do naroda naj bi spoštovali tudi vse
njegove predstojnike in voditelje29. O napačnem odnosu do naroda pa bomo podrobneje
spregovorili kasneje.

29

V povezavi s tem omenimo nauk 2. vatikanskega koncila, ki tudi zagovarja spoštovanje narodnih
voditeljev: »Iz tega sledi, da je treba javno oblast, bodisi v skupnosti kot taki bodisi v ustanovah, ki
državo predstavljajo, izvajati vedno le v mejah nravnega reda in z namenom, da se doseže skupna
blaginja, ki pa jo je treba pojmovati dinamično – v skladu s pravnim redom, ki je že zakonito uveden ali
ki ga je treba šele vzpostaviti. Tedaj so pa tudi državljani dolžni v vesti ubogati! Po vsem tem je
odgovornost, dostojanstvo in pomembnost državnih voditeljev očitna.« (CS 74)
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3.1.1.3

Domovina ali vera

Janžekovič je obširno obdelal vprašanje, katera dolžnost ima večjo težo: dolžnost do
narodnosti ali dolžnost do ohranitve vere. Po mnenju Jožeta Rajhmana je v članku
Krščanstvo in narodnost, ki je bil napisan leta 1945 in prvič objavljen leta 1950,
Janžekovič predstavil za tisti čas povsem nova stališča glede razmerja med narodnostjo
in krščanstvom (Rajhman 1979, 399–403). Rajhman predvideva, da se je Janžekovič
»dokopal do tega spoznanja tudi po izkustveni poti medvojnega obdobja, čeprav tega ni
povsem zaslediti iz samega članka.« (405)
Janžekovič pove, da nosilka omike, kulture in vere ni država, ampak le narodi, ki
državo sestavljajo (KN1, 95). To tudi zgodovinsko utemelji: »Ob razpadu Avstrije ni
propadla nobena kultura. Nemci so naprej ohranili svoj jezik, svoje navade, svojo
umetnost, svojo znanost, mi svojo, drugi narodi svojo. Samo narod je tvorec in nositelj
omike, on edini je kot najtrdnejša in naravna družba usposobljen, da čuva svetovno
nazorna izročila in jih po svojem jeziku posreduje vedno novim rodovom.« (KN1, 95)
Vse to velja tudi za vero, toliko bolj za krščansko, ki je sama po sebi naravnana tako, da
jo sprejema iz rok narodnega občestva. To je redna pot, ki jo Bog običajno uporabi.
Nenaravna in neobičajna pot pa bi bila čudež, je razlagal Janžekovič (KN1, 95–96).
Če se vprašamo, kaj je prej, dolžnost do narodnosti ali dolžnost do vere, lahko ta »prej«
razumemo v različnih pomenih. »Če pomeni ‘prej’ časovno prednost, potem je odgovor
lahek. Po času smo prej Slovenci, ker smo se kot Slovenci rodili, kristjani pa smo
postali šele pri krstu.« (OU 7) Prej lahko v sholastičnem smislu pomeni tudi, da ima
narodnost prednost, ker je podstatni nosilec, vera pa je v tem primeru le pritika. Takole
Janžekovič navaja Aristotela in dodaja še svojo razlago na podlagi primera cepljenja
drevesa: »Milost je več kot narava, čeprav je samo kakovost, toda narava ima kot
podstatni nosilec milosti prednost pred njo (prim. S. Theol. I–II, 110 2 ad 2). Kdor bi
dejal, meni je glavno vera, za narodnost mi ni mar, bi bil podoben vrtnarju, ki bo
cepljenem drevesu trdil, da mu je glavno plemenit vrh, korenine, ki so divje, pa lahko
segnijejo.« (KN1, 96)
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Če pa »prej« razumemo v smislu, kaj je za nas pomembnejše, pa, pravi Janžekovič,
kristjan ve, da je zanj vera pomembnejša od naroda (OU 8). Takole razloži:
»Nadnaravni božji dar je večji, kakor naravni, zato ga bolj cenimo.« (OU 8)
Ob tem pa ne smemo pozabiti na prej povedano, da nadnaravnega ne bi mogli
»sprejeti«, če bi prej ne imeli naravnega, kamor lahko nadnaravno »sede«. Janžekovič
pravi: »Biti kristjan je mnogo več, kakor biti samo človek. Toda če nisem človek – in
kot človek sem Slovenec – če torej nisem Slovenec, tudi kristjan ne morem biti.« (OU
8) Zato je lahko na prvo mesto postavil tudi narodnost in zapisal: »Nam je narod prvo.
Najprej moramo živeti, potem moremo živeti krščansko.« (KN1, 101) To konkretno
pomeni, da ne smemo zatajiti narodnosti, češ, da bomo lahko ohranili vero. Janžekovič
je odločen. Če bi se bilo potrebno odločiti med enim in drugim, najde le eno krščansko
povsem sprejemljivo odločitev. To je: »Mi katoliški Slovenci bi ostali v narodni državi
in pretrpeli v njej, če bi bilo treba, mučeništvo za svojo vero. Vse drugo je strahopetno,
neznačajno in zato nekrščansko.« (OU 7–8)
V povezavi s tem je kritiziral avstrijsko propagando na Koroškem, ko je šlo za odločitev
Slovencev med Avstrijo ali Jugoslavijo. Argumentirali so, da bodo v Jugoslaviji močni
srbski pravoslavni vplivi in da je z verskega stališče bolje, da se odločijo za Avstrijo, ki
je povsem katoliška država, čeprav ne bo država njihovega naroda (KN1, 98).
Janžekovič meni, da je to povsem neutemeljeno, nesmiselno in nekrščansko
razmišljanje, kajti »človek, ki mu zvijačno ali nasilno trgajo iz srca to, kar ima
najnežnejšega, ljubezen do naroda in do materinega jezika, tudi za vse verske stvari
otopi. Narod, ki se začne potujčevati, nazaduje na vseh duhovnih področjih, na
nravnem, verskem, umetniškem.« (KN1, 98)

3.1.1.4

Napačne drže do naroda: odpad, izdajstvo,

nezdrav nacionalizem in internacionalizem

Po Janžekoviču je narodnost velika vrednota in ljubiti svoj narod je dolžnost. Kot smo
videli, je celo tako velika, da se svojemu narodu ne smemo izneveriti, tudi če bi nam to
pomagalo, da ohranimo vero. Pravzaprav Janžekovič dokazuje, da je nemogoče biti
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dober vernik, kristjan, če se izneverimo narodu, kajti dolžnost do naroda je dolžnost tudi
z verskega stališča (KN3, 106). Čeprav bi se narodnosti odrekli, nas bi izdajala naša
telesnost. Narodnost je zapisana v naše biti: »Telesnost, ki so jo v marsičem oblikovali
rodovi prednikov, se ne da zamenjati, jezik, vzgoja, mladostni spomini se ne dado
poljubno pozabiti, dobrote, ki jih je kdo sprejel od svojega ljudstva, ne morejo postati
nestorjene in nesprejete. Narodni odpadnik skuša vse to zabrisati, kolikor pač more.«
(DN 114) Dolžnost do naroda je brezpogojna. Janžekovič primerja to nujnost
nerazdružljivosti zakonske zveze, čeprav bi bilo v posameznih primerih morda bolje, da
se kak zakon razveže. Takole pravi: »Zakon mora biti načelno nerazdružljiv, čeprav kak
posameznik zaradi tega trpi, sicer se zamaje družina v svojih osnovah. Če dopustimo
načelo, da je dovoljeno zavestno se izneveriti svojemu narodu – o naravnem
prilikovanju tu ne govorimo – tedaj je dovoljeno vsakemu človeku in vsakemu narodu.
Tako načelo bi razkrojilo vse narodnostne družine. Ne, narodi nimajo pravice, da se
razidejo in izvrše narodni samomor.« (KN1, 97)
Da je potrebno ostati zvest svojemu narodu, ki mu po krvi pripadaš, in da si ni mogoče
narodnosti izbirati ali spreminjati, nam pove vest (OU 6). S krščanskega stališča pa, ker
je zvestoba narodu pomembna, nas to veže pod smrtnim grehom. Kdo pa greši proti
svojemu narodu in kako? Janžekovič v reviji Oznanilo pod naslovom Krščanski nauk o
dolžnostih do naroda odgovarja: »Proti svojemu narodu zlasti greši, kdor od njega
odpade ali ga izda.« (KD 4–5) Na dva načina se torej lahko izneverimo narodu: z
odpadom ali izdajstvom. Odpad pomeni, da narod zatajim in se odrečem tudi vsem
dolžnostim, ki me vežejo do njega: »Od svojega naroda odpade, kdor vedoma in
prostovoljno izstopi iz narodne skupnosti, ki ji po lastnem spoznanju nedvomno
pripada, in zavrže vse dolžnosti, ki jih ima do nje.« (KN3, 106) Vendar nas Janžekovič
na drugem mestu opozori, da naj ne zamenjamo odpada ter mirne in naravne asimilacije
(DN 114). Kako lahko to dvoje ločimo? »Pravi odpad je odpad v srcu. Kdor se samo na
zunaj dela, kakor da je odpadel, in se morda vpiše v kakšna narodna društva drugega
naroda, v srcu pa ostane zvest in čaka, da ‘vremena Kranjcem bodo se zjasnila’, ta naj
gleda, kako bo svoje ravnanje spravil v sklad z drugimi moralnimi zakoni, narodnega
odpada ni zagrešil.« (DN 114)
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Druga, še težja kršitev pa je narodno izdajstvo. To Janžekovič označi kot smrtni greh
(KN3, 196). Izdajstvo pa definira tako: »Svoj narod izda, kdor sovražniku zavestno
pomaga lastni narod uničevati ali mu drugače delati krivico.« (KN3, 106)
Izdajstvo in odpad ste dve napačni drži do naroda. Janžekovič omenja še tretjo možnost.
To je napačna ljubezen do svojega naroda, ki se povzdiguje nad druge narode, ki jih
sovraži ali zaničuje zaradi njihove narodnosti. Krščanski nauk temu nasprotuje, saj gre
za kršitev največje zapovedi: ljubezni do vsakega človeka (KN3, 106). To bi lahko
imenovali nezdrav nacionalizem. Vendar poudarimo nezdrav, kajti Janžekovič
nacionalizem razume najprej v pozitivnem pomenu besede, v pomenu truda za
ohranitev lastnega naroda. To pa je nekaj nujnega (OU 9).
Medtem ko zdrav nacionalizem Janžekovič sprejme kot dobrega, pa ostro obsodi
internacionalizem. To je ideja, da bi narode presegli, uničili oz. poenotili, imeli za
nepotrebne: »Tak internaciolalizem, ki bi skušal narode uničiti, je treba načelno
zavreči.« (KN1, 97) V reviji Oznanilo v članku Narod v očeh Sv. pisma to utemeljuje s
pomočjo besed sv. Pavla: »Tudi sv. Pavel naglaša za Gospodom, da ne bo Jud že zato
zveličan, ker je Jud. Vsi narodi so božji otroci. ‘Ni več Juda, tudi ne Grka …’ Nekateri
so zlorabljali te besede, češ da hoče krščanstvo zbrisati narodnostne razlike. A zakaj
niso brali stavka do konca, pa bi našli še te besede: ‘ni več moškega in ženske’. Ali je
hotel sv. Pavel morda tudi razliko med moškim in žensko zbrisati? Ali ne ostane tudi v
novi zavezi moški oče in ženska mati? Misel sv. Pavla je jasna: kakor je krščanski mož
še vedno mož in krščanska žena žena, tako je grški kristjan še vedno Grk, judovski Jud
in slovenski Slovenec. In kakor se lahko moški zveliča edino, če spolnjuje dolžnosti, ki
jih ima v družini kot mož, dolžnosti, ki so drugačne kakor ženine, prav tako se lahko
sinovi posameznih narodov zveličajo, ako vrše poleg svojih osebnih še tiste naloge, ki
jih imajo kot otroci svojega ljudstva.« (NO 5) Tako razmišljanje, ki nasprotuje izničenju
narodnosti, je povsem razumljivo, če se zavedamo, da so narodi nosilci kulture, vere in
omike.
Janžekovič se je ustavil še ob izrazu katoliško krščanstvo. Izraza katoliško,
mednarodno, ne smemo razumeti v smislu, da narodi niso pomembni, da jih krščanstvo
ne upošteva, da niso bistveni, ampak »je mednarodno, ker je namenjeno vsem narodom,
ker hoče postati vsem narodom njihova narodna vera.« (KN2, 318)
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Vrnimo se k nacionalizmu, ki se zdi Janžekoviču sprejemljiv. Ošlak (2002, 8)
nasprotuje temu, da bi kakršen koli nacionalizem mogel biti sprejemljiv in pravi, da bi
lahko »v tej točki govorili o Janžekovičevi naivnosti.« (8) Takole razloži: »Eno je biti
pošten državljan, drugo pa je državi dajati to, kar gre samo Bogu in človeku, namreč
ljubezen.« (8) Ošlak zavrača misel, da je prav, da nas na domovino in narod vežejo
globlje čustvene vezi (ki izvirajo v prvi vrsti iz bioloških danosti), zaradi katerih je prav,
da ostanemo narodu zvesti, tudi če bi ta zavrgel kakšne temeljne vrednote (glej tudi
poglavje Domovina ali vera). Pravi, da je Janžekovič podlegel prepričanju, ki pomeni
to, da je »v duhu nacionalizma treba dati prednost ‘lastni’ naciji, četudi ta nima prav, pa
tudi vsakemu pripadniku lastnega naroda pred ‘tujcem’, četudi bi imel tujec prav, rojak
pa ne.« (8) Ošlak je s tem vsekakor naredil nepremišljeno povezavo, saj Janžekovič
zvestobe narodu ni razumel kot kimanje, ampak kot zvestoba srca, to je zvestoba
pripadnosti temu, kar nas antropološko določa. Znotraj tega pa smo dolžni živeti po
svoji vesti in razumu30.

3.1.1.5

Dolžnost do vojskovanja

Janžekovič se je te teme lotil na dva načina. Po eni strani je izpostavil pozitivno plat
vojaške službe in obrambe domovine. Po drugi strani pa je želel Slovence hrabriti,
opogumljati in dvigati (vojaško) moralo.
»Za svojo domovino se je često treba tudi boriti,« je prepričan Janžekovič (ND 124). To
nam pravita tako pamet in vera31 (OU 75). To dolžnost tudi svetopisemsko utemeljuje:
»Napadajte Midjánce in jih bijte! Kajti sovražno so ravnali z vami, ko so vas z zvijačo
zapeljali v zadevi Báal Peórja in svoje sestre Kozbí, hčere midjánskega kneza, ki je bila

30

Za boljše razumevanje dodajmo eksurz iz zgleda sv. Frančiška Asiškega. Ta je bratom v povezavi s
pokorščino svetoval: »Če bi pa predstojnik ukazal kaj takega, kar je proti njegovi duši, naj ga ta sicer ne
uboga, vendar pa naj ga ne zapusti.« (FOpom 3,7) Bratje ne smejo delati proti svoji vesti, ostanejo pa naj
zvesti predstojniku in svoji poklicanosti. Če to prenesemo na našo temo: svojemu narodu smo dolžni
ostati zvesti, čeprav se ta odvrne od prave poti. Ob tem pa ne smemo delati tistega, za kar smo spoznali,
da je proti naši vesti.
31
To dolžnost izpostavi tudi 2. vatikanski koncil: »Kjer pa so državljani zatirani od javne oblasti, ki
prestopa meje svoje pristojnosti, naj ne odrečejo tega, kar dejansko zahteva od njih skupna blaginja; a
pravico imajo, da pred zlorabo oblasti branijo svoje in svojih sodržavljanov pravice, da le ne prekoračijo
mej, ki jih je začrtala naravna in evangeljska postava.« (CS 74)
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ubita na dan nadloge zaradi Peórja.« (4 Mz 25, 16–18) Kajti »do sovražnikov je treba
biti odločen in njihove krivice kaznovati.« (KN2, 317) Dolžnost do obrambe domovine,
tudi z vojskovanjem, če je potrebno, vidi kot narodnostno pa tudi kot krščansko
dolžnost. Zapiše celo: »Trpljenje in smrt za narod je najvišja, junaška stopnja v
izvrševanju te naloge in kot taka po svoji vrednosti pred Bogom najpodobnejša pravemu
mučeništvu.« (NO 5)
Janžekovič je pisal, da je vojaška služba »velika, častna, resna, odgovorna« (OU 81) in
tak naj bo vojak v vseh pogledih. K temu sodi tudi odgovorna skrb za skupno lastnino.
»Zbujajmo čut odgovornosti do države, njenih ustanov, njenega premoženja in zlasti
njene vojaške obrambe,« je zapisal (OU 87). Vsak človek naj se osebno angažira, tudi
če ni neposredno v vojaški službi, da lahko čim več prispeva k blagru domovine (OU
82–93).
Janžekovič se zaveda, da se majhnega naroda lahko poloti malodušje, k čemur obilno
prispevajo hujskači in jim obljubljajo polne lonce v tuji »egiptovski« deželi (ND 124).
Odločno se je temu zoperstavil in sam poskušal odpraviti posledice hujskanja, dvigniti
narodu samozavest, zavedanje odgovornosti posameznikov za narod oz. naroda samega
za sebe. Slednje z besedami v članku Krščanstvo in narodnost, ki ga je za Novo pot
napisal leta 1950: »Narodnosti je treba ohraniti. To je nravna dolžnost. A jasno je, da ni
glavna dolžnost Italijana, da ohrani slovensko narodnost, ne glavna dolžnost Slovenca,
da ohrani italijansko narodnost, marveč vsak svojo. Če je torej načelno treba narodnost
ohraniti, tedaj je treba, kolikor je mogoče, ohraniti vsako narodnost. A dolžnost ohraniti
določen narod, veže predvsem seveda sinove tistega naroda.« (KN1, 97) Če je neki
narod neodgovoren do samega sebe in ne pokaže zanimanja, potrebe in pripravljenosti
ohraniti se kot narod, sploh ni vreden, da kot narod obstane. Takole ostro zapiše
Janžekovič: »Danes smo vsi enodušno prepričani, da narod, ki ni do zadnjega
pripravljen braniti svoje svobode, ni vreden, da živi pod svobodnim soncem. To je lep
napredek!« (OU 77)
Ko je Janžekovič opazil, da se v Evropi budijo silni valovi in nevihte, je vedel, da bo
tudi slovenski narod na preizkušnji. Ni dovolil, da bi bežali pred resničnostjo: »Bodimo
pogumni, dvigajmo pogum in odklanjajmo tiste mevžaste tolažbe: saj ne bo vojske, saj
ne bo vojske! Nismo deca. Dobro vemo, da se najdejo zlobni ljudje, zlobni voditelji
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narodov, zato je vojna prav lahko mogoča. Svet okoli nas ves gori. Ali se bo tudi pri nas
vnelo? Mogoče, mogoče ne.« (OU 87)
Prepričan je bil, da je preživetje naroda (še posebej, če je ta majhen) mogoč le ob močni
moralni zavesti. Takole je zapisal: »In boste videli, če se bo splošno vedelo, da smo
vojaško do kraja izvežbani, složni, neustrašeni ter da nameravamo prav drago prodati
svoje življenje v borbi za svobodo, tedaj bomo ohranili brez boja sebi in svojim
otrokom življenje, mir in svobodo.«32 (OU 83) Zato si je vzel za posebno nalogo, da
slovenski narod hrabri in opogumlja ter ga tako pripravi, da bo lahko vzdržal vse
pritiske in si, če bo potrebno, svojo svobodo tudi vojaško izbori. Menil je, da so naši
izobraženci to nalogo zanemarili in se preveč udobno namestili v svobodni domovini.
Bilo pa bi treba še delati na narodni zavesti (OU 82). »Slovencu ne manjka naravnega
junaštva, marveč kvečjemu narodnostne vzgoje, ki bi mu jasno pokazala, da so
vrednote, ki so mu več kot življenje, dejanski ogrožane. Pomanjkljivost, če je, ni v
ljudstvu, ampak v njegovem izobraženstvu.« (OU 76)
V drugem delu članka Ob odločilni uri, leta 1941 objavljenem v reviji Čas spominja
Slovence na to, kar so in kar so v zgodovini že pretrpeli in si izborili (OU 75). Prvo, kar
naj bi se zavedali, je to, da Slovenca, naj bo moški ali ženska, ni strah smrti: »Nujno
moramo ugotoviti, naj nam bo to že v čast ali v sramoto, da se naš človek ne boji smrti.
To tako je, to nam je v krvi.« (OU 76)
V boju proti malodušnosti in črnogledosti je bil neizprosen. Kritiziral je tiste, ki so širili
take strupene misli in kar je bilo že zastrupljeno, je skušal ozdraviti. »Ni tisti črnogled,
ki upošteva vse možne nevarnosti, pa se resno pripravlja, kako se jim bo uprl. Mož
mora biti pripravljen tudi na najhujše. Toda tiste čenče se človeku gabijo, ki ti vsak dan
prinašajo drugo nevarnost: sedaj nas bodo boljševiki poklali, sedaj nas bodo zasedli s
severa, sedaj z juga, sedaj je na vrsti ta upor, sedaj ta razdor. Za vse druge ti ve, kaj bo
kdo storil, samo zase nič.« (OU 78) Spodbujal je k odločnosti, pogumu in sodelovanju
oz. skupnem boju za isti cilj (OU 79). Vsak posameznik je pomemben, nihče se ne sme
izneveriti. »Mnogo, mnogo lahko stori vsak izmed nas in mora storiti. V tem je ravno
32

Nekaj podobnega je bilo moč opaziti v drži Slovencev ob osamosvajanju Slovenije leta 1991. Pogum in
odločenost, ki so ju izkazali, je bila najverjetneje bolj ključnega pomena kot sama dejanska pripravljenost.
Rosvita Pesek je zapisala: »Če ne bi projekta osamosvojitve zastavili zavestno, z osebnim tveganjem in
premislekom o sredstvih za njegovo uresničitev, bi jih utišale že prve grožnje iz Beograda. […] Če se ne
bi tako zavestno in odločno angažirali za vzpostavitev slovenske vojske, bi bile želje po samostojnosti
prepuščene pogajalskim entuziastom in odložene v daljno prihodnost.« (Pesek 2007, 550)
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lepota in odgovornost svobode, da sami skrbimo za sebe in za svoje in se ne zanašamo,
da bodo že ‘presvitli cesar’ tako naredili, da bo prav.« (OU 79)
»Kot ljudje in kot kristjani odločno izjavljamo, da mir ni glavno. Svoboda, to je naše
geslo, ne mir za vsako ceno!« (OU 79) Čeprav katoliška Cerkev zahteva mir in zanj
moli, to ni vrednota za vsako ceno. Za utemeljitev tega nazora se je Janžekovič najprej
obrnil na Sveto pismo (omeni knjigo Makabejcev in Juditino knjigo) in pa na svetega
Avguština. Takole piše: »Veliki sv. Avguštin je to povedal: Mir je stalnost reda. Kjer ni
reda, ga je treba šele vzpostaviti, tudi z orožjem, če drugače ne gre, potem je pravi mir;
in če je red ogrožen, tedaj dela za mir samo tisti, ki se za red bori!« (OU 79–80) V tem
pogledu ostro kritizira nevtralnost in kot zločince obsodi tiste, ki so nevtralni, kadar trpi
njihov brat: »Bedak in zločinec tisti, ki ‘nevtralno’ gleda, kako kdo pobija njegovega
soseda in povrh še dobro ve, da bo tudi sam napaden, ko bo sosed ubit.« (OU 80) Poda
tudi zgovoren primer iz živalskega sveta: »Kadar volkovi napadejo žrebe, konji niso
nevtralni, ampak se vsa čreda strne v krog, vzame žrebeta v sredo in jih brani s svojimi
kopiti.« (OU 80)
V današnjem času lahko opazimo, da so vlogo hujskačev prevzeli mediji, ki razširjajo
med nami negativne vesti, negativno podobo domovine in malodušje. Po
Janžekovičevem zgledu bi bilo potrebno poživiti pozitivno zavest in narod zbuditi in
spodbuditi. Prav tako, ko gre za skupno lastnino, zavest skupne odgovornosti za
domovino in njeno obrambo. Vsak naj se vpraša, kaj lahko sam stori v dobro domovine.
Zagotovo lahko prispeva vsaj kamenček k boljši narodni zavednosti, k lepši podobi
domovine in k temu, da bi domovino sprejeli kot vrednoto; ne glede na to, kakšna je, je
moja, naša.
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3.1.2 Odnos do slovenskega naroda

3.1.2.1

Janžekovičevi spomini na Avstrijo

Janžekovič se je rodil v času, ko so slovenske dežele pripadale Avstro-Ogrski. V rosni
mladosti je doživel prvo svetovno vojno in združitev južnih Slovanov v neodvisnosti od
Avstrije. Slednje je pozdravljal in zelo podpiral, saj je bil v času Avstro-Ogrske v
Mariboru germanizem zelo močan in nasilen. To v članku Krščanstvo in narodnost
nazorno in konkretno opiše tudi sam: »Vsa mesta na Štajerskem, kjer je bil položaj
najnevarnejši, so imela čisto nemški videz. Bila so kakor rak, ki je razjedal narodno telo
in se pogubno širil. V Mariboru so imele samo tri trgovine poleg nemškega tudi
slovenski napis. V mestnem odboru ni bilo niti enega Slovenca. Vse železniške postaje,
tudi po deželi, so imele na Štajerskem zgolj nemška imena, vse so bile obenem
ponemčevalnice. Zgodilo se je, da na domači postaji v Moškanjcih nisem dobil voznega
listka, če sem ga zahteval v slovenskem jeziku. Ptuja namreč ni bilo, marveč samo
Pettau.« (KN2, 313) Janžekovič je tudi zapisal, da so mnogi »klonili in se prodali. Za
skledo leče so postali narodni odpadniki, pogazili sveta čustva do rodne, matere, do
domače grude, do ljudstva, ki jih je s svojimi žrtvami vzredilo, jim dalo jezik, vero in
jih opremilo za življenje.« (KN2, 313) A še vedno je bilo več in dovolj tistih, ki so
vzdržali in niso zatajili domovine in domovinski čustev.
V razmišljanju v članku Ob odločilni uri leta 1941 Janžekovič piše, da Avstrije nismo
mogli imeti za domovino. Ni bila mati, ampak krivična mačeha (OU 4). Če so imeli
narodi od nje kdaj kakšno korist, je bilo to zato, ker so vladajoči morali popustiti, ne pa
iz skrbi za posamezne narode. Takole pravi: »Avstrija ni bila nemška narodna država,
marveč skupek mnogih ljudstev, zato so nasilniki, ki so jo vladali, vsaj včasih morali
tudi drugim narodom dovoliti kake ugodnosti.« (OU 4) Do Avstrije smo Slovenci imeli
dolžnosti, vendar le do Avstrije kot naše države, ne pa domovine (DN 121). Do nje smo
imeli drugačen odnos, drugačna čustva, kot jih imamo do domovine, ki ji pripada tudi
naša pieteta (DN 121). »Ob njenem imenu ni nič pozvanjalo v duši, ko je propadla, se ni
v nas prav nič porušilo in prav nikdo ni bil v zadregi, na koga neki naj sedaj nanaša
svojo pieteto, ki jo vsak človek dolguje domovini.« (DN 121)
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Po drugi svetovni vojni je Janžekovič še bolj ostro zavračal kakršno koli sodelovanje z
Nemci, saj se je zelo očitno pokazalo, kakšen odnos imajo do Slovanov in da so jih
pripravljeni ne le narediti za hlapce, ampak celo iztrebiti. »Najnevarnejši sovražnik naše
narodne svobode je fašistični Nemec, to izkušamo Slovenci že dolgo let. Zadnja leta nas
je hotel kot narod naravnost, premišljeno in čim prej ubiti. Zato že vsaka misel, da bi
mogli Slovenci kje kako s fašističnimi Nemci živeti v državni skupnosti, meji na
veleizdajo.« (ND 127)

3.1.2.2

Razvoj slovenskega naroda

Janžekovič se zaveda, da se je slovenski narod (tako kot vsak) skozi zgodovino razvijal.
Leta 1941 ugotavlja, da smo bili pred sto petdeset leti še zelo nedorasel in neenoten
narod, ki ga ne bi bilo mogoče združiti v enoto. V članku Dolžnosti do naroda leta 1941
objavljenem v reviji Čas piše: »Takrat smo bili še Kranjci, Štajerci, Korošci, Primorci,
Ilirci, Slovani, prepirali smo se za jezik in pravopis, mnogi so dvomili, da bomo sploh
kdaj mogli imeti kakšno svojo kulturo.« (DN 117) Od tedaj smo se kot narod razvijali,
najprej kulturno z jezikom na čelu. Postali smo enotni oz. enota, tako da besedna zveza
»slovenski narod« ni več prazna in nedoločena (DN 117). Naposled smo lahko naredili
tudi politične premike. »Danes smo izrazita enota. Kot enota smo se odtrgali od
Avstrije, kot enota smo se borili za svoje meje, kot enota smo zaječali, ko so nam
raztrgali živo narodovo telo, kot enota skrbimo za svojo kri v zamejstvu, darujemo
kulturni in obmejni dinar, se trudimo za gospodarski procvit, ki naj omogoči
slehernemu slovenskemu človeku, da se razvije, kot enota nastopamo v razširjeni
domovini Jugoslaviji.« (DN 117)

3.1.2.3

Pogled na združitev južnih Slovanov

To, da je slovenski narod zaživel kot enota, je pripomoglo k temu, da smo se leta 1918
skupaj z drugimi narodi združili v skupno državo, najprej v državo Slovencev, Hrvatov
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in Srbov, potem pa zaradi zunanjih pritiskov v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Ta se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Janžekovič v združitvi južnih
Slovanov vidi pričakovani cilj. V državi Jugoslaviji so združeni sorodni narodi. In že
smo omenili, da je zapisal: »S sorodnimi narodi je treba navezati tesnejše stike kakor s
tujimi.« (KN2, 317) Obenem pa je pomembno, da v tej povezavi vsi ti narodi ohranijo
svojo identiteto in zadostno pravico do razvoja lastnega jezika in kulture. Čeprav zelo
podpira enotno državo Jugoslavijo, se mu zdi nujno, da vsi narodi ohranijo svojo
identiteto in nikakor ne bi pristal na skupen jezik, skupno kulturo oz. na kakršno koli
spojitev narodov.
V združitvi južnih Slovanov v skupno državo vidi Janžekovič uresničitev večstoletnih
sanj: »Stara pravda je izvojevana, Matija Gubec je maščevan. Božja previdnost je
hotela, da se nam je uresničilo to, za kar so v obupnih puntih krvaveli naši očetje:
postali smo na svoji zemlji svoji gospodje. Utrjene graščine, ki jih je z žulji naših dedov
zidal med nami tujec, razpadajo ali služijo našemu človeku, biriča in valpeta ni več,
oholi pritepenec na laja več nad nami. Svobodni smo. Kraljuje nam kralj slovanskega
jezika in krvi, naše je vojaštvo od najvišjega do najnižjega, naši so uradniki, naši
učitelji, naša duhovščina. Tisočletni sen slovenskega naroda je postal sladka resnica.«
(OU 1) Prav zato si je močno prizadeval, da bi v nas rastla zavest o skupni pripadnosti:
»Ta zavest, da smo in da hočemo biti jugoslovanski narodi kljub vsemu, kar nas loči, za
zunanji svet nedeljiva celota in da se postavimo v nevarnosti takoj vsi za enega in eden
za vse, mora prešiniti slehernega našega človeka.« (OU 78) Vendar povejmo, da je
Janžekovič poudaril, naj bomo nedeljiva celota za »zunanji svet«. Notranje pa smo še
vedno različni. Vztraja pri tem, da smo Slovenci eden izmed narodov, ki so združeni v
skupno državo Jugoslavijo: »Tu nočemo biti samo toliko in toliko stotisoč ljudi, ampak
hočemo veljati za enega izmed treh narodov, ki so nositelji državne misli. Kot take nas
priznava in upošteva država in inozemstvo.« (DN 117) Zato je kritičen tudi do Srbov, ki
so nam prav tako kot prej Avstrijci začeli »vsiljevati svoj jezik, svojo pisavo, svoje
šege« (OU 77). Tudi temu se moramo upreti, tudi temu se ne smemo podvreči.
Janžekovič je zapisal: »Mi pa nočemo utoniti ne v germanskem, ne v slovanskem
morju. Smrt je smrt. Tudi sedaj nočemo umreti.« (OU 77)
Vendar pa je Janžekovič svaril pred nevarnostjo, da bi začeli iskati in razširjati le to, kar
nas južnoslovanske narode med seboj loči in bi nas to lahko pripeljalo do razdora;
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ampak naj se poudarja to, kar nam je skupno in nas združuje (OU 77). »Tudi splošno
slovansko zavest je treba poživiti, četudi bi se komu zdelo, da je prav danes najmanj čas
za to.« (OU 78) Zavedal se je, da je med nekaterimi Slovenci odpor do tega, da so se
tudi v povezavi s tem razširjale raznovrstne govorice, za kar Janžekovič sodi hujskače.
Možnost, da naš narod preživi, je videl v povezanosti in enotnosti vseh južnih Slovanov.
Zato je tudi v tej smeri spodbujal Slovence in skušal podirati različne predsodke.
Omenimo le te zgovorne besede: »Če smo doslej poudarjali to, po čemer se ločimo od
bratov, začnimo sedaj, ko nam je svoboda v jugoslovanski državi zagotovljena,
naglašati vse, kar nas druži: sorodna kri, soroden jezik, ista skrb za bodočnost,
krščanska vera. Z brati Hrvati smo neposredni sosedje, oba naroda imata že od nekdaj
tesen stik, družijo nas veliki zgodovinski spomini, druži nas katoličanstvo.« (OU 78)
Čeprav je za nami sramotna zgodovina, ko smo se slovanski narodi med seboj izdajali,
je ena svetla točka: sramota, ki jo čutimo. Ta sramota je prvo znamenje tega, da nam ni
vseeno za slovanskega sobrata in nam lahko odpre prihodnost, ki nam bo skupna (OU
78).
Slovenci so imeli do Jugoslavije več dolžnosti, kot so jih imeli do Avstrije. Avstrija je
bila zgolj država, ki so ji pripadali in so jo do nje vezale le dolžnosti do države.
Jugoslavija pa je tudi domovina, čeprav v širšem pomenu, pa vendar prava domovina.
Do nje so Slovence vezale dolžnosti do države in dolžnosti do domovine (DN 123).
Janžekovič se zaveda, da »slovenski narod ni več ogrožen, razen kolikor se ogroža sam
s premajhnim številom rojstev. S tem da je popustila nevarnost od zunaj, je pa popustila
tudi budnost. Narodna zavest je ostala živa onstran meja, pri rojakih, ki se bore za svoje
slovenstvo, pri nas, pri matičnem narodu, se je zmanjšala. Mnogi so postali do narodne
vrednote čisto brezbrižni. Naši ljudje brez vseh nravnih pomislekov zapuščajo svojo
domovino in tonejo v morju tujih narodov. Le malo ali nič se ne zavedajo, da imajo tudi
v tujini dolžnost do svojega naroda.« (KN2, 314) Te besede je Janžekovič izrekel leta
1970. Vendar je tudi že leta 1941 spoznaval, da smo pod okriljem svoje slovanske
države pozabili na razvoj narodne zavednosti. Postali smo »zadovoljni« in nehali gojiti
zavest, ki je potrebno, da jo ima vsak narod, toliko bolj, če je majhen. Odgovornost za
to daje izobraženemu sloju. Tako piše: »V delu, skrbeh in prepirih je izobraženi sloj
skoraj čisto pozabil, da je bila njegova prva naloga slehernemu slovenskemu človeku
pomagati, da se popolnoma zave, kaj nam je svoboda in kaj nam je domovina. Tako
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doživlja marsikdo po dvajsetih letih samostojnega življenja sedanje odločilne dni morda
manj pripravljen kakor ob prevratu. Godi se mu kakor človeku, ki je ozdravel. V bolezni
je dobro vedel, da je ljubo zdravje prvo in da bolniku nič ne pomaga ne bogastvo, ne
najlepši zaslužek. Komaj pa ozdravi, že ob vsakdanjih skrbeh pozabi na svojo glavno
srečo: da je zdrav. Mora znova zboleti, da spet uvidi, kaj mu je zdravje? Ali moramo
tudi svobodo najprej izgubiti, da vidimo, kaj nam je bila?« (OU 2) Te Janžekovičeve
besede so še vedno aktualne. Lahko bi jih izrekli tudi danes, 25 let po osamosvojitvi
Slovenije. Zavest slovenstva se je izgubila iz naših glav in srca, iz naših izobraževalnih
programov, iz medijev in iz različnih por družbenega pa tudi političnega življenja. Prav
tako je šibka narodnostna vzgoja po družinah. Janžekovič odgovornost za bujenje in
ohranjanje narodne zavesti ne daje le politikom, ampak vsemu izobraženemu svetu in
kakor bomo videli, tudi preprostemu človeku. Zavest hvaležnosti in potrebnosti imeti
svojo državo je danes mnogo manjša kot ob osamosvojitvi Slovenije, kar je okušal
Janžekovič pred približno 75 leti, dobrih dvajset let po tem, ko so se jugoslovanski
narodi združili in osnovali samostojno državo južnih Slovanov.
Janžekovič pa nima pričakovanj le do izobraženega sloja, ampak želi narodno zavest
prebuditi v vsakem človeku. Takole kritizira nekega preprostega ‘zgubljenega človeka’:
»Gorje mu pa, kdor danes postane suženj! Nekje sem slišal zgubljenega človeka, ki je
takele mlatil: ‘Glavno je, da ne pride do vojne. Naj se kar visoki gospodje med seboj
zmenijo: to je moje, to pa tvoje. Meni je vseeno, pod kom sem, davek moram itak
povsod plačati.’ Človek božji, kje imaš pamet! Ali nič ne bereš? Ne gre za davek! Gre
za tvojo vero, tvoj jezik, tvojo zemljo! Gre za vse! Da, predvsem za tvojo zemljo! Tudi
naša lepa slovenska zemlja se marsikomu sveti …« (OU 3) Take indiferentnosti
Janžekovič ne sprejema ter jo ima za nezrelo in neodgovorno. Nasproti temu postavi
drugega, prav tako preprostega človeka, ki pa razume veličino pripadnosti nekemu
narodu. Piše o času med 2. svetovno vojno, ko so Nemci okupirali slovensko ozemlje:
»Grozno je bilo. Po vasi so švigali gestapovski avtomobili, nemški priganjači so se drli,
ljudstvo pa je kar ponorelo. Tekali so iz hiše v hišo in znašali svoje stvari, eni peli kakor
pijanci, drugi obupno tulili, eni molili, drugi kleli. Ko gledam to strahoto pa pride k
meni star, zdelan kmet, potegne iz žepa velik rdeč robec in začne vanj grebsti zemljo.
‘Kaj pa boste s to zemljo, oče?’ ga vprašam. ‘Jaz tega ne bom preživel,’ mi odvrne.
‘Mene ne bo več nazaj. V tujo zemljo me bodo položili. Zato bom vzel to culico
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domače zemlje s seboj, da mi jo bodo dali pod glavo. Po očetu sem jo dobil. Toliko let
sem jo oral, zato bi rad na njej počival!’ glas se mu je tresel, dve debeli svetli jagodi sta
mu polzeli po licu.« (ND 126) Ta zgodba je še z mnogimi drugimi zapisana v Koledarju
družbe sv. Mohorja za leto 1946. Janžekovič je z njimi želel zbuditi preprostim ljudem
ljubezen do naroda in domovine.
Jugoslavija je bila takrat po Janžekovičevem mnenju za Slovence nesporna domovina.
Njej moramo s srcem pripadati, ne smemo hrepeneti po nadvladi neslovanskih narodov,
moramo jo spoštovati in se obenem truditi, da bi postala boljša in čim bolj primeren
dom za vse, ki ji pripadajo. Zaveda se, da to ni idealna država, vendar to nikakor ne sme
biti razlog, da bi se pustili podjarmiti tujcem. Tako piše: »Seveda nas tarejo težave,
kateri narod pa je brez njih? Prav tako res pa je tudi, da lahko te težave premagamo
edino mi sami, ako si ohranimo svobodo. Tujec pri nas ne bo iskal naše sreče, ampak
svoje!« (OU 3) Da bi Slovence prepričal, da naj od tujca ne pričakujejo kaj boljšega, je
uporabil slikovito primero: »Ali ste že kdaj slišali, da bi kdo kupil ali ukradel kravo, ker
želi kravi dobro? Ali si je ne prilasti zato, ker jo hoče molsti ali zaklati? Ali ste že kje
brali, da bi moderni narod zasedel tujo zemljo, ker hoče osrečiti njene prebivalce, ne pa,
ker jo hoče zase gospodarsko izkoristiti?« (OU 3)
Spodbujal je, naj se vsak potrudi, da prispeva k čim boljši ureditvi naše domovine. Za to
je potrebno najprej spoštovanje svoje države in pravilen pristop do težav, ki se pojavijo,
in pravi način njihovega reševanja: »Če v domači hiši ni še vse urejeno, pameten človek
ne bo tega razglašal na vse usta, marveč bo svoje pomisleke povedal na pravem mestu.
Ne zabavljajmo vedno in čez vse, kar je našega. Slab otrok svoje domovine, ki kar ne
more najti lepe besede zanjo, ampak vidi vsepovsod same napake.« (ND 127) Mar ne bi
bila to tudi danes primerna opazka za medije in nekonstruktivno kritične posameznike
(npr. na spletnih forumih)? Janžekovič je zato želel opozoriti na pravo razumevanje
političnega udejstvovanja, ki ni boj za oblast, ampak trud za enotnost in skupno dobro.
Takole piše: »Politika je delo za domovino. Politika ni v tem, da tisti, ki ni na vladi, ruši
tistega, ki je na vladi, in da oba od časa do časa zamenjata vloge. Tako je bilo le v bivši
Jugoslaviji in je danes še povsod tako, kjer ni ljudstvo na oblasti. Pri nas pa imamo
ljudsko republiko, odločilno besedo ima ljudstvo, fašizem je zlomljen. Vse to so
pridobitve osvobodilnih borb, naših izgnancev in talcev. Potrudimo se, da bomo enotni,
kakor se spodobi za otroke iste družine.« (ND 127) Tako je Janžekovič pisal leta 1955.
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3.2

Marksizem in krščanstvo

Komunistična partija je prevzela oblast in uvedla diktaturo, ko je bil Janžekovič v
srednjih letih življenja, in bila na oblasti vse do njegove smrti (od njegovega 44. do 87.
leta življenja). Marksizem in socializem sta bili zato pomembni temi njegovega
razmišljanja in pisanja. Posvečal se je marksistični filozofski misli in sledil dogajanju v
družbi ter nanj odgovarjal. Stres je zapisal: »Dr. Janez Janžekovič ni kabinetski mislec,
ampak stoji v našem času, spremlja dogajanje in se do njega opredeljuje.« (Stres 1979,
121) Pogumno je gojil in utemeljeval dialog s komunisti ter »branil krščanstvo in
Cerkev pred pritiski revolucionarnih oblasti,« je dodal Kovač (2001, 30)
Petkovšek je zapisal pomembno ločnico, ki ji je Janžekovič ostal zvest pri vseh svojih
razmišljanjih in je bila temelj za dialog: »V marksizmu najprej razlikuje med družbenim
naukom, ki stremi k izboljšanju družbeno-gospodarskih razmer, in materialističnim
svetovnim nazorom.« (Petkovšek 2002, 94) Tako beremo v razpravi Dialektični
materializem po Leonovu in Rozentalu (DL 11). V članku Etika – vez med marksizmom
in krščanstvom (EV) je zato zapisal, da je mogoče, da je nekdo komunist, ni pa tudi
materialist in ateist. Marksizem kot družbeni nauk je povsem združljiv z vero in po tem
ključu je kristjan lahko komunist, medtem ko je materializem sam po sebi ateističen in
protikrščanski. Vendar je pri Janžekoviču tak pogled zorel in ga je razvijal postopoma.

3.2.1 Janžekovič o komunizmu, preden je ta prišel na
oblast

Preden je komunizem prišel na oblast, je imel Janžekovič o njem predvsem negativne
zapise. V članku Ob odločilni uri iz leta 1941 ga omenja kot »razjedajoči,
brezdomovinski komunizem« (OU 9), Cerkev pa nasproti temu brani in oznanja
dolžnosti do naroda.
Kako negativno mnenje ima do komunističnega nauka, pa naravnost napiše, ko
spodbuja k delu za dobro naroda: »Kako so komunisti spretni in pogumni, da širijo
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svojo kugo! Ali bomo mi za dobro stvar šleve?« (OU 81) Komunisti so po njegovem
širili kugo. Obenem pa jih pohvali kot spretne in pogumne. Pogum komunistov omenja
tudi, ko spodbuja Slovence k obrambi naroda z vojaško silo tudi zavoljo smrti, če bi bilo
potrebno. Takole piše: »Ali nas naj osramote komunisti, ki so brez vere v posmrtno
življenje zmogli pogum, da so šli v Španijo umirat za svoj nazor?« (OU 80)
Na nekem drugem mestu označi komuniste kot tiste, ki nimajo ljubezni in sočutja do
bratov slovanske krvi: »Ne prezrimo pa enega: Slovaka je sram, Čeha je sram, Poljaka
je sram, tudi Rusa, če ni komunist, je sram, vseh nas je sram, da smo v stiski še sami
pritisnili na brata, namesto da bi mu pomagali.« (OU 78) Kot ateisti po njegovem ne
morejo čutiti greha in sramote, čeprav gre za pomembno stvar. Vsaj ne na tak način, kot
to čuti veren človek.
Janžekovič je leta 1942 v reviji Čas ljudem v članku Dialektični materializem (DM)
predstavil njegove osnove, njegov razvoj od Marxa preko Hegla in naprej ter ob koncu
podal svoj komentar k temu. Ustavimo se pri slednjem. Zaveda se, da je religija po
marksistični teoriji znamenje kapitalistične usmerjenosti, ki rušijo družbo. Je torej
znamenje krivičnega družbenega reda. »Boj za novi družabni red in boj proti veri torej
marksistom ni dvoje; to je eno in isto, kakor sta jim kapitalistični družabni red in religija
eno in isto, saj vera ni nič drugega kakor v miselni plašč zakrinkan družabni red. Zato
marksist, ki pozna svoj nazor, ne more in ne sme biti versko strpen. Njegov odpor do
krščanstva ni samo slučajen, ker recimo nekateri kristjani podpirajo kapitalizem, marveč
načelen, ker vidi v religiji dokaz za kapitalistično miselnost vernega človeka. Če bi torej
kdo trdil, da bo marksizem glede vere popustil, bi se samo osmešil in pokazal, da tega
nazora ne pozna. Kjer vlada marksizem in dokler vlada, tam versko preganjanje ne more
ponehati, razen ako se za starim nazorom skriva že kak nov nazor.« (DM 147)
V članku Narodni socializem kot svetovni nazor (NS) pa je zapisal, da vidi komunizem
kot »do karikature spačen evangeljski nauk o bratski skupnosti vseh ljudi« (NS 80), ki
zgolj zavaja izobražence, ki so izgubili vsako vero, a se navdušujejo za neko
nedoločeno »človečanstvo«. Dodaja: »Evropska kultura je s svojimi vzori, hočeš, nočeš,
zavestno ali nezavestno še vedno krščansko usmerjena.« (NS 80)
Janžekovič meni, da dialektični materializem tudi filozofsko ne vzdrži. Marxa zavrne z
dveh vidikov. Najprej mu očita, da si naivno zamišlja, kako bo dialektiko, v katero
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verjame, ustavil. Takole piše: »Predvsem boleha na isti hibi, ki so jo novoheglovci z
Marxom vred očitali Heglu, namreč, da je svoj dialektični proces, ki je skoz in skoz
prevraten, samovoljno ustavil, kakor da je doseženo končno stanje in se mora zgodovina
z njim nehati. Marx je naivno padel v isto napako: En prevrat še in konec bo razvoja.
Človeštvo bo za vselej odrešeno. Ta nazor je otročje mesijanski in eshatološki.« (DM
147) Drugo, kar mu očita, pa je sama nesmiselnost dialektike za materijo, ki ne more
biti protislovna. Takole je razložil: »Marx pa, ki se je prelevil v materialista, je čisto
prezrl, da je protislovje nekaj logičnega, vtem ko je o snovi nesmiselno reči, da je
protislovna. Kjer pa ni protislovja, ni dialektike. Izraz dialektični materializem je
nesmisel, kakor okrogel kvadrat. Z dialektiko pa pade tudi tisto čudno pojmovanje
človeka kot podstatne fizične dejavnosti in teorija o povnanjevanju in ponotranjevanju
človeške narave.« (DM 148) Po Janžekoviču je Marx nepremišljeno pripisal materiji,
kar Hegel trdi o duhu. Naposled se je Janžekovič vprašal tudi o tem, ali je dialektični
razvoj sploh človeku v prid (DM 147) in ali je mogoče, da človeku prinese raj na zemlji.
Iz povedanega je očitno, da Janžekovič o marksizmu in posledično o komunizmu ni
znal povedati kaj posebej pozitivnega. Vanj kot filozofijo preprosto ni verjel.
»Filozofske osnove dialektičnega materializma so tako šibke, da ta nazor sam na sebi ni
prav nič nevaren.« (DM 148) Obenem pa se zaveda, da ima med ljudmi veliko moč.
Vplival je na njihova čustva, zato razumski razlogi v borbi proti njemu ne zaležejo. Kje
vidi alternativo? »Premagalo ga bo edino še večje ali vsaj enako navdušenje v službi
pravilnega nazora.« (DM 148)

3.2.2 Janžekovič v dialogu s komunizmom

Ko pa so komunisti stopili na oblast, jo je Janžekovič sprejel kot vsako drugo, torej od
Boga postavljeno oblast, ki smo ji dolžni pokorščino33. Poleg tega ta oblast ni slaba.
33

Janez Juhant (2002, 48–49) je Janžekovičev odnos do revolucije podrobneje razdelal. Janžekovič meni,
da je bila komunistična revolucija, ki je prinesla s seboj toliko žrtev in trpljenja, celo srečna krivda, ki je
prinesla nov, bolj pravičen družbeni red in da lahko Bog tudi zlo uporabi kot sredstvo za nekaj dobrega
(SC 64). Juhantu pa se zdi to sporno s krščansko-etičnega in humanistično-etičnega stališča, ker je »vzrok
množičnih pomorov in teptanja temeljnih človekovih pravic.« (Juhant 2002, 49) Poleg tega se sprašuje,
kako da je bilo prvo rušenje obstoječega družbenega reda legitimno, sedaj pa ga kot kristjani ne bi smeli
več spreminjati (49).
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»Socialistični red je brez dvoma popolnejši od kapitalističnega,« je s prepričanjem
zapisal Ob referatu podpredsednika Edvarda Kardelja, »popolnejši nekako v podobnem
pomenu, kot je žival popolnejša od rastline […] da je na višji razvojni stopnji ter bolj
sposobna za napredek.« (EK 120) Ocvirk ugotavlja, da je videl socialistično ureditev
kot najboljšo možno, kljub temu pa zanj ni bila malik (Ocvirk 2002, 41). Zato
pokorščine ni razumel kot brezglavo kimanje, ampak kot dolžnost, da z oblastjo
sodelujemo. To sodelovanje je videl v dialogu. Tega pa vidi najprej kot spoznavanje
sogovornika, zato se je trudil, da bi se soočil z marksistično oz. komunistično literaturo
in s komunisti.
K dialogu je spodbujal tudi druge. V Cerkvi sta bili namreč dva pogleda na možnost
sodelovanja Cerkve s socialistično družbo. Ena smer, ki ni videla možnosti za
kakršnokoli sodelovanje in se ji je zdelo krščanstvo povsem nezdružljivo z marksistično
doktrino, in druga stran, ki je menila nasprotno. Tej je pripadal Janžekovič. O tem je
nedavno za intervju Mladine povedal sociolog religije Marko Kerševan: »V obdobju
pred njo [razgradnjo socializma] je cerkev nihala med dvema osnovnima opcijama:
tisto, ki ni videla možnosti in perspektiv cerkve v socialistični družbi in je zgolj čakala
na njen konec ali skušala delovati, kolikor je bilo mogoče, kot opozicija socializmu, in
tisto, ki je bila pripravljena sodelovati in je sprejemala socialistično ureditev in
usmeritev vsaj kot sprejemljivo ali celo boljšo možnost. Slednja usmeritev je bila
znotraj cerkve na Slovenskem že dolgo prisotna: naj spomnim na Edvarda Kocbeka,
Vekoslava Grmiča in ugledne duhovnike in profesorje na Teološki fakulteti. To smer sta
recimo zagovarjala Anton Trstenjak ali pa Janez Janžekovič.« (Trampuš 2012) Da je
Janžekovič pristopal h komunizmu na tak način, potrdi tudi Vekoslav Grmič v
komentarju k Janžekovičevi knjigi Krščanstvo in marksizem: Janžekovičeve misli so
ostale kot »dokaz profesorjevega preroškega duha in njegovega prepričanja, da pripada
prihodnost krščanstvu in marksizmu, ki imate med seboj marsikaj skupnega in si zato
morata prizadevati za iskreno sodelovanje.« (Grmič 1976, 187)
Poglejmo si najprej, kaj meni Janžekovič o dialogu na splošno. Že v poglavju o etiki
smo ugotovili, da Janžekovičeva dialoška drža temelji na tem, da ima vsak človek vest,
ki mu pomaga iskreno iskati resnico. Verjame tudi, da lahko Božji Duh veje, kjer hoče.
Poglejmo si, kaj Janžekovič pove o dialogu na predavanju Naš dialog s sodobnim
svetom (DS) in kako definiramo dialog danes. Slovar slovenskega knjižnega jezika
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pozna dve razlagi besede dialog. Prva je »pogovor, navadno med dvema osebama,
dvogovor« (SSKJ), druga pa »izmenjava mnenj med zastopniki različnih stališč z
namenom doseči soglasje ali sporazum« (SSKJ). Tudi Janžekovič pozna ti dve delitvi
(DS 494–495). Prvo je dialog v širšem pomenu, preprosto razgovor, drugo pa v ožjem
pomenu. »Moremo pa začeti razgovor z nekom tudi prav zato, ker naju nekaj razdvaja,
o tem, kar naju razdvaja, in z namenom, da bi se kolikor le mogoče zedinila, vsekakor
pa mirno sožila kljub temu, da se najina nazora razlikujeta. Samo tak razgovor je dialog
v današnjem pomenu besede.« (DS 495) Slednjemu se je sistematično posvečal, ga
analiziral ter skušal poimenovati in pravilno usmerjati.
Dialog je potreben prav tam, kjer se mnenja razhajajo. A v prvi vrsti pri dialogu ne gre
za spreobračanje, čeprav »tisti, ki navezuje s kom dialog, seveda tudi, vsaj posredno,
izpreobrača, hkrati se pa tudi sam spreobrača, ko sprejema od svojega sobesednika
vrednote njegovega nazora.« (DS 495) Bistvo dialoga pa ostaja medsebojno
spoznavanje. »Bistvo dialoga je […], da govorita obe strani ter skušata druga drugi
posredovati, kar ima vsaka dobrega.« (DS 495)
S pomočjo posameznih mest v Novi zavezi je Janžekovič razložil, kdaj in zakaj je
včasih vseeno bolje odstopiti od dialoga ali ga sploh ne začeti. »Dialog z drugoverci naj
ne žali, odbije ali pohujša tistih, ki so nam po veri bratje; razen tega zahteva včasih
pastoralna modrost, da dialog začasno prekinemo, bodisi zato, da bi s tem opozorili
krivoverca ali grešnika na težo njegove zablode, bodisi zato, da bi se sami ne nalezli od
njega krivih naukov in slabega življenja. V drugo skupino pa spadajo mesta, ki dialog
povsem prepovedujejo, ker je ta z zastopniki nekaterih nazorov v resnici nemogoč in
nesmiseln.« (DS 496–497) Vseh teh mest v Novi zavezi pa je očitno manj kot tistih, ki
pričajo o potrebnosti dialoga s svetom.
Nauk Nove zaveze: »Dialog z ljudmi drugih nazorov, ki pokažejo vsaj trohico dobre
volje, ni samo dopusten, marveč obvezen. Kako pa naj se vrši, o tem odloča pastoralna
modrost. Možni pa so tudi primeri, ko je dialog s kom začasno ali trajno nemogoč.« (DS
499) Kako je torej s komunizmom? Janžekovič je verjel v dialog s komunisti in se za to
tudi po svojih močeh trudil. Iskal je iztočnice zanj in jih našel v skupnih točkah.
Najpomembnejša taka točka je etika. O tem bomo še pisali. Kot najpomembnejše
dejstvo, ki nam prvo omogoči dialog, pa je to, »da se dobro zavemo dejstva, da
komunisti sploh so.« (DS 501)
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Kako se to kaže v dialogu s komunističnimi misleci in voditelji? Janžekovič se dialogu
ne izogiba. Komuniste ima za enakovredne sogovornike, s katerimi je dialog mogoč.
Zaveda se namreč, da je »pristen dialog možen le na ravni enakovrednih sogovornikov,
ki so odprti za drugega«, kakor v svoji študiji ugotavlja tudi Klun (2010, 71). Verjel je v
dialog s komunisti in se spraševal, kdaj bomo kristjani to sprejeli. Upal je, da se bo
možnost za dialog razvijala, kot se je razvijal dialog s protestanti: »Protestanti in
katoličani so se desetletja pobijali, potem so se desetletja mrzili, danes začenjamo
tekmovati, kdo bo ljubeznivejši v dialogu. Koliko časa bo potrebno, preden bomo vsi
uvideli, da je tudi s komunizmom možen in potreben dialog, ker se oboji trudimo, da bi
ustvarili tak svet, ki bi slehernemu človeku omogočil, da se razvije v svobodno in
plemenito osebnost?« (DS 502)
To se dobro pokaže na enem izmed razgovorov med marksisti in kristjani v Idriji, ki ga
je naslovil Ali je Bog modroslovcev umrl? (AB). Janžekovič je v začetku razprave
opozoril na to, da taki razgovori niso tekma in merjenje moči, zato na koncu ni
zmagovalcev in poražencev. Takole je sklenil svoj uvod: »[…] upam, da bomo odšli [iz
razgovora] ne kot zmagovalci in premaganci, marveč kot ljudje, ki se malo bolje
poznajo, ki se spoštujejo in ki so se eden od drugega nečesa naučili.« (AB 477) Takemu
uvodu je sledilo podajanje misli in argumentov v prid »smiselnosti« krčanskega Boga in
krščanske filozofije z razmejitvijo med razumskih verovanjem in verovanjem srca.
Ocvirk je zapisal: »Med drugim je dr. Kovač še povedal [za omizjem na konferenci o
Janžekoviču v Celovcu], kako mu je Janžekovič zaupal, da v svojih spisih komuniste
najprej pogladi, potem pa jih ‘našeška’.« (Ocvirk 2002, 36) Tega ni težko razbrati iz
njegovih spisov, kjer govori o komunizmu ali se nanj obrača. To je mogoče, saj ni bil
naiven in je bil vedno pošten sogovornik, tudi ugotavlja Ocvirk (2002, 36).
Lahko pa gojimo dialog s komunisti ne nujno kot s komunisti, ampak kot z ljudmi.
Takole piše: »Moremo pa imeti z marksisti tudi prav prijateljske stike, kot ljudje, kot
Slovenci in Jugoslovani, kot umski delavci, ki se trudimo, da bi zavladala med nami
pravičnost in ljubezen. Toda duhovnik je tudi kot prijatelj duhovnik.« (DS 501) Kot
duhovnik pa naj vedno pridiga z zgledom. Z besedo pa, kakor nanesejo okoliščine.
Janžekovič je grajal tiste, pri katerih je opazil, da so veseli, ko najdejo karkoli, s čimer
bi oblatili komunizem. Posebej temu nasprotuje, če ob tem zamolčijo tisti del, ki govori
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v prid komunizmu. To bi bila polresnica, ki je prav tako potrebna obsodbe kakor laž.
Takole piše v članku O ateistični vzgoji pri nas (AV): »Ta ali oni, ki živi zunaj, je takih
izjav gotovo vesel in jih bo uporabil, ko bo zopet črnil svojo domovino. Članek in
ravnanje komunistov, ki ne potrjujejo njegove teze, da se slovenski marksizem ni prav
nič spremenil in da z njim ni mogoče voditi dialoga, bo pa seveda utajil.« (AV 158) Kot
nasprotje taki drži pa za vzor pokaže Ošlakov članek, za katerega pravi, da ga »mora
biti vesel vsak domoljub, komunist ali kristjan, ker odstranjujejo nesporazume,
poravnajo nesoglasja in manjšajo razdvojenost, ko pogumno utrjujejo pot do popolne
nazorske strpnosti pri nas.« (AV 158)

3.2.3 Janžekovič kritik in zagovornik komunizma – na
primeru šolstva

Kako je Janžekovič vstopal v dialog, bomo pogledali na primeru šolstva. Te tematike se
je dotaknil v več člankih. Omenimo najpomembnejše: Šola in religija (ŠR 1971), O
ateistični vzgoji pri nas (1972), Verni učitelji v naši šoli (VU 1978). Ob branju teh
člankov zaznamo, da je bil iskren. Komunizma ni zagovarjal tam, kjer ta, po njegovem,
ni imel prav. Obenem pa se je trudil, da bi komunizem zagovarjal pred
neargumentiranimi protikomunistično usmerjenimi pogledi, ki so bili razširjeni med
verniki in cerkveno oblastjo. V sebi je gojil razumevanje za oster pogled na komunizem
in je priznal napake, ki jih je komunizem delal. Prav tako pa je ostro obsodil predsodke
in malomaren oz. površen pogled na komunistično doktrino. Opravičilo za
komunistične napake je pogosto našel v osebni krivdi in malomarnosti posameznikov
(npr. VU 200). Juhant Janžekoviču očita, da je bil pri presoji jugoslovanskega
družbenega stanja preveč prizanesljiv, sploh v primerjavi s tem, kako kritično je
presojal nacionalsocializem in svetovni liberalizem (Juhant 2002, 54).
Janžekovič je trdil, da je bil komunizem versko nestrpen predvsem v svojih začetkih 34.
Tako je zatrdil v predavanju Verni učitelji v naši šoli na teološkem tečaju v letih 1977–
34

K temu pripišimo besede Ocvirka: »Žal, v vsej svoji občutljivosti in pronicljivosti ni prepoznal, da gre
za več kot začetne in mladostne spodrsljaje in da so le-ti simptomi dejanske narave tega projekta.«
(Ocvirk 2002, 33)
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78. Poda več primerov (VU 186–188) časopisnih poročanj izpred več kot dvajset let, ki
pričajo o ostri nestrpnosti do vernih učiteljev. Na koncu pa je opravičil komunizem
tedanjega časa, češ, da je bil še mlad in nezrel: »Tako je bilo pred leti. Potem pa so
izbruhi nestrpnosti proti vernim učiteljem postajali vse redkejši.« (VU 188) Tudi Stres
je že leta 1979 zapisal, da je Janžekovič »pozorno spremljal razvoj marksističnih
pogledov in se iskreno veselil vsakega strpnejšega stališča, nanj opozoril in ga
pozdravil« (Stres 1979, 123). Lahko rečemo, da je želel ljudi pripraviti do odpuščanja
za pretekle napake še »nezrelega« komunizma. Obenem pa si ni zatiskal oči pred
tedanjim stanjem in je k prej povedanemu realistično dodal: »Niso pa prenehali
[izbruhi].« (VU 188) Podobno piše šest let prej v članku O ateistični vzgoji pri nas:
»Vedno redkeje prihajajo iz naših šol pritožbe zaradi nazorskega nasilja nad učenci.
Sem pa tja vendarle še slišimo glasove, ki močno spominjajo na dobo stalinizma. Ni še
dolgo tega, kar smo brali v Delu izvajanja vidnih zastopnikov komunizma, ki govorijo o
idejnosti šolskega pouka tako, da jih skoraj ni mogoče razumeti drugače, kakor da
zahtevajo, naj bodo vsi vzgojitelji mladine prepričani ateisti in naj to svojo negativno
vero učijo v šoli.« (AV 158) Iz povedanega vidimo, da je Janžekovič komunizem pred
ljudmi zagovarjal, obenem pa bil do njega kritičen.
Tudi ko je bilo potrebno nastopiti proti komunizmu, je Janžekovič uporabljal svojo
pamet in logično zavrnil nekatera njihova stališča. Naj podam dva primera. Prvi se
nanaša na sledeči članek, ki ga je Janžekovič navedel iz časopisa Slovenski poročevalec,
za dan 14. aprila 1953: »Da, tudi zato so bile odpuščene, ker so bile kuhane in pečene v
cerkvi! Kaj bi slepomišili! Naša ustava sicer zagotavlja slehernemu državljanu versko
svobodo in zaradi tega, ker hodi v cerkev, pri nas še nihče ni bil preganjan. Toda ali
smo zato dolžni, da gledamo religiozne ljudi tudi v socialistični šoli, da uče eno, s
svojim osebnim zgledom pa propagirajo drugo in tako demantirajo sami sebe ter
zavajajo mladino v nejasnost in dvome? Ne, takih dvoličnežev v socialistični šoli prav
gotovo nismo dolžni trpeti in smo jih že predolgo trpeli, ker šola ni pekarna ali
čevljarska delavnica, kjer je pač vseeno, če pripadajo mojstri in pomočniki temu ali
onemu svetovnemu nazoru.« (VU 187) Avtor torej govori o tem, da je nujno, da je
učitelj ateist, medtem ko to ni potrebno za čevljarja. Janžekovič hitro opazi, da je s tako
držo komunizem razdeljen sam znotraj sebe. S tem ko opravičuje odpustitev učiteljic,
obenem žali drug stan: »Zanimivo bi bilo videti, kako so ‘mojstri in pomočniki’ sprejeli
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trditev, da je zanje ‘pač vseeno, če pripadajo temu ali onemu svetovnemu nazoru’. Ali
so tudi v socialistični državi višje in nižje ‘kaste’? Socializem, ki je tako govoril, je bil
še tako mlad.« (VU 187)
Druga nepravilnost, na katero opozori, pa je protislovje v samem zagovoru. Naredili so
točno to, kar pravijo, da niso. Takole jih okara: »Zabavno je bilo tudi slišati, da ‘zaradi
tega, ker hodi v cerkev, pri nas še nihče ni bil preganjan’, skupaj s priznanjem, da so
bile tri učiteljice odpuščene iz službe ‘tudi zato, ker so bile kuhane in pečene v cerkvi’.
Rad bi tudi poznal predavatelja, ki je zmožen poučevati verne žene, da je vernik
‘dvoličen’ in da je njegova vera ‘nazadnjaški srednjeveški misticizem’, ‘ne da bi pri tem
smešil njihova verska čustva’.« (VU 187) Janžekovič se ne da. Čeprav brani
komunizem in ga ljudem skuša približati kot dobrega, ostaja do njega nepopustljiv in
zvest resnici.
Janžekovič verjame v komunizem. Zato ga zagovarja in zaradi istega razloga je do njega
kritičen, da bi mu s svojo kritiko pomagal, da bi postal boljši oz. da bi postal to, kar v
resnici je. Kolikor komunizem ni bil dober, je po njegovem to zato, ker ga posamezniki
niso razumeli ali/in ker so ga izkoristili. Za dokaz, da je večina komunistov dobrih,
vzame Janžekovič dejstvo, da kljub javnemu izganjanju vernih iz šolskega prostora tam
še vedno ostaja veliko vernih delavcev, ki se po Janžekovičevem ne razlikuje od
razmerja pri Avstrijcih in Italijanih. Iz tega razume, da »je večina komunistov
poštenjakov, ki protiustavnih in nečloveških navodil maloštevilnih prenapetih in
kričaških tovarišev ne vzamejo zares. Bilo bi nepošteno, če bi prezrli mnoga pametna
izvajanja vodilnih komunističnih ideologov o pogojih, da je lahko veren človek učitelj v
naši šoli.« (VU 189)

3.2.4 Janžekoviče se zavzema za pravice vernikov –
primer: pravice vernih učiteljev

V dialogu s komunizmom se Janžekovič pogosto zavzema za pravice kristjanov. V
članku Politika in religija (PR 146) premišljuje ob besedah Zdenka Roterja, ki trdi, da
mora država priznati in zajamčiti cerkvam pravico do opravljanja verskih funkcij, ta
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pravica pa (citat Zdenka Rotarja, kot ga navaja Janžekovič) »vključuje seveda tudi vsa
ustrezna sredstva, od verske vzgoje, verskega tiska (dostaviti bi bilo treba še pravico do
uporabe radia in televizije), do nemotenega opravljanja verskih obredov …« (PR 146)
Za nas je zanimiv Janžekovičev dostavek k Roterjevemu citatu, ki smo ga označili
poševno. S tem je želel opozoriti na potrebnost razširitve pravic, ki so kristjanom dane.
Tudi filozof Edvard Kovač ugotavlja, da »je Janžekovič poskušal še razširiti prostor
svobode za kristjane v družbi.« (Kovač 2001, 31)
Na primeru učiteljev, zaposlenih v šolstvu, si podrobneje poglejmo, kako si Janžekovič
prizadeva za pravice vernikov. Kot smo že povedali, si ni zatiskal oči, da odpuščanje
učiteljev ali vsaj njihovo maltretiranje ni nikoli povsem prenehalo (VU 187). To se mu
zdi nesprejemljivo, saj je komunistična šola ateistična, ne pa antiteistična (VU 191). O
Bogu torej ne razpravlja, zato naj ga tudi ne zanika. Iz tega izpelje zahtevo, ki bi po
njegovem mnenju morala postati poslednji cilj, ko gre za verne učitelje: »Če bomo s
takimi sejami [kot je bila seja Koordinacijskega odbora za urejanje odnosov med
samoupravno družbo in Cerkvijo marca l. 1977, kjer je Janžekovič povedal sledeče
besede] naposled dosegli, da si bo upal prosvetni delavec tudi v svojem domačem kraju
iti recimo v nedeljo k maši, bomo marsikoga rešili neznosne more, sovražnikom naše
domovine pa izbili važno propagandno orožje iz rok.« (VU 192)
Kadar je šlo za vprašanje »združljivosti« vere in komunizma, se je Janžekovič oprl na
to, da lahko na marksizem gledamo z dveh vidikov: »Po svojem dobesednem pomenu je
oboje posebno družboslovje, sociologija, poseben vzor družbene ureditve in kot taka
spadata med izkustvene znanosti.« (AV 157) Drug pogled na komunizem pa je
razumevanje komunizma kot svetovni nazor, ki obsega materializem in ateizem (VU
158). Nazora pa ne moremo razumeti kot znanost, ampak je vsak nazor vera; »eden
vera, da je Bog, drugi vera, da je materija prapočelo vsega. Izkustvena znanost pa o tem
ne ve ničesar.« (ŠR 341)
Janžekovič se je trudil, da bi pokazal, kako je mogoče razložiti marksizem v njegovih
temeljih. Skušal je pokazati, da vsi marksistični teoretiki (predvsem tisti politično
aktivni) marksizma ne razumejo povsem pravilno.35 Navajal je različne avtorje, tudi iz
35

Stres ugotavlja, da se je moral Janžekovič »ukvarjati s takim marksizmom, kot so ga zagovarjali naši
marksisti in ga pri nas učili, ne pa s kakim ‘izčiščenim’ in izdelanim marksizmom, ki ga bo kdaj mogoče
učila kakšna skromna elita zahtevnejših marksističnih mislecev.« (Stres 1979, 122) Prav zato se je, dodaja
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tujine, na primer Rogerja Garaudyja (v članku Roger Garaudy o marksizmu dvajsetega
stoletja), ki so kazali na marksizem, ki ga je mogoče »uskladiti« s krščanstvom (RG
311–357). Mnogokrat ga sogovorniki niso hoteli razumeti in so vztrajno trdili drugače.
Janžekovič je vztrajal pri dopovedovanju, utemeljevanju in jasnem razlaganju. Iskal je
nepravilnosti in različna kršenja ustave in napačne razlage le-te.
Takole se je pisno po prej omenjeni seji zoperstavil tovarišici, ki je trdila, da se učitelj
mora v življenju odpovedati veri, če hoče obdržati in dobro opravljati svoj poklic, tako
kot se mora vojak oblačiti v skladu s svojim poklicem in se duhovnik odpovedati ženi
(VU 193): »Res je, da se z izbiro poklica marsičemu odrečemo in prostovoljno omejimo
svojo svobodo, toda človek mora najprej vedeti, čemu se bo treba v tem ali onem
poklicu odreči. Včasih je to splošno znano, včasih je povedno v posebnem pravilniku.
Pri nas pa ni ne v ustavi ne v zakonih ne v nobenem uradnem pravilniku zapisano, da
mora biti učitelj obvezno ateist. Narobe, po ustavi so vsem občanom, vernim in
nevernim, enako dostopne vse službe, za katere so zanje usposobljeni. Pri zvezi
komunistov je to drugače. Njihov pravilnik pravi: ‘Pripadnost k Zvezi komunistov
Jugoslavije ne dopušča nikakega religioznega verovanja’ (Program zveze komunistov
Jugoslavije, Ljubljana 1958, str. 246) … To je jasno in pošteno povedano. Človek, ki
želi vstopiti v Zvezo komunistov, pozna pogoje za vstop. Komunist mora biti obvezno
ateist. Toda komunist ravno ni služba, to ni poseben poklic. Službe in poklici pa morajo
biti po naši ustavi enako dostopne vsem občanom, vernim in nevernim.« (VU 193–194)
K temu dodaja, da v zakonu ni zapisano, da učiteljska služba ni združljiva z
izpovedovanjem (VU 194) in da v nobenem uradnem dekretu nikoli ni navedeno, da je
bil vzrok izgube službe versko prepričanje (VU 195). Janžekovič se je zavedal, kako je
pomembno, da so v raznih dokumentih zapisana jasna pravila, v katerih ni protislovja in
kršenja človekovih pravic. Na take pomanjkljivosti je opozarjal in pozival k ureditvi le
teh. Obenem pa je bdel nad dogajanjem v svetu in bil pozoren na to, kaj človek doživlja
na »samem terenu«.

Stres, veliko posvečal »razčiščevanju pojmov o tem, kaj je znanost, kaj je filozofija, kaj svetovni nazor in
kaj naj potem pomeni z ustavo zajamčena svoboda vere in vesti.« (122)
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3.2.5 Primerjava med marksistično in krščansko etiko

Ko razglabljamo o odnosu med krščanstvom in marksizmom, ni bistveno, kakšen je
odnos med njunima doktrinama, ampak kakšen je odnos med krščansko in marksistično
etiko (PR 151). Janžekovič namreč opirajoč se na evangeljske besede: »Po njihovih
sadovih jih boste torej spoznali,« (Mt 5,20) pravi, da je »v Jezusovih očeh način
življenja važnejši kakor načelna prepričanja.« (PR 151) S to in še nekaj drugimi
izjavami je Janžekovič prebudil dvome nekaterih, da je krščanstvo preveč skrčil samo
na etiko oz. postavil etiko kot njegovo bistvo. Ta problem je predstavil Stres (1979,
123), ki pa ga je tudi ovrgel: »Če je s tem [Janžekovičevimi evangeljskimi poudarki o
pomembnosti etike oz. moralnega delovanja] mišljeno samo, da ni krščanstva brez
prizadevanja za življenje po evangeliju in mora biti to prizadevanje celo na prvem
mestu, so te trditve sprejemljive. Iz tega pa še ne sledi – in tega dr. J. Janžekovič tudi
reči ni hotel – da krščanstvo ni nič drugega kot etika.« (Stres 1979, 123) Poglejmo si
torej podrobneje primerjavo med krščansko in marksistično etiko in kakšno vez med
tema nazoroma ustvarja etika.
Janžekovič v članku Etika – vez med marksizmom in krščanstvom (EV) razlaga odnos
med obema etičnima sistemoma. Najprej zatrdi, da vsaka etika sloni na nekem
svetovnem nazoru (EV 14). Naturalizem, ki ne priznava ničesar zunaj narave, etike ne
bo mogel utemeljil, zato tudi ne zgraditi – to pa seveda ne pomeni, da naturalist ne more
biti dober človek (EV 19–25). Naturalizem lahko privede do tako strašne »etike«, kot je
bila nacistična (EV 25–31). Čeprav je tudi marksizem naturalizem, pa do česa takega ne
more pripeljati. Takole se Janžekovičevega razmišljanja spominja Kerševan: »Profesor
Janžekovič je bil tukaj izjemno jasen, dejal je, da je razlika med marksizmom in
nacizmom kot noč in dan: marksizem je ne glede na svoj ateizem in materializem v
bistvenih – etičnih – vidikih dedič krščanstva, nacizem pa je v svojem temelju
nekrščanski, čeprav se je skliceval na boga.« (Trampuš 2012) Podobno razlaga Ošlak
(2002, 7), ki pravi, da je Janžekovič socializem kot tak potrdil, problem pa je videl le v
njegovi nedoslednosti ter nezvestobi ali celo izdajstvu tistih, ki naj bi ga uresničevali.
Kako je torej z marksistično etiko drugače?

103

Janžekovič nas je opozoril na to, da marksizem svoje etike ni izpeljal iz svojega nazora
– materializma (EV 34). Pravi da sta to »dva povsem različna bloka, ki nimata med
seboj nobene zveze« (EV 35). Marksizem postavi svojo etiko po logičnem premisleku,
ki gre nekako takole: »Najodličnejše bitje v izkustvenem svetu, ki mu mora služiti vse
drugo, je človek. Vsi ljudje so kot ljudje enako vredni, zato človek ne sme izkoriščati
človeka, ne narod naroda, marveč si morajo drug drugemu pomagati.« (EV 34)
Janžekovič vidi, da je v tem etika kulturnega človeka, ki ga je izoblikovalo krščanstvo.
Marksizem si je tako etiko »pridružil od zunaj« (EV 35). V istem članku je pred tem
naštel razne kreposti, ki naj po komunistični etiki oblikujejo človeka, in prav te so
pokazale na izjemno podobnost s krščanstvom. Prav zato je videl tudi veliko možnost za
sodelovanje med kristjani in marksisti (EV 32–33). Povsem drugače pa je pri nacistični
etiki, ki že v svoji doktrini oznanja neenakost med ljudmi (EV 35).
V nepovezanosti materialističnega nazora in marksistične etike vidi Janžekovič
možnost, da s tako etiko soglaša tudi nemarksist. Takole piše: »Zato bi po našem
prepričanju mogel biti kdo dialektični materialist, pa zavračati marksistično ureditev
družbe, ali pa se navduševati za socializem in komunizem, pa odklanjati materializem.«
(EV 35) Gotovo je v slednji skupini Janžekovič našel tudi sebe.
Najosnovnejše načelo: »Delaj dobro in ne stori nič slabega!« je za oboje enako.
Vprašanje je le, kaj je dobro. To pa je tudi s krščanskega vidika relativno glede na dobo
in razmere, v katerih živimo. (PR 152) Obe etiki, tudi marksistična, sta v osnovi večni.
Janžekovič je prepričan, da tudi partijcu ne bo nikoli v čast, če bo potuhnjen, sebičen,
strahopeten (EV 35). Prav tako obe zavračata načelo, da cilj posvečuje sredstvo (EV
36). Janžekovič je priznal, da na marksistično etiko vpliva materializem, a moramo se
zavedati, da v samem bistvu ni tako (EV 37).
Kot zaključek z Janžekovičem povejmo, da »bo sožitje med marksisti in kristjani tem
prisrčnejše, čim bolj verni bodo kristjani, to je čim bolj se bodo ravnali po Jezusovem
evangeliju, in čim boljši komunisti bodo marksisti, to je čim bolj nesebično se bodo
trudili, da bi zgradili pravičen, človeškemu dostojanstvu primeren družbeni red.« (PR
155) Čim bolj bomo oboji dosledni, tem bolj gotovo bo etika vez, ki bo oba nazora
povezovala (EV 37). »Ker se torej v najvažnejši stvari, v nauku, kako naj človek živi,
komunist in kristjan, ne sicer v podrobnostih, a vendar v osnovnih načelih strinjata, bi
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bilo ob dobri volji z obeh strani prijateljsko sožitje ne le možno, ampak naravno.« (PR
152)
Glede na povedano lahko rečemo, da napake, ki jih je zagrešil komunizem (tudi tiste, ki
so podobne napakam nacizma – vse do pobojev, ki mejijo na genocid), nikakor ne
morejo biti sad same etike, ampak so jih zagrešili posamezniki (ali skupine
posameznikov), ki so se oddaljili od prave marksistične etike oz. pravega marksizma.

105

ZAKLJUČEK

Skozi magistrsko delo smo odkrivali, kakšen vpliv ima tomistična misel na
Janžekovičevo miselnost. Njegova antropologija ima ontološke temelje v sholastični in
tomistični misli. Predpostavlja urejenost sveta, v katerem ima človek posebno mesto. Ta
po njegovem ne pomeni determiniranosti ali to, da je tudi vse znano in da je moč vse
spoznati. Zagovarja urejenost, ki ima prostor za skrivnostnost. Kritični realizem, za
katerega se je odločil, se na poseben način kaže v njegovi drži do sočloveka, ki mu kot
prvemu pušča skrivnostnost, za tem pa tudi vsem drugim ustvarjeninam. To je prvi
temelj za spoštovanje slehernega in za dialog z vsakim, ki jima je skupno isto življenje.
Stres k temu dodaja: »Čeprav se je navezoval na sholastično, posebno še tomistično
miselno tradicijo, se je popolnoma neovirano in sproščeno loteval tudi najsodobnejših,
naših vprašanj in nanja odgovarjal na sodoben način.« (Stres 1979, 126)
Janžekovičev realizem, ki nasproti skepticizmu verjame v možnost spoznanja resnice, je
vir optimističnega gledanja. Ta ima pozitivne posledice pri antropološki utemeljitvi
človeka in etičnem pristopu k bližnjemu. Resnica nas more povezovati kljub mnogim
drugim razhajanjem in ker je resnica le ena, se medsebojno približujemo, ko vsak išče
pot do resnice. Najbližja pot do zbližanja pa je etika.
Opisali in razložili smo, da je človek drugače drugačen, kot so si drugačna druga živa
bitja med seboj. Ni le kvantitativno popolnejše bitje. To najprej velja za njegov razum
in potem za vse, kar iz njega izhaja: jezik oz. govor, zmožnost dojemanja lepega in
transcendentnega, svobodna volja in človekova družbenost. Vse to so antropološke
danosti, ki dajejo človeku poseben gospodujoč položaj, ki ni prav nič v nasprotju z
Božjim razodetjem, ki ga srečamo v Svetem pismu. Nanj smo pogosto opozorili.
Ob pogledu na vzvišen položaj, ki je dan človeku, je bilo potrebno opozoriti tudi na
meje, s katerimi se ta srečuje. Prva meja je meja svobodne volje. Spoznali smo
Janžekovičevo mnenje, da je svoboda tako velika in pomembna vrednota, da jo človeku
lahko omejimo, le kadar njegova svoboda ogroža oz. jemlje svobodo drugega (ČS 10).
Vendar, kot smo omenili, se Janžekovič zaveda, da v konkretnem življenju taka drža
šepa. Človek je namreč v sebi šibek in se kaj hitro izpridi. Zato se ta svoboda v nekem
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trenutku sprevrže v razvrat ali tiranijo (ČS 10). Janžekovič se je tukaj ustavil. Ni iskal
razlogov, zakaj se to zgodi (razen tega, da omenja človekovo šibkost), kdaj se zgodi in
kako bi to preprečili. To ostaja odprto vprašanje in sam se tega zaveda.
Pri razumu smo z Janžekovičem ugotavljali, da le-ta nima pravice posegati na vsa
področja in odgovarjati na vsa vprašanja in probleme, ki se odpirajo v človekovem
življenju. Posledično moramo ločiti področji znanosti in vere. Spoznali smo, da je
ločitev med njima še danes vprašljiva in da lahko naletimo na razhajanja, katera sme in
zmore dajati določene odgovore. Določili smo nekaj smernic, po katerih bi lahko
reflektirali današnje stanje in skušali rešiti probleme, ki smo jih opisali. Pomembno je
poudariti, da je nujno, da se človek zaveda svojih meja, kajti le tako bo mogel preživeti
on in njegova civilizacija.
Ko smo razmišljali o človekovem življenjskem smotru, smo dognali, da ima vsak
človek svoj smoter, čeprav se ga ne zaveda ali o njem ne razmišlja. Janžekovič je to
misel razvijal v duhu sholastične misli, kjer igra smotrnost temeljno vlogo. Zato je
naravno, da ima tudi človek svoj smoter, po katerem teži. Navdihujoč se pri Aristotelu
je človekov smoter dobro, biti dober človek.
Janžekovič svojo etiko zaokroža v izpolnitvi človeškega bistva, ki se razodeva v
dobrosti, to je postati dober človek. Izhodišče za etično razpravljanje je, kaj pomeni biti
dober človek. Že iz tega vidimo, da gradi etiko tipično aristotelsko, pri čemer, kakor je
razložil Klun, temeljni etični odnos »ni medčloveško razmerje, temveč odnos do
lastnega dobrega, ki ga je v življenju potrebno udejanjiti.« (Klun 2002, 339) Vendar bi
to povsem napačno razumeli, če bi v tem videli izkoriščanje drugega za dosego lastne
uresničitve. Drža, ki jo zagovarja Janžekovič, me od drugega ne odteguje, ampak me
njemu približuje.
Janžekovičeva etična misel je jasna, zgrajena na ontoloških temeljih, ki mu dajejo
trdnost, gotovost in obstojnost, obenem pa je tudi zelo konkretna, kar omogoča, da
lahko njegove smernice v resnici izživimo. H konkretnosti mu pomaga predvsem
evangeljski nauk. Moderni svet se vse bolj zaveda, da potrebuje prav to dvoje: trdnost in
konkretnost, saj sta pluralizem in relativizem že začela majati temelje naše civilizacije.
To ugotavlja tudi Klun, ko je zapisal, da je »Aristotelova etika v marsičem zopet
privlačna« (Klun 1997, 31), saj gre pri tem za ‘klasičen sistem vrednot’. Tudi on pa se
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zaveda, da je »iluzorno pričakovati, da bi bil ta etični pristop tudi obče veljaven« (31),
kot je bilo to pred stoletji. V praksi to pomeni, da je ta etika šibka v argumentih in za
dialog manj pripravna, kar pa nikakor ne pomeni, da je brez vrednosti. Pomembno bi
bilo, da se takemu tradicionalnemu sklepanju in misli, ki iz njega izhaja, v družbi
nameni primeren prostor, ki pa ni prioriteten.
V magistrskem delu omenjamo vest, ki je po Janžekoviču antropološka danost ter vzvod
lastnega moralnega presojanja in delovanja. Ta je stična točka vsakega človeka, ne
glede na vero, raso ali skupnost, ki ji pripadamo. Janžekovič v to povsem verjame in
kolikor okoliščine ne kažejo drugače, to po njegovem izvira iz napačnega odnosa do
vesti (predvsem zaradi neiskrenosti do sebe). Tudi tu je eden od temeljev za
Janžekovičevo močno vero v človeka ter pripravljenost za sodelovanje in dialog z
vsemi. Vprašamo se lahko, le kaj se je danes zgodilo z vestjo posameznikov in
predvsem, kam je izginila vera v dobro, ki v globini določa vsakega človeka. Zakaj
toliko nezaupanja, neiskrenosti, prelomljenih besed? Ali je Janžekovičeva misel preveč
iluzorna za današnjo družbo ali pa morda lahko prižge novo iskro upanja tam, kjer se
zdi, da je že skoraj ugasnilo?
Janžekovič je razkrinkaval dvoličnost. Preprečuje nam jo prav vest. Posebej ne dovoli
dvoličnosti, ko gre za ljubezen. Zato je opozoril, da ljubezen do bližnjega in ljubezen do
Boga hodita z roko v roki. Ene brez druge ni. Če bi se hote odločili le za eno, bi to
kazalo na hinavščino in neiskrenost; dobro pa more biti le v resnici.
Posebej smo obdelali, kakšen je Janžekovičev pogled na trpljenje. Tudi to najprej
razloži razumsko in ga predstavi kot danost, ki ima svoj smisel in pomen. Videli smo,
da je sprejemanje in osmišljanje trpljenja danes še posebej šibka točka. Ljudje se
neusmiljeno ženemo za vse večjim ugodjem in bežimo od vsakršnega truda. Nasproti
temu smo opozorili, da nam napor in trud prinašata zadovoljstvo in smisel življenja.
Vendar razum ne more povsem zaobjeti fenomena trpljenja. Zadosten odgovor nam
lahko da le vera v posmrtno življenje. Ta nam odpira edini popoln raj, ki vsebuje tudi
popolnost, ki ni končnost. Janžekovičevo razmišljanje o trpljenju nam lahko služi tudi
kot refleksija pogleda na trpljenje, kot ga danes živimo in oznanjamo kristjani: ali so
različni spremljevalci krščanskega razmišljanja (npr. pomožne znanosti) morda preveč
vplivali na krščansko misel, da ni več v ospredju iskanje globljega smisla trpljenja,
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ampak bolj kot to vprašanje, kako se trpljenja in napora otepati? Janžekovič je ti dve
misli združil na način, ki je povsem sprejemljiv za evangeljsko misel.
Vendar če govorimo o Janžekovičevi etiki, ne moremo mimo tega, da je etiko, o kateri
je pisal, najprej sam živel. Etično skladnost najdemo najprej v njegovi misli. Stres pravi,
da se je miselno soočal »jasno, neustrašeno in intelektualno do konca pošteno« (Stres
1979, 126). Zaznamovale so ga »miselna nepodkupljivost, doslednost in širina« (126).
Kovač to strne, ko pravi, da je »pokončna drža Janeza Janžekoviča izražala trojno etično
zavezanost. Najprej zavezanost besedi, ki je izražala doslednost miselnega napora, dalje
etično zavezanost do sočloveka, ki se izraža v socialni skrbi za prizadete, in slednjič
etično zavezanost stvarstvu, ki s sledovi smotrnosti kaže na človekov zadnji cilj.«
(Kovač 2001, 32) Kako je bilo z Janžekovičevo etično zavezanostjo do sočloveka, smo
si pogledali v tretjem delu magistrske naloge, ki govori o politiki.
V tretjem delu smo spoznali, da Janžekovič razume narodnost kot nekaj, kar človeka
temeljno določa. Je antropološka danost. Zato si narodnosti ne moremo in ne smemo
izbirati. Ta zahteva je za človeka današnje dobe težka, morda celo nerazumljiva, saj je
navajen izbirati vse (nekateri tudi spol). A Janžekovič je v to povsem prepričan in od
tod izpelje celo paleto dolžnosti, ki jih ima človek do domovine. Naravno se mu zdi, da
vsak do domovine goji posebna domovinska čustva, ki so podobna čustvom do matere.
Odnos do domovine ne more biti le razumski, zato je nemoralno, če od koga zahtevamo,
da se odloči za pripadnost drugemu narodu, saj bi to pomenilo, da zavrže to, kar ga v
temelju določa. Tudi pri tej temi si veliko pomaga s poudarki Svetega pisma.
Odkrivali smo, koliko je Janžekoviču pomenila domovina, ki jo v širši obliki najde v
združitvi južnih Slovanov v Jugoslavijo. Od Slovencev zahteva pokorščino in
spoštovanje tej državi, ki ji obenem pripada tudi pieteta kot naši narodni domovini. Če
površno prebiramo njegova besedila, tj. le z očmi današnjega časa, bi lahko v skrajnem
primeru videli v njem celo izdajalca domovine, saj smo se nedavno rešili jarma, ki smo
ga bili deležni v skupni državi južnih Slovanov. Za njegov čas pa je Janžekovičeva
misel sprejemljiva, saj so bile sanje o samostojnosti Slovenije še utopične (dokaz za to
lahko prepoznamo tudi v le nekaj mesecev obstoječi Državi Slovencev, Hrvatov in
Srbov, ki se je bila prisiljena podvreči Kraljevini Srbiji). Janžekovičevo pozdravljanje
Jugoslavije pa nam daje dobro razumeti tudi opis zatiranja, ki so ga bili od Nemcev
deležni na Štajerskem, kar smo v nalogi opisali. Priznaval je, da v Jugoslaviji Slovenci
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nimamo primernega mesta, da niso rešena vsa narodnostna vprašanja, vendar je v tej
državi videl upanje za napredek. Gotovo tega upanja v letih pred 1990 ni bilo več videti.
Vse spodbude, ki jih Janžekovič namenja svojim sodobnikom, lahko brez težav
prevedemo v današnje okoliščine in si jih vzamemo v poduk.
Tim Oliver Wüster ugotavlja, da se je Janžekovič »z veliko drznostjo lotil temeljne
razumne presoje obeh totalitarizmov, ki sta divjala v njegovem času – nacionalnega
socializma in komunizma,« (Wüster 2002, 70) in dodaja, da je njuno nedoslednost in
zmoto dokazal preprosto z navajanjem citatov (70). To najdemo že v njegovih
zgodnejših spisih. Takrat je bil do komunizma zelo oster. Kasneje se ta ostrina omili in
v popolnosti zavrača le še marksizem kot svetovni nazor, ki obsega materializem in
ateizem. Socializem kot družbeno ureditev pa sprejema kot najboljšo možno ureditev,
za katero pa se zaveda, da jo je potrebno še popraviti. Prav zato vztraja pri dialogu.
Janžekoviča je potrebno brati z očmi njegovega časa. V premislek si lahko vzamemo
Kovačev komentar: »Ko danes prebiramo njegove dialoške spise o marksizmu, se nam
zdijo kar preveč pohvalni za ideologijo, izpod katere smo se rešili. Če pa postavimo te
spise v čas, ko se je ideologija dialektičnega materializma uveljavljala v vseh svojih
grobih in nasilnih oblikah, potem pa se nam pokažejo Janžekovičevi spisi kot izredno
pogumni.« (Kovač 2001, 30) Komunizem in komuniste je znal zagovarjati in obenem
biti do njih skrajno kritičen. Lahko se vprašamo, kako je mogoče, da je Janžekovič
mogel izrekati tako ostre kritike totalitarnega režima, ne da bi bil politično preganjan.
Zavzemal se je za pravice vernikov. Vedno na tak način, da se je trudil iskati skupne
poti. Med marksisti in kristjani je to pot videl v etiki. Vendar poudarimo: ne le v etiki,
ki je razpravljanje o skupnih poteh in postavljanju skupnih vrednot, ampak predvsem v
izvrševanju tega, kar oba nazora učita. To je pot približevanja, po kateri je Janžekovič
sam vztrajno hodil.
Danes lahko Janeza Janžekoviča kljub drugačni družbeni in miselni situaciji beremo kot
aktualnega, vendar ga je potrebno prevesti v novejši jezik in izražanje, ki bo v skladu z
našim časom. V nekaterih vidikih se zdi konservativen. Spet v drugih primerih lahko
vidimo, da nam more njegova misel pomagati najti odgovor na vprašanja, za katera smo
spoznali, da nam modernejši pristopi niso vedno prinesli zadovoljivega odgovora.
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

Magistrsko delo ustvari pregled antropologije, etike in politike filozofa in duhovnika
Janeza Janžekoviča. Najprej se srečamo s temeljnimi spoznavoslovnimi pojmi, ki so v
osnovi tomistični. Spoznamo, da se je Janžekovič opredelil za kritičnega realista, ko gre
za spoznavanje stvarnosti. Te osnove ustvarijo izhodišča za razumevanje antropologije.
Srečamo se z Janžekovičevim pogledom na mesto človeka v svetu ter z njegovimi
temeljnimi značilnostmi in posebnostmi. Odgovarjamo na vprašanja, kot so, kaj človek
zmore in česa ne, kje so meje človekovega razuma. Vrhunec antropološka misel doseže
v iskanju človekovega življenjskega smisla, ki je biti dober človek.
Iz pogleda na človeka izhaja Janžekovičeva etična misel. Posveti se vprašanju, kaj je
dobro in kdo je dober človek, potem pa se ustavi pri vsebinskem opisu (moralno)
dobrega človeka. Janžekovičeva misel je v prvi vrsti filozofska, vendar jo pogosto
oplemeniti s krščanskimi pogledi, tako da lahko na poseben način nagovori kristjana.
Posebej so opisane teme, kot so: odnos do bogastva, častihlepnost, oblastiželjnost,
ljubezen in farizejstvo ter smisel trpljenja. Posebej slednje je danes aktualno, saj je
soočanje s trpljenjem na način iskanja njegovega smisla izginilo iz družbenega, pogosto
tudi osebnega razmišljanja, kljub temu da trpljenje doleti vsakega človeka.
V povezavi z Janžekovičevo politično mislijo se srečamo najprej s pojmi narodnost,
domovina in država. Vprašamo se, kakšen odnos naj ima vsak človek do svoje
domovine in države, v kateri živi, ter kako je z dolžnostmi, ki jih ima do njiju.
Pomembno vlogo igra domoljubna misel. Druga politična tema pa je opis
Janžekovičevega odnosa do marksizma in komunizma s poudarkom na tem, kakšen
dialog lahko kristjan vodi s takratno oblastjo. V magistrski nalogi najdemo primerjavo
marksistične in krščanske etike.

KLJUČNE BESEDE
Janez Janžekovič, antropologija, spoznavoslovje, smisel življenja, etika, dobro,
trpljenje, politika, narodnost, marksizem
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SUMMARY AND KEY WORDS

This Master's thesis creates an overview of anthropology, ethics and politics of the
philosopher and priest Janez Janžekovič. First we meet the fundamental gnoseological
concepts, which are basically thomistic. We realize that Janžekovič identified himself as
a critical realist when it comes to learning about reality. These introductions create a
base for understanding of anthropology. Here we come up against Janžekovič`s
understanding of the human in the world, and his fundamental characteristics and
peculiarities. We respond to questions such as what one is able and not able to do,
where the limits of human intellect are. The anthropological thought reaches its climax
in searching for the meaning of life, which is being a good person.
Janžekovič`s ethical thought developed from his understanding of human being. He
devoted himself to the question of what is good and who is a good person. He then
pondered on the content description of a (morally) good person. Janžekovič's thought is
primarily philosophical, but he often refines it with Christian views, so that it can in a
special way address Christians. Separately topics are described, such as relationship to
wealth, ambition, lust for power, love and pharisaism, and the meaning of suffering.
Now especially the latter is topical, as coping with suffering in the way of finding its
meaning has disappeared from social, and often also from personal reflections, although
suffering befalls every human being.
In conjunction with Janžekovič's political thought we are first encountered by the
concepts of nationality, homeland and state. We ask ourselves what kind of relationship
a man should have to his homeland and the state he lives in, and what his duties toward
them are. The patriotic thought plays an important role. Another political issue is a
description of Janžekovič's attitude towards Marxism and Communism with the
emphasis on what kind of dialogue a Christian can lead with the then authorities. The
present work also compares Marxist and Christian ethics.
KEY WORDS
Janez Janžekovič, anthropology, gnoseology, the meaning of life, ethics, good,
suffering, politics, nationality, Marxism
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