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Vemo, da obstaja bosanski islam, ki se loči
od egiptovskega ali zalivskega islama.
Ali obstaja tudi slovenski islam?
Dolgoročno se domačnost razvija skozi proces. Zakaj lahko rečemo, da imamo bosanski
islam? Ker je postal domač in je razvil svojo
kulturo. Mi pa v slovenščini nimamo pesmi,
ki bi iz muslimanske perspektive hvalila Boga. Nimamo pesmi o preroku Mohamedu. Nimamo večernih molitev v slovenščini.
Obstaja administrativni slovenski islam. Kako
se bo to razvijalo, je odvisno od tega, koliko
posameznikov bo sposobno ideje artikulirati
v slovenščini. Zdaj obstajajo samo težnje s
specifičnimi pogledi. Mufti mora razumeti,
na kakšen način razmišlja slovenska družba,
v kateri živi njegova skupnost. Tega, kar od
Katoliške cerkve slišite na Poljskem ali v Južni Ameriki, v Ljubljani ne boste slišali. Enako
je z muftijem. Ne morete v Ljubljani govoriti
tako, kot govori mufti v Indiji.

Nedžad Grabus mufti
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Kaj pa je bosanski islam?
Ljudje, ki govorijo o bosanskem islamu, običajno ne vedo, o čem govorijo. Bosanski muslimani
smo
avtohtona
muslimanska
skupnost v Evropi. Kdo nas je tako definiral?
Avstro-Ogrska. Avstro-Ogrska je utemeljila
muslimansko skupnost, ki je bila v organizacijskem in administrativnem smislu zelo podobna avstro-ogrski Katoliški cerkvi.
Poskušala je narediti hierarhijo, ki je podobna Katoliški cerkvi. V večini muslimanskih
držav so verske institucije del državnega aparata. V Evropi pa obstaja avtonomija verskih
skupnosti, ki so ločene od države. V tem
smislu je tudi islamska skupnost v Bosni, na
Hrvaškem in v Sloveniji ločena od države in
se ne ukvarja z vprašanji zakonodajnega karakterja. S šeriatskim pravom se ne ukvarja
kot s pozitivnim pravom, ampak kot z moralo. Verski obredi niso zakonska obveza, ampak se človek sam odloči, ali jih opravlja ali
ne. Bosansko razumevanje islama se je skozi
20. stoletje razvijalo kot svobodna izbira posameznika. Če ne boste v življenju spoštovali
vseh predpisov, vas zaradi tega ne bodo obso-
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ufti Nedžad Grabus vodi versko skupnost
muslimanov v Sloveniji. Od leta 2006, ko je
zasedel mesto verskega voditelja, je imel en
sam velik problem. Kako v Ljubljani zgraditi
džamijo.
Prvič so o tem začeli resno govoriti pred 50
leti. Odpraviti je moral odpor mestne administracije, sovražnost nekaterih slovenskih
političnih strank, dvome arhitektov in nezaupanje javnosti. Med obletnicami pokola v
Srebrenici, menjavami slovenskih vlad, vojnami na Bližnjem vzhodu in terorističnimi
napadi v Evropi je idejo gradnje korak za korakom potiskal naprej. Vsi so pričakovali
vdor konservativizma v mestno panoramo.
Letos je mufti Grabus mesto presenetil z najbolj modernistično arhitekturo v mestu in z
džamijo, ki velja za najlepšo zgradbo v mestu.
Doma je iz Travnika, kjer stoji najlepša bosanska džamija. Videti je pomirjen.
Čudili ste se, ko so maja 2015 tudi japonski
časopisi pisali o tem, kako so v Ljubljani
zasadili prvo lopato za džamijo. Kaj je tako
zapletlo gradnjo džamije v Ljubljani?
Ko smo muslimani začeli govoriti o tem, da
potrebujemo objekt, ki bo dostojanstven, ne
samo za našo majhno skupnost, ampak za religijo, ki jo predstavljamo, smo se soočili z nizom problemov, ki jih včasih sploh nismo
razumeli. Govorili smo, da so že davno nazaj
džamijo zgradili v Parizu, Londonu in drugih
metropolah, ki so bile ideal za slovensko
družbo. Seveda tudi v Rimu in na Dunaju. Tudi Washington ima zelo lepo džamijo. V islamski skupnosti se nismo dovolj dobro
zavedali sprememb, ki so se zgodile v bivši
Jugoslaviji, predvsem pa smo se prepozno zavedeli, da se je na začetku 21. stoletja v zahodnem svetu diskurz o muslimanih spremenil.

To so bile težke teme in mi se z njimi nismo
znali najbolje spoprijeti.
Ampak kdaj je prišlo do odločitve,
da boste zgradili prvo džamijo v Sloveniji?
Drugo. Pred 103 leti je med prvo svetovno
vojno na soški fronti stala prva džamija v Logu pod Mangartom. Vemo, kje je to bilo, vendar prostor ni obeležen. Tam se pasejo ovce.
Za demokratično družbo bi moralo biti normalno, da postavi spominsko obeležje. To je
edini verski objekt iz prve svetovne vojne, ki
je bil po vojni porušen. Na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom je pokopanih
veliko muslimanskih vojakov.
Džamijo v Ljubljani pa ste
zgradili sto let kasneje?
Lahko bi jo tudi prej. V naši skupnosti smo
imeli fenomen, ime mu je bilo Adil Begović.
Bil je fizični delavec v Sloveniji, doma iz Bosne. V arhivu komisije za verske skupnosti pri
SZDL boste za obdobje sedemdesetih let prejšnjega stoletja našli 22 njegovih predlogov za
možne lokacije za gradnjo džamije v Ljubljani. Ohranjen je celoten arhiv. Administracijo
je spravljal ob pamet, ker so na mestnem svetu vedno znova razpravljali o njegovih predlogih. Mi smo džamijo zgradili, nismo pa
avtorji ideje. V molitvah se pogosto spomnimo Adila Begovića.
Kdaj ste vedeli, da bo po vseh razpravah
o gabaritih vendarle zgrajena?
Leta 2006 sem na svoj rojstni dan srečal županjo Danico Simčič. Komaj sem začel delati
kot mufti. Takoj mi je bilo jasno, da želi sprostiti gradnjo, vendar nima dovolj moči. Isto
leto so bile volitve, na katerih je zmagal Zoran Janković. Med kampanjo sem ga srečal in
tudi Romana Jakiča. Takrat se je zgodba zače-

la. Župan Janković je od prvega srečanja do
konca gradnje podpiral naša prizadevanja, da
zaključimo to zgodbo.
Leta 2007 so mediji zelo pritiskali na občino.
Predlagali so lokacijo, kjer džamija zdaj stoji,
vendar ni bilo dovolj zemljišča. Leta 2007
smo podpisali pismo o nameri, da od ljubljanske občine kupimo zemljišče. Administracija je takoj začela nagajati, češ da tega ni
mogoče prodati, vendar je občina poleti 2008
razpisala prodajo zemljišča. Do konca leta
2008 smo plačali malo več kot 4,5 milijona
evrov kupnine in davek. To so bile vrtoglave
številke. Ko sem začel delati kot mufti, smo
imeli 180.000 evrov za džamijo in 4000 evrov
operativnih sredstev. S široko akcijo zbiranja
sredstev smo sredi finančne krize, ko banke
niso dajale kreditov, vse pokrili in zemljišče
je bilo po neštetih komplikacijah naše. Od takrat sem hvaležen gospodu Francetu Arharju,
ki je na kreditnem odboru UniCredit Banke
vodji odgovoril, da se bo denar našel. Vodja
odbora je bil zadržan, češ da ne bomo zmogli.
Arhar mu je odgovoril, da ne razume, kako
delujejo verske skupnosti, ampak da imamo
v Sloveniji 2700 cerkev in da so vse prenovljene. Rekel je, da ima majhna islamska
skupnost možnost, da uspe. Deset let smo
potem z odvetniki reševali probleme in odstranjevali ovire pri komasaciji. Leta 2013
smo na upravni enoti oddali dokumentacijo,
kjer so skrajno profesionalno in etično opravili svoje delo. To je bil šele začetek.
Kako pa ste prišli do konca?
Leta 2010 je bil na obisku v Sloveniji katarski
emir. Predsednik Danilo Türk je tudi mene
povabil na večerjo. Med večerjo me je emir
vprašal, kaj delam. Rekel sem mu, da poskušamo zgraditi džamijo, vendar nam ne uspe-

va. »Če dovolite, mufti, bi jaz želel zgraditi
džamijo,« mi je odgovoril. Jaz sem se smejal.
Kaj bi lahko pomenilo, da mufti dovoli emirju graditi džamijo? Pogovarjala sva se v arabščini. »Vas lahko prosim, da svojo željo
izrazite našemu predsedniku?« sem mu rekel. To je naredil. Gospa Mojca Toš, ki je delala v predsednikovem uradu, je veliko
naredila za to, da se je zgodba zares začela.
Med mojim obiskom Katarja so me vprašali,
koliko projekt stane. Rekel sem, da imam še
problem z zemljiščem. »Zemljišče me ne zanima,« mi je rekel minister Atija. »Koliko stane projekt?« Poklicali smo biro Sadar+Vuga
in jih vprašali. Odgovorili so, da 12.000 kvadratnih metrov pomeni 15 milijonov evrov.
Potem je bilo še veliko pogovorov. Konec
septembra 2011 mi je zazvonil telefon. »Mufti, moli za emirja,« mi je rekel glas v telefonu. »Jaz molim vsak dan,« sem mu odgovoril.
»Zdaj moli še bolj, ker ti je odobril 15 milijonov za gradnjo džamije.«
Kako ste se odločili, kakšna bo džamija? Na eni
strani ste imeli tradicionalne džamije v Bosni,
na drugi džamije, ki se zgledujejo po
arhitekturi Perzijskega zaliva, vi pa ste zgradili
nekaj presenetljivega. Kako ste prišli do te
oblike?
Vsebina centra je bila določena pred mojo izvolitvijo. Poleg verske vsebine smo hoteli
imeti prostore za izobraževalne, kulturne in
druge dejavnosti. Razprav je bilo veliko. Neskončno o višini minareta. Politična trenja
okrog projekta so vplivala tudi na razumevanje same arhitekture. To ni bil javni objekt,
vendar je Mestna občina Ljubljana določila
sestavo komisije. V njej so bili najbolj vplivni
ljudje s tega področja v mestu. Nisem nasprotoval. Vedel sem, da če ljubljanska elita ne
bo sprejela džamije, je mufti nikoli ne bo

zgradil. Dobili smo 44 predlogov, vsi so bili
pod šifro, tako da nismo vedeli, kdo je naredil
katerega. Trije ali štirje projekti so imeli podobo klasičnih džamij s kupolo, kar je bil
eden od pogojev v razpisu. Projekt, ki smo ga
izbrali, je bil od začetka uvrščen v ožji krog
na prvem mestu. Večina je bila za projekt
studia Bevk Perović. Sam sem imel pomisleke. Razmišljal sem o nekem drugem projektu
s kupolo in zunanjostjo otomanske arhitekture. Vendar je bil gospod Gabrijelčič jasen.
»Takšna džamija v Ljubljani ne more stati.«
Ni mi bilo vseeno, kako bodo projekt sprejeli
ljudje. Vendar sem vedel, da če komisija ne
sprejme projekta, v našem življenju o džamiji
ne bomo več govorili. Pri odločitvi sta mi pomagala profesor Ahmet Hadrović iz Sarajeva
in doktor Ahmed Al Mureihi, ki je v komisiji
predstavljali Katar. Izjemno cenim profesorja
Janeza Koželja in sem mu zaupal. Intelektualec, razgledan, nevsiljiv svetovljan. Takoj je
prepoznal potencial projekta. Jasno je bilo, da
moramo stati za projektom, ki ga bo slovenska strokovna javnost sprejela. Tako je bilo.
Kaj pa vaša javnost?
Veliko sem razmišljal o tem kot teolog, ki
običajno ne sprejema odločitev o arhitekturi.
Sklenil sem, da smo se pri obliki vrnili h koreninam islamske arhitekture. Prve džamije
so se zgledovale po Kabi v Meki. Poleg džamije pa morajo po tradiciji biti vsi objekti, ki jih
skupnost potrebuje: šola, restavracija, upravni prostori in stanovanjski objekt. Mi smo
zgradili objekt, ki je bolj kot kasnejšim stilom
podoben izvirni muslimanski arhitekturi. Vidim, da smo se dobro odločili.
Se vsi strinjajo, da ste zgradili
nekaj zelo lepega?
Takšen je konsenz, da.
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Ampak niste je gradili zaradi estetike. Kaj
džamija pomeni vaši skupnosti in vam kot
verskemu dostojanstveniku?
Najprej smo vsi ponosni, da smo zgradili tako
lep objekt. Ponosni smo tudi, ker nimamo
dolgov. Vsem, ki so razlagali, da džamija ne
sodi v ta prostor, smo morda pokazali, da se
motijo. Vsi, od naše skupnosti do Mestne občine Ljubljana in arhitektov, vseh posameznikov, ki so nam pomagali, ter katarskega
ministrstva za verske zadeve in ministrstva za
zunanje zadeve, smo ponosni na to, da imamo lep objekt. Prerok Mohamed je v enem od
hadisov rekel, da »je Bog lep in ima rad lepoto«. Pomembno je, da ljudje džamijo doživljajo kot lep in estetski objekt. Verski objekti so
v manifestativnem smislu prav tako lepi. Obstaja pregovor v Bosni, ki za izjemno lepo dekle pravi, da je »lepa kot džamija«.
Praktična definicija pa je preprosta. V
arabščini so džamija, cerkev, sinagoga ali
katerikoli drug verski objekt definirani kot
stavba, kjer se ljudje povežejo v skupnost.
V tem pogledu džamija skupnosti da identiteto. Izhajamo iz tega, da živimo v svobodni družbi, v kateri človek poskuša priti do
vrednot, ki mu pomagajo, da življenje razume na bistven način. Tukaj je veliko izzivov za ljudi, ki imajo muslimanske
korenine in poskušajo ohraniti svojo identiteto. Sporočilo kateregakoli sodobnega
verskega objekta je, da so vrednote vezane
na zgradbo. Te vrednote pa so resnica, resnicoljubnost, spoštovanje, pravičnost in tako dalje. To nam je vsem skupno. Če nam
uspe, da z džamijo zgradimo skupnost, v
kateri so posamezniki sposobni preseči
slabe človeške plati, potem džamija igra
svojo vlogo v našem življenju. Hkrati je administrativni predstavnik skupnosti, ki je

lahko simbol prisotnosti in povezanosti
muslimanov v Sloveniji. Zame kot uradnega predstavnika je pomembno, da se okrog
džamije gradi skupnost, ki bo, kot piše v
Koranu, »tekmovala v tem, kdo bo na svetu
naredil več dobrega«.
Kako se to lahko kaže?
Kdo bo bolj financiral otroke, ki nimajo denarja za šolanje, dal štipendije študentom, pomagal revežem in vsem, ki potrebujejo pomoč.
V čem je razlika med tako skupnostjo
in skupnostjo brez džamije?
Kot študent sem leta 1989 prvič vodil molitev v Ljubljani na našem naslovu Grablovičeva 14. Skupnost je živela, vendar je bila
na obrobju slovenske družbe. Ljudje so vedeli, da v Ljubljani živijo tudi muslimani,
vendar jih niso videli. Veliko ljudi je prekinilo vsako vez s svojo tradicijo. Džamijo
smo potrebovali, da definiramo skupnost.
Recimo v Iraku živijo tudi kristjani. Potrebujejo uradno cerkev, da skrbi za njihove
potrebe. V Sloveniji je vse več ljudi, ki jim
je prva identiteta slovenska. Muslimanom,
ki so rojeni v Sloveniji, bo džamija pomagala, da se bodo počutili bolj doma. Moramo
se vprašati, kaj v sodobnem času vera sploh
pomeni. Različni duhovniki, intelektualci,
politiki – vsi se ukvarjajo z islamom. Vsi ga
definirajo. Samo muslimani tega ne zmorejo. Vemo, kdo upravlja z definiranjem judovstva, krščanstva ali budizma. Želim si,
da bi muslimani v Sloveniji širši skupnosti
sami znali povedati, kaj pomeni naša vera
in kako jo doživljamo. Ljudje iz Murske Sobote ali Nove Gorice pridejo sem in mi rečejo, da so tukaj našli svoj mir. V tem
pogledu je zdaj skupnost drugačna. Ima
svoje središče.

dili. Bosanski pogled je veliko svobodnejši, ko
o religiji govorimo v družbenem življenju.
Kako se počutite kot mufti v laični državi?
V današnjih družbah ljudje hočejo sami razvijati svoj odnos do Boga. S tem imajo veliki
religijski sistemi težave. Tudi v muslimanskih
državah imajo veliki sistemi s tem težave.
Ljudje nočejo, da kdorkoli kontrolira, kako
verujejo in zakaj verujejo. Boljše se počutijo,
če sami naredijo nekaj dobrega, tudi takrat,
ko to naredijo v imenu svoje vere. Laična
družba nam omogoča svobodo delovanja na
področju izobraževanja, družinskega življenja, humanitarnega in kulturnega dela.
Poznam tudi ljudi, ki religijo razumejo kot
politično moč in jo želijo uporabljati za to, da
bi upravljali z ljudmi. Danes ljudje ne sprejemajo več takšne vloge verskih voditeljev. Na
zahodu je bil cel val izobraženih muslimanov,
ki so pisali o transcendentni enotnosti religij.
Zakaj so vrednote, ki so povezovale Mojzesa,
Jezusa, Mohameda, tako kompatibilne na
idejni ravni in še posebej na transcendentni
ravni, med ljudmi na tem svetu pa proizvajajo takšne razlike? Zame je večji izziv živeti v
družbi, ki ima odpor do teh vrednot, kot živeti v družbi, kjer je vse predpisano. Intelektualni napor in želja po spremembi sta večja
tam, kjer vas ljudje ne razumejo ali imajo
drugačen pogled kot vi. Življenje v svobodni
laični družbi ne pomeni življenja v družbi, ki
je proti verskim vrednotam. In religiji ne daje
družbene moči, kar mi, evropski muslimani,
zelo dobro razumemo.
Ko se v Evropi govori o islamu, se v glavnem
govori o modi. Rute ja, rute ne. Znotraj
islamskih skupnosti pa ne gre za modo. Tam
si nasproti stojita konservativna in progresivna
struja. Kje ste tukaj vi?
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Razprava o kontekstualizaciji religije v družbi je zelo stara. Prva tri stoletja zgodovine islama so bila posvečena teološkim
razpravam. Kako se definira Bog? Kaj je knjiga? Kaj je zlo? Kaj je dobro? Ko so na oblast
prišli Abasidi, je bila obleka prva sprememba
v javnem življenju. Vse je postalo črno. Razprave niso več imele samo teološkega pomena, ampak so dobile tudi kulturni pomen. Do
osemdesetih let 20. stoletja so muslimani v
različnih arabskih državah živeli v zelo liberalnih družbah. Tako je bilo v Egiptu, Turčiji,
Iranu in drugje.

Hagija Sofija

Danes se muslimanski svet ne more definirati
brez zahoda in njegovega vpliva. Vendar te
razprave v Sarajevu, Istanbulu, Kairu in Riadu
nimajo istega vpliva. V Sarajevu je to modrovanje brez posledic. Tam ne boste odgovarjali, če boste povedali, kako razumete
ortodoksno in fundamentalistično razlago
religije, ali če se boste izrekli za bolj progresivne ideje. Vi ste videti bolj konservativni
kot jaz, ker nosite brado, jaz se brijem. To je
velik kamen spotike v različnih družbah. Sam
mislim, da to niso ključna vprašanja in da
hromijo novo interpretacijo religije. Še posebej, če se ustavi vzpostavljanje družbenega
življenja in če so odločitve nereverzibilne.

agija Sofija je na veliko veselje večine muslimanov po več kot 80 letih, v katerih je
kot simbol laične in moderne Turčije delovala kot muzej, spet postala mošeja. Kot
muslimanski verski objekt je Agija Sofija v
zgodovini že služila med leti 1453–1934. Islamistični turški predsednik Recep Tayyip
Erdogan, ki bi tudi sicer rad obnovil turško
veličino iz časa sultanov in izbrisal dediščino Mustafe Kemala Atatürka (1881–1938),
hoče z njeno »ponovno osvojitvijo« odvrniti pozornost od gospodarskih težav v času
pandemije in ustaviti padanje svoje podpore med volilci. Menda se mu mudi na predčasne volitve.

S tega vidika je današnjo arabsko ali turško
družbo težko definirati. V osemdesetih letih
je nastalo neokonservativno gibanje, ki je
hotelo ustvariti družbe po modelu izpred tisoč let. Ta gibanja so popolnoma propadla.
To se vidi. Te družbe znotraj sebe niso bile
sposobne narediti novih premikov. Veste, zelo težko je družbo vzpostaviti na verskih temeljih. Sekularizacija Evrope, ki se je začela
v 17. stoletju, še danes povzroča različne razprave. Ampak tudi v muslimanskem svetu
mora biti zagotovljena svoboda izbire vere.
Tega sporočila muslimanom nikoli ni uspelo
dokončno implementirati. Verovanja ni mogoče vsiliti. Kdor noče verjeti, bo odgovarjal
pred Bogom, nihče pa ga v to ne more prisiliti. Zanimivo je, da se enako obnašajo neokonservativni
evangeličani,
neokonservativni salafiti in neokonservativni ortodoksni Judi. Vsi hočejo samo svojo
resnico in mislijo, da je resnica samo njihova.
Religijo v različnih družbah uporabljajo za
politične cilje. Muslimani niso izjema.

Razpeta med
krščanstvom in islamom

H
Mihael Šorl

Predvsem pravoslavni kristjani so zdaj prizadeti, saj je bila Hagija Sofija več stoletij
njihova najpomembnejša cerkev, njihov
duhovni center. Istanbulski patriarh Bartolomej, ki je običajno zadržan, se boji, da bi
ta Erdoganova odločitev »milijone kristjanov po svetu dvignila proti islamu«. Najbolj
jezni so Grki, ki se imajo za dediče bizantinske države, in policija v Atenah je v pripravljenosti, da brani turško veleposlaništvo.
Žalostni so tudi v Moskvi (ki je bila po letu
1453 tretji Rim), Beogradu, Sofiji … Lepota
in veličina Hagije Sofije sta pred več kot ti-

stvo iz tedaj grškega Konstantinopla. Tako
so Rusi po razkolu leta 1054 postali del
pravoslavne Evrope, podobno velja za
Srbe, Bolgare in nekatere druge narode,
katerih odposlanci v Konstantinoplu so
najbrž prav tako ostrmeli ob pogledu na
»Cerkev svete božje modrosti«, še bolj pa
ob vstopu v njo.

Gradnja v času Justinijana
(6. stoletje)

V letih 532–537 je Hagijo Sofijo, visoko 55
metrov, dolgo 80 metrov in široko 70 metrov, gradilo več kot 10.000 delavcev pod
budnim očesom dveh najbolj znanih arhitektov tiste dobe, Izidorja iz Mileta in Antemija iz Tralesa, oba sta bila torej Grka iz
Male Azije. Ko jo je bizantinski cesar Justinijan, ki jo je dal zgraditi kot goreč kristjan
(tako je tudi preganjal heretike in leta 529
iz države izgnal neoplatoniste), slovesno
odprl, je vzkliknil: »Premagal sem te, Salomon!« Pri čemer je mislil na Salomonovo
gradnjo jeruzalemskega templja.
Gradnjo tako velike in veličastne cerkve bi
si tedaj težko predstavljali v kakšnem drugem mestu, saj je imel Konstantinopel
okoli pol milijona prebivalcev, kar je izjem-

Mehmed II.
je ob osvojitvi
Konstantinopla –
ropanje, posiljevanje in
pobijanje je spet trajalo
tri dni – vstopil v
Hagijo Sofijo in jo takoj
razglasil za mošejo.

no glede na to, da na prehodu iz antike v
srednji vek v Evropi razen Rima, ki je imel
30.000 prebivalcev, ni bilo mest z več kot
nekaj tisoč prebivalci. Velikanskih sredstev
za zidanje te tedaj največje zgradbe v krščanskem svetu (šele v 16. stoletju jo je po
velikosti prehitela cerkev svetega Petra v
Rimu) ne bi bilo mogoče zbrati, če Justinijan ne bi dobil ogromnega vojnega plena z
osvajanji, ki se jih je lotil z namenom, da
ob obalah Sredozemlja obnovi veliko rimsko cesarstvo.

Fotografija: AP

ju pa na vzhodu Perzijci in tudi že
muslimani, najprej Arabci.

Križarji jo opustošijo
in oskrunijo (1204)

Obleganja Konstantinopla med gorečimi
molitvami v Hagiji Sofiji in procesijami
pred njo so se vrstila od 7. stoletja, a ga nikomur ni uspelo zavzeti vse do leta 1204,
ko so ga zasedli križarji. Ti naj bi sicer po
prvotni zasnovi križarskih vojn ne le osvajali svete kraje, ampak tudi pomagali krščanskim bratom v Bizancu, saj se je zaradi
velike zmage islamskih turških Seldžukov
nad bizantinsko vojsko leta 1071 zdel razkol med katoliki in pravoslavci iz leta 1054
skoraj že pozabljen. Toda v četrti križarski
vojni leta 1204 je prišlo do grozljivega tridnevnega pustošenja v tedaj še vedno največjem mestu na svetu, tudi z ropanjem
Hagije Sofije, kjer so se križarji z uničenjem najsvetejšega dela polastili dragih
kamnov in relikvij.

Prav te dni je turški predsednik Recep Tayyip
Erdogan pometel z Atatürkovo dediščino.
Hagijo Sofijo je spet spremenil v mošejo in
zanikal misel, da je politični islam v zatonu.
Bomo spet imeli spopad civilizacij?
Prebral sem, kaj je o tem rekel papež in kaj
so rekli voditelji iz Rusije, Amerike in od drugod. Hagija Sofija je definirala krščansko civilizacijo. Bizanc je bil središče krščanskega
rimskega imperija in je imel ključen vpliv na
razvoj krščanske misli. Pomembno je, da so
Turki ohranili stavbo in je niso porušili. Zamenjali so simboliko in namesto cerkvenih
zvonikov postavili minarete. Džamija je bila
od leta 1453 do leta 1934. Stavba je v simbolnem smislu pomembna za ves svet. Tudi Turki govorijo o tem. Primer zamenjave funkcije
ni osamljen. Otomanske džamije na Madžarskem in Hrvaškem se uporabljajo kot krščanske cerkve. Ni prvič, da je oblast naredila
nekaj takega. Mošeja v Cordobi v Španiji je
postala katedrala. Ne vem, ali za odlokom
turške vlade stoji oživitev konflikta, kot pravite vi. Bomo videli.
Kaj bi vi naredili?
Zdaj je morda dober trenutek za to, da se
začnemo pogovarjati, kakšna je vloga sakralnih krajev. Na kakšen način se lahko zaščiti
skupna dediščina? O tem lahko razpravljamo,
čeprav so Turki rekli, da je to njihovo notranje vprašanje, vprašanje njihove suverenosti.
Ampak to primarno ni versko vprašanje. To
je politično vprašanje. Vprašanje državne
oblasti. Cesarji se bodo pogovarjali o tem, kje
bo kaj in čigavo bo. Cesarji so se pogovarjali
tudi o naši džamiji. O tem, ali bo v Ljubljani
smela biti zgrajena džamija, ni odločala verska oblast. Vprašanje je občutljivo in ni enostavno. Upam, da bodo Turki ohranili tudi
krščansko dediščino Hagije Sofije.

19

Objektiv, 1 8. julija 2 02 0

Ni jasno, kaj bo z mozaiki iz 13. stoletja, ki so jih v času vladavine Osmanov prebelili, po letu 1934 pa spet odkrili in restavrirali. Gre za podobe
Kristusa, device Marije, Janeza Krstnika in Justinijana, ki pa bi muslimane med molitvijo motile. Fotografija: AP

soč leti prepričali velik del Slovanov, da so
sprejeli krščanstvo iz Konstantinopla. Tako
lahko sklepamo iz depeše, ki so jo leta 988
odposlanci velikega kijevskega kneza Vladimirja, ustanovitelja »Svete Rusije«, poslali svojemu tedaj še poganskemu vladarju
iz največjega mesta na svetu. Takole so mu
napisali: »Peljali so nas tja, kjer slavijo svojega boga, in nismo več vedeli, ali smo v
nebesih ali na zemlji. V resnici na zemlji ni
takšne lepote. Tu bog prebiva s svojimi
ljudmi.«
Vladimirja, ki naj bi tedaj izbiral med nemškimi misijonarji, islamom, judovstvom in
bizantinskim krščanstvom, so tako očarali
opisi čudovitih mozaikov, fresk, ikon z zlatom, marmorja, da je takoj sprejel krščan-

V Hagiji Sofiji so
križarji pijani trgali
svilene zavese in na
koščke razbili srebrni
zid z ikonami pred
najsvetejšim, z nogami
teptali po svetih
knjigah in ikonah …
Steven Runciman, britanski zgodovinar

Po dokončni delitvi velike rimske države
konec 4. stoletja, ko je krščanstvo postalo
tudi edina dovoljena religija, so bili za njegov zahodni, bolj latinski del v 5. stoletju
usodni vpadi Germanov. Ti pa so šli večinoma mimo vzhodnorimskega cesarstva, ki je
tako preživelo to veliko selitev ljudstev na
prehodu iz antike v srednji vek. Še več, Justinijan je osvojil Italijo, južno Španijo, severno Afriko, Dalmacijo, današnjo slovensko
obalo in Istro, kjer si iz tega obdobja lahko
še danes v Poreču ogledamo čudovito Evfrazijevo baziliko. Od prej je Bizanc obsegal
Bližnji vzhod z Egiptom in današnjo Turčijo
ter vzhodni del Balkana. Kot vemo iz romana Pod svobodnim soncem Frana Saleškega
Finžgarja so že v 6. stoletju bizantinsko državo na Balkanu oslabili Slovani, v 7. stolet-

Britanski zgodovinar Steven Runciman je
o tem dogodku pisal takole: »Devet stoletij
je bilo to glavno mesto krščanske civilizacije. Polno je bilo umetniških del, ki so
prišla iz antične Grčije in ki so jih naredili
bizantinski umetniki. Benečani so se zdaj
polastili največjih zakladov in jih odpeljali
v Benetke. Francozi in Flamci pa so pograbili vse, kar se je bleščalo, in uničevali vse,
česar niso mogli odnesti s seboj, ter pobijali in posiljevali, tudi nune. V Hagiji Sofiji
so pijani trgali svilene zavese in na koščke
razbili srebrni zid z ikonami pred najsvetejšim, z nogami teptali po svetih knjigah
in ikonah, pili so iz kelihov, prostitutko
posadili na patriarhov prestol in peli opolzke pesmi. Ranjene ženske in otroci so
umirali na ulicah. Ti grozljivi prizori so
trajali tri dni, lepo mesto je postalo pekel.
Ko pa so križarji spet vzpostavili red, so
začeli mučiti ljudi, da bi jim izdali, kam so
skrili denar in dragocenosti.«

Dokončen razkol

Tako se je poglobil razkol, do katerega je
prišlo leta 1054, ko je papežev sodelavec in
odposlanec Humbert hotel v Konstantinoplu vsiliti popravo nekaterih »zablod«
vzhodne cerkve. Bizantinski patriarh
Mihael ne le da ga ni poslušal, ampak ga je
izobčil kot krivoverca, bizantinsko ljudstvo

pa je nato Humberta hotelo linčati, tako da
se je šele ob cesarjevi zaščiti lahko vrnil v
Rim. Križarske vojne so ta spor spremenile
v dokončen razkol na katoličane in pravoslavce (šele zadnjih šest papežev se zavzema
za ekumenski dialog).
Pravzaprav med katoličani in pravoslavci
nikoli ni bilo večjih razlik v teologiji, nauku o bogu. Oboji se – drugače kot protestanti, ki se hočejo vrniti k »izvornemu«
krščanstvu – v svoji veri opirajo na odločitve prvih sedmih koncilov, od prvega, ki ga
je leta 325 organiziral cesar Konstantin Veliki (ustanovitelj Konstantinopla), do sedmega konec 8. stoletja. V tem času, ko se je
na primer oblikovala tudi dogma o skrivnostni sveti Trojici, Bogu, Sinu in svetem
Duhu, so bili oboji ena Cerkev in bizantinski patriarh je papeža, ki se še ni imel za
absolutnega voditelja vesoljne Cerkve, še

Drugače je bilo s Konstantinoplom, tedaj
največjim krščanskim kulturnim središčem, ki je imelo svoje intelektualce in teologe. In če je šlo pri razkolu leta 1054 še za
abstraktna teološka vprašanja in visoko
cerkveno politiko, pa je leta 1204 prebivalstvo tedaj uničene in opustošene bizantinske države razkol občutilo kot zelo
konkretno realnost.

Leta 1453 postane mošeja

Za Bizantince, katerih materni jezik je bila
grščina, je bilo tudi nesprejemljivo, da je
leta 1204 njihova Hagija Sofija za nekaj desetletij postala katoliška cerkev z latinskim
obredjem. To je bila prva sprememba njene namembnosti. Druga je bila izvedena leta 1261, ko so v Konstantinoplu spet
zavladali pravoslavni bizantinski cesarji.
Tretja pa leta 1453, ko je Mehmed II. ob os-

Peljali so nas tja, kjer slavijo svojega boga, in
nismo več vedeli, ali smo v nebesih ali na zemlji.
Odposlanci velikega kijevskega kneza Vladimirja, ustanovitelja »Svete Rusije«

priznaval za prvega med škofi in patriarhi.
In če je na primer leta 862 bizantinski patriarh poslal Grka Cirila in Metoda na Moravsko, je njuno delo pozneje navdušeno
podprl papež. Vendar so v vseh teh stoletjih cerkvene enotnosti v Rimu in na zahodu
Evrope duhovniki in intelektualci govorili,
brali in pisali v latinščini, v Konstantinoplu
in na vzhodu pa v grščini, zato škofje obeh
polovic krščanskega sveta drug drugega
pogosto niso razumeli. Glavni vzrok za razkol pa je bil v tem, da v 11. stoletju papeži
niso hoteli biti le prvi med vsemi škofi,
ampak so hoteli z absolutno oblastjo voditi
vesoljno Cerkev. Povečanje papeževe avtoritete in verske oblasti na zahodu ni bilo
težko, ker je bila tedaj zahodna Evropa še
povsem primitivno podeželska ter razen v
Rimu in benediktinskih samostanih, ki so
ravno zahtevali večjo moč papežev, ni imela intelektualne elite, ki bi se lahko idejno
uprla papeževim težnjam po absolutni
oblasti v cerkvi.

vojitvi Konstantinopla – ropanje, posiljevanje in pobijanje je spet trajalo tri dni –
vstopil v Hagijo Sofijo in jo takoj razglasil
za mošejo. To je bil tudi simbol zmage islama nad krščanstvom. Že prvi petek po osvojitvi Konstantinopla je 21-letni Mehmed
II. molil v njej. Sicer so nekaj podobnega
počeli tudi krščanski vladarji, na primer
kastiljski vladar Ferdinand III. je že leta
1236, ko je osvojil Cordobo, znamenito Veliko mošejo spremenili v katedralo, posvečeno Marijinemu vnebovzetju.
Zlasti v 16. stoletju je Hagija Sofija, ki je dobila štiri minarete, postala model za turške
mošeje. Že Mehmed II. pa je dal iz nje odstraniti križe in zvonove ter prebeliti mozaike in stenske poslikave. Islam namreč
ne dovoli, da bi bilo božje in sveto predstavljeno v človeški podobi, saj naj bi bil prepad med tostranstvom in onstranstvom
prevelik. Tako je za muslimane prav bogoskrunsko, da je po krščanskem nauku, ute-

meljenem na sedmih omenjenih koncilih,
bog kot Kristus postal človek. In če smo pri
islamski teologiji, velja poudariti, da je
Konstantinopel – v katerem je Mehmedu
II. uspelo zadržati okoli 100.000 prebivalcev, tudi veliko pravoslavnih kristjanov –
postal glavno središče sunitskega islama.
Še naprej pa je bil tudi središče pravoslavnega krščanstva. Muslimani so bili vsekakor veliko bolj tolerantni do kristjanov, pa
tudi judov, kot so bili kristjani do muslimanov in judov vse do 18. stoletja, tako da na
primer v ponovno »osvobojeni« Španiji 16.
stoletja ni bilo več ne judov ne muslimanov, spreobrnjenci pa so bili pogosto žrtve
inkvizicije. Vse do danes so se v Istanbulu
ohranile cerkve s pravoslavnimi mašami in
tudi sedež istanbulskega patriarha.

Leta 1934 pa muzej

Mustafa Kemal Atatürk, ki je po prvi svetovni vojni laiciziral poraženo in precej
zmanjšano Turčijo ter jo približal Evropi,
tudi z uvedbo latinice kot pisave, je gotovo
eden največjih državnikov v zgodovini (žal
sta ga imela za vzor tudi Mussolini in Hitler). Del modernizacije Turčije je bilo tudi
to, da je Hagijo Sofijo iz mošeje spremenil
v muzej, z namenom, da bi postala last
vsega človeštva. Ta namera se je v veliki
meri uresničila, saj je v zadnjem desetletju
Hagijo Sofijo vsako leto obiskalo 3,7 milijona turistov.
Sicer naj bi jo tudi zdaj, ko je spet mošeja,
še lahko obiskovali tudi turisti, odslej celo
brezplačno, a bodo morali upoštevati
strožja pravila. Ni pa jasno, kaj bo z mozaiki in freskami iz 13. stoletja, ki so jih v času
vladavine Osmanov prebelili, po letu 1934
pa spet odkrili in restavrirali. Gre za podobe Kristusa, device Marije, Janeza Krstnika
in Justinijana, ki pa bi muslimane med molitvijo motile. Prva molitev Alahu v njej bo
24. julija.
Hagija Sofija z nedavnim Erdoganovim
dekretom tako ostaja razpeta med krščanstvom in islamom ter med politiko in
vero tako, kot je geografsko med Evropo
in Azijo.

