
OBŠIRNEJE O ANTROPOLOŠKIH KOMPETENCAH LENARTA ŠKOFA
Pojasnila in dopolnila k članku Andraža Gombača »Si želijo ubogljivih, nekritičnih 
in neodzivnih študentov?« 

Dne 27. julija 2010 sva dr. Taja Kramberger in dr. Drago Rotar od FMMS – Odvetniške družbe 
Fašun, Melihen, Milač, Strojan o. p., d. o. o. iz Ljubljane prejela dopis pred tožbo z naslovom 
»Preklic žaljivih izjav in povračilo škode«. Odvetniška družba, ki jo je pooblastil  g. Lenart 
Škof,  dr.  teologije  in  predstojnik  Oddelka  za  antropologijo  UP  FHŠ,  v  nekaterih  najinih 
izjavah, ki jih je v članku »Si želijo vodljivih, ubogljivih, nekritičnih in neodzivnih študentov?« 
z dne 2. 7. 2010 v Primorskih novicah (št. 150, 7. val, str. 16–17) povzemal Andraž Gombač, 
vidi razžalitev osebe in dobrega imena g. Lenarta Škofa. Zahteva tudi popravek na straneh 
Primorskih novic.

Klient in odvetniki Tajo Kramberger bremenijo, da je na tiskovni konferenci 28. 6. 2010 v 
prostorih Foresterije UP FHŠ o dr. Lenartu Škofu izjavila, da »naj bi "na ramenih oddelka za 
antropologijo skadriral celotno filozofijo"«, da se T. Kramberger »sprašuje, "kje so njegove 
antropološke reference"« in da Škofu »očita, "da ne gre za nikakršnega disidenta, ampak za 
zelo sistematično zasedanje vsebin in predmetov [do tu je v članku Andraža Gombača 
naveden citat moje izjave, od tu dalje avtor članka povzema izjave po svojih besedah – v 
odvetniškem diskurzu, pod katerega je podpisan Peter Fašun, ta diferenca ni korektno 
označena – op. T. K.], kot so marksizem, sodobna kritična teorija in refleksivna družbena 
znanost, o katerih bodo ΄pravilno΄ predavali strokovno nepodkovani"«. V nadaljevanju 
odvetniški dopis pojasnjuje, kako da so trditve Taje Kramberger »neresnične in žaljive« za 
njihovo stranko. Njihovi stranki naj bi T. Kramberger s temi trditvami »očitala klientelizem, 
nekompetentnost, nestrokovnost, neupravičeno prevzemanje izobraževalnega dela«, nekaj, 
kar je – piše v dopisu – »zavržno, družbeno nezaželeno« in kar naj bi o »njegovem delu ter 
strokovnosti« podajalo »negativne vrednostne sodbe«, s čimer naj bi posegalo v njegovo 
»čast in dobro ime«. S tem naj bi bil »prizadet oseben in profesionalen ugled« Lenarta 
Škofa, ki »je v svoje usposabljanje, akademsko izobrazbo vložil veliko truda ter časa«.

Obtožnica zoper Draga Rotarja, ki je navedena v odvetniškem dopisu, pa je naslednja: »Iz 
članka izhaja, da ste na tiskovni konferenci govorili tudi o naši stranki dr. Lenartu Škofu. O 
njem ste izjavili, da "kar doživljamo zdaj, je klasičen neoliberalni postopek, na katerega se 
navezuje še reevangelizacijsko prizadevanje Rimskokatoliške cerkve" ter nadalje še 
pripomnili "Pohod teologov na laične civilne predmete se nadaljuje. Rad rečem, da sem v 
službi na Teološko-ekonomski fakulteti." Iz ostalega besedila članka jasno izhaja, da 
navedene besede letijo na našo stranko, ki je magistrirala ter doktorirala na Teološki 
fakulteti v Ljubljani«. Trditve Draga Rotarja naj bi, tako menijo klient in odvetniki, bile 
»neresnične in žaljive« za Lenarta Škofa, »širile naj bi nestrpnost do drugače svetovno 
nazorsko usmerjenih ljudi«. Po odvetniškem dopisu naj bi Drago Rotar Lenartu Škofu, ki ga 
sploh nikjer ne imenuje, očital »pohod na predmete, izkrivljeno podajanje izobraževalnih 
vsebin, sodelovanje v nekakšnem križarskem ideološkem pohodu Rimskokatoliške cerkve«. 
S svojimi izjavami na bi »podpihoval nestrpnost, podajal negativno vrednostno sodbo in 
nezaupanje v strokovnost in intelektualno neodvisnost dr. Lenarta Škofa.« »Naša stranka je 
izredni profesor, izobraženec, ki se aktivno udejstvuje na akademskem področju …«, še 
ugotavlja odvetniška družba. Zadnji del o osebnem in profesionalnem ugledu in vloženem 
času v akademsko izobrazbo je enak kakor v gornji obtožnici. Obe obtožnici sta v celoti 
objavljeni na strani: http://resimouniverzo.blogspot.com/ 

K obtožnicama podajava naslednja odgovora in dopolnila.

K obtožbam Taje Kramberger:
1. Popravek: Dr. Lenart Škof »na ramenih Oddelka za antropologijo ni skadriral celotne filozofije«.
2. Po natančnem pregledu življenjepisa, nekaterih člankov, izjav, esejev in podatkov na Cobiss in 

Sicris se še nadalje sprašujem: Kje so antropološke reference dr. Lenarta Škofa? Kje so laične, 
konceptne in kontinuirano elaborirane antropološke reference človeka, ki od leta 2006 vodi 
Oddelek za antropologijo na laični fakulteti – UP FHŠ? Ker gre za pomembno in delikatno 
zadevo, v kateri se s klientom, ki mi grozi s tožbo, očitno nepomirljivo razhajava, jo bom 
skušala pojasniti. 
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Lenart Škof je – tako je razvidno in Wikipedije in iz življenjepisov na spletnih straneh UP FHŠ in 
UP ZRS – na Filozofski fakulteti v Ljubljani končal filozofijo (diplomiral je iz budistične filozofije, 
1995), nato pa na Teološki fakulteti v Ljubljani najprej magistriral (1998; za tezo je prejel 
»Tomaževo nagrado« TF), nato pa še doktoriral iz teologije (2001). 
Na Wikipediji v prvi vrstici, kjer so običajno podane kvalifikacije osebe, pri geslu Lenart Škof 
piše: »slovenski filozof in religiolog«. Na UP ZRS je v prvi vrstici predstavitve sodelavca L. 
Škofa, kjer so področja njegovih raziskav, navedenih nekaj filozofskih smeri »ameriški 
pragmatizem, medkulturna filozofija, družbena etika«. Pod prispevek »O veri in demokraciji v 
Sloveniji«, objavljen nedavno v Delu (Pogledi, 30. 6. 2010, 8–9), v katerem beremo Škofova 
razmišljanja o pomenu in notranji demokratizaciji katoliške cerkve v času evharističnega 
kongresa, med drugim tudi o »potencialu slovenske Katoliške cerkve«, kakor ga danes vidi 
avtor članka sam, se Škof podpiše kot »predsednik Akademije za demokracijo [podatkov o njej 
nisem zasledila – op. avt.] in izredni profesor za filozofijo in religijske znanosti na FHŠ v 
Kopru«. Šele v angleški različici CV Lenarta Škofa (osveženi junija 2010, dostopni na spletni 
strani UP FHŠ) na osmem mestu (od dvanajstih) stoji navedba »Anthropology of Religion«. Na 
podlagi tega je mogoče ugotoviti vsaj to, da je njegova disciplina prioritetno filozofija in da jo 
kombinira z religiološko-konfesionalnimi preokupacijami. Znotraj Oddelka za antropologijo na 
UP FHŠ, katerega predstojnik je postal leta 2006, je  najprej ustanovil Katedro za filozofijo, 
katere predstojnik je bil sam (potemtakem je bil hkrati sam svoj predstojnik), nato pa je v 
naslednjih letih postopoma osamosvojil Oddelek za filozofijo, kjer so trenutno – tako je 
razvidno iz, upajmo, ažuriranih spletnih strani UP FHŠ – zaposleni štirje sodelavci in ena 
sodelavka. Ali je bilo predstojništvo antropologije davek za filozofijo, tega ne vem. Nemara se, 
ko skušam nekatere poteze svojega predstojnika razumeti, tudi motim. Svojega mnenja pa ne 
skrivam in kolikor vem, je svoboda izražanja mnenj z ustavo varovana. Človeku, ki se je  v 
zadnjih dveh desetletjih – kot eden izmed dveh ali treh ljudi iz Slovenije – izobraževal v 
Sloveniji in predvsem zunaj nje v specializiranem zgodovinskem polju zgodovinske 
antropologije, pač vse to prihaja na misel, ko razočaran nad nedemokratičnimi postopki 
svojega predstojnika preverja strategijo njegovega delovanja v zadnjih nekaj letih, medtem ko 
ga je ta, filozof-teolog (ali narobe) po izobrazbi, na zelo vprašljiv način vrgel iz službe. 
Natančneje, v skladu z zapovedano »kadrovsko racionalizacijo« vodstva UP FHŠ se je – ne da 
bi trenil – znebil treh ključnih ljudi na Oddelka za antropologijo.
Vodstvo UP FHŠ v zvezi z »nepodaljšanjem pogodb« 35 sodelavkam in sodelavcem UP FHŠ 
razen občega sklicevanja na »krizo«, »finančno vzdržnost«, »kadrovsko racionalizacijo« UP 
FHŠ in domnevno »finančno oškodovanost« s strani ministrstva, ni podalo nobenih 
argumentov. Lenart Škof pa ni le predstojnik Oddelka za antropologijo, ampak je tudi del 
vodstva UP FHŠ (je prodekan za študijske zadeve), zato je za nezmožnost vodstva – bodisi 
zmanjšati finančni dolg UP FHŠ dolg bodisi pridobiti finančno suverenost UP FHŠ – nedvomno 
bolj odgovoren kakor jaz. Če pustim vnemar to, da je tudi etična in akademska dolžnost 
predstojnika sleherne znanstvene skupnosti, tako tudi univerzitetnega oddelka, to, da jo/ga 
ščiti pred razsulom, kar se v primeru Oddelka za antropologijo UP FHŠ ni zgodilo, potem je 
najmanj, kar bi od predstojnika pričakovali, da bi zato, ker bodisi ni bil zmožen, bodisi ni hotel 
zavarovati interesov četrtine članov oddelka, častno odstopil, kar se, kakor vemo, ni zgodilo. 
Zato sem z velikim začudenjem v že omenjenem članku Škofa v Pogledih časnika Delo 
prebrala, kako si cerkev, »želi demokratično skupnost prek pričevanj in delovanj kristjanov 
povezati v občestvo, da bi se kakor v duhu evharistične skrivnosti povezali med seboj in dobili 
navdih vsak za svojo pot k svetosti osebnih življenj: bodisi kot drobno gesto govora ali 
delovanja, ki jo vsakodnevno izražamo v razmerju do drugih, ali pa kot pot solidarnostnega 
delovanja v dobro kake skupnosti«. Mar Oddelek za antropologijo UP FHŠ, ki ga vodi avtor 
omenjene sentence in iz katerega je nekorektno pomagal »vreči na cesto« dve sodelavki in 
enega sodelavca, ni skupnost, vredna »drobne geste govora ali delovanja«, »solidarnosti«? 

Pa si poglejmo zdaj Škofove »antropološke« objave, naposled me dopis odvetniške pisarne 
bremeni, da odvetnikovi stranki »očitam klientelizem [? – op. T. K.], nekompetentnost, 
nestrokovnost, neupravičeno prevzemanje izobraževalnega dela«. Lenart Škof, navaja 
Wikipedija, je »objavil dve znanstveni monografiji«. Prva je Sočutje med religijo in filozofijo: 
pot k Schopenhauerjevi etiki sočutja (izšlo pri Založbi Družina, 2002). Antropologija? Pri 
konfesionalni katoliški založbi? Druga nosi naslov Besede vedske Indije (Nova revija, Ljubljana, 
2005). Občudovanja vreden je ta prvi prevod, kolikor je narejen z znanjem izvirnega jezika, o 
tem ni nobenega dvoma. Seveda pa gre za prevod religioznega teksta. In zgolj zaradi tega, 
ker tematika ni evropska, seveda še nima nič opraviti z antropologijo. Antropologija, kakor 
se je izoblikovala v zadnjem stoletju, je laična znanstvena disciplina z zelo jasno 
opredeljenim objektom in nenehno preverjanim konceptnim aparatom. Ne le njena 
umestitev v laični izobraževalni sistem, ampak tudi sam njen nastanek je povezan z 
oddelitvijo od konfesionalnih družbenih in mentalnih praks. Sekulariziran habitus ji je, 
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če hočete, inherenten. Nevzdržno je pisati konfesionalno ali religiozno afirmativno in se 
predstavljati kot antropolog. Konfesionalna afirmacija je mogoča zgolj v okviru »teološke 
antropologije«, ki pa je veja teologije (ne antroplogije!). To pomeni, da je njen pojav mogoč le 
v okviru striktno religioznih, denimo krščanskih (katoliških), nikakor ne laičnih izobraževalnih 
institucij.
  
Nadaljujmo. Avtor se lahko pohvali (v krogu, ki ga te teme zanimajo) tudi z uredniškim in 
prevajalskim delom spisov filozofa Rortyja (LUD Literatura, Ljubljana, 2002), z urejanjem 
zbornika o ameriški filozofiji religije (Nova revija, Ljubljana, 2005) in še nekaj zborniki, 
pretežno s filozofsko ali filozofsko-religijsko vsebino. Med vsem naštetim bi komaj lahko našli 
kaj antropološkega, če z antropologijo merimo na to, kar smo opredelili: to je na pertinentno 
laično znanstveno disciplino, ne pa na »teološko antropologijo«. V zadnjih nekaj letih se Škof 
bolj intenzivno ukvarja z medkulturnostjo, a, pozor, tudi to ni temeljna znanstvena disciplina, 
ampak problemsko polje, ki je vrh tega pri številnih avtorjih in avtoricah nekritično 
obremenjeno s političnimi in drugimi ideologijami. Med znanstvenimi članki najdemo največ 
takih, ki problematizirajo filozofski pragmatizem, medkulturnost, etiko, solidarnost, milost, 
vero, indijsko religijo, vprašanja božjega. Ne želim biti popolna, še manj izključevalna, 
prikazati želim razpon zanimanj Lenarta Škofa in njegovo epistemično podlago. Tu se bom 
ustavila. O Škofovih kompetencah za znanstveno (ne konfesionalno!) antropologijo v tej kratki 
raziskavi nismo našli domala nič.

Kako je pa s projekti? Ali kolega, ki ga premerjamo, da bi razumeli njegove antropološke 
kompetence, vsaj raziskuje na področju in s ključnimi (laičnimi) antropološkimi referencami ter 
s pojmovnim arzenalom znanstvene in ne konfesionalne antropologije? Ažurni angleški CV nas 
pouči, da trenutno vodi mednarodni bilateralni projekt Eko-feministične teologije in sodobne 
ekološke krize (projekt poteka skupaj s Claremont School of Theology, USA), vodil je še 
projekte, povezane z medkulturno filozofijo, demokracijo, institucijami svobode ipd. O 
povezavah cerkvenega občestva in demokracije ter notranji demokratizaciji cerkve na 
konfesionalen način govori tudi v članku v Delovih Pogledih. Tudi na nacionalni ravni njegove 
raziskave niso povezane z antropološkimi tematikami, pač pa z etiko do živali in trajnostnim 
razvojem ter s pragmatizmom in medkulturnostjo.

Tako pridemo do domala edinega področja, kjer se pri Lenartu Škofu sistematično uporablja 
beseda »antropologija«. To je na UP FHŠ, kjer od leta 2004 predava »Antropologijo religije« in 
»Antropologijo azijskih religij«. Kaj je vsebina teh predavanj, ne vem, a me za tukajšnje 
potrebe tudi ne zanima. Toda, komaj v Škofovem CV odkrijemo dve antropološki sintagmi, 
spet najdemo (predstavitev na spletni strani UP ZRS), da je bil »docent za zgodovino religij«, 
kar pomeni, da njegova znanstvena habilitacija ni (bila) antropološka. Kako naj se orientiramo 
v tej zmešnjavi denominacij, od katerih vsaka pelje v drugo smer? 
Ker pri Lenartu Škofu nismo našli nobenih antropoloških objav ali raziskav, bi potemtakem 
moral cikel predavanj (ali celo le naziv cikla predavanj – ne da bi človek skozi angažmaje, 
dejavnosti in naposled tudi pisna dela izkazoval permanentno zanimanje za določeno temo ali 
celo disciplinsko področje) zadoščati za pridobitev antropoloških kompetenc, ki so potrebne za 
človeka, ki vodi nekonfesionalno znanstveno antropologijo na laični fakulteti? Tako je naposled 
vprašanje, ki ga tale kratka raziskava odpira, dejansko bistveno širše od izhodiščnega. 
Vprašanje zadeva samoopredelitev akademskega habitusa UP FHŠ in UP ZRS: Kakšen je lahko 
institucionalni okvir, v katerem že cikel predavanj oz. naslov cikla predavanj nekoga zadošča 
za pridobitev visoke kompetentnosti, kakršna naj bi bila potrebna za predstojniško funkcijo 
univerzitetnega oddelka? Kako je z laičnostjo in posledično z intelektualno koherenco 
institucije, na kateri g. Lenart Škof predava predmet z naslovom »Uvod v teologijo« (!)?

Morebiti pa gre pri vsem skupaj, kar zadeva Škofovo delovanje, vendarle za »teološko 
antropologijo«? V enciklopediji znanstvene antropologije, ki jo najdete v knjižnici UP FHŠ in v 
Srečku Vilharju, Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (Routledge World Reference, 
London & New York, 1996 – izšla je v treh ponatisih, uredila sta jo Allan Barnard in Jonathan 
Spencer, souredniki so antropologi svetovnega ranga Maurice Bloch, Ralph Grillo, Signe 
Howell, Marshall Sahlins) med disciplinskimi polji »teološke antropologije« seveda ne boste 
našli – in še bi lahko naštevali. Na Wikipediji je pod geslom »Theological anthropology« 
pojasnjeno, da gre za »vejo teologije«, ki se v »teološkem kontekstu običajno omenja 
preprosto kot antropologija«. Lenarta Škofa opominjam, da »antropologija« na UP FHŠ (za 
zdaj) ni uporabljana v teološkem kontekstu, zato delovanje in pisanje v konfesionalnem 
registru, če naj bo minimalno korektno, potrebuje ustrezen kvalifikativ. V tej in v teologiji 
nisem kompetentna, bi pa prosila Škofa, da se, če gre za to, drži pravih naslovov, da ne bo 
zmede. (Tako korektnost najdemo npr. na Faculté de Théologie v Lillu, kjer je v programu več 
predmetov »teološke antropologije«. Seveda pa so znotraj teološke fakultete in ne v okviru 
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državnih laičnih fakultet.) O teologiji kot disciplinskem polju ne mislim nič slabega, pravzaprav 
je to polje povsem zunaj mojih zanimanj. Želim pa in kot državljanka laične države tudi 
zahtevam, da se učitelji v univerzitetnem polju držijo svojih kompetenc. Kakor jaz ne posegam 
v teološko antropologijo, tako pričakujem, da se teologi ne spuščajo v polje laične 
antropologije oz., kolikor se že podajo na teren, o katerem nimajo objav in zelo malo vedo, 
potem je pošteno, da vsaj korektno razkrijejo svoje konfesionalno mesto izrekanja.  Temu, da 
se držiš svojih vednostnih, konceptnih in epistemičnih koordinat ter kompetenc, se reče 
znanstvena etika oz. pertinenca. 

Povzemimo. Bolj, ko skušamo razumeti, kaj je temeljno disciplinsko polje, s katerim se Lenart 
Škof ubada, težje je to storiti. Po najvišji stopnji izobrazbe je teolog, po vokaciji je, kakor 
kažejo njegove samoopredelitve, filozof, po epistemologiji, ki jo lahko deduciramo iz raziskav 
in bibliografije, je status njegovega izjavljanja konfesionalen. Popolnoma jasno je, da 
antropoloških nazivov skozi stopnje izobraževanja ni prejemal, z enako gotovostjo vidimo, da 
nima posebno veliko sekulariziranih znanstveno-antropoloških objav, v katerih bi se njegova 
pozicija izjavljanja dvignila na zahtevno raven znanstvenega duha (po Bachelardu) in zapustila 
verovanjskost. Očitno je tudi, da je zahtevnega (nekonfesionalnega) antropološkega 
instrumentarija vsaj v njegovih objavljenih monografijah bolj malo, nekaj ga je sem ter tja 
morebiti zaslediti v člankih. 
Zaenkrat še živimo v laični državi, državno šolstvo je laično in ne konfesionalno (z izjemo 
Teološke fakultete). Ponavljam, da me Lenart Škof kot oseba ne zanima, kot moj predstojnik 
na Oddelku za antropologijo na laični instituciji UP FHŠ pa je dolžan spoštovati laično disciplino 
antropologije, za katero, videli smo, nima upoštevanja vrednih referenc. Tožiti kolegico zaradi 
tega, ker je skušala opozoriti in zdaj tudi nekoliko konsistentneje pojasniti divergenco med 
»znanstveno antropologijo« in »konfesionalno antropologijo«, ki je Lenart Škof, zdi se, ne 
zaznava in ne spoštuje, je malovredno dejanje.

3. Glede »zasedanja predmetov in vsebin« pa le tole pojasnilo. Moja izjava na tiskovni konferenci 
je izhajala iz zapisnika 10. redne seje Senata UP FHŠ z dne 24. 9. 2009, kjer je bil med drugim 
govor o nekaterih spremembah v okviru študija filozofije na UP FHŠ. Kar sledi v navednicah, 
navajam po tem zapisniku (točka 2): »A. Erjavec je pri obravnavi sprememb študijskega 
programa prve stopnje Filozofija izpostavil spremembo imena predmeta 1. letnika, in sicer 
»Filozofija zgodovine« v »Filozofija zgodovine z uvodom v marksizem«. Po njegovem mnenju 
je ime novo predlaganega predmeta problematično oziroma zavajujoče, zato predlaga, da se 
na primer pri literaturi predmeta dodajo dela, ki argumentirajo "marksizem". L. Škof je sprejel 
pripombo kot vmesno in predlagal, da se v nadaljevanju postopka zadeva ponovno pregleda in 
morebiti dopolni.« Med sklepi senata iste seje je navedeno še, da se »naziv študijskega 
programa 1. stopnje "Filozofija" spremeni v naziv "Sodobna kritična teorija in filozofija"«; da se 
»spremenijo temeljni predmeti 1., 2. in 3. letnika filozofije, tako da se: ime predmeta 1. letnika 
"Filozofija zgodovine" preoblikuje v "Filozofija zgodovine z uvodom v marksizem" in da se »v 3. 
letniku predmet "Medkulturnost in družbena teorija" nadomesti s predmetom "Refleksivna 
družbena znanost"« (sklep omenjene seje št. 21). Sapienti sat! 
Kdo so nosilci/nosilke predmetov, ki so jim lani s sklepi senata UP FHŠ spremenili ime, ni lahko 
ugotoviti, saj UP FHŠ v informativnih knjižicah zelo selektivno navaja nosilce in nosilke 
predmetov, kar je problem per se. Ne bom niti preverjala aplikacije oz. transformacije teh 
sklepov v zadnjih desetih mesecih, saj mi zadošča ekspanzivna smer, v katero se je podala 
ožja ekipa filozofije UP FHŠ z omenjenimi sklepi, ki jih je senatu predal Lenart Škof. Prav tako 
ne bom ponovno pretresala bibliografij članov in članic Oddelka za filozofijo UP FHŠ, njihovih 
raziskav in angažmajev na področju marksizma, bourdieujevskih študij in kritične družbene 
teorije, ki so jih ali naj bi jih objavili v zadnjem desetletju in bi bile brez nadaljnjega potrebne 
za kompetentno izvedbo omenjenih predmetov. Naj to naredijo tisti, ki jih to zanima (sestavo 
oddelka najdete tule: http://www.fhs.upr.si/sl/organiziranost-fakultete/pedagoski-sodelavci/po-
oddelkih). Meni je mogoče, kakor tudi na tiskovni konferenci, zgolj verjeti na besedo, da teh 
kompetenc tam navedeni nimajo (mimogrede, med petimi navedenimi sta dva doktorja 
teologije in ena doktorica psihologije). Upam, da iz teh dejstev (s pogojem, da je spletna stran 
UP FHŠ, od katere smo naposled odvisni vsi, vendarle bolj kredibilna kakor res gestae vodstva 
UP FHŠ) ne bo izvirala spet kakšna grožnja s tožbo. 

Upam, da bodo ta dopolnila k članku Andraža Gombača podala celovitejšo informacijo o 
predstojniku Oddelka za antropologijo UP FHŠ dr. Lenartu Škofu in mu ohranila dobro ime 
tam, kjer si ga zasluži. 

Dr. Taja Kramberger
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K obtožbam Draga Braca Rotarja:

1. Iz  prikaza mojih  izjav  v  poročilu  Andraža  Gombača ne izhaja  nič,  kar  bi  omogočalo  javno 
prepoznavo g. Lenarta Škofa – pri grožnji s tožbo gre pač za poskus, enak tistemu, katerega 
žrtev je te dni Predrag Matvejević. Če se g. Škof počuti prizadetega, s poškodovanim ugledom 
in  z  umazanim  imenom,  je  to  morebiti  obžalovanja  vredno,  vendar  je  povezavo  med 
neoliberalizmom in teološkim pohodom nad laične predmete na javni univerzi na eni strani in 
seboj na drugi  strani  vzpostavil  kar sam. Nemara pa si g. Škof želi svetovno publiciteto in 
ugled g. Pešorde?  Sicer pa soglašam s pojasnilom dr. Taje Kramberger v zvezi s teološko 
zadevo na FHŠ.

2. V zvezi s »klasičnim neoliberalnim postopkom« in vlogo RKC za začetek napotujem na knjigo 
Naomi Klein, Doktrina šoka, tam je – po logiki, ki jo je sam vzpostavil – g. Škof neprimerno bolj 
apostrofiran kakor v navedku moje izjave.

3. Sprašujem  se,  ali  je  g.  Škofu  dovoljeno  odpuščati,  degradirati  in  drugače  sramotiti  in 
eksistenčno  ogrožati  npr.  redne  profesorje  ali  docente  ali  asistente,  »izobražence,  ki  se 
aktivno udejstvujejo na akademskem področju« in ki so »v svoje usposabljanje in akademsko 
izobrazbo vložili veliko truda ter časa,« in skrbno paziti, da se tega ne vidi. Ko to nekdo opazi 
in pove, mu to po vsem videzu pri priči umaže ime, poškoduje ugled in prizadene osebni in 
profesionalni ugled.

Red. prof. dr. Drago Braco Rotar
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