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FILOZOFSKI SIMPOZIJ

V Jugoslaviji so se pogosto dogajali filozofski simpoziji – hrvaški, srbski, 
bosansko-hercegovski, zvezni … V Zagrebu, Beogradu in Sarajevu so delova-
li številni filozofi, nekateri znani in priznani celo zunaj meja naše države. V 
Sloveniji še vrsto let po drugi svetovni vojni filozofija ni cvetela, saj se njeni 
predstavniki niso znali in mogli postaviti po robu politično uveljavljeni av-
toritarni ideologiji. Na začetku šestdesetih let je potekal na Bledu zvezni ju-
goslovanski filozofski simpozij, na katerem so nekateri predstavniki Slovenije 
z argumenti dogmatične gnoseološke »teorije odseva« Todorja Pavlova in 
Fjodorja Ignateviča Hashačiha nasprotovali mnogo bolj dognanim kritičnim 
koncepcijam, ki so jih tedaj že zastopali predvsem filozofi zagrebške filozof-
ske šole (M. Kangrga, G. Petrović, D. Grlić idr.).

V Sloveniji smo se polagoma začeli zavedati birokratskega institucional-
nega nadziranja in blokade filozofskega ustvarjanja. Taras Kermauner je v 
petnajsti številki Perspektiv kritiziral stališča Borisa Majerja, ki je marca in 
aprila leta 1962 v Delu napovedal ustanovitev filozofskega instituta in stro-
kovne filozofske revije, kar bi nadzor ideološko-političnih dejavnikov nad 
filozofskim ustvarjanjem le še okrepilo. Ko je v sedemnajsti številki Per-
spektiv izšel moj prispevek, ki je zavrnil Majerjeva stališča ter argumenti-
rano podprl Kermaunerjeva, sem že – bržkone povsem slučajno – sedel v 
Starem piskru … Res čudno naključje! 

Prvi slovenski filozofski simpozij se je zgodil sredi šestdesetih let. Nje-
gova tematika je bila izbrana tako, da so lahko sodelovali na njem ljudje z 
najrazličnejših strokovnih in znanstvenih področij, šlo pa je za nravstveno, 
moralno problematiko. V veliki dvorani tedanjega sociološkega instituta na 
Kongresnem trgu se je zbralo lepo število ljudi: družboslovci, politični funk-
cionarji, pravniki, pedagogi, psihologi in seveda tudi filozofi.

Ker sem sedel pri vhodu v dvorano, sem bil priča imenitne šale tedanjega 
predsednika jugoslovanskega združenja filozofije, zagrebškega profesorja 
Vladimirja Filipovića, ki je bil tudi sicer znan šaljivec. Ko je v spremstvu Alme 
Sodnikove in Borisa Ziherla stopil v dvorano, se je na ves glas navdušeno 
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začudil: »Koliki impozantni broj filozofa! Tako nešto u Zagrebu ne bismo 
mogli pokazati.«

Glavno besedo na simpoziju je imel doktor Vojan Rus, ki je tedaj prišel iz 
Beograda na ljubljansko filozofsko katedro. Z njim je živahno in ostro po-
lemiziral študent filozofije Borivoj Dedijer, sin Titovega življenjepisca, zgo-
dovinarja Vladimirja Dedijera. Mladenič je prišel za govorniški pult z Etiko 
Petra Aleksejeviča Kropotkina v rokah. V tistem času je uporniška študentska 
mladina zahodne Evrope in Amerike vse bolj navdušeno pritrjevala tudi Kro-
potkinovemu anarhističnemu komunizmu, komunizmu odprave vsakršne 
oblasti, ki naj bi dosledno uveljavljal ideale osvoboditve vseh ljudi, njihove-
ga samoorganiziranja in humane solidarnosti. (Mladi Dedijer ni več dolgo 
študiral filozofije; prav kmalu se je namreč smrtno ponesrečil.) … Razen 
omenjene polemike se na tej prireditvi ni dogajalo nič posebnega.

Na simpoziju sem se oglasil mimogrede … Ni me prepričala razprava peda-
goginje Marice Dekleva Modic. V svojem referatu se je zavzemala za moralno-
vzgojno koncepcijo, ki je izzvenela v nekritično poveličevanje dosežkov 
samoupravljanja. Konkretni primer, ki naj bi predstavljal nekakšen moralni 
vzor, je bila takrat za oficialno, politično priporočano pedagogiko »samo-
upravna« osnovna šola v Podčetrtku, ki je bila v marsičem res uspešna, ven-
dar se mi je v zvezi z njo vsiljeval predvsem naslednji pomislek: optimistična 
šolska indoktrinacija otrok z idealno samoupravo se mi je zdela dvomljiva; 
saj so otroci po končanem šolanju stopili v družbeno realnost, ki je ime-
la z razglašanimi samoupravnimi načeli in vrednotami le malo skupnega. 
Prepričan sem bil, da bi morala šola razvijati pri mladem rodu zavest o de-
janskih odnosih, ki obstajajo v družbi, torej tudi o napakah, stranpoteh in 
neuresničenih nalogah. Mladi naj bi bili čim bolje pripravljeni na soočenje s 
stvarnimi razmerami. Zavedali naj bi se, da se je potrebno za demokratično, 
bolj humano in uspešno družbo bojevati – odgovorno, z nenehnim prenav-
ljanjem in izpopolnjevanjem metod in vednosti. Brez takšne zavesti in 
pripravljenosti obstaja velika verjetnost, da ljudi slej ko prej zajame demo-
ralizacija, da moralno klonijo pred težavami in odpori. Torej, problematika 
eskapizma, »duševne emigracije«, poraza.
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PRI SRAKI

V šestdesetih in v prvi polovici sedemdesetih let sem vsak december odpo-
toval v Zagreb na redno letno skupščino, na filozofski simpozij in na tovariški 
večer Hrvaškega filozofskega društva. Bilo je prav imenitno za tri dni zapusti-
ti provincialno sivino in zaživeti v razgibanem vzdušju glavnega mesta so-
sednje republike, ki se je že tudi pripravljalo na praznovanje božiča in novega 
leta. Od nekdaj imam rad domovino svojega očeta: ob Varaždinu in Zagrebu 
tudi Reko, Split, čarobno Opatijo, vetrovno Baško, pa Punat na Krku, kjer 
sva letovala z mamo prva tri leta po drugi svetovni vojni, slikoviti Rab, na 
katerem sem preživel od leta 1948 do 1990 prav vsako leto tri ali štiri tedne 
nepozabnih počitnic; spomini me vežejo tudi na otok Vis in na Komižo in še 
na druge kraje te neskončno lepe dežele.

Seveda je bil Zagreb zame posebej dragocen. Tu sem srečal in spoznal sijajne 
filozofe in družboslovce, katerih dela so mi vseskozi ogromno pomenila. In 
revija Praxis – ta me je odločilno svetovnonazorsko usmerila za vse življenje.

Na te moje decembrske filozofske ekskurzije sem običajno hodil sam. Le 
enkrat me je spremljal moj prijatelj, novinar in urednik Večera, Mirko Čepič, 
dvakrat ali trikrat pa je bila z mano žena Jožica.

Vsako bivanje v Zagrebu se je začelo tako, da sem šel v poslovalnico Gene-
ralturista na Zrinjevcu, da so mi priskrbeli primerno bivališče – sobo s cen-
tralno kurjavo v središču mesta. Hoteli me niso privlačili; najbrž so bili tudi 
dražji od sob v zasebnih stanovanjih. In če sem že prišel v Zagrebu, sem bil v 
sobi le toliko, kolikor sem spal …

In tako sva z Jožico v poznih šestdesetih letih prišla v Zagreb. Bilo je precej 
snega in pošteno mrzlo. Odšla sva naravnost v Generalturist in dobila na-
potnico za sobo. Znašla sva se na Trešnjevki … Lepi hiši in prijaznemu gos-
podarju ne bi bilo sicer mogoče ničesar očitati, ni pa bilo centralne kurjave. 
Opravičila sva se, češ da sva bolj zmrznjene sorte, in odšla nazaj na General-
turist.
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Vsi trije uslužbenci, ženski in mladenič, so trdili, da res ne vedo, kam naj bi 
naju poslali. Toda naenkrat je eni od žensk obraz kar zasijal. Veselo je vzkli-
knila: “Neka idu kod Srake!” – “Da, kod Srake,” sta se navdušeno strinjala 
z njo oba sodelavca … Krenila sva proti Jelačić-placu in prav blizu kavarne 
Dubrovnik sva vstopila v solidno meščansko hišo ter v prvem nadstropju po-
zvonila na vratih z napisom “Sraka”. Vrata je odprla postavna ženska srednjih 
let, naju premerila z vprašujočim pogledom od nog do glave ter naju avtorita-
tivno vprašala: “Šta biste htjeli?” Izročila sva ji napotnico, nakar naju je spus-
tila v prostorno predsobo. Zraven vhodnih vrat je bila ozka sobica, v kateri so 
se tri ženske v jutranjih haljah pomenkovale in pile turško kavo. 

Okoli predsobe so bile štiri sobe s posebnimi vhodi in po dve sta imeli 
vmes skupno kopalnico. Nekoliko nenavadna, toda – kar zadeva prostor – 
ekonomična rešitev … 

Zjutraj se je začelo zame takoj filozofsko dogajanje: občni zbor društva, 
dopoldanski del simpozija, kmalu po kosilu še popoldanski del, zvečer pa 
tovariško srečanje. Jožica je obiskala svoje zagrebške sorodnike, se sprehajala 
po mestu, ko pa se je utrudila, se je vrnila v sobo … Toda pri Sraki je bilo 
živahno: kar naprej so prihajali moški obiskovalci; nenehno je zvonil telefon; 
ženske v jutranjih haljah so z visokimi petami stopicale po predsobi. Bilo je 
povsem jasno, kje stanujeva … Generalturist je po svoje polovično legaliziral 
ustanovo prastare obrti. Meni vsa stvar z moralnopolitičnega stališča sicer ni 
ustrezala, toda sprejel sem jo kot nekakšno dogodivščino. Gospa Sraka se je z 
Jožico drugi dan dopoldan celo pogovarjala o svojem poslu. Povedala ji je, da 
njen mož in sin delata kot zdravnika v provinci, ona pa ima svoj biznis tukaj. 
“Svi smo mi na neki način liječnici,” se je pošalila.

*            *            *

Naj bo tako ali drugače. Socializem je pri nas krepko spremenil miselnost o 
tem problemu. Predvsem je to veljalo za mlade ljudi, ki smo verjeli v možnost 
uveljavitve nove družbe in njene višje morale. Tudi ni bilo prvič, da sem bil 
nekako soočen s tovrtstno odnošajsko prakso, ki je zame bila in je še zmeraj 
nehumana in nesprejemljiva.

Kako desetletje pred opisanim zagrebškim dogodkom, v drugi polovici pet-
desetih let, sem bil s skupino ljubljanskih študentov v Beogradu na kogresu 
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Zveze študentov Jugoslavije. Fantje smo stanovali v študentskem domu Iva 
Lole Ribarja, dekleta pa v ženskem domu Gajret.

Ko smo pred Gajretom čakali naše kolegice, se je zgodilo nekaj, kar jaz s 
svojo ljubljansko študentsko nravstveno izkušnjo in nazori nikakor nisem 
mogel razumeti oziroma sprejeti.

Poleg nas je stala skupina srbskih fantov, najbrž študentov. K njim je iz Gaj-
reta pritekla ena izmed študentk, ki so skozi okno opazovale dogajanje pred 
domom, in jih vprašala: “Momci, kupujete nešto?” – Eden izmed fantov ji je 
odgovoril: “Ni ne kupujemo, ni ne prodajemo, samo tražimo.” Ta prostodušna, 
neokusna ponudba me je neprijetno presenetila.  
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BOJAN ŠTIH

Enega najbolj široko razgledanih in vsestransko ustvarjalnih slovenskih ra-
zumnikov Bojana Štiha sem spoznal leta 1957. Z njim me je seznanil Rudi 
Šeligo, s katerim sva skupaj trgala hlače že v osnovni šoli na Jesenicah, leta 
1954 pa sva se spet našla na študiju “čiste” filozofije, kjer sva samo midva bila 
cel letnik … Šeligo je bil že takrat popolnoma prepričan, da bo uspešen lite-
rat, in je imel širok krog znancev, ki so se tako ali drugače ukvarjali s kulturo 
in umetnostjo. Povabil me je s seboj na uredništvo Naših razgledov. Urednik 
Štih mi je predlagal, naj začnem pisati recenzije filozofskih in družboslovnih 
knjig. Seveda sem bil te priložnosti vesel. V nekaj letih sem se ob tej dejavno-
sti precej naučil. Bojan Štih je tako meni začetniku odprl vrata v publicistično 
dejavnost.

Za Štiha je bil značilen svoboden duh, odprtost, ostra kritična beseda, 
neomajen metodični dvom. Odlično je poznal in razumel slovensko in ev-
ropsko zgodovino ter kulturo. Pa ni bil le poznavalec, temveč tudi kulturno-
umetniški aktivist v najboljšem pomenu te besede. Gledališčnik, poznavalec 
filma, kritik, esejist in še drugi talenti so se v njem zlivali v angažma praktično-
teoretičnega kulturologa. Osmišljal je Slovenijo, njen narodnostni, politični 
in civilizacijski utrip na povsem samosvoj način … Predvsem pa je bil pogu-
men človek s partizanskim revolucijskim etosom, ki ga tudi najbolj neugodne 
razmere niso mogle ukloniti, pritisniti k tlom. V pogovoru z njim ti je takoj 
postalo jasno, da mu je tuj vsak dogmatizem, tuje ideološko frazarjenje in 
apologetsko sprenevedanje. Zavedel si se, da gre za osebnost, ki ji je vredno 
prisluhniti in se zgledovati pri njeni intelektualni poštenosti. Stal je trdno na 
lastnih nogah: zapisal je, da je socialist brez partije in kristjan brez cerkve. 
Mnogi njegovi teksti so nakazovali smer oblikovanja globlje domišljenega, 
humanega in demokratičnega slovenstva, ki bi morda bilo lahko kos celo naj-
bolj zahtevnim izzivom evropske in globalne prihodnosti. Ljudje, ki vodijo 
Slovenijo – namenoma nočem uporabiti besede “politiki” – bi tudi dandanes, 
četrt stoletja po Štihovi smrti, morali brati njegove spise, ki so še vedno sveži, 
v polni meri aktualni.
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Ko je bil Štih v sedemdesetih in na začetku osemdesetih let ravnatelj naj-
prej celjskega in pozneje mariborskega gledališča, sem ga večkrat srečal, 
prisluhnil njegovim zamislim, ki so poživljale štajersko gledališko življenje 
in tukajšno kulturo nasploh. Najbolj živo se – kot Jeseničan – spominjam 
Štihove uvrstitve Čufarjevih Ščurkov v repertoar mariborske drame. Bojan 
Štih je vehementno pojasnil svoj odnos do te gledališke igre proletarskega 
pisatelja v odprtem pismu Rudiju Šeligu in Pavlu Lužanu … In ko smo že 
pri Mariboru, se moramo spomniti še enega, nekoliko starejšega Štihovega 
pisma iz leta 1966, naslovljenega na tedanjega ravnatelja mariborske drame 
Frana Žižka. V tem pismu je zapisana boleča resnica o Mariboru kot “in-
dustrijski puščavi”. Žižek je tedaj nekoliko nerodno – ob finančnih težavah 
mariborskega teatra – opozoril na znatno boljši položaj ljubljanske drame, 
Štih pa ga je opomnil, da je potrebno krivdo za vsesplošno barbarizacijo v 
Mariboru iskati drugje, da kaže “kritično spregovoriti o birokratski in teh-
nokratski pameti, ki že dve desetletji načrtno spreminja Maribor v industrij-
sko puščavo”. Če preskočimo teh nekaj desetletij, lahko danes ugotovimo, 
da Maribor ni več “industrijska puščava”, vsaj industrijska zagotovo ne … 
Industrijo je namreč popapala muca.

Pogosto se spomnim ene izmed uspešnih publicističnih akcij Naših raz-
gledov, ki jih je tedaj urejal Bogdan Cepuder. Poleti leta 1981, v prelomnem 
kriznem obdobju po smrti maršala Tita, je uredništvo povabilo družboslovno 
in politično zainteresirane sodelavce, naj bi razmišljali in pisali o problematiki 
stalinizma. Tako je nastalo dvanajst tekstov na to izjemno pomembno temo. 
Pisci: Milan Apih, Janez Stanič, Tine Hribar, Franc Klopčič, Božidar Deben-
jak, Rastko Močnik, Bojan Štih, Marijan Britovšek, Anton Perenič, Alenka 
Puhar, Ljubo Bavcon in jaz. V svojem prispevku, ki je izšel prvi, sem razvil kar 
zanimivo pojmovanje, da namreč “notranje deformacije, to kontrarevolucijo 
v samem procesu proletarske (socialistične) revolucije, lahko imenujemo kar 
stalinizem”. Med vsemi besedili je – vsaj po mojem mnenju – bilo najboljše 
Štihovo, saj sem ga skoraj v celoti citiral v Leksikonu morale in etike in v 
Leksikonu politike. Naj navedem tu le dve mesti iz štiriindvajsetih točk tega 
besedila:

4. V stalinizmu je treba videti in spoznati poskus pragmatične, instrumen-
talne in utilitaristične narave, kako s policijo, politično organizacijo, sodišči 
in tožilstvi ukrotiti prometejskega duha človeštva in vest človeka.
7. … Stalinizem je moralni rak socializma.
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V trajnem spominu sem ohranil Štihov obisk v Marksističnem centru 
VEKŠ 7. maja 1985. Skupaj s Tonetom Partljičem sta govorila o temi “Pisatelj, 
narod, kultura”. Šlo je za problematiko, ki so jo pisatelji obravnavali na januar-
ski tribuni v Cankarjevem domu leta 1985 in na jugoslovanskem pisateljskem 
kongresu. Štih je bil že hudo bolan, toda ko je spregovoril, je zagorel v njem 
tisti zanj značilni notranji ogenj. Štihov genij je bil nedvomno prvi in odločilni 
dejavnik slovenske humane in demokratične osamosvojitve. Mislim na tis-
to osvobodilno in osamosvojitveno prizadevanje, ki ga izraža že kar naslov 
njegove knjige – To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen. (Za njega je 
tedaj predstavljala že obupen napor tista kratka pot od VEKŠ-a do železniške 
postaje. Takrat sem ga videl zadnjič.)

14. oktobra 1986 smo zvedeli, da je Bojan Štih umrl. Pred smrtjo naj bi izra-
zil željo, da ne bi prirejali nobenih žalnih slovesnosti. Zato sem se odločil za 
nekaj drugega: v četrtek, dne 16. oktobra, so se ob dvanajsti uri zbrali v dvo-
rani B na VEKŠ številni obiskovalci prireditev Marksističnega centra VEKŠ. 
Avgust Majerič je pozdravil pedagoške in kulturne delavce, študente in di-
jake ter druge prisotne, jaz pa sem prebral Štihovo Odprto pismo Majerju, 
Kmecl u, Zlobcu, Štiglicu, Ostermanu, Pavčku, Kavčiču, Mikelnu, Pelhanu, 
Bratcu, Gabrijelčiču, Partljiču … Pismo je bilo posvečeno spominu Dušana 
Tomšeta. Objavljeno je bilo v Dnevniku 27. septembra. Sporočilo v njem nam 
še dandanes govori enako prepričljivo, kot nam je govorilo takrat – predvsem 
za svobodno življenje in ustvarjanje. 

VEKŠ – Visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru
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DRUŽBENOST NA ODRU

Moje nagnjenje do gledališča se je pojavilo zelo zgodaj, potem pa se je zara-
di različnih življenjskih in drugih okoliščin krepilo in usihalo, drselo v krize, 
se spet nekako obnavljalo, se prižigalo in ugašalo … Gledališče me spremlja 
tudi takrat, ko se zdi, da sem nanj že povsem pozabil.

Moj stari oče Ernest Kramaršič je bil svoje dni upravnik, režiser in igralec 
Ljudskega odra v Ljubljani, njegova hči, moja mama, pa je bila že kot dija-
kinja učiteljišča, potem pa tja do tridesetega leta starosti menda kar dobra 
igralka.

Stari oče me je pri štirih ali petih letih tu in tam peljal v gledališče … Še 
vedno se v megli preteklosti spominjam odrskega blišča, barv, govorjenja in 
petja. Šlo je – kolikor vem – tudi za priljubljeni ljudski igri Lumpacij vaga-
bund in Pri belem konjičku. Veseloigri sta ostali v mojem spominu najbrž 
zato, ker je mama rada govorila o njih in prepevala živahne melodije tudi iz 
cele vrste drugih spevoiger ter operet … Pripovedovala je tudi anekdote z 
Ljudskega odra, na primer tisto, kako je neki navdušeni diletant neskončno 
užival v svoji majhni vlogi. Njegov glavni nastop je bil čisto na koncu igre, 
ko naj bi stopil naprej, dvignil roke in na ves glas zavpil: “Enákost za vse!” 
Toda motiti se je človeško in on je ta stavek kar naprej napačno izgovarjal: 
“Ena kóst za vse!” To se mu je potem zgodilo tudi na premieri. Bil je zelo 
nesrečen.

In druga anekdota … Tudi na koncu igre: zaljubljena deklica se je poslav-
ljala od življenja, njen fant pa je čakal, da bo izdihnila. Pa se to ni in ni zgodi-
lo. Nagnil se je k njej in jo šepetaje vprašal: “Špela, ali si že mrtva?” Ona pa: 
“Ali ne vidiš, bik neumni, da še diham.”

Toda prišla je vojna. Stari oče je ostal v Ljubljani in kmalu umrl. Naša 
družina je bila na Jesenicah. Seveda vse do leta 1945 ni bilo gledaliških pred-
stav. Na odrih planeta so potekale drugačne igre. Homo ludens se je šel vse 
drugačni agon, vse drugačne mimikrije, vse drugačne ekstaze. Uničevalske, 
ubijalske …
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Osvoboditev je obudila tudi teater. Že kar kmalu smo si na Javorniku lahko 
ogledali Borove Raztrgance; z mamo sva jih šla potem gledat še v ljubljan-
sko Dramo … Tudi Jesenice so gledališko zaživele. Kar dve imenitni pravljici, 
Triglavska bajka ter Princeska in pastirček, sta nas učence tako navdušili za 
odrsko umetnost, da se nas je cela množica vključila v dramsko šolo, kjer 
sem se naučil neponovljivo recitirati Aškerčevo pesem Mejnik. Kar zadeva 
mene, je pri tem tudi ostalo … Za smeh je tedaj v gledališču na Jesenicah 
skrbel naravni talent, soboslikar Cegnar, prava zvezda komedije. Vsaka re-
priza je bila nekoliko daljša, saj je Cegnar sproti dodajal sveže smešnice iz 
jeseniškega življenja … Zame nepozaben je bil Linhartov Matiček se ženi. 
Matička je – vsaj po mojem – sijajno igral moj profesor slovenščine Mirko 
Mahnič. Z užitkom sem si ogledal več predstav … Tisti čas sem gledal tudi 
Sketovo Miklovo Zalo, v kateri je Srečko Tič ustvaril prepričljiv lik junaka, ki 
brani svoje ljudstvo. 

Močno me je pritegnilo gledališče kot učiteljiščnika v Celju na začetku pet-
desetih let … Imel sem nedeljski popoldanski abonma – prvo vrsto, šesti 
se dež – in s svojevrstno popolno zatopljenostjo sem spremljal dogajanja 
na odru. Opazil sem celó, da sem se nekako bal, da se bo predstava pre-
hitro končala ... Ko sem mnogo let pozneje napisal referat o umetnosti kot 
azilu za simpozij Umetnost v svetu tehnike, sem najbrž opisal delno tudi 
to moje bivanjsko izkustvo. Gledališče kot zatočišče – ne v pomenu bega iz 
realnosti, tudi ne v pomenu skrivališča pred tokovi in silami življenja, pač 
pa kot azil, kjer se je mogoče zbrati za premišljevanje o človeku in družbi, 
za opazovanje lastnih in tujih čustev, prostor v katerem se je mogoče pre-
dati ustvarjalni domišljiji in se ta ne more izroditi, razbliniti v lažne iluzije. 
Hotel sem nemoteno in natančno prisluhniti sporočilom dramskega doga-
janja, sporočilom o človečnosti in družbenosti, ki so bila tu izrazitejša in 
čistejša kot “tam zunaj”, v objektivni stvarnosti … Pa saj ni čudno, tu govori-
jo in sporočajo vsi udeleženi dejavniki hkrati: dramatik, dramaturg, režiser, 
scenograf, kostu mer, igralec in še tvoj lastni, gledalčev “jaz” se vmešava v 
že tako in tako sila kompleksno, celostno ustvarjalno situacijo. Tega takoj 
niti nisem vedel, pač pa šele tedaj, ko sem pozneje bral to ali ono dram-
sko besedilo in v njem iskal določene vsebinske poudarke in sporočila, ki 
pa jih preprosto nisem več našel … Kot srednješolec in potem precej časa 
tudi kot študent sem le gledal predstave in se pogovarjal o njih – najraje z 
ljudmi, ki so tako ali drugače poznali gledališče, se ukvarjali z njim. Tako 
sva z Brankom Gombačem pogosto gledala predstave v Drami in se potem 
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o njih pogovarjala. Možnost za študij na akademiji je dobil šele potem, ko je 
že vrsto let delal v gledališču, predvsem režiral. Spomnim se njegove diplom-
ske predstave Brechtovega Galilejevega življenja, pa vrste njegovih režij pred 
in po njej … Delo v Zvezi študentov me je zbližalo z Janezom Vrhuncem. 
Tudi ta je bil že star gledališki maček, ko se nas je cela rajda odpravila na 
njegovo diplomsko predstavo Vorančevih Per njakovih v Celje … Kar naprej 
smo hodili na različne predstave svojih znancev in prijateljev – režiserjev, 
igralcev, avtorjev …

Pa kaj bi pisal o vseh teh gledaliških dogodkih v preteklosti.
 
Gledališče se človeka polagoma vse bolj polašča. Gledaš vse več predstav. 

Bereš vsa dramska besedila, ki ti pridejo v roke. Bereš dela o dramaturgiji, o 
režiji, o zgodovini gledališča, o gledališki etiki itd. Polagoma spoznaš množico 
gledališčnikov, se z njimi družiš, se pogovarjaš o vseh mogočih gledaliških 
zadevah, o estetskih vprašanjih, o družbenopolitičnih implikacijah, vplivih, 
sporočilih … Navsezadnje začneš o gledališču še pisati – tako kot pač znaš. 

Ko sem deloval v komisiji za kulturna vprašanja pri mariborski organizaciji 
Zveze komunistov, pa v republiškem predsedstvu Zveze kulturnih organizacij 
in drugod, sem nenehno razmišljal o poslanstvu gledališča. Saj gre navsezad-
nje v gledališču zmeraj za prikazovanje, osmišljanje in kultiviranje življenja – 
posameznika in družbe. Gledališče je od nekdaj središčno področje umetniške 
ustvarjalnosti, s tem pa tudi kulturne politike. 

Ko sem poučeval v srednjih šolah, pri filozofiji in psihologiji nikoli nisem 
pozabljal na vlogo gledališča kot vzgojnega in duhovno-kulturnega dejavni-
ka. Še zlasti mlad človek v soočanju s sporočili gledaliških predstav ozavešča 
mnoge življenjske in družbenonazorske probleme. Tu se ga tudi lahko do-
takne problematika katerekoli oblike družbene zavesti – morale, vere, filozo-
fije, znanosti, politike … Bilo je naravnost sijajno, ko sem leta 1967 peljal vse 
četrte razrede mariborske gimnazije v Celje, kjer smo si dopoldan ogledali 
Žmavčevo Podstrešje, popoldan pa Smoletovo Cvetje zla … O obeh dramah 
in predstavah smo seveda spregovorili tudi pri pouku … Zlasti pomemben 
vidik: v teatru si nekako v osrčju nacionalne kulture …

Prišel sem celo na idejo, da bi se vpisal na študij dramaturgije. Na aka-
demijo sem poslal tudi nekakšno dramaturško razčlembo Grumovega Do-
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godka v mestu Gogi … Še vedno sem prepričan, da je v tem delu imenitno 
večplastno prikazana problematika avtoritarne družbenoznačajske strukture, 
v splošnih in v naših specifičnih slovenskih razmerah. Tudi dandanes si lahko 
ogleduješ slovenske Goge in njihove prebivalce v realnosti … Seveda so mi 
zlasti poznejše službene obveznosti preprečile moje ljubiteljske gledališke 
študijske namene.

Škoda se mi je zdelo, da moj specifični družboslovni interes za gledališče le 
ne bi bil nekako predstavljen javnosti. Nisem se namreč imel za kakršnegakoli 
gledališkega strokovnjaka, pač pa le za ljubitelja gledališča, ki je kar precej 
časa poskušal razglabljati o socioloških, socialnopsiholoških, političnih, 
pedagoških in družbenomoralnih aspektih poslanstva ter sporočilnosti 
gledališča. Zato sem razmišljal o tem, da bi svoje gledališko relevantne tekste 
zbral v knjižici z naslovom Družbenost na odru. Tovrstna publikacija bi bila 
seveda neogibno obrobna, pomembna predvsem zame osebno. 

Navsezadnje se za takšno publikacijo le nisem odločil, saj nisem prepričan, 
da sem o gledališkem ustvarjanju napisal kaj zares tehtnega in smiselnega. 

Študij za doktorat, obilica pedagoškega dela v visokem šolstvu, pisanje 
leksikonov in drugih besedil, po Titovi smrti pa tudi poglabljanje družbene 
krize in razkroj realnega socializma – vse to me je že od začetka sedemde-
setih let dalje tako temeljito zaposlilo, da sem se moral od svojih gledaliških 
ljubiteljskih študijskih in publicističnih interesov preprosto posloviti … 
Družbenost na odru žal ni bila zame več ključna tema. Vse preveč časa mi 
je odvzelo tisto, kar je bilo treba spremljati neposredno v družbeni stvar-
nosti. Vse to, kar sem motril, proučeval in počel odslej, ni imelo šarma in 
privlačnosti gledališča.

Pa vendar me še vedno zanese v gledališke družboslovne premisle-
ke marsičesa, na primer – slovenske politike in še posebej slovenskega 
strankarstva. (Tako sem – na primer – leta 2005 napisal aktualen esej Hlapci 
spet v kapitalizmu, ki je nekoliko predelan uvrščen tudi v to knjigo.)
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GOGA

Izjemen gledališki nazorski in bivanjski izziv in protest! “Glas vpijočega v 
puščavi”; ta puščava pa je napolnjena z osamljenimi, prizadetimi, odtujenimi 
ljudmi.

Leta 1957 je izšla pri mariborskih Obzorjih knjiga proze in dram Slav-
ka Gruma Goga z uvodnim esejem Čarodej brez moči Herberta Grüna 
in z ustreznimi ilustracijami Jake Savinška. Bil je že skrajni čas; saj je celo 
večina slovenskih razumnikov pisatelja že skoraj pozabila. Grum je bil 
umetniško ustvarjalen le med leti 1920 in 1930; zadnji dve desetletji je živel 
kot zdravnik v rudarskem Zagorju ob Savi, umetnik v njem je utihnil … 
Pa vendar je Josip Vidmar zapisal: “Slovencem se nam ni bati bodočnosti, 
imamo Gruma.”

Krona Grumove ustvarjalnosti je drama Dogodek v mestu Gogi, ki jo je 
napisal leta 1929, njena krstna uprizoritev pa je bila pomladi leta 1931 v Mari-
boru.

Knjigo sem prebral takoj po izidu. Sploh je bilo leto 1957 leto kulturno-
političnega prebujanja dogmatično dokaj otrple Slovenije. In Grum je kaj-
pada sodil k procesu tega prebujanja. 

Ker sem v šestdesetih letih nekaj časa povsem resno razmišljal o izrednem 
študiju dramaturgije, sem napisal kot nekakšno nalogo analizo ter interpre-
tacijo Grumovega Dogodka. Seveda je tudi v tem spisu šlo za moja takratna 
razglabljanja o družbenosti na odru. Prepričan sem bil, da si Grum Goge ni 
izmislil − globoko jo je razumsko in emotivno doživljal v svojem in našem 
ožjem in širšem družbenem okolju; z njo je genialno izrazil tedanji duh časa 
in razmer.

Leta 1966 se je po petintridesetih letih lotilo Dogodka mariborsko gledališče. 
Ob tej priložnosti sem napisal članek Naš tujec in Goga za gledališki list, v ted-
niku 7D pa sem na kratko predstavil osebe v Gogi – njene jetnike, mučence 
in iztirjence:
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 “Sestri Tarbula in Afra: najbolj strašna izmed vseh mogočih môr – moralna 
policija, ki jo poganja neizčrpni vir zlobe, maščevalnosti in sadizma – neza-
dovoljenost; ta se nenehno preliva v zločin pa v deformirano, spakljivo in 
mazohistično versko čustvo.

Juta, služkinja: žarek življenja v Gogi; nekaj malega sproščenosti in smeha, 
ki izzveni v pošastnem mestu nerazumljivo, otročje; mali človek se v Gogi 
nekako znajde in prilagodi, saj skoraj ničesar ne zahteva in ničesar ne ogroža 
s svojim neznatnim življenjem. To velja tudi za tisti delček resnice in za be-
dasti posmeh očeta Kvirina, pa za biriča Knapsa, ki je in bo samo patetično, 
žalostno (mogoče celo) dobronamerno toda omejeno trobilo, za Konrada, 
čigar zdravi razum in neobremenjenost s predsodki predstavljata nekaj 
upanja …

Klef (in še zlasti) Prelih: nravno ubiti kreaturi, ki sta se poskusila Gogi vsaj 
malo oddolžiti za prezir in ponižanje; zlorabljanje, posiljevanje otrok je cena 
za ponižnost in uslužnost.

Gospa Tereza in Hana: uničeni eros in fiktivna razbremenitev. Tudi najboljši 
v Gogi morajo biti (zato ker so pač v njej) skoraj enako daleč od življenjske 
polnosti kot najslabši. Bolna in nenormalna je Goga – zdravje in normalnost 
sta v njej bolezen in norost. 

Grbavec Teobald: uničeno življenje, skaženo telo, preprečena umetnost; 
toda duh vseeno tli, umetnost v mestu vendarle je … Služita ji pijani slikar, 
ki ve za mrtvo v Gogi, pa pisar Klikot, ki mu je mesto sicer preprečilo intelek-
tualni razvoj, ni pa mu moglo povsem uničiti čustev, mu odvzeti prividov in 
preprečiti sublimacij, ki z njimi nadomešča resnično, dejavno življenje.

Pa gospa Prestopil, usmiljeno srce, ki mora nadomestiti materinstvo; pa ha-
lucinirani glas, ki ga bodo morda kmalu lahko slišali vsi – saj mora biti nekaj 
več kot zgolj Gapitovo notranje doživetje; pa lutka – z blaznostjo učlovečeni 
predmet; pa Julio Gapit, ki mu vsepovsod prisotni preganjalski psihotični de-
moni izsesavajo misli; pa mirna žena, ki mora jesti, da bi živela, in živeti, da 
bi bila predmet mučenja, dosmrtne pokore za trenutek spontane ljubezni; pa 
umrli naddavkar kot simbol odsotnosti razlike med življenjem in smrtjo v 
Gogi; pa stara žena, ki uteleša verbalni ekshibicionizem starega človeka, ki 
se boji, da ga bodo zavrgli, pozabili … Nažigač prižiga in ugaša luči: Goga 
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si skrito želi vsaj Hereostrata, ker pač ne more računati na Prometeja; toda 
nažigač bo po ritmu dneva in noči še naprej nažigal in ugašal … Goge ni 
mogoče spremeniti.”

Za Gruma je Goga nedvomno obstajala. Tudi dandanes o njej ni mogoče 
dvomiti.
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AGGIORNAMENTO

Pri nas doma nismo bili kaj prida verni. Ati je bil sicer skrajno dobra duša, 
toda vere, boga ali česarkoli v zvezi s tem, ni nikoli omenjal. Mama je kot 
učiteljica pred drugo svetovno vojno sicer hodila k maši, vendar je bilo to tudi 
vse. Sam sem si zapomnil samo to, da sem tudi pred vojno, pri kakih petih 
letih, bil s služkinjo Mici v Rovtah pri maši. V spominu mi je to ostalo zaradi 
tega, ker se mi je zdelo sila imenitno, da sem z odraslimi na ves glas ponav-
ljal: “Prosi za nas, prosi za nas …” Takoj po vojni sem bil pri prvem svetem 
obhajilu in eno leto pri verouku. Leta 1955 sem na otoku Krku v Baški, kjer 
sem bil na letovanju, šel k maši, ker me je zanimalo bogoslužje, ki naj ne bi 
bilo v latinščini. Pravzaprav se ne spominjam tistega bogoslužja, pač pa samo 
pridige. Razen mene je bilo v cerkvi le nekaj starih ljudi, ki jih je duhovnik 
strašil s tem, kaj vse se bo zgodilo njihovim otrokom in vnukom zaradi tega, 
ker ne prihajajo k službi božji … Kot levo usmerjeni mladinec, skojevec in 
pozneje komunist sem se ukvarjal tudi z idejno-politično dejavnostjo, ki je 
vključevala odklonilen, kritičen odnos do vere in cerkve … Vero sem sicer 
nekako spoštoval – kot ljudski običaj. Še posebej sem cenil Brezje, to duhovno 
središče Gorenjske, kamor so prihajali številni ljudje s prošnjami, z upanji in 
z željami. Prav nič klerikalni, prav nič reakcionarni ljudje.

O neki zadevi pa sem bil trdno prepričan, namreč o tem, da je vera in-
timna človekova zadeva, da je to njegova notranja duhovna kakovost, ki jo 
drugim ljudem pač ni treba posebej vnanje razkazovati. Preprosto – sem 
veren, obiskujem verske obrede, molim, ob vseh bistvenih verskih zapove-
dih in resnicah upoštevam tudi vse splošnočloveške moralne vrednote in 
norme … Nobene potrebe nisem videl in jo tudi dandanes ne vidim, da bi 
se morala religija družbeno uveljavljati, javno manifestirati. Duhu in pristni 
vernosti ljudi institucionalni triumfalizem lahko celo škoduje. Ivan Illich, 
ki je dobro poznal to tematiko, je opozoril na pasti institucionalne odtujitve 
tudi v tej domeni.

Janez Janžekovič je imel v določeni meri prav, ko me je leta 1968 v Družini 
nekoliko trše prijel za moja “ideološka” ušesa. Zares sem nekoliko okorno 
zapisal tisto, kar v osnovi mislim še dandanes. Toda v nečem se je Janžekovič 
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tudi motil. Jaz prav gotovo ne bi nobenemu religioznemu dijaku ali študentu, 
niti katoliku niti jehovcu, prepovedal opravljati pedagoškega poklica; prav 
gotovo tudi ne bi nikomur odrekal štipendije, ki pa je tudi sam nikoli nisem 
imel. Toda tako od ateistov kot od verujočih pedagogov bi zahteval, da si traj-
no prizadevajo za takšno humano idejnost pouka svojega učnega predmeta, 
ki bi omogočala nazorsko pluralnost in polilog. 

Naj opišem še anekdoto, ki se je zgodila na Pedagoški akademiji pri preda-
vanjih Osnov marksizma leta 1972 … Že tri ali štiri predavanja sem gledal 
pred seboj v prvi vrsti študentko, ki me je z zanimanjem poslušala, sredi 
dekolteja pa se ji je na verižici bleščal kar velik zlat križec. Med predavanjem 
sem razmišljal, ali je to naključje ali pa me punca zafrkava. Kaj naj napravim 
– naj vso stvar ignoriram ali pa naj ji kaj rečem. Pa mi je padlo na misel 
nekaj prav “odštekanega”, niti malo akademskega … Na Gorenjskem so njega 
dni fantje prakticirali takšno potegavščino: nekdo je prišel v novi obleki v 
družbo, pa mu je pristopil gnjavator, ga prijel za gumb na suknjiču in ga 
vprašal: “Ali ga potrebuješ?” Če je rekel, da ga potrebuje, mu ga je oni odtrgal 
in izročil, če pa je rekel, da ga ne rabi, ga je tudi odtrgal in vrgel proč … Pris-
topil sem k nič hudega sluteči študentki, prijel križec in jo vprašal, ali ga rabi. 
Odgovorila je pritrdilno, jaz pa sem ga odtrgal in ji ga izročil … Kaj sem ji ob 
tem rekel, se ne spominjam; situacija je bila kajpada iracionalna … Nekaj let 
pozneje me je o tem čudnem incidentu povprašal psiholog in teolog Vinko 
Potočnik. Ko sem mu stvar po svoje razložil, se mu je na obrazu videlo, da za 
takšne gorenjske “šale” ni navdušen … Konec dober – vse dobro: s tedanjo 
“žrtvijo” neotesanega humorja se po tolikih letih odlično razumeva. Po ira-
cionalnem nesporazumu – normalen medosebni dialog.

Naj se vrnem nekoliko nazaj … Popolnoma neveden o verskih in cerkvenih 
zadevah le nisem bil. Že kot dijak učiteljišča sem nenehno stikal po prodajalni 
celjske Mohorjeve družbe. Kaj sem iskal? Knjige, v katerih bi našel napotke 
za idejno-politično delo – psihološke, pedagoške, metodične, sociološke … 
Duhovniki te stvari znajo, sem si mislil, naj vidim, če se bom lahko kaj naučil 
iz njihove literature … Našel sem dosti več, kot sem si predstavljal: staro, 
častitljivo Sociologijo Aleša Ušeničnika z leta 1910; misliti so mi dali govori 
o katoliški akciji Mihaela Opeke; dva zgodnja knjižna dragulja Antona Trste-
njaka – Metodika verouka in Pastoralna psihologija … Trstenjak je prav v letu 
moje mature izdal koristno poljudno knjižico Med ljudmi, dve leti pozneje pa 
Pota do človeka itd. Dobrega berila več kot preveč.
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V času študija v Ljubljani, od leta 1954 do 1959, sem tu in tam stopil v 
uredništvo Nove poti, kjer sem poleg najnovejših številk revije lahko kupil 
tudi starejše. Središčni pisec je bil Janez Janžekovič. Tu in tam se je v reviji, 
v zanj še posebej nesrečnih petdesetih letih – ob drugih avtorjih – na skrivaj 
oglašal tudi odrinjeni in preganjani Edvard Kocbek.

Toda prav v letu, ko se me je neka ljubljansko-celjska udbovska naveza 
grdo lotila, je papež Janez Dobri sklical drugi vatikanski koncil, da bi pod 
geslom “aggiornamento” obnovil starodavno institucijo in ji odprl pot v pri-
hodnost. V naslednjih letih je dogajanje v Cerkvi vse bolj pritegovalo pozor-
nost mislečih ljudi, tudi levičarjev, kakršen sem bil jaz. V Mariboru, kjer 
sem bival po letu 1962, sem začel vse pogosteje zahajati na predavanja in 
debate pri frančiškanih, pozneje pa v škofijski avli. V Sloveniji se je polago-
ma in previdno začelo uveljavljati dialoško vzdušje. Vekoslav Grmič, ki je 
predaval na teološki fakulteti, je bil vse bolj prisoten tudi kot publicist. S 
svojo obsežno teološko, filozofsko in družboslovno vednostjo si je prizadeval 
vzpostavljati most dialoga med Cerkvijo in realnim socializmom ter med 
krščansko in marksistično mislijo. Na drugi strani, torej med družboslovci, 
ki so delovali v tesni institucionalni povezanosti z Zvezo komunistov, si je za 
dialoško komunikacijo najbolj prizadeval sociolog-religiolog Zdenko Roter. 
Tako kot je imel Grmič pri svojem delovanju hude nevšečnosti v cerkvenih 
krogih, je tudi Roter naletel na odpore ljudi, katerim je dosti bolj ustrezala 
trda ideološka konfrontacija, ker je bila intelektualno povsem nezahtevna, 
udobna … Dosti težje je, na primer, poglobljeno razložiti dokaj zapleteno 
Marxovo misel, da je “religija opij ljudstva”, kot pa vero – tako kot Lenin – 
razglasiti za jeruš, to je za slabo, umetelno žganje, ali pa prikimati Mao Ze-
dongu, ki je zabrusil Dalajlami, da je religija strup. 

Misli aggiornamenta je – vsaj zame – pri nas najbolje posredoval teolog in 
pesnik Vladimir K. Truhlar v delih Katolicizem v poglobitvenem procesu, 
Pokoncilski katoliški etos in Leksikon duhovnosti. S tem leksikonom si je 
ostroumni jezuit postavil trajen spomenik v zgodovini slovenske krščanske 
duhovnosti … Pokoncilski katoliški etos me je prepričal s svojo neverjetno 
izrazno in sporočilno jasnostjo. V sto oseminštiridesetih kratkih poglavjih je 
opisano mnoštvo teoloških, etičnih in družbenomoralnih problemskih sklo-
pov. Ker sem od leta 1957 dalje pisal prikaze in recenzije knjig, sem se lotil tudi 
te knjige. Nastalo je nekaj čez štirideset tipkanih strani besedila, ki ga zaradi 
dolžine nisem niti poskušal objaviti. Toda naključje je hotelo, da me je eden 
izmed urednikov Katedre, Ivan Soče, osem let pozneje vprašal, ali bi lahko kaj 
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napisal. Rekel sem mu, da nimam trenutno nobenega časa, ker sem zaposlen 
s šolskim delom in z disertacijo, imam pa kar precej dolg esej o Truhlarjevi 
knji gi. Rekel je, da ga dolžina nič ne moti, saj ima na voljo dovolj prostora, pa 
še nekoliko manjše črke bodo uporabili pri tiskanju … Tako je v Katedri leta 
1976 in 1977 besedilo izšlo. Nekdo me je po kakem mesecu opozoril, da z ese-
jem ni nekaj v redu. Šel sem iskat časopis in – o groza – množica stavkov je bila 
popolnoma popačenih na vse mogoče načine. Celotno sporočilo je bilo pov-
sem uničeno. To so tiste čase določeni ljudje v tiskarnah radi počeli s teksti, ki 
nekomu pač niso bili po volji. Ta sabotaža me zato niti ni presenetila, začudil 
pa me je neverjeten obseg te svinjarije … Ker sem takrat ravno pripravljal 
knjigo svojih recenzij in esejev Družboslovno in filozofsko branje, sem sklenil, 
da moram notri uvrstiti tudi esej o Pokoncilskem katoliškem etosu, da ga bo 
mogoče sploh prebrati. Zadeva pa mi je povzročila hude pregla vice, ker nisem 
imel nobenega izvoda besedila. Zato sem moral iz tiste pošastne zmešnjave 
trudoma izluščiti prvotno vsebino … Kaj vse se je dogajalo!

Toda aggiornamento je potekal tudi v Mariboru … V marksističnem cen-
tru VEKŠ so bile pogoste tudi prireditve, ki so zadevale religijo in ver s ko 
duhovnost: Grmič, Rajhman, Šuštar, Makarovič, Šušnjić, Potočnik, Ser nec 
… Sploh pa so bili pomembni vsakoletni tečaji za študente in izobražence v 
škofijski avli, pa tudi druga predavanja in debate. Sedemdeseta in osemde-
seta leta so bila izjemno razgibana … Spoznavali smo se in soočali mnenja, 
se učili, pisali o obravnavanih problemih. Tako sem na primer na Trstenja-
kovem predavanju pedagogom v škofijski avli zapisal vse bistvene misli o 
pedagoškem erosu in potem ta tekst, seveda ustrezno citiran, uvrstil v drugo 
izdajo svojega Leksikona morale in etike.

Ko sem že pri Antonu Trstenjaku, tem zlatem človeku, naj povem, da je bil 
vsak njegov prihod v avlo praznik živega, dinamičnega duha. Običajno je bila 
avla polna do zadnjega kotička; mladina je sedela tudi na odru okrog njega 
… Tu in tam je bilo tudi zabavno … Po enem izmed predavanj je prišlo v dis-
kusiji do posrečenega pogovora med Trstenjakom in nekim udeležencem. Šlo 
je za različna prikazovanja Marije … Poslušalec je vprašal Trstenjaka, zakaj 
se zmeraj pojavlja le Marija, ne pa Jezus. Trstenjak ga je vprašal: “Si ti laik 
ali duhovnik?” Oni mu je odgovoril, da je laik. “No, vidite, kakšna težavna 
vprašanja nam postavljate laiki. Takšna, da celo mi teologi težko najdemo pravi 
odgovor.” Trstenjak se je po teh besedah namuznil in ironično ošvrknil tedanje 
politične razmere: “Veš, ti laik, Marija je Jezusova delegatka.” Vsa avla je bruh-
nila v smeh, saj je bila to dobra šala na rovaš tedanjega delegatskega sistema.
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Tu in tam se je v škofijski avli zgodila tudi kakšna nedolžna neumnost, 
predvsem kadar je šlo za kritično, odklonilno obravnavanje Marxa in mark-
sistov. Tako je neki zelo mladi nadebudnež napovedal, da bo strl Marxa 
zgolj na njegovi znani enajsti tezi o Feuerbachu. Bilo je zares smešno, kako 
se je komaj izvaljeno pišče lotilo starega petelina. Fant je “prešprical” Mo-
sesa Hessa, ki je v Filozofiji dejanja v več razsežnostih osmislil problematiko 
preseganja filozofske interpretacije z dejavnostjo, ki pomeni revolucionarno 
spreminjanje sveta. Še hujše pa je bilo to, da je ignoriral poljskega levega 
hegeljanca Augusta Cieszkowskega, katerega so se poskušali otresti nemški 
levi hegeljanci, ker je bil edini med njimi katoličan. Prav on pa je botroval 
bistveni vsebini enajste teze, kar je lepo razložil Łeszek Kołakowski v delu 
Tokovi marksizma … Filozofija utegne biti zapletena. Ni se mi zdelo vredno 
polemizirati. Publika v avli ne bi imela nič od tega …

Meni pa ni bilo kaj dosti do smeha, ko me je leta 1985 povabil Vinko 
Potočnik v avlo, da bi predstavil prvo izdajo leksikona Morala in etika. Seve-
da sem vabilo z veseljem sprejel. Avla in njena publika sta mi bili tedaj prav 
domače okolje, kjer sem se lahko razgovoril in poslušal druge … Tokrat pa je 
bilo drugače … Neposredno pred začetkom se je pojavil teolog in filozof An-
ton Stres. Potočnika je prepričal, da predstavitve ne more biti, pač pa naj bi se 
jaz in on soočila s predavanji o etiki. V tovrstnih institucijah se lahko zgodi, 
da neka pobuda “z vrha” na hitro spremeni prvotni načrt. Najbrž Stresu ali 
pa komu višjemu ni šlo v glavo, da bo nekakšen “ideolog” režima, ki odhaja, 
solil pamet katoliški mladni in to celó z moralo … Jaz bi moral najbrž takoj 
uiti iz avle. Pa ne … Stres je imel perfektno predavanje, jaz pa sem nekaj bolj 
slabo in nezbrano improviziral. Nekateri moji študenti, ki so bili prisotni na 
prireditvi, so mi očitali, da sem se po nepotrebnem blamiral. Sam sem bil 
drugačnega mnenja: sprejmi poraz, če je že na tem, potem pa – v laičnem 
smislu pozabi, v krščanskem smislu pa odpusti. Pozneje sva se s Stresom 
lepo razumela, kar pa zadeva moj leksikon, je bil deležen v Družini kar dobre 
ocene moralnega teologa Ivana Štuhca.

V avlo sem rad hodil toliko časa, dokler so potekale razprave vsaj približno 
dialoško. Ko so začeli dosledno uveljavljati monolog govorcev ex chatedra ter 
sistem odgovorov na pisna vprašanja publike, me avla ni več privlačila. Sicer 
pa so ideje in metode aggiornamenta polagoma usahnile in prepustile svoje 
mesto drugačnim. 


