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     »Kaj se je res zgodilo? Kaj je bilo res?«, se je vprašal Gorazd Kocijančič v predgovoru knjige 

Zgodnjekrščanski spisi, ki je izšla pri Mohorjevi družbi pozno jeseni 2015. 

     Nihče od nas ne more mimo teh dveh vprašanj. Kajti samo tistemu, kar je resnično, se lahko 

posvetimo brez preostanka. Samo na tisto, kar se je res zgodilo, lahko postavimo stavbo svojega 

življenja.  

     Sliši se zelo preprosto, a vsi vemo, da tisto, kar je bilo res, ni nekaj empiričnega, ampak sega v 

skrivnostno drugost. Mnogi jo iščejo vse življenje, a je nikoli ne najdejo, in vendar nekako živijo. 

Napor iskanja postaneta vsebina in cilj življenja.  

     Še več pa je takih, ki vse življenje obdelujejo svoj vrt, kot pravi Kandid v istoimenskem Voltairovem 

romanu. S tem, ko si naredijo življenje znosno, so izpolnjena njihova pričakovanja in zahteve 

njihovega notranjega bistva. Doslej mi še ni uspelo doumeti, ali ta Voltairov obrazec res deluje, ali pa 

je le poza, nekakšna predstava za nadležne spraševalce, ki želijo pogledati v ozadje, kako kdo razlaga 

svojo »življenjsko filozofijo«.  

     Ker mi je Voltairov obrazec tuj in v celoti nedostopen, ga ne morem razčleniti in se o njem izreči. 

Sta mi pa zelo blizu dva druga obrazca, ki sta na dveh nasprotnih polih. 

     Prvega je v torek na Forumu za dialog med vero in kulturo v Atriju ZRC v svojem začetnem 

nagovoru opisal filozof in prevajalec Gorazd Kocijančič. Tema večera je bila Ali apokrifi razkrivajo 

zamolčano resnico o Kristusu? Navdih za temo nam je bila že omenjena knjiga Zgodnjekrščanski spisi. 

Knjiga vključuje biblične in apokrifne spise od začetka krščanstva do srede 2. stol. Moderator 

pogovornega večera je svoje štiri goste povabil, naj nekaj povedo o svojem prvem stiku s temi spisi. 

Gorazd Kocijančič je pripovedoval, kako je kot mladostnik, ko ni še nič vedel ne o Kristusu ne o 

Cerkvi, neko poletje na morju prebiral enega od teh spisov v grškem izvirniku. Skozi naporno branje 

se mu je odstiral dotlej nepoznani svet apostolov in apostolskih očetov. Zdelo se mu je, da s temi 

svetimi možmi deli duhovno izkušnjo sobivanja z Jezusom. Kot da skozi njega prehaja isti Jezusov 

pogled, ki je tudi apostole pritegnil, da so šli za njim. Začutil je soudeleženost s tisto začetno 

neizrekljivo duhovno eksplozijo  največjega duhovnega potresa v zgodovini duha, ko je Beseda, 

Logos, Bog, ki je bil od začetka, postal meso. Ta prvobitna eksplozija je sprožila »srečanje 

ustvarjenega in Neustvarjenega, čutni, zgodovinski in hkrati zgodovinskost razblinjajoči stik stvari s 

Stvarnikom.«  'V meni', je dejal Kocijančič, 'se je', sklicujoč se na apostola Janeza, 'prebudilo 

neovrgljivo zaupanje v vero vseh, ki so davno pred menoj, na samem začetku, na svoje oči videli in so 

otipale njihove roke o Besedi življenja.' Tako je Kocijančič hkrati, podobno kot sv. Pavel, v istem 

dotiku vse vidno presegajočega Logosa, uzrl skrivnost Kristusa in njegove Cerkev.  

     'To je bilo tisto, kar se je res zgodilo,' je dodal Kocijančič. In nadaljeval: 'Tudi če nič, kar še vem o 

tem svetu, in vidim okoli sebe, ni resnično, vem, da je resnično tisto, kar sem spoznal tisto poletje. 

Temu, zame edinemu zares bivajočemu, sem hotel posvetiti svoje življenje,' je zaključil Kocijančič.   

     Od takrat pa do danes je minilo že več desetletij. Iz tega Gorazdovega srečanja z Logosom, 

Jezusom, Bogočlovekom, je nastalo nekaj impresivnega; njegov prevajalski, filozofski, esejistični, 



pesniški in uredniški opus je po polnosti in količini v slovenski kulturni docela edinstven. Ob njem 

raste izjemna generacija mladih intelektualcev, ki stran od oči medijev, v neponovljivi sinergiji 

kompetenc, ustvarjajo dela, ki v naš čas podaljšujejo duhovno eksplozijo, ki se je pred več kot dva 

tisoč leti razodela v Betlehemu. 

     Štiristoletnica smrti Williama Shakespeareja (1564–1616) pa nas vabi na drugi breg, k drugačni 

izkušnji, ki je prvi v marsičem nasprotna. V mislih imam Shakespearejevega Hamleta. On je vedel, kaj 

se je zgodilo na dvoru. Toda to, kar je spoznal z očmi in umom, se mu je sproti raztapljalo v 

nebivajoče, zato se je pogrezal v dvom in akcijsko ohromljenost. 

     Januarja 2013 je ljubljanska Drama postavila na oder Shakespearovega Hamleta. Eduard Miler, 

režiser te zadnje postavitve Hamleta, je želel Hamleta predstaviti kot opomin javnosti, da je 

defetizem, malodušje intelektualcev, pa tudi širših množic, simptom našega časa. Ljudje danes 

tonejo v malodušju. Gotovo ga poglabljata brezposelnost mladih, pomanjkanje perspektiv, še bolj pa 

odsotnost izkustva, kaj se je res zgodilo, kaj je sploh res. Gre za splošno umanjkanje druženja z 

Logosom in občestva z vsemi, ki so se kdaj od apostolskih časov sem zares srečali z Njim. Namesto z 

brati in sestrami v veri, s tistimi, ki jim zato, ker so bili prerojeni iz Duha, lahko absolutno zaupamo, 

se mladi danes povezujejo v psevdo skupnost, ki nastaja z »lajkanjem« na Facebook-u. To, kar se 

danes mladim zdi resnično, se sproti pretvarja v nekaj imaginarnega, umišljenega, dozdevnega, 

nebivajočega, in zato se iz tega ne rojeva ne ustvarjalnost ne globoka medsebojna povezanost, 

temveč tesnoba srca.  

     Hamlet je velik defetist, prežet z malodušjem in zato omahljivec. Nobena priložnost, ki se mu 

ponudi, se mu ne zdi prava, zato čaka in odlaša. Dela tako, kot ravnajo vsi omahljivci. Ker je kraljev 

sin, od blizu vidi vso izprijenost matere Gertrude, danske kraljice, in Klavdija, svojega strica, ki je dal 

usmrtiti njegovega očeta, in se je nato po nekaj tednih poročil z njegovo materjo. Vidi priliznjenost 

dvorjanov; ve, da je nekaj gnilega v deželi Danski, vendar ne ukrepa. Ne razmišlja, da bi: ali odpustil 

morilcema svojega očeta, začel novo življenje in se umaknil iz politike, ali pa postal danski kralj, ki bi 

v vladanje vnesel več poštenosti. Hamlet ve, kdo sta očetova morilca, a išče novih dokazov, zato 

stricu Klavdiju in materi Gertrudi nastavi mišnico, v katero se ujameta, in tako znova potrdita svojo 

krivdo za zločin. A to dodatno dokazovanje ni v funkciji potrditve resnice, ampak odlašanja. Hamlet 

nima ne volje ne moči, da bi ukrepal, pač pa se izgublja v praznem sprevračanju besed in misli. 

Njegov znameniti Biti ali ne biti, to je sedaj vprašanje –, je neplodno premlevanje o pomenu stvari, ki 

so razvidne; je ugibanje, kaj bi bilo, če bi bilo, zato svoj prazni monolog zaključi z besedami: »Tako 

nas misel kar postrahopeti, … zbledi v nezdrav odtenek umovanja, slednji podvig, … kaj krene ob tem 

pomisleku narobe, ime dejanje pa gre v nič.« 

      Hamlet ni zmožen dejanja. Zato nikoli ne razčisti svojega odnosa do Ofelije. Pred njo je zdaj kot 

fant, ki ji obljublja ljubezen, potem kot prostak, ki jo spričo namigovanj spravlja v zadrego. Hamlet 

nikomur ne pripada, zato je kronični defetist, ki povzroča globlje in globlje zaplete, zaradi katerih 

sledijo novi zločini in nazadnje blaznost. Po vsem tem tujec, norveški princ Fortinbras, na povratku s 

Poljske, brez boja zavzame Dansko. 

     Ali sodobna Evropa ne stopa po tragični Hamletovi poti? Ali ni Hamlet ime za Evropo danes? Ali ni 

morda tudi Fortinbrans pred vrati? 

     Sprejem krsta in življenje iz njegove milosti je velika priložnost, ki jo imamo za lastno prerojenje. 

Da se nad vsakim izmed nas zasliši glas z nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 


