
 

NOTRANJI MONOLOG 

 

Vaški učitelj Hansen je pred upokojitvijo dosegel samouresničenje. V 

nenehnem iskanju resničnega življenja si je pridobil mnoge bridke in 

pozitivne izkušnje. Pripada skupini ׳brezdomne družine, ki se jo je 

dotaknila večnost ׳ in si nenehno nabirajo izkušnje. 

Sedaj, ko je upokojen, se včasih popelje naokoli s kolesom. Kmalu, ko 

prispe nekoliko ven iz vasi, se sprosti. Uleže se na mehko travo ali deteljo 

v suhem jarku in uživa v poletnem soncu. Čez nekaj časa se v prešernem 

razpoloženju začne s samogovorom pogovarjati sam s seboj. Samemu 

sebi rad reče »baraba Hansen«. Ne more se upreti in razglabljati začne o 

stvareh, o katerih ni mogoče razglabljati, temveč jih je mogoče le izkusiti.  

 Vidiš Hansen, nekako ni prav, da ni besed, ki bi izrazile celoten obstoj. Seveda je׳

mnogo resnice v znanem reklu: »Na začetku je bila Beseda, Beseda je bila pri Bogu 

in Beseda je bila Bog«. Človek te Besede ne more izreči, niti je popolnoma razumeti, 

lahko pa si ustvari predstavo o njej in o njenem izvoru. 

Vzemi na primer besedo ׳pomlad׳. Zima odhaja in ko nekega dne stojiš zunaj v naravi, 

začutiš veliko veselje. Tedaj s svojim celim bitjem čutiš, veš, ker doživljaš nekaj 

blaženega. Znotraj v tebi se izoblikuje odrešilna beseda, od vrha glave do podplatov 

tvojih nog – ne obstajajo meje, niti v tebi, niti zunaj tebe. Pomlad je vse in vsepovsod. 

In praviš ׳pomlad׳. Nikjer ni meja ne v tebi ne zunaj tebe, pomlad je vse in vsepovsod. 

Za trenutek recimo, da si poljedelec in imaš majhno kmetijo. Prideš domov in ugotoviš, 

da ima prihod pomladi dve posledici. Njen prihod čutiš s celim svojim bitjem, obenem 

pa veš, da je koristna in da jo moraš izkoristiti.  

Menjavata se dež in sonce. Pomlad dobi nov pomen. Nenehno oranje in setev na polju 

in še veliko drugega. Pomlad omogoča prihodke iz kmetije. Ko kasneje vložiš denar 

na banko, se bo blažena pomlad pretvorila v nekaj številk na kosu papirja. Če bo na 



papirju zapisana daljša številka, bo to zajeten kupček denarja. V primeru, da ga boš 

zbral več, rečeš: »To je bila dobra pomlad.« Pomlad je torej dobila izpeljan pomen, 

delo in prihodek, ki pa ne more obstajati brez izvornega, resničnega ׳tistega׳ sveta. Če 

 svet izgubi povezavo z izvornim, izgine. In tako, kot je s pomladjo, je tudi z ׳tisti׳

življenjem. Resnično ga lahko spoznaš le s svojim celim bitjem in je torej večno. 

Beseda ׳življenje׳ lahko sicer označuje tudi teh nekaj let, ki jih preživimo med rojstvom 

in smrtjo. Zdaj, ko si starejši, se tega dobro zavedaš, in jih ni prav veliko. Mogoče se ti 

vse to, kar pripovedujem, zdi nesmiselno in nezanimivo. Želim pa, da bi s svojim malim 

umom razumel vsaj del tega, ker nikoli ne boš mogel doumeti celote.  

Morda se spomniš, ko sem bil zunaj na južnih poljih, takrat, ko sem bil prvič eno z voljo 

večnega Bitja, sem videl podobo, za katero lahko misliš, da je resnična. Sicer se 

zavedaš, da je le podoba, vendar je to najbližje resničnosti, do katere lahko pride 

človeški razum, ko skuša doumeti večnost, vse v vsem. 

Lahko godrnjaš in se pretvarjaš, da je naš razum najvišje in najboljše v nas in da nas 

je pripeljal daleč v znanosti in tehnologiji itd. Veliko dlje kot katerakoli prejšnja 

civilizacija. Vendar ti odgovarjam, da čeprav je res, da si le izmeček Hansen, in tega 

ne moreš spremeniti, ni treba, da si zato tako zelo ponosen na to! 

Tankočutni ljudje, kot si ti, iščejo prvotni vzrok, začetek vseh stvari in si ustvarijo 

filozofijo življenja, ki predstavlja sliko obstoja sveta ׳onih׳. Je slika izpeljanih pojmov, 

brez nje pa ni ničesar zate. Toda, ti veš Hansen, da v bistvu ni prvotnega vzroka, nikoli 

ni bilo začetka, življenje enostavno je. Naš ׳jaz׳, kot sebe pozna prek svojih organov in 

živčevja, prek poželenja in nemira, prek vsega, kar vidi in sliši, se je nekje začel in bo 

nekoč prešel. Da, zares mora nekje biti nek pravzrok vsega. 

Toda bodi pozoren, pomagaj si s podobo večnega centralnega sonca, ki sem ga videl 

na južnih poljih. Sonce je podoba večnega Bitja, ki se ni razvilo iz izvora, niti ne bo 

prešlo. To bitje je center, od koder izžareva življenje. To je pristno življenje, Hansen, 

bistveno, bi rekel. Avtentičnost vsega življenja, pristnega življenja Hansen. To ni 

abstraktna filozofska megla, temveč bistvo. Toda še vedno ni tisto, kar imenujemo 

materija. 



Vsak človek je globoko v sebi otrok večnega bitja, je v bistvu en žarek svetlobe, ki 

izžareva iz tega bitja. Po eni strani je popolnoma samosvoj in hkrati je eno z vsemi 

drugimi, povezan z očitno ljubeznijo, ki ničesar ne zahteva, temveč samo žari. 

Vsak ego, že od nastanka življenja v samem sebi, nosi center in v principu ve, da ga 

imajo tudi vsi drugi. Prek tega središča je notranje tesno povezan z vsemi. Ta varen 

občutek, da je v vsakem od nas središče življenja, je mati vse naše ljubezni … vendar 

se lahko na žalost ljubezen spremeni v sovraštvo. 

Podobno je, kot ko ׳svetlobni žarki׳  dosežejo točko, ki je zelo oddaljena od njihovega 

izvora, začnejo čutiti upor absolutnega niča, ki ne more nikoli živeti. Upor v njih jih 

pripelje do potrebe po samopotrditvi, ki je prvotno niso potrebovali. Občutje jaza začne 

rasti in postaja vse bolj močan. Vendar še vedno prepoznava svojo tesno povezanost 

z vsemi drugimi. Kakor koli že, tisto, kar jaz imenuje substanca, postaja vse težje, ko 

se približuje mrtvi hladnosti niča. Tedaj se pojavi prvi občutek strahu in življenje 

postane ječa. 

Kdor še vedno lahko občuti vso toplino ljubezni, lahko tudi sluti, od kod izvira. Ne pusti 

se zapeljati, pravočasno se obrne nazaj k izvoru in nikoli ne bo poznal smrti. Vsi ostali 

pa nadaljujejo naprej v vse gostejšo substanco, vse do zunanjega materialnega sveta. 

Saj razumeš Hansen? In čeprav tudi ta svet izvira iz večnega Bitja, je pod vplivom 

mrtve hladnosti niča. Posledica tega je, da se vsak, ki je pripet na kolo rojstva in smrti, 

ki se manifestira in razpada, obrne proti zunanjemu svetu, proti ׳njihovem׳ svetu. 

Človeški možgani iz prehodne materialne substance niso nikoli poznali večnega bitja, 

čeprav brez njega, brez izvornega bitja, nikoli ne bi obstajal ׳njihov svet׳. 

Vedno so obstajali ljudje, ki so bili sposobni na nek nedoumljiv način dojeti delček 

večnosti. Ti ljudje menijo, da lahko v sebi zaznajo večnost. Bolj ali manj megleno se 

spominjajo svojega izvora, ker ta praspomin ob njihovem rojstvu ni bil popolnoma 

izbrisan. Zapomni si Hansen, človek je več kot le telo, v katerega je začasno zaprt. 

Tako ti ljudje vidijo pravo odrešitev v neopisljivem, ki ga čutijo znotraj sebe. Predajo se 

mu in so na poti, da zapustijo moč ׳mrtve hladnosti niča׳. Vračajo se k svojemu izvoru. 

Sedaj vedo mnogo stvari o življenju, ki jih sicer ne bi vedeli, če bi ostali v mrtvi hladnosti 

niča. Pri drugih je praspomin o izvoru šibkejši. Tega nedoločenega občutka se 

poskušajo oklepati in v njem vidijo odrešitev. Slišijo besede ljudi z močnejšim 

praspominom. V njihovih besedah zaslutijo resnico. Toda njihovi občutki so nejasni in 



nestalni. Poskušajo jih umetno vzpodbuditi in ohranjati tako, da ustanavljajo religiozne 

skupnosti z rituali in določenimi doktrinami. Vse to sčasoma postaja bolj pomembno 

kot njihov pravi smisel življenja. Tako postane religija del zunanjega sveta. Nato se 

ljudje v imenu religije obrnejo en proti drugemu, začnejo celo preganjati in ubijati  

drugače misleče. Zavajajo se, da so v službi večnega življenja, v resnici pa služijo mrtvi 

hladnosti niča. 

Druga skupina vidi nesmisel vsega tega in spoznajo, da doktrine ne morejo biti 

resnične. Pozabili pa so, da izvirajo iz večnega življenja. Zato se oklepajo odtujenega 

zunanjega sveta, v katerega ׳resničnost׳ so prepričani. Njihov bog postane njihov 

intelekt. Z njim in njegovo močjo marsikaj doumejo. Kot vsi tudi oni hočejo dobro, 

najboljšo možno srečo za vse. Vsem tem naporom navkljub pa lahko vidiš, da se 

izvorni svet odmika od našega zemeljskega zunanjega sveta. Sem povedal preveč, 

Hansen? Kakšna sreča tiči v tem, da se mi, zemeljski ljudje hočemo razmnoževati v 

najbolj obširnem številu? Kaj nam pomaga v odnosu k osebni sreči ljudi, podobnih kot 

smo mi, da nam strokovnjaki lahko postrežejo z več dejstvi, kot jih lahko sprejmejo naši 

možgani? Mišljenje, ׳prosvetlitev׳ sta postali vodili, nekakšen bog človeštva. Tako 

dolgo smo ga častili in klečali pred njim, da ne moremo več vstati. Posledično je postalo 

vzdrževanje lastnega ׳ jaza׳  tako silno, da ne dopušča nasprotovanja, in se ljudje med 

seboj neusmiljeno pobijajo. 

Še vedno mnogo ljudi želi človeštvu največje možno srečo. Zveni abstraktno Hansen, 

toda predpostaviti moramo, da zares želijo dobro. Največjo možno srečo je sedaj  

mogoče doseči z ideologijami, ki so nadomestile religije in ki posameznika potrebujejo 

le v toliko, kolikor jim služi in pobija nasprotnike drugačne ideologije. 

Da, Hansen, Bog, je ustvaril človeka po svoji podobi, toda naša pot vodi k temu, da to 

podobo spremenimo v orodje oziroma to že počnemo. S pomočjo tako imenovane 

zdrave pameti, smo prišli tako daleč, da smo skoraj uničili vse življenje na planetu. V 

tem smo napredovali v takem obsegu, da ne moremo več izbirati, ali to res hočemo ali 

ne. Tudi če se od tega odvrnemo, bo to bolj zaradi strahu kot zaradi ljubezni, kar 

pomeni, da je mrtva hladnost niča dosegla popolno zmago. Pomeni konec naše 

kulture, naše ׳civilizacije׳, kar se je zgodilo že mnogim civilizacijam pred nami. Tokrat 

bo to pomenilo konec celega sveta. V Stari zavezi je zapisana zgodba o mestih Sodomi 

in Gomori, ki sta bili uničeni. Pobožni mož, ki se je zavedal svojega izvora in je zato 



ljubil soljudi, je prosil Jahveja, naj mestoma prizanese. Jahve mu je to obljubil, če bi 

tam našel vsaj deset dobrih ljudi. Toda ni jih bilo in mesti sta bili porušeni. Deset dobrih 

ljudi je bilo potrebno, da bi lahko rešilo Sodomo in Gomoro. Koliko dobrih ljudi je 

potrebnih za rešitev planeta Zemlja? In koliko jih lahko v resnici naštejemo danes? 

Tega ne vemo, Hansen, ker to vprašanje izvira iz onega sveta, ki ga nismo nikoli dobro 

razumeli.  

V doglednem času bomo umrli, Hansen in zunanji svet nas ne bo niti pogrešal, niti se 

nas ne bo spominjal, ker vsekakor nismo bili veliki ljudje. Pa tudi, če bi bili, bi nam to 

kaj malo pomagalo, ker je v našem času sovraštvo znova pridobilo veliko moč, kot se 

je to že večkrat zgodilo. Nekoč je živel reven človek, poln notranje dobrote. Zato je bil 

osovražen in ljudje so ga na križu mučili do smrti. Ker je bil poln plemenitega duha, je 

dejal: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Ne vem, ali jim je bilo oproščeno, 

vem pa, da smo jim danes postali v mnogočem podobni.  

Kakorkoli že Hansen, ne morem drugače, kot da sem srečen, pa naj te nosim okoli še 

sto let, ali pa bom, na tvoje olajšanje, umrl čez pet minut. Verjamem, da sem lahko 

srečen, saj vem, da ljubezen ničesar ne zahteva, temveč popolno izžareva v dajanju. 

Tako, kot to počne večno Bitje. Poznam to ljubezen, tako kot jo pozna mnogo egov. 

Zavedajo se, da ima vsak od njih center življenja v njih samih. Tega so zavestni, ker 

so to sami izkusili v sebi in opazili v drugih. Vsi egi to vse vedo. V večnosti bodo to še 

bolje vedeli, ker ne obstaja dno v globini ׳tega׳ izvornega življenja. 

No Hansen, zdaj se bova poslovila. 

… 

In Hansen, ki je izkusil večnost, ki je obenem tudi Hansen, vaški učitelj, se je povzpel 

na kolo in sledil poljski poti. Videti je bil kot prerojen. Osamljen mož, a hkrati povezan 

z vsem živim, se počuti osvobojenega. 

 


