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Dan, ki je spremenil moje življenje

Ničesar si nisem želel bolj kakor to, da bi strica Kaleda znova spreobrnil 
k islamu. Kaj vse bi bil pripravljen dati, da bi spet mogel skupaj z njim 
sedeti v dnevni sobi mojega deda in bi vse bilo kakor prej! Namesto tega 
pa je stric Kaled zdaj sedel v ječi, ločen od nas in od svoje družine. Moje 
visoko mnenje o njem je bilo porušeno, razočaralo pa me je tudi, kako 
zaničljivo sta o njem govorila moj ded in moj oče.

Prvič sem začel resno premišljati o krščanski veri. Glavo sem si belil s 
tem, kako bi mogel svojega strica znova privesti na pravo pot. Za dobre 
argumente je bil do tedaj vedno dostopen. Morda pa bi mi le uspelo, da 
mu pokažem, v kakšni zmoti tiči? A da bi lahko z njim zares diskutiral, 
bi moral kaj več vedeti o Jezusu teh kristjanov in se kako dokopati do te 
ponarejene Biblije.

Tako sem se lotil dela in sem začel raziskovati. Najprej sem naletel 
na suro 19, suro Mariam, v kateri je opisano, kako je Marija pod neko 
palmo rodila sina z imenom Isa Ibn Mariam (Jezus, Marijin sin). Pri tem 
mi je padlo v oči, da je Marija edina ženska, ki je v Koranu navedena z 
imenom. Označena je kot “izbrana”. Nekaj izrednega je torej moralo biti 
na tem preroku Isi, sem si mislil, ki je v Koranu imenovan tudi “Božja 
beseda” in “Božji Duh”. Jezus je delal čudeže, ozdravljal slepe in celo 
mrtve obujal k življenju. Poleg tega je bil brez greha – kaj takega ni v 
Koranu rečeno o nobeni drugi osebi. Potem sem bral, da Jezus ni bil 
niti umorjen niti križan, temveč da ga je bog dvignil k sebi v nebo. To 
posebno mesto, ki ga je Jezus zavzemal po Koranu, me je vznemirjalo. 
Že dvakrat sem se odpravil na malo romanje v Meko, imenovano umra, 
in sem poleg tega obiskal tudi Mohamedov grob v Medini. Prerok, ki 
smo ga častili, ni bil pri Bogu kakor Jezus, ampak je bil mrtev.

Nisem tvegal, da bi to povedal na glas, a v moji notranjosti so se pojavili 
prvi dvomi o tem, da bi bil Mohamed dejansko tako izreden prerok. 
Imajo morda vendarle prav kristjani, ko govorijo, da je bil Jezus več 
kakor le prerok? Naglo sem poskušal te pomisli odriniti. Temeljne člene 
islamske vere je treba sprejeti, ne da bi vanje vrtali s svojimi vprašanji. 
Sicer človek odpade od vere. Prav tega pa nikakor nisem hotel storiti.

Vprašanja, ki sem jih imel glede krščanstva, pa se vendarle niso dala 
tako zlahka odgnati. Zato sem se odločil, da obiščem svojega strica, 
imama v naši četrti.

“Šejk, ali lahko govorim s teboj?” sem ga nagovoril po petkovi molitvi.

Odvedel me je v nekakšno dnevno sobo, kjer so na stenah visele ko-
ranske kaligrafije, na policah pa so bile postavljene verske knjige. Tu je 
sprejemal ljudi na dušebrižniške pogovore.

Najprej sem hotel od njega izvedeti, kako naj bi bilo torej to s falzifici-
ranjem Biblije, o čemer smo bili sicer vsi prepričani.

“Kdo točno je torej Biblijo ponaredil?” sem vprašal.

Moj stric je na kratko odgovoril: “Tega ne vem.”

“Si sploh kdaj videl kakšno Biblijo?” sem hotel vedeti od njega.

“Ne, s kristjani ne govorimo in se z njihovo knjigo ne ukvarjamo,” je 
rekel.

“Kako lahko vemo, da je bilo kaj ponarejeno, če se s tem sploh nismo 
soočili?” sem mu odvrnil.

Ko sem potem začel govoriti o svojem stricu Kaledu, je imam pobesnel. 
Bes nad tem, da je moj stric zgrnil sramoto nad vso družino, je tičal 
globoko v njem. Kljub temu sem ga prosil, da bi smel strica Kaleda v 
ječi obiskati, da bi ga poskusil znova spreobrniti k islamu. Nisem bil 

pripravljen sprejeti, da sedi moj ljubljeni stric v ječi in da ga je družina 
zavrgla.

A s sovraštvom napolnjen odgovor mojega strica je naredil zadnjemu 
upanju v meni konec: “Pusti ga, končal bo v peklu!”

Na moj pomislek, da sta vendar brata, je rekel samo: “Nihče, kdor ne 
izreče šahade in islam in preroka zavrača, ne more biti moj brat.”

Požrl sem slino. Njegova neusmiljenost in hlad do njegovega brata sta 
me pretresla, pomanjkanje vsakega interesa za moja vprašanja me je 
razočaralo. Opazil sem, da mi že dolgo ni več šlo le za to, da bi našel 
argumente, s katerimi bi svojega strica znova privedel na pravo pot. 
Vprašanja, ki sem jih imel glede vere kristjanov, so postala moja osebna 
vprašanja. Hrepenel sem po tem, da bi našel zadovoljive odgovore.

Kaj mi je odprlo oči

Že štiri tedne sem vsako popoldne prebil na intenzivnem oddelku 
univerzitetne klinike v Kartumu. Takoj po predavanjih na univerzi sem 
tam obiskoval svojega bratranca Fuada, sina strica Kaleda, ki je že mesec 
dni ležal v komi.

Po prijetju mojega strica je bila Fuadova težka bolezen drugi težki 
udarec usode v naši družini. Nekako dve leti po tistem, ko se je Fuad z 
obema svojima mlajšima sestrama preselil k nam, je zbolel. Naš hišni 
zdravnik je diagnosticiral malarijo, ki je bila povezana s še neko drugo 
infekcijsko boleznijo. Predpisal mu je zdravila. A ta niso učinkovala. 
Vročina je naraščala, mladenič je vedno bolj slabel. Le kratko zatem, ko 
smo ga odpeljali v bolnišnico, je padel v komo.

Tudi tistega dne, ki je postal najpomembnejši dan mojega življenja, 
sem znova sedel ob bolniški postelji svojega bratranca. Mehanično sem 
bral iz Korana, resnično zbrati pa se nisem mogel. Vedno znova sem 
pogledoval v upadli obraz pred seboj. Enajstletni mladenič je bil za to 
veliko posteljo veliko premajhen. Iznakažen je bil videti zaradi števil-
nih medicinskih naprav, s katerimi je bil povezan. Včasih so njegove 
trepalnice rahlo vztrepetale. Ti mali gibi in šibek srčni utrip, ki mu je 
bilo mogoče slediti na monitorju, so bila edina znamenja, da še živi. Z 
vsakim dnem je vse bolj izginjala možnost, da bi preživel. Čeprav nam 
zdravniki tega niso naravnost rekli, smo vedeli, da so ga odpisali in da 
bo umrl.

V svojih molitvah, v du’ah, sem prosil Alaha za ozdravljenje, a v svoji 
notranjosti nisem računal s čudežem. Svoje večerne molitve v mošeji te 
bolnišnice sem opravljal rutinsko in sem poskušal sprejeti poti Vse-
mogočnega. A to mi ni čisto uspelo. Počutil sem se nemočnega in kakor 
da me je Alah pustil na cedilu.

Ali naj Fuad umre, ker je njegov oče postal nevernik? sem se vprašal. Je 
to božja kazen za našo družino? A pomisel, da bi od Alaha ne bilo fair, 
če bi nedolžnega otroka kaznoval zaradi napačnega koraka mojega 
strica, sem naglo odgnal. Nič ne vprašuj, vse sprejmi, tako so me učili.

A še bolj kakor moj umirajoči bratranec me je vsekakor zaposlovalo 
dejstvo, da je moj stric odpadel od islama. Kako je vendar moglo priti do 
česa takega? Še vedno mi je bilo tako težko verjeti, da bi se stric Kaled 
zavestno obrnil zoper svojo vero, svoje izročilo in svojo družino. Moj 
veliki vzor, moj “očka”! Bil mi je tako blizu in mi je zdaj postal tako tuj. 
Kot družina smo bili med seboj vedno lojalni, in zdaj je bilo nenado-
ma vse drugače. Prav rad bi obiskal strica Kaleda v ječi, da bi se z njim 
pogovoril o tem, a to ni bilo možno. Bilo bi izdaja mojega očeta in deda, 
če bi se tam prikazal.

Ko sem se tako prepuščal svojim blodečim mislim, sem skozi okno zrl 
na dolg bolnišnični hodnik. Po njem sta prihajala moška, ki nista bila 
videti Sudanca, temveč kakor bi bila Egipčana. Ko sta prišla bliže, sem 
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zaslutil, da gre za krščanska Kopta, in upal sem, da bosta šla mimo 
vrat Fuadove sobe. Zdaj, v tem žalostnem položaju, sem si hotel spor z 
njima prihraniti in nisem hotel biti tako nesramen, da bi ju odpodil iz 
naše bolniške sobe. Žal pa sta se namerila naravnost v to sobo.

Ko je potrkalo, sem odprl vrata. Kar me je pri obeh takoj zbodlo v oči, 
sta bila križca, ki sta ju imela vtetovirana na svojih zapestjih.

“Kaj hočeta?” sem ju vprašal.

“Tvojega strica sva obiskala v ječi,” je rekel starejši od obeh, ne da bi se 
zmenil za moje vprašanje.

To se me je dotaknilo. Storila sta to, kar bi bilo pravzaprav moja 
dolžnost. Obiskala sta namreč mojega strica, ki je medtem v svoji celici 
že dve leti čakal obsodbo na smrt.

To ni le zlomilo ledu med nami, temveč sem tudi pomislil, da morata 
biti dobra človeka, če sta to storila. Naredil sem jima prosto pot v sobo.

“Kaj hočeta?” sem ju kljub temu še enkrat vprašal.

“Slišala sva, da ja Kaledov sin bolan, in sva prišla, da bi za otroka pomo-
lila,” je odvrnil starejši.

Zame je bilo nekaj povsem tujega, da bi kristjana – v mojih očeh 
nevernika – molila. Vse to mi je bilo odvratno. Pravzaprav sem ju hotel 
prositi, naj odideta, a to bi bilo nevljudno. V naši kulturi rečemo včasih 
“ja”, čeprav mislimo “ne”. Tudi tu je bilo tako.

“Prav, lahko pomolita, potem pa, prosim, pojdita!” sem jima proti svoji 
volji dovolil.

Postavila sta se ob bolniško posteljo in začela moliti tako zaupno, kakor 
da bi se pogovarjala s prijateljem.

“Prosim, prosim, Bog, ozdravi ga!” sta rekla.

Ibrahim je položil svojo roko s kretnjo blagoslova na Fuadovo glavo, 
njegov prijatelj pa je držal roko mojega bratranca. Name je napravilo 
močan vtis, s kakšno ljubeznijo in odločnostjo sta zanj molila. Po drugi 
strani pa se mi je zdelo neprimerno, da se z Bogom tako pogovarja-
ta. Kadar sem jaz Alaha za kaj prosil, sem izrekel na pamet naučeno 
du’o, ki je bila zelo previdno oblikovana, saj si nisem drznil določati 
Vsemogočnega v njegovem ravnanju. Tudi to, da sta molila v Jezusovem 
imenu, me je motilo. Poleg tega sem bil presenečen, da sta ta kristjana 
molila za ozdravljenje muslimanskega mladeniča. Ko sem sam molil za 
kristjane, sem prosil za njihovo pogubo. Moja molitev se je tedaj glasila 
na primer takole: “Bog, pobij njihove otroke” ali “Naredi njihove žene 
nerodovitne”.

Težko mi je bilo spregledati, kaj se je tu dogajalo, zato sem vse skupaj 
le zelo pozorno opazoval. Tako zelo sem si želel, da bi Fuad ozdravel, 
a sem bil prepričan, da molitev teh dveh kristjanov ne more pomaga-
ti. Tako sem počakal, da sta moža z znamenjem križa svojo molitev 
dokončala. Nazadnje sta rekla: “Amen.” Vstal sem in stopil k vratom, 
da bi ju odpravil iz sobe. A potem sem se vzhičen ustavil, se ozrl na 
bolniško posteljo in videl, kako se je barva Fuadovega obraza začela 
počasi spreminjati. Smrtna bledica je izginila, obraz je spet kazal, da je 
prekrvavljen. Njegove obrvi so trznile. Počasi, kakor na upočasnjenem 
posnetku, je mladenič odprl svoje oči, presenečen pogledal v desno in 
levo, potem spet v desno. Njegov pogled se je ustavil na meni – verjetno 
me je v tistem trenutku prepoznal. Bil sem kakor odrevenel, kajti Fuad 
je bil zbujen in se mi je zdel pri polni pameti. A to še ni bilo dovolj. 
Zdaj je začel počasi premikati še roke. Potem je previdno dvignil lakta. 
Videti je bilo, kakor da bi se njegovo telo kos za kosom prebujalo v 
življenje.

Zvezdana Bercko

FERI LAINŠČEK

KURJI 
PASTIR

“V svoje otroštvo lahko vstopim kadarkoli 
in kjerkoli. Pisatelj nisem postal zato, ker 
sem veliko bral, ampak zato, ker sem 
veliko poslušal. Danes vem, da so zgodbe 
najpomembnejše na tem svetu,” pravi 
Feri Lainšček. V svojem najnovejšem 
delu Kurji pastir se vrača v svoje zgodnje 
otroštvo, odstira dolgo potlačene 
spomine in doživeto piše o dogodkih, ki 
jim je bil priča na nek nedoumljiv način, 
kot je na primer odločanje staršev o tem, 
kako ga bosta poimenovala, ali to, kako je 
potekalo njegovo rojstvo ali kakšne težave 
je imela mama pri začetnem dojenju.

“Prepričan sem, da v zgodnjem otroštvu 
dobimo nekakšna nevidna očala, ki nam 
potem celo življenje barvajo pogled 
na svet. Zanimalo me je, kaj vse se mi 
je takrat res dogajalo, kako je morda 
vplivalo name in kakšna so torej lahko ta 
nevidna očala, ki sem jih takrat dobil,” 
pojasnjuje avtor. Knjigo je ustvaril s prav 
posebno tehniko, saj si je pri vračanju 
v zgodnje otroštvo pomagal z metodo 
aktivne imaginacije, ki jo je C. G. Jung 
sicer razvijal v psihoterapevtske namene, 
sam pa jo je sčasoma preoblikoval v 
svoj ustvarjalni postopek. “To mi je 
omogočilo, da sem med snovanjem tega 
romana v sanjah veliko časa preživel 
z očetom in mamo, ki sta seveda že 
pokojna. Pa tudi z mnogimi drugimi 
protagonisti sem se pravzaprav družil na 
tak način. Znašel sem se na nekakšnih 
sprehajališčih za vračanje, kjer se mi je 
postopoma razkrivalo tudi veliko tistega, 
česar se doslej nisem spominjal ali pa 
sem morda potlačil.”

Pri založbi Beletrina navajajo, da roman 
Kurji pastir tako ni spominska proza, 
ampak proza spomina, tistega najgloblje-
ga, ki se nam podi po podzavesti in ga je 
težko zbezati na plano, kaj šele ujeti na 
papir.

O AVTORJU:

Feri Lainšček (letnik 1959) je vsestran-
ski avtor, ki piše prozo, poezijo, dramska 
besedila in radijske igre. Prejel je več na-
grad, med njimi nagrado Prešernovega 
sklada za roman Ki jo je megla prinesla, 
kresnika za romana Namesto koga roža 
cveti in Muriša ter večernico za mladin-
sko knjigo Mislice.

PREBERITE

Darka Zvonar Predan 

Pretresljiva izpoved 
nekdanjega strogo 
vernega muslimana, 
vzgojenega v sovraštvu 
do Judov, kristjanov in 
drugovercev sploh

Islamistova 
spreobrnitev

O KNJIGI

“Ker si me tako globoko sovražil, sem zate vedno molil,” 
je na konferenci pastorjev Bližnjega vzhoda pristopil k 
Yassirju Ericu šepav, na pol slep sivolas mož, nekdanji 
sošolec, o katerem je bil Yassir dotlej mislil, da ga je 
skupaj s prijatelji načrtno ubil. Samo zato, ker je napadeni 
bil južnosudanski kristjan, on, Yassir, pa severnosudanski 
militantni islamist, v koranski šoli, mošeji in družini 
naučen smrtno sovražiti drugoverce. V pretresljivi 
avtobiografski knjigi, ki govori o njegovi spreobrnitvi v 
krščanstvo in je letos izšla v slovenskem prevodu Viktorja 
Staroselca iz nemščine, izvemo, kako je islamistična 
socializacija edinega sina v strogo patriarhalni družini 
visokega častnika in politika v Kartumu potekala. Dokler 
ni videl, kako se je njegov bratranec, sin v krščanstvo 
spreobrnjenega strica, po molitvi dveh koptskih 
kristjanov čudežno prebudil iz dolgotrajne kome. To je 
tako usodno vplivalo na Yassirja, da se je spreobrnil v 
krščanstvo in v njem vztrajal, četudi se mu je njegova 
družina odpovedala in uprizorila njegov pogreb, sam pa 
je bil preganjan, zaprt, mučen. Vztraja še danes, potem 
ko je prehodil težko pot iz Sudana prek Kenije, kjer mu je 
pomagal nemški par Eric, po katerem je prevzel priimek, 
in kjer je spoznal svojo bodočo ženo, medicinsko sestro 
na humanitarni odpravi, do ženine rodne Nemčije. Tam 
se je ustalil in svoje moči posvetil postavljanju mostov 
med verami in kulturami. Po Evropi prireja seminarje, 
predava in izobražuje spremljevalce integracij, veliko 
potuje tudi na Bližnji vzhod, kjer se zavzema za človekove 
pravice in svobodo tamkajšnjih manjšin.

Tudi v knjigi ponuja spodbude za razpravo. Poudarja, 
da ima islamizem oziroma islamistični terorizem še 
kako opraviti z islamom, zato je treba biti v zaznavah 
radikalnih besedil in sovražno nastrojenih pridigarjev 
ter ustanov pozornejši. Opozarja pred narobe 
razumljeno strpnostjo v škodo ženskih pravic (recimo, 
ko muslimanski starši hčerkam ne dovolijo sodelovati 
pri pouku plavanja; evropske politične stranke, ki se 
drugače zavzemajo za popolno žensko enakopravnost, 
pa o tem molčijo). Želi si, da bi evropski politiki o 
človekovih pravicah ne le govorili, ampak se zanje tudi 
res postavili, recimo tako, da bi namesto trgovanja uvedli 
gospodarske sankcije zoper države kršiteljice, kakršna 
je Savdska Arabija. Opozarja, da islam džihadistov ne 
sodi k Nemčiji, da je natančno razlikovanje med islamom 
kot dogmo - oziroma kot urejevalnim sistemom na 
osnovi Korana in sune, ki želi prežemati življenje celotne 
družbe, ne le posameznika - in posameznimi muslimani 
kot ljudmi nujno, integracija muslimanov pa mora biti 
hotena. Seveda pri njih samih. Zavzema se za iskreno 
razpravo med muslimani o novem načinu branja Korana, 
ki bi podpiral miroljubno sožitje, ne nasilja, pa tudi 
med Nemci, ki se iz strahu pred nalepko o islamofobiji 
izogibajo samozavestnemu zastopanju svojih vrednot in 
poimenovanju problemov. Vsekakor poučno branje.


