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-v spomin Kostji Planincu



Društvo Novi dijak, rado krajšano z nodi, je skupina gim-
nazijcev, ki povezuje dijake različnih slovenskih gimnazij v 
družbenokritičnosti in kreativnem izražanju. Naša zgodba 
se je začela leta 2012 s prvo številko na spletu. Po razširit-
vi društva se je nodiju pridružilo še več mladih ustvarjal-
cev, skupaj pa smo januarja letos izdali prvo tiskano šte-
vilko, v kateri smo se ozirali predvsem na nedavne upore 
in iskali sveže alternative. Iskanja novega in boljšega dija-
ka, ter člana družbe nasploh, smo se držali tudi ob prire-
janju prve od mnogih zastavljenih kulturnih poslastic, ko 
smo pozimi v KUD-u pripravili tudi sproščeno debato vseh 
prisotnih in razglabljali o skupni prihodnosti. Z zanosom 
nadaljujemo z medgimnazijskim sodelovanjem in daje-
mo glas mladi generaciji v širšem družbenem kontekstu.  
Skupaj ustvarjamo novega dijaka.
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Kako pravzaprav razumeti generacijo današnjih najstnikov? Kako razumeti generacijo ..., ki 
ima na videz vse, kar bi si lahko zaželela? Ima razmeroma urejene razmere doma (ne da bi 
posploševali), velik srednji razred, še kar soliden šolski sistem, veliko časa … Zaradi mirnega 
okolja si lahko brez težav privošči, da se posveti samo sebi. 
Če odmislimo zadnjih šestdeset let, nista v Evropi minili niti dve leti, ko se ne bi ena od velesil 
odločila, da si z nekom skoči v lase. Če odmislimo zadnjih šestdeset let, bi nas bila večina ne-
pismenih ali pa slabo pismenih. Bili bi si enaki v revščini. Šele po drugi svetovni vojni je sledilo 
obdobje miru. Prvič v zgodovini človeštva ni bilo več lastno preživetje v prvem planu, za živl-
jenjske potrebe pa poskrbljeno – življenje je postalo ena velika izbira napram bolj intuitivnemu 
in vodenemu načinu prejšnjih generacij. Mislili smo lahko nase, od tega kaj bomo oblekli, kje 
bomo jedli, kaj bomo naredili s svojim življenjem. Lagodje, ambicije, lasten osebni razvoj; s 
socialno Evropo so prišle zmerne plače in pravice, o katerih se tekom zgodovine skorajda ni 
govorilo. Naše sanje so se lahko udejanile. Začeli smo: misliti študij, misliti fenomene, misliti 
napredek. 
Ja, misliti na napredek. Vendar ne na napredek, na tisti zmerni napredek z oprezajočim in 
zmernim korakom, ne na tistega, ki se ustraši lastne potrebe po obrtniškem izdelku. Ker 
opreznost je stanje telesa v pripravljenosti, je telo v pričakovanju negativnega in bolečega. 
Opreznost je stanje, ki verjame, da varnost ni samoumevna. Pozabili  smo na nevarnost, ki jo 
s svojo iznajdljivostjo in produktivnostjo predstavljamo sami sebi in družbi, ki smo jo zgradili 
skozi tisočletja in na katero smo lahko ponosni, saj so se do tega trenutka  zmernost, strmenje 
k miroljubnemu razreševanju konfliktov in čut za sočloveka iz generacije v generacijo le krepili. 
Pozabili smo na nevarnost, ki jo prinaša prehuda želja po napredku. O napredku smo začeli 
misliti le v odnosu do lastnega ugodja in lastne prevlade nad nekom ali nečem – in ne več v 
odnosu do skupnosti. 
Za lagodje pa se zdi, da vedno bolj poka po šivih, ekonomski balon je počil. Čas je bil, da 
smo začeli razmišljati o svetu, ki niti iz pragmatičnega vidika ni več smiseln. Razmislek je 
na točki, kjer smo, nujen, in čas je zanj – ker na žalost vse bolj velja, da je avtoriteta tista, ki 
prikroji podobo ustvarjalnosti; vse bolj velja, da so pravila igre določena, da si na tem svetu 
konkurenčen le, če si najboljši, da lahko vsak postavi ceno čemurkoli, da ima na tem svetu 
ceno vse, o ideologijah in doktrinah pa je govora le med prepirom o tem, kako ceno pravilno 
postaviti. Na tem svetu je »nacionalni interes« več kot kultura, domovinski čut več od državlja-
na, holandski paradižniki več od naših, Hannah Montana več od Hvala za Sunderland, facebook 
več kakor kava, pehanje za rezultati več od denarja … In lepota? Lepota je v šminki, eyelinerju 
in pudru. Zdi se, da živimo le za našo medijsko persono. Kako torej zarisati resnične poteze 
današnje generacije? Kako opisati generacijo, ki lasten razvoj pogojuje z načinom življenja, ki 
ponuja vse, a ne da ničesar? 
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Take it moment by 
moment and you 

will find we are all 
bugs in amber
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Počnite to, kar počnete vsak dan… delajte se, da ste tisto, kar niste, da boste predstavljali 
tisto, kar ste. Igralci. Vsi ste samo igralci. Skrivate se pod pretenzijo, da bi ugajali ljudem. Vsak dan 
si nadanete masko, ki jo shranjujete v nočni omarici ob postelji. Za koga? Zakaj? Zato, zato ker tisto, 
kar ste, ni dovolj. Ni dovolj, da bi navdušili. Nihče ne mara gledati povprečnežev. Nihče. In ravno zato 
si ne upate biti povprečni, ker si ne upate izstopati. Paradoks? Morda, a kdaj ste si nazadnje upali biti 
povprečni, kdaj ste si nazadnje upali priznati, da ste povprečni? Kdaj ste si nazadnje sploh sneli masko 
pred spanjem; ali ste enostavno pozabili, da jo sploh še nosite? Se vam je že uležala? Se vam popolno-
ma prilega? Se vam je spojila s kožo? Je že vaša koža? Še razmišljate kot vi ali razmišljate kot maska? 
Čestitam, poosebili ste vlogo, zdaj pa se je poskusite znebiti. Ne zmorete, oklepa se vas, odvisna je od 
vas in vi od nje. Ste vaša vloga. Ali je vaša vloga vi? Ne znate se kontrolirati, ne igrate več vaše vloge, 
vaša vloga igra vas.
     Vabljeni ste na avdicijo. Od vas zahtevajo, da ste, kar ste. Veliko težje je, kot si mislite… vam bo uspe-
lo? Si upate biti povprečnež? Seveda ne, zato boste povprečneža zaigrali. Samo ena članica je v komisiji. 
Ime ji je družba. Vam jo bo uspelo preslepiti? Ali pa boste pogrnili na celi črti in postali izobčenec, 
outsider? Bomo videli po oglasih.
     Čestitamo, sprejeti ste bili v Théâtre du Monde. Ste član elitne skupine samo sedmih milijard ljudi, ki 
so tako nadarjeni kot vi. 
    Poglejte okoli sebe. Kaj vidite? Ljudi? Ne, igralce vidite, soigralce, ki skupaj z vami soustvarjajo ta 
čudoviti teater, ki mu pravimo svet.Pojdite v gledališče in se nasmejte, zjočite ali ostrmite. Ne zaradi 
situacije, ki bi vas do tega spravila, ampak zaradi gole resnice, ker boste v vlogi na odru prepoznali 
svojo vlogo.
Torej smo dorekli, da igrate, da ugajate drugim in verjetno tudi jim, vsaj nekaterim. Zato bi zdaj bil že 
čas, da se vprašate, ali ugajate sami sebi? Ker če ne ugajate sebi, če igrate samo za druge, potem ne 
igrate, temveč glumatite. Kljub temu, da vloga igra vas, mora črpati iz vas in ne iz sebe. Samo tako boste 
prepričljivi in boste v svojem pretvarjanju uživali tudi sami in vam bo vseeno, ali se vas je polastila 
vloga, kajti kaj je pomembnejše od tega, da uživate v tem, kar delate? Zato nadaljujte. Igrajte, ampak 
zares igrajte. In ko boste zares igrali, boste lahko samokritični. In le s samokritiko lahko ločite igralca 
od povprečneža v sebi in vzpostavite mejo ter končno snamete masko. Nihče vam ne bo zameril, če ste 
povprečni, če boste, ko igrate, zares igrali in ne glumatili.
     Ne pretvarjajte se, bodite. Bodite igralci in bodite povprečneži. Še najbolje bo, da se danes ne igramo 
igre. Danes si dovolimo biti povprečni.

Igrajmo se igro.

besedilo: Urban Kuntarič
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Kdo smo, kaj smo, katere izkušnje nas 
oblikujejo in podobna vprašanja so že 
od nekdaj temelj iskanja identitete oziro-
ma njenega izvora. Lahko bi rekli, da se 
z njimi vsaj enkrat v življenju spopade 
vsak človek, kajti, ko ugotovimo kdo smo, 
postane rešena ena izmed večjih ugank 
življenja. Navsezadnje ni zastonj nad vrati 
preročišča v Delfih pisalo: Človek, spoz-
naj samega sebe. Vendar  identiteta člove-
ka presega pojem spoznanja. Veliko bolj 
interesantno je vprašanje kaj jo sestalvlja 
oziroma kaj jo bolikuje. Tu nastopi polje 
mnogih definicij, številnih razprav 
in tekstov. Za potrebe članka, se 
bom osredotočili le na dve kompo-
nenti: izkušnje in želje. Smo kar si 
želimo in smo, kar se nam zgodi. 
Če želimo biti aktivni, delujemo, se 
hraniti, kupimo hrano in tako dalje. 
Oblikovanje želja je osnovni človeš-
ki princip, ki nam daje lastno integ-
riteto in samostojnost. Ohranja nas 
recimo temu svobodne, neodvisne. 
Lahko si želimo in lahko stvari 
uresničujemo. Seveda pod pogoji, 
katere postavlja zunanji svet.
Vsako še tako ohlapno definicijo 
je potrebno postaviti v okvir, tu nastane 
problem. Identiteta ni več v celoti os-
ebnostni pojem, kot tudi ne pojem teo-
retskega raziskovanja. Vse bolj nad njo 
pridobiva monopol kapital. Namreč kdor 
ugotovi, kaj te definira, te lahko oblikuje 
kot plastelin. Težnja po tem je prisotna v 
družbi že od nekdaj, najvidnejši primeri 
so seveda totalitarni in avtoritarni sistemi. 
Vendar je bistvena razlika v tem, da si le 
ti poskušajo zagotoviti svojo večno (nad)
vlado. Kapitalizem apetit po vladanju 
ohrani, a namesto represije uporablja bolj 
prikrita sredstva.
Smiselno vprašanje, ki sledi je seveda, do 
katere mere smo v svoji identiteti sploh 
avtonomni? Izkušnje so del le te, a na njih 
ne moramo vplivati tako, kot lahko na žel-
je. Izkušnje, kot bodo v svojih omejitvah 
tudi želje, so vedno pogojene z zunanjim 
svetom. Kaj se zgodi, ko postanejo njemu 
absolutno podrejene?
Za začetek smo generacija, ki se bo morala 
sprijazniti s slabšo kvaliteto življenja, ki se 
bo morala podrediti primanjkljaju želja, 

Kdo smo, kaj kupujemo,  
kam želimo? besedilo: Miha Sterle

še huje, le tem se bo morala odreči.  Kar 
je značilno za vsako generacijo krize je, 
da se mora sprijazniti s pomanjkanjem v 
najširšem smislu neesencialnih dobrin. 
Potrebe bomo morali zmanjšati, naše živl-
jenje bo v povprečju slabše. Živimo oziro-
ma bomo živeli v večnem strahu za lastni 
obstoj, torej službo, izobrazbo, zdravstvo 
etc. Ob prisotnosti njega smo vedno bolj 
podrejeni. Status quo se ohranja skozi 
konstanten strah, za katerega je potrebna 
le ekonomska nestabilnost, če želite ekon-
omska represija. Če tehtnico torej držimo 

v natančnem ravnotežju niso ljudje zado-
sti obupani, da bi se borili, hkrati pa ne 
zadosti zadovoljni, da bi si lahko privoščili 
alternativo.
Podobno a veliko učinkovitejše delu-
je oglaševanje. Tu se ne gre za represijo, 
a za ustvarjanje neobstoječih želja, torej 
ravno obratno. A dejstvo je da  oglaševan-
je zmore le določeno mero sugestije, kaj 
nam bo omogočilo storiti naslednji korak 
in seveda, kaj leži pred njim. 
Oglaševanje se bo redefiniralo, seveda po 
željah kapitala. Cilj je, da namesto svojih 
želja postanemo podrejeni željam nekoga 
drugega. Ne le deloma, popolnoma. Ust-
varjamo distopični svet, v katerem iden-
titeta postane le razlika v genskem zapisu 
posameznika.
Identiteta postane pojem skupnega vsem. 
Zato smo postali generacija instant užit-
kov, zavrženih lastništev, velikih oči in 
majhnih trebuhov. Kajti naša identiteta ni 
naša. Je ustvarjena. Imamo možnosti za 
manevriranje po ozkem koridorju oseb-
nosti. Kaj bomo postali, kako bomo živeli, 

se nas ne tiče. Želje postanejo vodilo, če so 
umetne postane vodilo potrošnja. Seveda, 
v najvišjem interesu ustvarjalca umet-
nih želja je seveda lastna korist, katera se 
definira skozi zaslužek. 
Morda banalen a še kako resničen prim-
er je ženska lepota. Če se ozremo nazaj 
v zgodovino ugotovimo, da je bila lepota 
(zunanja), vedno kategorija stremenj, ali 
zaradi osebnostnih, družbenih, primarno 
pa seveda nagonskih razlogov. Lep primer 
tega je steznik. Skozi zgodovino je v tre-
nutku postalo moderno imeti ozek pas in 

pripomoček za doseg le tega je bil 
steznik. Z njim so ženske postale 
lepe in zaželjene. Steznik je torej 
pripomoček k pridobivenju lepote. 
Le ta pa sama sebi ni pogoj. Kako 
so današnji časi drugačni? Pogle-
jmo naprimer žensko. Da, še ved-
no obstaja standard lepote a se je 
očitno spremenil. Danes ne štejejo 
več pripomočki, kateri so masovno 
uporabljeni ravno iz istega razloga. 
Lepota je postala esencialna. Ali si 
se z njo rodiš ali pa ne. Masovna 
prodaja ličil in makeupa nakazuje le 
na to, da je ideal postal tako opevan 

in težko dosegljiv, da smo zanj pripravl-
jeni prodati skoraj vse. Zapraviti denar 
torej. Sama lepota je torej pogojena sama 
s sabo. Ali si lep ali nisi, če nisi je tvoja 
naloga narediti vse, da se približaš idealu z 
reklamnih pleakatov. Steznik pa te je prib-
ližal le nekemu idealu, katerega obstoj ni 
bil absolutno pogojen.
Tako s kombinacijo strahu in dobro 
namišljenih želja postane identiteta člove-
ka kot individuuma nepotreben pojem, 
saj je vsem znana. Se bomo skozi pot tega 
zavedali ali bomo le hoteli čim bolj izs-
topati in hkrati postajati isti. Dejstvo pa 
je, da so dogodki, ki sledijo v naslednjih 
desetletjih ključni, ne le za dojemanje sve-
ta in družbe, predvsem za dojemanje nas 
samih. 
Vprašanje, ki se poraja na koncu je seveda 
kje se nahajamo? V zlati sredini, kot ved-
no. Če se spomnimo Dickensa mož se s 
prsti drži za skalo nad prepadom. Ali bo 
padel v globino in umrl ali pa se bo pote-
gnil na vrh ter dočakal rešitev ostaja skrito 
za piko.

Identiteta postane pojem 
skupnega vsem. Zato smo 
postali generacija instant 
užitkov, zavrženih last-
ništev, velikih oči in majh-

nih trebuhov. 
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Idleness je najbrž ena izmed bolj para-
doksalnih angleških besed, ki normalno 
označuje lenobo, brezdelje, mirovanje, pa 
ji v slovenščini ni najti ustreznice s prim-
erno konotacijo. Morda se ji še najbolj 
približa brezdelje. Brezdelje pa ni ses-
tavljeno iz ničnega početja, ampak ravno 
nasprotno; takšno početje je najbolj pod-
cenjeno v dogmatičnih okvirih izmozgane 
moderne družbe. Je čas, ko ne delamo in 
je čas za nas same.
 Veliko je bilo povedanega v prid delu, v 
prid marljivosti in pridnosti - dosti up-
ravičeno, veliko je tudi pogosto spregle-
danih traparij. Delo omogoča uresničenje 
človeške volje, je sredstvo za izpolnitev 
naših želja in orodje za manevriranje 
družbene organizacije. Naše ideje potre-
bujejo kanal, da razvijejo svoj potencial in 
z izvedbo (z delom) šele oživijo in pride-
jo iz polja čiste abstrakcije. Delo človeka 
napravi človeka, dobro delo pa pogosto 
v zlatem rezu napravi kredibilnega in 
zanesljivega človeka. Ta članek ni kritika 
dela (čeprav se tako zdi na prvi pogled), 
kvečjemu hvalnica pravega dela - saj je 
tega vedno manj. Živimo v času novega 
dela, to je alienacije od izvora predmetov, 
od katerih smo po eni strani vedno bolj 
odvisni, po drugi pa smo do tega, kako 
so nastali in kako delujejo, vedno bolj 
pasivni. Fizično delo in osnovne veščine 
preživetja so znanstvena fantastika, nekaj 
kar zagovarjajo glupi klerokonservativ-
ci. Mi liberalci polni intelekta se raje ne 
matramo s pripravo hrane, če imamo čez 
cesto ready-made Spar hladilnik ali bu-
rek. Pralni stroj le jemlje prostor in zakaj 
bi znali popraviti luč? Za to pa ja imamo 
ljudi. Tako se je danes pojavil problem 
navideznega dela, kjer birokracija dela 
birokracijo. Kjer Goldman Sachs podvoji 
svoj dobiček, ne zaradi dela, temveč zaradi 
samoinflacije - kot kojot, ki teče nad pre-
padom, dokler ne pogleda dol. 
Ne živimo več v sebi, kljub poplavi infor-
macij in neskončnih možnosti smo le bolj 
dojemljivi za družbene nesmisle, živimo 
le za videz življenja in ne življenja samega. 
Zato pišem ta članek. Ker se ne najde do-
sti tistih, ki bi hvalili oni zares pomemben 
del človeka; notranji doživljaj, kateremu 
je zunanji svet le vpliv in ga v neskladju 

Delo dela delo
besedilo: Jaka Gerčar

O tem, kako v praznem delu 
izgubljamo samega sebe.

Arbeit  
macht  
arbeit.
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s splošno zahodno miselnostjo ne deter-
minira. Že po tisti znani Platonovi pris-
podobi z jamo je razumeti materialni svet 
le kot podobo idej. Videz teh pa lahko 
hitro prelisiči ljudi.  Naša edina prava res-
ničnost  pa je naš umski svet, kjer resnico 
spoznamo šele, ko se osvobodimo svojih 
predhodnih mnenj oz. senc, ki so na nas 
padle z vzgojo. Z drugimi besedami: mi 
ne živimo v svetu, živimo v naši predstavi 
o svetu. 
 Dandanes se je oblikoval splošen prezir 
do človeka, ki s kozarcem vina pri komol-
cu ležeč na pašniku brezčasno in brezskrb-
no strmi v nebo, ali pa v kafiču blizu šole 
bere dobro knjigo, namesto da bi si kot os-
talih trideset sošolcev za klopjo zapisoval 
suhoparne podatke o endoplazmatskem 
retikulumu. Nemara pozabljen je užitek 
preživljanja časa s samim seboj, pogov-
arjanja in poigravanja s svojim intelek-
tom - vse bolj postavljamo osebni smisel 
zunaj nas samih. Življenjski nauki, ki 
nam jih zapoveduje družba, predvidevajo 
ambicioznega človeka, ki se bo po svojih 
zmožnostih, ali celo preko njih, zgaranih 
lic boril za preživetje, si bo v ranih letih 
zaželel velike hiše in zato študiral knji-
go na knjigo, dokler ne bo kot zdravnik 
ali pravnik preživel svojih dni in noči v 
velecenjeni službi z zagotovljeno dobro 
penzijo in zobozdravstvenim zavarovan-
jem za svoja dva otroka. Prevladuje ideal 
uspešnega money-jaka, ki je bogat, druža-
ben in lep, premaguje konkurenco in si 
pridobiva vedno višji položaj v družbi - 
takega, ki mu služba predstavlja namen 
in izpolnitev življenjskega poslanstva. Tak 
človek na poti do svoje izpolnitve pozabi 
živeti, stremi k nedosegljivim nebesom. 
Toda kdo je rekel, da so nebesa le ena? 
Življenje vendar ni le boj, za nas ima ve-
liko dobrega in lepega, če si lepo in dobro 
tudi vzamemo. 
Napačno vrednotenje dela nam je nako-
palo veliko nesreče, konec koncev tudi 
veliko zdravstvenih težav, ki so povezane 
s posledicami obsedenosti z doseganjem 
uspeha in deloholizmom.
 Toda, od kje izvira ta kvazi aksiom? Ta 
delovna maksima, ki se je razširila na vse 
sloje zahodnjaške storilnostno naravnane 
družbe, od volstritovskih kravatarjev do 

najnižjega sloja, ki se s krampom v roki 
bori za drobtinice kruha? 
Zdi se, da nas vzgajajo tako, da ob brezdel-
ju takoj občutimo krivdo. Zakaj? Brezdelje 
je od začetkov krščanstva naprej definira-
no kot greh, trpečemu se obljublja boljše 
doživetje na onem svetu. Tu naj bo priden, 
ubogljiv in delaven, da bo lahko kasneje 
užival v skakljanju po oblakih kot tisti an-
gelček iz Arielove reklame. Kapitalizem 
prevzame protestantsko delavno etiko, 
kjer je akumulacija denarja glavni poka-
zatelj učinkovitosti posameznika. Tudi vsi 
totalitarni režimi 20. stoletja v Evropi so 
poveličevali delo - komunizem, fašizem, 
nacizem, vsi so si v tem enaki. “Arbeit 
macht frei!” so rekli in si podjarmili Ev-
ropo. Takšno ljudstvo, ki bo opravlja-
lo fizično delo, je lahko vodljivo, takšni 
državljani so ujeti v svoje delo, nimajo 
moči za upor. Nič čudnega, da se danes 
zahodnemu človeku zdi, da je zunanji 
uspeh prava in logična formula polnega 
in zadovoljnega življenja, da je lov za de-
narjem, lov za titulami in statusi obenem 
tudi lov za srečo. Če pa ta misel obvladuje 
Evropo že 2000 let!
 Maslowa hierarhija potreb postavlja sa-
moaktualizacijo na sam vrh piramide, kot 
najvišjo potrebo, ki jo lahko dosežemo 
(oz. k njenemu dosegu komaj stremimo) 
šele ob izpolnitvi vseh potreb nižje na 
hierarhični lestvici. Fizioloških potreb, 
potreb po varnosti in ljubezni in este-
tiki in podobno. Vendar naš uspešnež 
pogosto spregleda in sploh misinterpre-
tira Maslowo piramido. Z nezdravim 
skakanjem do tega, kar postavlja za sa-
moaktualizacijo, velikokrat zapolnjuje 
primankljaj v primarnih potrebah, kar pa 
ga dela le slepega in nesrečnega. Z delom 
prikriva neizpolnjene težave v ljubezni, v 
občutenju varnosti, v zadovoljevanju es-
tetskih idealov in nenazadnje fizioloških 
potreb. Z vedno večjim pehanjem za us-
pehom, ki pa je uspeh le za zunanji svet, 
ruši svojo piramido, prave samoaktual-
izacije (ali sreče, če hočete) pa tak človek 
nikoli niti približno ne doseže. Četudi je  
samouresničenje pot do sreče, se ljudje 
velikokrat raje pustimo preslepiti vsem 
sladkim ciljem, obljubljenih od zunanje-
ga sveta. Medtem ko je lahko pot le last-
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no spoznanje. Nekaj kar so že stari Grki 
imenovali eudaimonia, kar v prevodu 
pomeni dobri demon, po katerem mora-
mo spoznati samega sebe, uživati v samoti 
s samim seboj, poznati svoje meje in se po 
vsem naštetem tudi ravnati.  
Neumno je zapravljati svojo neprecenlji-
vo mladost za bogastvo, ki morda nikoli 
ne bo prišlo, za svet, ki nas morda nikoli 
ne bo sprejel, za kariero, ki nam bo živl-
jenja več ukradla kot podarila. Mladosti 
ne smemo pustiti uiti, ne smemo izgubiti 
svoje prirojene svobode. Moramo se tudi 
empirično priučiti življenjskih vrlin! Ne 
gre podcenjevati marljivosti v življenju, le 
da mora biti ta usmerjena v prav cilj - tak, 
ki na poti do osvojitve od nas ne zahteva 
stroge ločitve med delom in počitkom, in 
kjer s to besedo ne pojmujemo časa med 
dvema intervaloma garanja, temveč je 
kreativen in spoštovan proces sam v sebi. 
Ponavljam: kreativen in spoštovan proces 
sam v sebi. Tu ne govorim o eurosport 
fuzbal tekmah dvajset ur na dan, temveč o 
preživljanju časa neodvisno od spon “nu-
jnega” dela. Čas v katerem uživamo in o 
narejenem ter prav tako zaželenem dobro 
premislimo. 
Kam smo prišli z razvrednotenjem prave-
ga dela in iracionalnim poveličevanjem 
navideznega? Ne delamo več dobro, raje 

delamo več. In s tem “več” izgubljamo 
dragocen čas, ki bi ga lahko posvetili 
samemu sebi in svojim ostalim intere-
som, družini, prijateljem in naravi. To do-
bro ilustrira marsikateri dijak, ki  recimo 
posveti cel teden po 3 ure na dan učenju za 
določen test, pa ves čas le prebira učbenik, 
prepisuje neke podatke iz enega lista na 
drug list in spet na tretjega in se na koncu 
počuti, kot da on pa zdaj zares zna, med-
tem ko je tak dijak od tedenskega učenja 
odnesel le samozavest in nekaj naključnih 
podatkov, ki si jih je pač slučajno zapom-
nil. Na drugi strani bi lahko dijak s pre-
polovljenim intervalom skoncentriranega 
učenja odnesel dosti več, obenem pa imel 
čas še za kakšno pivo in film. 
Življenje sicer od nas velikokrat zahteva, 
da presekamo osebne ideale, ker druž-
ba le-tem ni prilagojena, in velikorat je k 
temu primoran tudi človek, ki trdno stoji 
za svojimi načeli; čut utopičnega aktiv-
ista pri večini vendarle kmalu upeša, saj 
je takšnemu človeku življenje v mnogih 
pogledih kvečjemu težje, kot tistemu, 
ki se pridno vkalupi. Čas brezdelja je by 
any means privilegij.  Delo je nujno po-
trebno, le ne smemo ga zlorabiti. Da živl-
jenje ne bi zapadlo v pasivnost, da bi ga 
resnično izkoristili in iz vsakega dneva 
izželi vrednost sleherne sekunde, je treba 

nekaj produktivnega tudi početi in izpol-
njevati svojo življenjsko voljo; ne pa s tem 
delom doseči ravno nasprotnega učinka 
in iz limone dobiti gnil sok. Če delamo 
non-stop, bomo nenazadnje tudi dosegali 
manjšo učinkovitost, ne bomo več tako 
osredotočeni, ko bomo pozabili na zmer-
nost in naše delo bo slabše. Verjamem, da 
zmore vsakemu človeku določeno delo 
prinesti pravo zadovoljstvo, a takšnega iz-
polnjujočega dela je malo, malokdo vloži 
dovolj premisleka v spoznavanje svojih 
talentov in interesov, zato je neodločen 
pogosto porinjen v neželeno delo. 
Človek mora kdaj v življenju poprijeti tudi 
za kakšno delo, ki se ne sklada z naštetimi 
ideali, ga ne izpolnjuje in ne pripomore k 
smislu, a to naj mu koristi le kot sredstvo 
in ne kot namen, vstran tega pa naj obdrži 
svoj notranji svet, naj ga hrani in zabava. 
Država pa mora delovati v smeri, kjer je 
treba njenemu ljudstvu čim manjkrat de-
lati iz golega eksistenčnega boja. Kar lah-
ko zares sami naredimo, je to: moramo se 
ustaviti. Ustaviti in razmisliti o smiselno-
sti svoje poti, in združiti sedemdeset let, 
kolikor nam jih v uporabo daje narava, v 
edina obstoječa nebesa, kjer so ustaljene 
maksime, ki nam narekujejo, kako živeti, 
le prazne marnje, uspeh pa dosegljiv v nas 
samih. 

besedilo: Tilen Zupan

V svet vstopimo nebogljeni, odvisni od okolice, a vendar z odprtimi očmi, nastrojenimi ušesi, 
željni spoznavanja sveta, dojemanja in razumevanja pomena življenja - smo tabula rasa, ki se 
od trenutka rojstva in začetka lastnega življenja začne polniti z informacijami okoli nas. Tako 
skozi življenje postajamo čedalje bolj popisani z vsemi možnimi dejstvi, postajamo samostojne 
osebnosti, ali vsaj tako mislimo.

Od samega začetka nas družba stalno usmerja, oblikuje in uči, kaj je prav in kaj narobe, nam 
privzgoji vero, pa če je v obstoj Boga, Alaha, Jahve ali pa v prepričanje, kot je budizem, hin-
duizem, scientologija ali ateizem. Tako se pojavi problem vzgoje, problem pridobljenih vrednot, 
načina vpliva družbe na posameznika in na sploh mentalitete družbe, ki nas ne nauči samosto-
jnega kritičnega razmišljanja in evalvacije vseh priučenih podatkov, ki so lahko tako ali drugače 
podani in interpretirani, ampak nas polni z dejstvi, ki jih hočemo ali ne, pač moramo sprejeti, 
ker nas je družba tako vzgojila. To velja za vse še tako različne ljudi z različnimi osebnostmi, kot 
da bi celotno prebivalstvo bilo ena sama klonirana oseba, katere vzgojo in izobraževanje lahko 
stlačimo v eno samo formulo in tako se seveda pojavi to razosebljanje posameznika in kolek-
tivno razmišljanje, ki že skoraj meji na idejo Jungove skrajne kolektivne podzavesti, le da je to 
umetno ustvarjena zavest, ki je nastala zaradi obstoječega ustroja družbe.
Poglejmo si primer izobraževanja. Zakaj nas je tako strah neuspeha, ko se nam v izobraževanju 
ali življenju zatakne, zakaj nas zajame panika? Vsi po vrsti smo nesrečniki, vzgojeni v duhu, da 
je potrebno imeti dobre ocene za možnost primerne smeri študija, ki nam bo prinesel ugled, 
dober finančni položaj in, kot nam pravijo, »osebno zadovoljstvo«? Vprašajmo se, zakaj je vpis 
na medicinsko fakulteto tako velik. Nikakor niso vsi bodoči študentje altruisti, željni pomagati 
vsakomur, večina se jih za to smer študija odloči zaradi družbene vrednosti zdravniškega staža, 
ker je družba poklic označila za vsem zaželjenega in nadvse častnega. Prav v takih primerih se 
kaže pomanjkanje lastnih vrednot in lastnega smisla življenja, ki ga lahko dobimo le s kritičnim 
razmišljanjem in revalvacijo privzgojenih vrednot z razmišljanjem; pogoj za oboje pa je seve-
da primerna vzgoja in odraščanje posameznika v zrelo osebo s svojimi načeli, ta oseba pa se 
razlikuje od ostalih v smislu razvoja svojega življenja in svojih želja, drugače od načel družbe. 
Prav to samoosvobajanje je ključnega pomena za razvoj družbe, njene kvalitete, posameznikove 
kakovosti življenja in seveda raznolikosti družbe.

Vsi smo obsedeni s strahom pred neuspehom v življenju, živimo v strahu pred neuresničenjem 
želja, ki smo jih dobili zaradi pritiska okolja, namesto da bi le poskušali najti tisto, kar naše živl-
jenje osmisli; našo maksimo - vodilo, preko katerega bomo našli to srečo, ki smo je vsi željni. 
S primernim pogledom na življenje, z lastnimi vrednotami in neodvisnimi željami smo lahko 
prepričani v srečno življenje, saj vemo, da nas prav nihče in prav nič ne bo ustavilo pri dose-
ganju našega cilja, ki je lahko karkoli, kar nas veseli, kar nas naredi osamosvojene pripadnike 
družbe, pa če je to poklic filozofa, antropologa, vodovodarja ali pa zdravnika, če vemo, kaj so 
naše maksime, kdo smo kot človek, se nimamo ničesar bati, saj smo dosegli smisel našega živl-
jenja, ne glede na to kdo smo in kaj smo, imamo vse, kar nas bo pripeljalo do zastavljenega cilja, 
nas usmerilo na pot individualne osebnosti in nas osvobodilo vseh pritiskov družbe, vseh norm 
in vrednot, po svetu bomo lahko svobodno in brez skrbi korakali z dvignjeno glavo, z v svetlo 
prihodnost usmerjenim pogledom, z nasmeškom na obrazu.
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Borisu Rusjakovskemu v spomin.

Delo je lahko vidno in je lahko nevidno.  -Victor Hugo
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besedilo: Matjaž Jamnik

KONEC
Ja, ne. Okolje izoblikuje nas, skupnost izoblikuje okolje, skupnost se podvrže sistemizaci-
ji družbe, družba podleže ideologiji, ljudje podležejo prepričanju, prepričanje se obnavlja 
samo, prepričanje postane miselnost… Ni važno. Četudi smo en sam velik artikel, ponesrečen 
mix otroškega in odraslega sveta, največja in najboljša karikatura, ki jo je kadarkoli komu 
uspelo narisati, bo prevzemanje odgovornosti moralo počakati. Do takrat pa lahko kdaj pa 
kdaj mirno zajebemo in uživamo v nepredvidljivosti posledic, ki smo jih sprožili, saj vemo, da 
nam naslednji dan ne bo treba pomisliti ne na Ronalda Reagana ne na Margaret Thatcher, 
saj za nas v tistem trenutku ne bosta obstajala. 

Človek naj bo
Čas, ki je nastopil z Ronaldom Reagan-
om in Margaret Thatcher, čas prostih fi-
nančnih trgov, moči denarja, ambiciozno-
sti, je svoj pravi, nepredvidljiv, neizprosen 
obraz pokazal šele zdaj. Dobro zakrite 
razpoke in pomanjkljivosti so se nehote, 
a neizbežno, pomaknile izza sence duha 
spremembe, po katerem je dišalo skozi 
vsa devetdeseta, pred žaromete. V prvi 
plan je stopila negotovost in izkoriščan-
je delavskega razreda, politično mešanje 
megle, ohranjanje statusa quo vladajočih 
elit. A pozor! Največja škoda ni bila storje-
na ljudem, vendar v ljudeh. Hočeš nočeš, 
je poudarjanje osebne koristi, lastne am-
bicioznosti, obremenjevanje sočloveka, 
v 21. stoletju stalnica, še en dan v službi; 
vsaka alternativa pa je videti kot privid, 
sen že umrlih revolucionarjev, ter slišati, 
nemogoča, nora, neizvedljiva, socialistič-
na. Kapitalistična miselnost je v zadnjih 
tridesetih letih uspela prodreti v vse pore 
in kotičke družbenega življenja, vanje us-
pela vnesti precejšen del zmede, nedos-
lednosti, kaosa svoje vrste. Uspela si je 
podrediti vsak družbeni vzvod, celo tiste-
ga zadolženega za reprodukcijo miselno-
sti, tistega, ki zagotavlja kadre, podobne 
prejšnjim, sposobne naslediti in prevzeti 
vajeti skupnosti.  Mislim na izobraževalne 
sisteme, še več, na procesa vzgoje in 
odraščanja. 

VZROK

Zakaj bi se nekdo, nek sistem, skupina 
ljudi, elita, oblast hoteli prisvojiti temeljni 
proces spoznavanja in uvajanja v življen-
je v skupnosti? Sliši se kot logičen, ver-
jeten korak, ki zagotavlja, da se do zdaj 
že dodobra akumulirano premoženje ne 
premakne s svojega mesta. Čisto logično 
je. Vsak si želi, da bi se tudi po njegovi 
smrti svet obračal v isto smer, kot se je do 
takrat. Akumulacija premoženja je nam-
reč kot zapuščina vredna le najplemenite-
jšega dediča; je kot življenjsko delo, ki je 
zahtevalo veliko neprespanih noči, ra-
zbolelih udov, neurejenega, tveganega, 
stresnega garanja. Nihče ne bi rad, da po 
smrti izgine tisto edino nekaj, za kar se je 
prizadeval vse svoje življenje. Kako se po-
tem torej smotrneje lotiti ohranjanja svo-
jega magnum opusa, kot pa ga predati v 
roke nekomu s podobno psihično zmogl-
jivostjo, fizično vzdržljivostjo, nekomu s 
sposobnostjo brezsramnega prilagajanja, 
s čutom za lezenje po korporativni lestvici 
navzgor? Ali se je tega sploh mogoče lotiti 
kako drugače kot pa tako, da se značilno-
sti družbe na novo definira, se jih preo-
brazi? Se je tega mogoče lotiti kako dru-
gače kot pa z zastavljanjem novih vrednot, 
jih potem osmisliti, predstaviti kot edine 
smiselne; čakati, da se jih ponotranji, da 

postanejo edini pravi način mišljenja sebe 
na relaciji skupnost-jaz, da postanejo ne-
kaj tako samoumevnega kot uporaba noža 
in vilice pri rezanju mesa? Resno, ali se 
je lahko tega lotiti kako drugače kot pa 
s spreminjanjem šolskih, izobraževalnih 
sistemov, v aparat, ki deluje brezčutno in 
brez razumevanja za vsako nenavadnost, 
za vsak odklon, za vsako pikrost; v aparat, 
ki priznava le trud, ki je lahko statistično 
zabeležen, trud, ki se ga lahko ovrednoti, 
oceni.
 Tak aparat je brez posluha za posa-
meznikova hotenja, za njegove ambici-
je, prave zmožnosti, življenjske cilje. Tak 
aparat odgovori na vprašanje »zakaj?«, 
preprosto z »zato«. Nikomur ni dolžan 
utemeljiti svojega ustroja, svojega načina 
delovanja, nenavadne nagnjenosti k ome-
jeni selektivnosti (poudarja namreč le eno 
paleto lastnosti). Svet se mora vrteti na-
prej. Šolski sistem, del našega vsakdana, 
spremenjen v aparat kapitalizma, ki se nam 
tišči v obraz kot »nujen« in »obvezen«, je 
v resnici dobro naoljen stroj, z eno nalogo 
in eno metodo, brez posluha za vse ostale 
svoje komponente (brez teh ne bi mogel 
obstajati). Kapitalizem pa je (preprosto in 
površno) v resnici poveličevanje pokore, 
poslušnosti, samoumevnosti avtoritete. 
Boji se, bolj kot kdorkoli drug, vprašan-
ja »zakaj«, ker tudi sam ve, da »zato« ni 
dovolj dober odgovor. 
Večina našega šolskega življenja se tako 
utesnjeno vrti okoli tistih sedmih ur na 
teden, v ritmu moči denarja. Ne preostane 
nam drugega, kot da se naučimo spadati, 
prilagoditi. 

PRIHODNOST

Recimo vsemu ne! Kdo pa smo mi, da bi 
se prilagajali finančnim veletokom? Se 
nam je treba česa bati? Zakaj bi se prilaga-
jali? Že samo zaradi takšnega zmotne-
ga  prepričanja večine se je nanjo vredno 
razjeziti! To ni prav! Večina bomo kmalu 
mi, prihodnost je v nas. Ne pustimo se 
poizkusom serijskega predrugačenja, ne 
sprejmimo vsi enakega obraza, obraza, 
ki nam ga ponujajo tekstilne multinacio-
nalke, holywoodske produkcije, Gram-
myji.  Recimo ne okolju, v katerem je 
zaradi sprostitve trga dovoljeno vsemu in 
vsakemu postaviti ceno. Recimo ne okol-
ju, v katerem se ponuja vse in ne da niče-
sar. Odgrniti je treba zaveso in v najlepši 
preproščini pokazati na vse pozabljene, 
vendar temeljne in ključne lastnosti člove-
ka. S prstom je treba pokazati na človeka 
in na naravo kot na izvorno okolje – go-
jišče vsega, na kar smo lahko ponosni. 
Nikoli ni bilo mišljeno, da se volji denarja, 
moči denarja, ki izkoristi tudi tiste, ki ga 
imajo za svojega, podrejamo vsi. Nikoli 

ni bilo mišljeno, da zamenjamo prostost 
mladosti z navidezno, boljšo prostostjo. 
Nikoli ni bilo mišljeno, da naš svet, svet, 
v katerem smo rojeni, postane labirint, 
brezčasna, lucidna realnost, kjer ima la-
hko vsak svoj lasten osebni svet pred 
nogami, če se ga nauči obvladovati, sebe 
postaviti v središče vesolja, izriniti še tisto 
malo preproščine in lahkotnosti; privilegij 
delanja napak pa zamenjati za trde, učene, 
prazne besede, osebno korist in racional-
ni razmislek. Poudarjanje racionalnosti in 
razuma  je  napačno. Nepotrebno, škodl-
jivo.  Sploh v ureditvi kot je naša, kjer so 
prav racionalnost in razum tisti pravi ste-
bri in izgovor, zakaj je današnji način živl-
jenja edini možen in sprejemljiv. Človek 
ne sme postati zgolj pozabljena realnost 
človeštva. Človeštvo je konec koncev pro-
dukt človeka. Poguma se nikoli ne zamen-
ja za lagodje. Mi smo produkt človeka. S 
slabostmi in prednostmi. Prihodnost je 
naša bolj kot kdajkoli. Recimo najstništvu 
ja!

MOZOLJI
 
Najstništvo kot zadnji labodji spev neod-
govornosti, kot  zadnja trdnjava, v kateri 
lahko brez sramu rečeš skrbem »odjebi«, 
mora ostati nespremenjeno, pač, neod-
govorno. Je le en problem. Šolski sistem 
(aparat), ki nas posiljuje s svojimi vred-
notami. Po njegovem naj bi bila lastnina 
najizrazitejši odraz prepričanja, življenjs-
kega sloga, najstništvo pa le trend, en sam 
velik artikel. Čim manj je pestrosti, tem 
manj je težav. Stvari so bolj obvladljive. 
Seveda nikdar ne bi bili čisto enaki, ved-
no bi se razlikovali po kupni moči naših 
staršev.
 
Mogoče se sliši čudno, ampak najstništvo 
ni zgolj nepotrebna faza v razvoju otroka, 
ni zgolj mozoljev polna skrajnost otroč-
jega obnašanja.  Najstništvo se ne sme 
izgubiti. Če se izgubi najstništvo, se izgubi 
generacija. Naša generacija pa ni izgublje-
na kljub temu, da Vlasto Nussdorfer skrbi 
naša neperspektivnost, naša izgubljenost. 
Našega udejstvovanja ne smemo zaviti v 
celofan, ki zgleda kot Zara hipster plašč. 
Razumeti moramo sedanjost, da lahko 
pričakujemo prihodnost. Mladosti se 
pač ne pozabi. Jaz svoje ne bom, četudi 
v tem trenutku mladost ne zgleda preveč 
dobro, če tudi zgleda vse slabše, četu-
di ne temelji na spoznavanju novega, na 
spoznavanju neznanega in odročnega, na 
razvijanju čuta za sočloveka, na zavedan-
ju sočloveka, četudi ne temelji na izkušn-
ji čutnega, mesenega, prepovedanega, 
na kesanju (in ne, ne mislim na boga), 
na sprostitvi prepovedanega, izkust-
vu groznega in lepega, četudi bi morala.  
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konkretnega filozofa sem v eni izmed 
vzbrstelih polemik zasledil komentar s 
smislom. Nepristranski zagovornik zlate 
sredine je tako izstopil in poleg kritiziran-
ja napihljivosti Žižkovega statusa filozo-
fa s strani medijev povedal (ne citirano) 
sledeče: »Poanta današnje filozofije, kar 
bi lahko prenesli na praktično katerokoli 
področje človeškega izražanja je, da zaba-
va. Poskrbi, da fokus poslušalca, bralca, 
gledalca, ostane enoten zadostno količino 
časa za prenos celotnega sporočila, pa naj 
bo to kakršno koli že.«
Bolj kot samega elana nam torej manjka 
razlog, tveganje. Za vsako dejanje je po-
trebno plačati ceno. Alkoholizem se tako 
kot vedno kaznuje s slabimi jetri in lakota 
z grižo, vendar je zavest o hkratni izjem-
ni nestabilnosti življenja v očeh kapitala 
in omogočenih dobrobiti sveta v katerem 
živimo pripeljala do tistega roba, kjer 

je vsak nadaljni eksces le podaljševanje 
smrtnih muk mrliča z že rezerviranim 
pogrebnim urnikom. Carl Solomon, tudi 
nadaljnih 50 elektrošokov ne bo vrnilo v 
tvoje duše v telo, ako površno in iz kon-
teksta povzamem Ginsberga. 
Zato znova in znova nam ustaljeni mis-
leci in propadli revolucionarji govorijo, 
da je era fanatičnega iskanja odgovorov 
na cesti ali pa v bankini ob njej prešla in 
da se je potrebno vrniti za risalno mizo 
ter premišljevati v postavljanju pravih 
vprašanj. Prenagljen komentar bi nemara 
ta nasvet označil za povzemanje apatije, 
pasivnosti, depresivnosti, zgubljenos-
ti, neodločnosti našega časa, ki navkljub 
vsemu išče svojega junaka, ki bo namesto 
zabave ponudil pristnost.
Morebiti bo zadosti, da bo nekdo priznal, 
da se mu ne da jebat z vso to liberalizaci-
jo, ker mu po pravici povedano dol visi 
za feminizem in rasizem. Hoče le svoje 
življenje s službo, ki ga ne dolgočasi pre-
več, počasi starajočo ženo s solidnimi, 

Vsakih 10 let urbano podzemlje poskuša 
združiti nakopičeno energijo generacije 
ter razkrojiti vse do tedaj nastalo. Spre-
meniti pravila igre in si na rame oprtati 
večno breme liberalizacije, sekularizacije, 
uporništva, širjenja zavesti, ohranjanja 
miru, revolucije...
Da pa bi začeli od začetka ter se osvobo-
dili okostenelih rok stiskajoč naše gležnje 
je najprej potrebno obračunati s pretek-
lostjo. Nikoli ni bilo težje to storiti, kot 
medtem ko njihovi mavzoleji segajo do 
neba in nas s čudežom informatizacije 
opominjajo, da se vesolje širi hitreje kot 
svetlobna hitrost in zato nekaterih zvezd 
ne bomo nikoli videli, medtem ko bodo 
druge zaradi standardnega potovalnega 
zamika ostale predolgo žive.
Vse velike ere človeštva, kjer se sprosti sla 
po užitju esence pregrešnosti tako pustijo 
odmev, ki kot trpljenje odzvanja v priha-
jajočih generacijah. Kako bolje se s tem 
spoprijeti, kot da svoje življenje napol-
nimo do roba s praznino ter z dobrim 
namenom uresničimo Kerouacovo ust-
varjanje identitete ter preprogo pome-
temo tisti del, kjer jo moramo ustoličiti.
Če je tako Hunter S. Thompson v Stra-
hu in grozi v Las Vegasu postavil na-
jboljši spomenik padli generacija San 
Francisca so se njegove napovedi glede 
Timothy-ja Leary-ja in instant tripov 
ter svetovnega miru do popolnosti iz-
kristalizirale šele tekom njegove smrti. 
Prenašanje kontrakulture 50ih, 60ih let 
oziroma njihovih inspiracij v 21. stoletje 
zveni podobno kot iskanje miru v LSDju, 
kjer ideja zaradi počasnega dozorevanja 
ni bila sposobna prenesti svojega prehoda 
v mit.
Kako se osvoboditi starega in s tem postati 
tako prekleto nov, če se z vsem prenešen-
im vedno bolj naslanjaš na tiste za sabo, 
hkrati pa izmaličiš nekaj svetega le njim so 
dodobra definirali neposrečeni hipsterji. 
Izjemno negativna konotacija je z medijs-
ko popularizacijo postala svetovni trend, 
kateremu nihče ne pripada (še hipsterji 
sami ne) in je tako če povzamem The Usu-
al Suspects kot hudič izvedel največji trik 
ter človeka prepričal, da ne obstaja. Ven-
dar je veliko večji problem kot pojav te 
subkulture njen vpliv oziroma nastanek. 
Tisto sporočilo, ki ga pošilja svetu.
Ko je Chomsky Žižku v nedavni svetovni 
polemiki o dveh zares nepomembnih 
doktrinah zabil, da je skupaj z opevanimi 
francoskima Derridajem ter Lacanom 
le dober kulturni kritik in praktično nič 

Pred par leti je Bruce Možati Willis posnel 
še enega v vrsti svojih apokaliptičnih film-
ov, ki pa je bil kljub precej svareči in pred-
vsem izvirni ideji (hm, morda prav zaradi 
nje) povsem spregledan. Distopični Sur-
rogates (2009) prikazuje plastične »nado-
mestke«, prelepe verzije vas samih, kako 
robotsko strašijo po vašem dolgočasnem 
vsakdanu, medtem ko jih vi žalostni in 
osiveli upravljate iz lastnega kavča. Odtu-
jenost med ljudmi se kaže predvsem v nji-
hovi odtujenosti od smrti – smrt postane 
v zanalogirani fejsbuk družbi fantomska, 
oddaljena, neresnična, kar je na nek način 
logično; bolezni se praktično ne širijo več 
(čeprav nihče ne omenja raka, hm) in če 
vašega surogata zgazi avtobus, to za vas ne 
predstavlja večje komplikacije od splet-
nega naročanja novega podaljška. Am-
pak kako bi to sploh lahko bilo povezano 
z našo generacijo? Z generacijo Y, ki je 
odraščala s pokemoni in Britney Spears? 
Z generacijo, ki sploh ni imela in nima 
plastičnih superjazov. Kaj je torej nas tako 
zavozilo?
    Večina ljudi bi znala našteti možne 
razloge za našo že povsem zlajnano pa-
sivnost; pomanjkanje zrelostnih izpitov 
(konec vojaške obveznosti, konec zgodn-
jih in nezadrogiranih porodov), manj sm-
rti v družinah zaradi staranja prebivalstva 
(posledično kasnejše soočenje s smrtjo in 
prevzemanjem večje količine odgovorno-
sti), manj služb zaradi staranja prebivalst-
va (daljša odvisnost od staršev) in  seve-
da vseobsegajoča dekadenčna sekularna 
družba, ki nam odžira temeljna vprašanja 
in odgovore o smislu. Tako dandanes pač 
nastane propadel najstnik. In to konec 
koncev ni nič novega – vsaka srednješols-
ka profesorica sociologije bi vam znala to 
zdrdrati, če bi jo zbudili sredi noči.
    Absoultno podcenjena pa je v prime-
ru analiziranja pasivnosti mladih infor-
macijska tehnologija – razen seveda, če 
se ozremo na paranoično, status-quojsko 
podeželje (pa sploh ni treba iti v India-
no!), kjer v že pregovorno tematsko bolj 
raznolikih skladbah glasbeniki že leta dol-
go jamrajo čez digitalizacijo - eden izmed 
blazno popularnih govejih komadov ta 
trenutek nosi naslov “FEJST BUKOVA” 
GENERACIJA, njega pojoči bend (opa, 
ansambel) Biseri pa je sestoji iz pripad-
nikov dejanske (pa čeprav so na njihovo 
odraščanje najbrž manj vplivali pokemo-
ni) generacije y, ki jo digitalizacija hudo 
(ter strašno hudomušno!) moti. Popularen 
v teh dneh je na radiu Veseljak tudi komad 

Shizofrena generacija y Kaj je z nami sploh narobe?

besedilo: Miha Sterle

Spoznali smo, da 
cesta s svojo končno 
prostranostjo ne pri-
nese svobode...

besedilo: Veronika Cukrov

nekoliko starejšega ansambla, ki prepeva 
o tem, da so fantje dekletom nekoč prepe-
vali pod okni, danes pa »je glavni sms«. 
Ne bomo razpravljali o okusih in kvaliteti, 
vendar moramo priznati, da le redkokat-
eri urbanizirani glasbenik tako prodorno 
nerga čez informacijsko družbo.
     Nekaj je torej gotovo šlo narobe, če 
nas periferija opozarja na naše probleme, 
medtem ko naj bi bili mi iz urbaniziranih 
območij tisti ta napredni in vizionarski. In 
če je za podeželje značilno karkoli, je žal 
to še vedno »zaostalost«, zato se je nemara 
res vredno zazreti v preteklost ter poskus-
iti uvideti našo digitalno zmoto - spom-
nimo se Jevgenija Onjegina , kjer sta se 
Lenski in on kot veleprijatelja v ŽIVO spr-
la in posledično pristala na dvoboj, čeprav 
si tega nihče od njiju ni zares želel. Vendar 
sta držala obljubo in se spopadla – sicer 
je sporočilo tega dela, da so častni dvobo-
ji sila neumni, kajti Lenski je povsem 
nesmiselno ubit, Jevgenij pa blazno za-
travmiran. Vendar lahko tu razberemo še 
en fenomen, ki ga v današnjem IT svetu 
ni več – držanje obljub. V starih časih so 
si segli v roko ter tako dodali čustva, kaj 
čustva, moralno zavezo tej obljubi, kar pa 
sploh ni veljalo le v primeru častnih spo-
padov ter porok; tudi pri poslovanju si si 
segel v roko, se pogledal v oči in posledič-
no povsem psihološko zadevo poosebil; če 
se boš ti izneveril poslovnemu partnerju in 
ga ogoljufal, si grozna oseba. To te bo pre-
ganjalo v spanju.  Seveda, en argument za 
ta fenomen je preklerikalna družba starih 
časov, kjer te Bog kaznuje za tovrstne gre-
he. Vendar Jevgenij ni bil veren – obljuba 
je pač nekaj veljala. Dandanes imamo po-
godbe, ki so le list papirja, odtujen človeku 
in njegovemu ravnanju. Nihilizem je torej 
povsem direktna posledica birokratizacije 
– ta problem je seveda nastal že daleč pred 
časom naše slavne generacije y, vendar 
le pri poslovnih rečeh, zato je bilo malo 
manj očitno. Tolažili so se, da je narava 
kapitalizma pač kruta, zato moraš biti v 
poslovnih odnosih krut tudi ti. V resnici pa 
smo mi še toliko bolj zavoženi ter mevžas-
ti, ker tudi medčloveške odnose rešujemo 
preko posrednika – preko pisane besede 
(pa naj še toliko ljudi govori, da je mrt-
va). Blokirane številke, samodestruktivni 
mejl naslovi in enigmatična uporabniška 
imena na youtubu omogočajo le vladnim 
agencijam, da res poznajo našo identiteto, 
kar je pravo nasprotje interakcije v pretek-
losti, kjer so te najbolje poznali tisti, ki so 
ti bili najbliže; puščamo se namreč preko 

smsov, kregamo se preko fejsbuka, hvali-
mo se preko glasujzame.si. Gledano iz te 
perspektive imata torej oba prej omenje-
na goveja komada povsem prav – res smo 
grozni in digitalni. Vendar oba prideta le 
do zaključka, da je IT družba slaba, ker ni 
tradicionalna – ne, ker bi z njeno pomoč-
jo ljudem odtujili odgovornost in jo fan-
tomizirali, tako kot je to prizadelo prak-
tično celotno populacijo v surogatih, kjer 
lahko gledamo propad povsem ljubečih 
zakonov le zaradi nezmožnosti razbranja 
čustev z obraza, napačnih interpretacij in 
konec koncev tudi zaradi »razodgovorjen-
ja«. Karkoli naredite vi, je v bistvu naredil 
vaš robot, torej sploh niste krivi vi; konec 
koncev se zato model iz Enole Gaya ni 
nikoli zares počutil krivega za zakrivljen-
je 200.000 rakov šcitnice ter še več smrti. 
Pač kliknil je na gumb, linearnih posledic 
tega povsem preprostega dejanja pa ni ni-
koli videl.
      Generacija y naj bi bila poleg vseh 
naših že poprej naštetih slabih lastnostih 
znana tudi po tem, da je zadnja v vrsti, 
ki ni od malih nog odraščala z mobiteli 
in računalniki, tako da ne skrbite preveč 
- rojeni po letu 2000 bodo napram nam 
najbrž povsem nesocializirani in še bolj 
sebični, kajti v povprečju bodo preživeli 
veliko časa med igranjem Angry Birdsov, 
ker bodo starši zaradi napornih služb 
napornega kapitalizma preutrujeni za 
analogno interakcijo. Poleg tega družba 
vedno napreduje oz se radikalno spreme-
ni šele v času največje krize; v filmu sur-
ogati se svet premakne in človeštvo oživi, 
se poveže, postane solidarno in se pred-
vsem znebi teh groznih nadomestkov (!) 
šele ob neposredni nevarnosti; ko zlobnež 
ustvari virus, ki preko nadomestka ubije 
uporabnika. In ja, upravljalci surogatov 
kljub varirani starosti predstavljajo prav 
tisto družbo, kakršno bi ob staranju (s 
svojim naborom digitalnih vrednot) zna-
la ustvariti naša generacija, generacija 
y – najbrž ni naključje, da se film dogaja 
v letu 2054, ko bo naša generacija »glav-
na na sceni« ter bodo vsi omembe vred-
ni izumi, smernice, vrednote ter dosežki 
družbe njeni. In kot že rečeno, samo ne-
kaj apokaliptičnega nas mora dregniti, pa 
bomo prav čudoviti (tudi sicer menim, da 
smo kar v redu) in predvsem – dedigitali-
zirani; glede na število tako finančnih kot 
ekoloških kriz pa to sploh ne bi smelo  biti 
problem.

povprečnimi oblinami, dva otroka, po 
možnosti punčko in fanta, če ne pač ne 
in tako željeno službo s strpnim šefom, 
ne preveč zahtevnimi nalogami, a vseeno 
tako vzpodbudnimi, da se počuti dopri-
našujočega k napredku projekta. Ločuje 
odpadke in ko mu ostane nekaj denarja 
nakloni par evrov za osirotelega črnca, ali 
pa lokalnega klošarja s katerim sta dosedaj 
že navezala dokaj pristni stik vrteč se okoli 
trenutnega stanja vremena.
Najhujša napaka cinizma je, da ne pre-
pozna tistih pogromov, ki se ustvarijo 
ravno zaradni njega, njemu nasprotujoč. 
Nasprotujoč temu vsakdanjemu človeku. 
Vključujoč ravno njega. Naprotujoč temu, 
da se lahko nov začetek išče le za risalno 
mizo. Da je izgorevanje le naravna ten-
denca časa.
Da na koncu mavrice ne stoji pehar suhih 
hrušk in skrinjica zlata vemo vsi, mavrica 

je namreč okrogla, ni pa nas to še nikoli 
bolj kot sedaj omejevalo pred vspostavl-
janjem iluzij o njej. Spoznali smo, da 
cesta s svojo končno prostranostjo ne 
prinese svobode, ali pa jo je zmožna 
zagotoviti le tistim, ki se kot Kerouac 
vračajo domov k Mami. Ampak kot 
je ljubezen najnaravnejša tableta proti 
bolečini (Burroughs) mora ostati nekaj, 
kar nas lahko reši. Tisti zadnji delček 
upanja, ki se je tako veličastno izmak-
nil Nietzscheju med napovedovanjem 
kataklizme nihilizma.
Šok terapija sodobnega sveta se tako 

zelo lepo zrcali v metonimiji pet minut 
slave. Ne gori in izgori, ne rajši izgoreti kot 
zbledeti. Z velikim zamahom priti, osvo-
jiti, jezditi na valu dokler se ta ne razbije 
v tako zahodnjaški veličastnosti, prikriti 
slabosti sprejemanja porazov.
Spomnim se že pred leti prebranega član-
ka, kjer Angelina Jolie priznava o neki 
(morda celo prvi) intimni izkušnji, med 
katero naj bi v napadu naslade po seksu 
odprla kuhinjski predalnik ter se s fantom 
kolektivno začela rezati po telesu. Dejan-
ja ti ne dajo smisla, kot tudi besede ne 
vzdržijo pomena brez stiskajoče nuje nji-
hove realizacije.
Zadnja izgubljena generacija je svetu po-
darila izjemne stvaritve grozote vojne ter 
občutka praznine grozot po njej. Tako 
daleč, da bi nas proglasil za izgubljeno 
generacijo ne bom šel, lahko pa le lažno 
napovem, da bomo za definicijo 21 stolet-
ja najprej morali doživeti njegovo ampli-
tudo.
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Seks prodaja.

Kako se v maminem trebuhu naveže-
mo na blagovne znamke in kako trgov-
ci to s pridom izkoriščajo

besedilo: Jaka Gercar

Običajni supermarketi v katere zahaja-
mo po tedenske nakupe, ponujajo nešte-
to izdelkov vseh možnih znamk in vseh 
možnih lastnosti. Ko pomislimo, se izbira 
zdi skoraj neobvladljiva. Vseeno pa nima-
mo ne vem kakšnih težav z odločitvijo za 
nakup točno določenega izdelka, kajne? 
Kaj vpliva na našo odločitev? Raziskave 
kažejo, da je 85 odstotkov nakupovalnih 
odločitev nezavednih. Radi ponavljamo, 
da smo pri nakupovanju razumni, kdaj 
pa kdaj se spustimo z vajeti in si kupimo 
nekaj nepotrebnega, a se tega zavedamo, 
drugače pa smo v recesiji in vsakodnev-
no skrbno izberemo, kar potrebujemo.  
 
To ni čisto res. Naši nakupi so v osnovi 
emocionalni, pogojeni s čudnimi vzgibi 
in večkrat kot mislimo, absolutno idiotski.
Tega se tržniki že dolgo zavedajo. 
Bili so prvi, ki so pograbili Freudove ideje 
in jih uporabili v praksi. Ko je Sigmund 
Freud na začetku prejšnjega stoletja raz-
burkal svet psihologije s teorijami o in-
fantilni seksualnosti in vplivih te na 
kasnejše življenje posameznika, se je 
okrog njega hitro zbral krog zvestih 
privržencev. Med najbolj znanimi 
Carl Jung in Alfred Adler, ki sta 
njegove ideje razvila naprej in se kas-
neje od Freuda oddaljila. Malokdo pa 
pozna Ernesta Dichterja - psihologa, 
ki je z Adlerjem koval novo dunajsko 
šolo psihoanalize in imel na današn-
je življenje najbrž še največji vpliv iz 
širšega Freudovega kroga.

Ernest Dichter je po doktoratu iz 
psihologije na dunajski univerzi 
svojo priložnost opazil v aplikaci-
ji idej nezavednega na oglaševanje. 
Med drugo svetovno vojno se je preselil 
v ZDA in izkoristil povojni kapitalistični 
razcvet petdesetih, ko so Američani hle-
peli po diskretnem preboju iz puritanst-
va v seks, droge in rokenrol. Korporacije 
so se borile za mesto v idiličnih hiškah 
Američanov, na aveniji Madison so se šir-
ile dondrejperske oglaševalske agencije, 
Dichter pa je vsem tem obljubil moč nad 
neštetimi neprištevnimi potrošniškimi 
glavami. Dichter je namreč razumel, da 
ima vsak produkt svojo osebnost, da se za 
vsakim dobrim oglasom skriva klik, ki bo 
potrošnika nezavedno prepričal v nakup. 
In vedel je, da največkrat kupujemo zaradi   
nepotešenih želja.
 
To željo pa je (v skladu s svojo freudovsko 
naravo) imel za večinoma seksualne nar-
ave, ali pa za željo po prestižu, varnosti in 
nadvladi. 
Hitro so se začeli kopičiti produkti, ki 
so potrošnikom nadvse diskretno nudili 

ravno to. Dichter je vzel Freudove ugoto-
vitve o travmah iz otroštva in jih obrnil v 
priložnost za iskanje užitka in izpolnitve v 
vsakodnevnih nakupih. 
V času, ko so poročeni pari na tele-
vizijskih zaslonih še vedno spali v ločenih 
posteljah, je Dichterjev barvit način spo-
prijemanja s seksualnim pomenom vsak-
danjih predmetov prejel veliko pozornost 
javnosti. Prodaje se je loteval z mešanico 
pretkane inovativnosti in na videz kar 
prelahke konvencionalnosti. Očitno pa je 
bila ta mešanica ravno prava, kajti pop-
ularnost naročnikov - od naftnih združb 
in avtomobilskih korporacij do manjših 
modnih firm in bank - poletela.
Da bi pospešil prodajo pisalnih strojev, 
je predlagal, da se jih oblikuje po ženskih 
oblinah. Prodaja je poskočila za več kot 
100 odstotkov. Dejal je, da ljudje kadijo, 
ker iščejo trenutek užitka med delavnim 
dnem, obenem pa cigarete s svojim viril-
nim značajem spominjajo na dojenje, v 
čemer kadilec najde svoj mir in uteho. 

Poleg tega ponazarjajo željo po smr-
ti, so nevarne in odločne, so seksapilne. 
Kadilcu je vseeno, če umre, ker vsaj živi. 
V tistem času so vlogo oglaševalcev cig-
aret prevzele seks ikone in ta predstava 
o nevarnemu Jamesu Deanu ter zapeljivi 
Audrey Hepburn še danes ni zvodenela. 
Podobno je Dichter pomagal pri razvoju 
šminke. Rdečilo za ustnice je bilo nekoč 
pospremljeno s čopičem, šele v petdesetih 
so razvili šminko v sticku, kot jo poznamo 
danes, ker se po mnenju dichterjancev v 
njej skriva možnost diskretnega oralne-
ga seksa. Šminka pa je vedno bila očitno 
podrejena moški všečnosti. Poleg najbolj 
vplivnega Dichterja so Freudovo teori-
jo za prodajo izdelkov in manipulacijo 
množic uporabili tudi drugi. Edward Ber-
nays recimo, Freudov dvojni nečak (sin 
Sigmundove sestre in brata Sigmundove 
žene), ki je podobno kot Dichter prišel 
iz Dunaja v New York in psihoanalitsko 
tradicijo preoblikoval v bolj praktične 

namene. Postal je oče odnosov z javnos-
tmi in eden največjih strokovnjakov (celo 
zagovornikov) propagande, črednega na-
gona in manipulacije z množicami. Ber-
nays je s svojim vplivom in iznajdljivostjo 
na stolček postavil več ameriških predsed-
nikov, obenem pa pripomogel k razvoju 
prvih piarovskih agencij. Tudi Bernays se 
je ukvarjal z oglaševanjem cigaret. Lucky 
Strike ga je najel, ko so ugotovili, da zara-
di stroškov ne morejo spremeniti zelene 
barve na svojih škatlicah, obenem pa ne 
osvojiti ženskega trga. Bernays je odšel v 
jedro modnega oblikovanja in naslednjo 
sezono so se v vseh največjih modnih re-
vijah pojavljale obleke v temno zeleni bar-
vi, kot se pojavlja na škatlicah Lucky-jev. 
Takšnih primerov je bilo skozi naslednja 
leta vedno več - do danes, ko so nekatere 
dobro premišljene finte freudovskih pion-
irjev oglaševanja povsem samoumevne. 
Ogromno teh fint pa ostaja skritih. Ena na-
jbolj premišljenih oglaševalskih kampanj, 
ki jo je kdo težko zgrešil (če ne drugega, 

vsaj zavohal), je Unileverjev Axe. 
Ta zares ogaben dezodorant ni brez 
razloga številka ena med moškimi 
dezodoranti. Če pomislite, je pri 
Axu tako ali tako bolj malo dejanske 
kvalitete, je pa globalno eden izmed 
najbolj oglaševanih kozmetičnih 
produktov za moške. Med tržniki 
je Axe znan kot sodoben fascinant-
en primer tega, v kakšne globine 
naše duševnosti - naših upov, sanj 
in hrepenenj - lahko sežejo podjetja 
in vedno dlje pomikajo meje seksa v 

oglaševanju.

Pri Unileverju, so leta 2002, ko so se 
projekta lotili, izvedli megaloman-

sko raziskavo, v katero so vključili dva-
najst tisoč moških iz celega sveta. Želeli 
so vedeti, kaj identificira moško bistvo. 
Rezultat? Več premočenih seksi žensk v 
bikiniju. Pa tu ni pomembno, če gre za 
plenilca ali negotovega zapečkarja. Po na-
daljnjih raziskavah in segmentaciji ciljne 
skupine moških so preprosto ugotovili, da 
bo kampanja uspešna, če bo poudarila fer-
omonske vidike blagovne znamke. Iz tega 
je sledil plaz televizijskih oglasov. V enem 
izmed njih armada amazonk v tesnih ko-
palkah preplavi prazno plažo in se spravi 
zapeljevat nemočnega, krmežljavega upo-
rabnika Axa. V drugem se gol dvajsetlet-
nik tušira, pa se mu nenadoma vdrejo tla 
in se še vedno nag ter bogato namiljen 
po vsem telesu znajde v kleti, kjer v tre-
nutku navduši skupino pohotnih skoraj 
golih žensk. Podobnih oglasov so posne-
li ogromno, a pri vseh je bilo sporočilo 
isto - če uporabljaš Axe, se boš dal dol. In 
seks v spreju je Axe kljub poceni slabemu 

Naši nakupi so v os-
novi emocionalni, 
pogojeni s čudnimi 
vzgibi in večkrat 
kot mislimo, abso-

lutno idiotski.
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produktu, ponesel med prodajne 
hite. Axe je sicer uspešno zasnovana 
kampanja, a le ena majhna kaplji-
ca v prenasičenem oglaševalskem 
oceanu. Nič tako groznega v Axovi 
kampanji (razen smradu, seveda). 
Naveden primer še zdaleč ne porabi 
draguljev tržniške stroke. Obstaja 
nešteto načinov, s katerimi tržniki 
poskušajo izboriti našo naklon-
jenost do določene znamke. Neka 
azijska veriga nakupovalnih središč 
je že pred leti zaznala velik poten-
cial v “gojenju” nosečnic. Nosečnice 
so poleg tega, da so ene izmed na-
jpogostejših obiskovalk nakupoval-
nih centrov, so tudi najbolj dojem-
ljive za različne sugestije. Trgovska 
veriga je torej začela raziskovati ne-
zavedno moč vonjav in zvokov. Na-
jprej so po oddelku oblačil posipali 
otroški puder, na oddelku s pijačo 
pa vonj češenj. Po zvočnikih so 
spustili glasbo iz let, ko je večina 
teh žensk rojenih (in s tem priklica-
li prijetne spomine iz otroštva, kar 
je med tržniki popularna taktika). 
Nadejali so se, da bo to nosečnice 
spodbudilo k nakupom. In jih tudi 
je. Niso pa pričakovali, da so tudi 
dojenčki radi preživljali čas v teh 
trgovinah. Prednatalni psihologi, ki 
so se odločili raziskati ta fenomen, 
so ugotovili, da so ti zvoki in von-
jave prodrli v maternico, medtem 
ko so mamice nakupovale. Rezultat 
je, da je nova generacija potrošnikov 
podzavestno povezana s temi nak-
upovalnimi središči – podobno kot 
imajo otroci po navadi razvito več-
jo afiniteto do glasbe, ki jo je v času 
nosečnosti poslušala mati, ali pa kot 
je večja verjetnost, da bo, če je mati 
v času nosečnosti kadila, tudi otrok 
kadilec.

Takšne ugotovitve dajejo tržnikom 
veliko moč, da nadzorujejo nak-
upovalne navade širokih množic. 
Res je, da nam gre na živce, da ka-
morkoli pogledamo, na nas sije 
neumen jumbo plakat. Kljub temu 
na to sploh nismo imuni. Človek 
je vedno vpet v razmišljanje svoje-
ga prostora in časa, zato včasih ne 
vidi ven iz svoje votline, zato včasih 
neumno sodi o drugih. Četudi smo 
nasprotniki krščanstva, moramo 
razumeti, da je bil vpliv krščanske 
miselnosti prevelik, da bi ji lah-
ko zares ušli in ji svobodno sodi-
li. Tako je naša sodobna religija 
potrošništvo. Zdaj nam sodi Co-
ca-Cola in včasih ji ne moremo uiti. 

Da bi pospešil prodajo pisal-
nih strojev, je predlagal, da se 
jih oblikuje po ženskih oblinah. 
Prodaja je poskočila za več kot 
100 odstotkov. 

25



26

Svet, v katerem so ljudje umetno proizvedeni, ob rojstvu razvrščeni v določeno kasto glede 
na način njihove proizvodnje, je svet alf, bet, gam, delt in epsilonov, zgrajen v fordovski 
prihodnosti, kjer so vsi na pogled srečni in zadovoljni, vzgojeni v prepričanju, da so prav 
oni (kot kasta) vitalen del družbe, naučeni njenih pravil delovanja, resnica pa je, da živijo 
stisnjeni v formulo brez kakršnekoli osebnosti, brez pravice mišljenja, izvzemši dovoljen-
ega s pravili družbe. Opisana družba je umetno sprana, da deluje čim bolj ekonomično, 
čim hitreje prosperira v popolnoma varnem in srečnem okolju, v katerem je vse in hkrati 
nič dovoljeno, saj se nihče razen birokratske smetane ne zaveda, da je ta umetno ustvarjeni 
svet popolnoma omejujoč, brez individuuma, natančno izdelan stroj, katerega namen je 
srečno, varno, kapitalistično in potrošniško usmerjeno življenje. To je svet, o katerem je 
pisal Aldous Huxley.

Ta družba temelji na sreči, ki jim je bila znova in znova vcepljena v glavo skozi vzgojo od 
samega rojstva oz. konca izdelave. Čeprav je družba kastna, so vse kaste vzgojene, da so 
oni sami boljši od ostalih, da se na njih gradi svet. Dejansko so le alfe, najbolj razvita bitja, 
zmožna spregledati to družbeno utvaro sreče. Redki posamezniki iz vrst alf ugotovijo, da 
je ta privzgojena težnja po večni sreči in neomajni varnosti slepilo, s katerim jim je odvzeta 
svoboda širjenja uma, svobodnega razmišljanja in s tem hitrejšega napredka in bolj neprid-
vedljive prihodnosti. Prav ti osebki, ki prilezejo na sam vrh ledene gore in tako ali drugače 
ugotovijo resnico, namreč, da so vsi podjarmljeni sistemu, so ali zatirani in izgnani ali pa 
postanejo del vodstva, ki služi, da sistem deluje, kot pač deluje. Družba je torej sprogram-
irana, da na eni strani zadovolji osebno srečo posameznika na podlagi materialnih dobrin 
in naravnih potreb, na drugi pa izniči njegovo svobodo, mu vzame pravico odločanja in ga 
spremeni v majhen kolešček aparata, ki družbo vozi naprej in naprej. S tem voditelji družbe 
zagotovijo stabilnost, mir, srečo med ljudmi, hkrati pa jim odvzamejo osnovne pravice in 
upočasnijo razvoj družbe, njihov lasten razvoj pa povsem ustavijo.

Vprašanje, ki se postavlja v svetu, kjer nihče nima svobode razmišljanja, je, ali je takš-
na družba, kjer so vsi srečni, a nesvobodni, čeprav se tega ne zavedajo, pravična. Katera 
kvaliteta je bolj pomembna, sreča in zadovoljitev ali znanje in zavedanje? To mora vsak 
razčistiti sam.

Huxley je s Krasnim novim svetom želel pokazati človeštvu utopično prihodnost, kritizira-
ti meščansko družbo in na sploh opomniti svet, kateri aspekti življenja so pomembnejši 
in se jih postavi pred druge. Zanimivo je, da smo pripeljali komercializem in kapitalizem 
skoraj do te mere, da v današnjem svetu kmalu ne bo več dosti razlike med Huxleyevim/
fordovskim svetom in našim. Danes se zdi, da smo liberalno logiko pripeljali do te mere, da 
se na desni strani prepada pojavi skrajni, utopični neoliberalizem, na levi strani prepada pa 
se sploh ne zavedamo in se nočemo zavedati, da se nam kršijo in krčijo pravice demosa. V 
svetu, kjer je skoraj vse dovoljeno in ni veliko omejitev pri zadovoljevanju tako fizičnih kot 
psihičnih potreb, nas družba kot po postopku istočasno spreminja v zveste potrošnike in 
nam niža stopnjo demokratičnosti.  (Ne govorim o teoriji zarote. Navajam le dejstva ustro-
ja politike.) Tako vsi naši cilji in vse naše želje stremijo v smer zadovoljevanja materialnih 
in živalskih potreb, redkokdo pa si želi znanja kot prvine same, ohranjanja pravic človeka 
in ljudstva ter navsezadnje tudi izboljšanja sistema. Najraje še naprej častimo hinavsko 
udobje.

There’s a Ford in your Future!
Fordov reklamni slogan iz leta 1945

besedilo: Tilen Zupan
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Večno vprašanje se mi postavlja: kaj toč-
no je naša skupnost postala? Ker če bi jo 
želel opredeliti, bi moral iti izven meja 
norosti in se povzpeti v realnost nesmisla. 
Naj pojasnim to moje razmišljanje z vsem 
poznano spletno stranjo Facebook. Kon-
cept strani je bil sprva mišljen kot nekakš-
na izmenjava mnenj in podatkov z okolico 
v resničnem življenju, princip pa se je, kot 
ponavadi, izpridil. Stran je postala ena ve-
lika burleska in prostor za tiste nesrečne 
duše v življenju, ki svojo hotenost iščejo 
preko te strani. Objavljajo svoje napol 
gole slike, kjer joške težijo k bujni pros-
tosti. Objavljajo neiskrene statuse. Ljudje 
se prostituirajo po Facebooku, ker želijo, 
da bi jih ostali opazili. Nadvse žalostno. Je 
pa v neki meri tudi prikaz dekadenčnos-
ti, ki se vse bolj vpleta v človeško naravo. 
Nemara se tega niti ne zavedamo, ampak 
postajamo sami sebi v namen, brez kakšr-
negakoli smiselnega vodila v življenju.

Psihološka narava nas posameznikov 
povsem pojasni ta uspeh psihološkega 
manipulatorja, kakor jaz osebno rad po-
imenujem Facebook. Predvsem gre za 
večno zlaganost, ki prepreda družbo. Nis-
mo zmožni deliti iskrenega mnenja drugi 
osebi, bodisi zaradi sramežljivosti, bojazni 
ali pa mnenja, da to ni potrebno. Za vse 
ostalo je tukaj všeček! Internet nima pre-
prek in nikdar jih ne bo imel. Zato je tudi 
potrebno razumeti, da nekatere neomeje-
vane osebke popolnoma zanese v tej težnji 
po doživljanju virtualnosti. Prispemo do 
točke, ki ji lahko rečemo konec resničnos-
ti. Kar se tudi dogaja.

Postali smo sužnji internetnim velikanom, 
ki z nami manipulirajo kot z majhnimi 
ovčicami, vse je do potankosti narejeno, 
da podzavestno vpliva na nas. Karkoli si 
ogledamo prek Facebooka nam nenehno 
prikrojuje resničnost. Do potankosti na-
tančno si lahko skicirajo karakter neke 

osebe, postali smo zgolj del podatkovne 
baze, iz katere cuzamo tisto željenost in 
obsedenost s to virtualno hotenostjo, na 
katero sem se že pred tem obračal.

Je pa tudi res, da Facebook ni postal to, 
ker je hotel postati takšen. Skupnost ga je 
izpridila v takšnega, kot je. Naša narava, 
ki je torej željna nenehne pozornosti in 
občutka, da si željen v skupnosti. Kar pa 
je seveda tisto, kar ta stran tudi omogoča. 
Tragično je morda tudi dejstvo, da si osta-
li mnenje o tebi ustvarjajo preko virtualne 
spletne strani. Tvoja podoba na virtual-
ni spletni strani pa je lahko, nevede tisti 
drugi osebi, precej cinična in mišljena kot 
upor družbi. Nekateri pa koncept Face-
booka izkoriščajo za potenciranje grdega 
v umetno; s tem namigujem na zlagano 
lepoto. So tudi redki primeri, ki se tega 
izogibajo – pametna peščica, ki si je izbri-
sala to nepotrebno stran iz svojega življen-
ja. A Facebook je postal tako zacementi-
ran v naši družbi, da je skoraj ključen pri 
vseh šolskih opravkih in pogovorih z ljud-
mi, s katerimi se družiš vsakodnevno. Do-
ber recept, mar ne? Narediti ljudi odvisne 
od spletne strani in jim dati občutek, da se 
cel svet vrti okoli njih z všečki. Genialno.

Zato tudi ne čudi izgubljenost mlade gen-
eracije pri stvareh, kot so kaj je prav in kaj 
narobe. Za prav se smatra vse tisto, kar ti 
ostali diktirajo, da je. Za pravično tisto, 
kar je v zakonih in za smiselno tisto, kar 
te naredi bogatega – karikirano gledano 
seveda. Se pa postavlja vprašanje, kam 
vodi ta izgubljenost.

Vodi predvsem v oropanost misli. Zna-
no je namreč, da si ljudje ne prikrajajo 
reči, ker je prisotna mogočna inteligenca, 
ampak zaslepljenost. In v tej meri si tudi 
podrejajo sisteme – inteligentna in ma-
nipulatorska peščica ustvarja lažno iluzijo 
večini, v kako perfektnem sistemu živi-

Konec resničnosti

besedilo: Mario Dimitraškovič
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Moralo bi biti daleč stran 

Pinky je junak Dragojevićeve mojstrovine Rane, pripovedi o 
dveh najboljših prijateljih, ki odrasteta v legendi Beograjskega 
podzemlja. Na koncu filma umre. Ustreljen obleži na poko-
pališču. Kljub svoji prezgodnji smrti, samomoru očeta, od ko-
kaina presušenim nosnicam, Pinky ugotovi da je skozi življenje 
prilezel bolje kot večina.  
In prav je imel. 
Življenje mu je teklo lepše kot Draganu Bjelogrliću v Lepa 
sela lepo gore, ki obupan zaradi vseh nabojev in granat, ki so 
švignile mimo njega, pokonča svojega najboljšega prijatelja, 
lepše mu je teklo  kot  Đurotu, ki ga ne pokonča ne Srb, ne Hr-
vat, ampak neka x y Modra čelada, lepše mu je teklo kot Jasni, 
junakinji filma Klip, ki izpolnitev svojih samodestruktivnih 
nagnjenj najde v izpolnjevanju bolnih porno fantazij lokalnega 
jebaća Joleta in tako dalje… 
Ja, zgodb težjih od Pinkyijeve je na tisoče. Še bolj filmskih, še 
bolj dramatičnih, še bolj tragičnih.  
Na tisoče. Pinky je svoje življenje preživel bolje kot kdorkoli, ki 
je bil prisiljen izkusiti vsaj majhen delček tri leta trajajoče vojne 
v Bosni. Skozi življenje je prišel bolje kot kdorkoli, ki je moral 
gledati, bežati, se skrivati, se boriti… Pinky je bežal hitreje kot 
Fatima, se skrival bolje kot Fikret, se boril manj kot Djermana, 
videl manj kot Azra… 
Fatima Mustafić zdaj živi v Sloveniji, je poročena in ima dve 
hčerki. Njen mož je že pred vojno delal v Slovenji in od tu 

pošiljal denar Fatimi v Bosno, kjer sta svoje prihranke vlagala v 
gradnjo nove hiše. Ko  se je začela vojna, sta morala pustiti vse 
za seboj, življenje začeti znova. 
Fikret Akic  je kot ujetnik vojno preživljal v koncentracijskem 
taborišču Trnopolje.  Približno dvajset let kasneje se njegovo 
življenje spet postavlja tja, kjer bi moralo biti od vedno. Ima 
tri otroke in ženo. Zgradil si je hišo v kateri živi skupaj s svojo 
družino. Odločil se je tudi, da bo svoji materi obnovil razrušeno 
hišo v kateri je preživljal svoje otroštvo. Sam je prepričan, da ga 
je pred smrtjo rešil njegov smisel za humor. Če ga ne bi imel, 
ne bi preživel.  Smejal se je stvarem, ki so bile bolj žalostne kot 
smešne. 
Azra Blažević, tudi ujetnica v Trnopolju, je bila zadolžena za 
oskrbovanje ranjencev  v improviziranem zdravniškem centru. 
Skrbela je za ujetnike, ki so jih pazniki tja pripeljali potem, ko 
so z njimi opravili, jih mučili, pretepali… Po končani vojni se je 
preselila v ZDA, skupaj s svojo hčerko Edno. Sodelovala je tudi 
kot priča na Haaškem sodišču, pri sojenju Dušku Tadiču. 
 Djermana Seta , je bila stara deset let, ko se je zgodil pokol v 
Srebrenici. Bila je tam. Ko se je obleganje začelo, se ji je svet 
spremenil čez noč. Ostala je brez doma, brez prijateljev, odpelja-

Slovenski tip  
sreče

Zgodbe

besedilo: Matjaž Jamnik

li so jo na kraj, ki ga ni poznala. Pravi, da potrebuješ nekaj časa, 
da se zaveš granat, ki so postale resničnost, kot tudi svojega 
statusa: Nisi nič več kot begunec. Kot vsi s podobno usodo, se je 
spraševala kaj je storila narobe, kaj se je moralo zgoditi, da mora 
takšne grozote trpeti prav ona. Spraševala se je, zakaj se je to 
moralo zgoditi prav tu, v njeni državi, in ne kjerkoli drugje. To 
ni bila zgolj vojna, v kateri nekdo ubija nekoga drugega, to je bil 
poizkus izbrisa skupnosti in vsake sledi za njo. Zdaj, pri tride-
setih in še malo, poizkuša narediti svoje, pripomoči k ponovni 
postavitvi ranjene družbe nazaj na noge. Biti drugačen ne bi 
smelo biti problem. Zaveda se, da je za vsako bitje pomembno,  
da ima svoje dostojanstvo in svoj ponos, ki ne bi nikoli smel biti 
omadeževan.  
Ja ne. Djermana je imela prav. Ima prav. Ne Pinky, ne Dragan v 
Lepa sela lepo gore, ne Djuro v Nikogaršnji zemlji, ne Jasna, ne 
Azra, ne Fatima, ne Fikret in ne ona sama; nihče svoje nesreče 
ni mogel predvideti. Lahko so se je poizkušali le otresti,  se 
je rešiti. In zato se v tem trenutku, ob zdajšnjem dogajanju, z 
mislijo na vse kar se je zgodilo in vse kar se še bo, z mislijo na 
dogajanje v Siriji, Turčiji, Sudanu, Maliju, Somaliji, Gvatemali, 
Mehiki… , zdi stanje duha v naši drža prav neverjetno. Usoda 
ni zgolj samo usoda, neka kristalna krogla, ki ti ob rojstvu pade 
na glavo in se vsrka vate skupaj z vsemi v naprej določenimi 
dogodki, datumom smrti, obletnico poroke, rojstvom prvega 
otroka… Usoda je zmes skozi zgodovino, od prejšnjih rodov 
ustvarjene podlage, naključja in samoaktivnosti . Videti je kot 
da bi ves aktivni del prebivalstva pozabil na dejstvo, da če ti je 
dana možnost do obstoja, ti je dana tudi možnost do vplivanja, 
sovplivanja.  Z obstojem naj bi se puščanje lastnega pečata celo 
spodbujalo. Tako je odvisno od vsakega posameznika kako se 
bo tega lotil, kako bo prispeval, ali pač ne. In tako kot so stvari 
videti zdaj, okoli nas, je vse skupaj podobno zelo  čudnemu 
zavijanju v nek celofan cinizma in slabe volje. In to serijsko. 
Vsi. Za dober zgled te celofanske zabave, lahko vzamemo tistih 
nekaj malce bolj ideološko orientiranih  tednikov v naši državi. 
Kot »levičar« sem vedno mislil da se mi bo upiralo samo in 
zgolj branje Reporterja  in Demokracije. Zdaj se moram siliti, 
da sploh odprem časopis, ki ima z svoj najboljši marketinški 
trik že tisočkrat reciklirano grožnjo, ki sliši na ime: »strogo 
varčevanje škodi zdravju ekonomije«. Odprem ga samo za to, 
da si preberem tistih nekaj strani s kritikami glasbenih ploščkov 
in filmov, ki prihajajo oz. so že prišli v naše kinematografe. Kaj 
se je zgodilo? To je časopis, ki je v osemdesetih in devetdesetih 
predstavljal nov val, novo generacijo. Kakšen navdušenec bi 
rekel, da je predstavljal prihodnost. Kaj predstavlja zdaj? Kot da 
je kazanje s prstom na nekoga, ki slabo opravlja svoje delo (ali 
naj ga bi. Stvar presoje tistega, ki kaže), edino vredno opravilo 
dandanes. Plus razmnoževanje slabe volje, nezadovoljstva in 
kolumbijskih nadaljevank seveda.
 

Dobro. Pač karikatura in vse. Vsi vemo da gre pri vodenju 
države za delikatno vprašanje, celo ideološko. Vsi vemo da 
ne gre za niti malo enostavno stvar. Ampak še vedno…  To 
nagnjenje Slovenskega naroda k delitvi na dve na smrti naspro-
tujoči si grupi, ki se gresta na začetku neko ideološko borbo, 
kmalu pa nanjo pozabita, da stvar postane zgolj trend, power 
play, naravno stanjeki se kaže povsod, je že res zelo utrujajoče. 
Kot da ne bi znali spustiti preverjenega koncepta Partizani vs. 
Domobranci, Cerkev vs Komunizem… Dajmo no!  Ali se samo 
v svetu, ki  spominja na  majhno, do vrha napolnjeno žaro, v 
kateri se vsi poznamo in bo zdaj zdaj eksplodirala, počutimo 
varne? Res, dajmo no! Naš svet očitno še vedno ni šel v k****! 
Ko tako seštevam ena in ena, se sprašujem v kaj naj odrastem, 
po kom naj se zgledujem, če povsod vidim same užaloščene 
obraze, ki nesrečo kar kličejo nase, se  posuvajo s pepelom, jim 
gre na jok že samo ob misli na izziv, težavo, preizkušnjo. Res 
ne vem kam naj grem, kje naj se ustalim. Vsi ljudje, ki naj bi 
predstavljali nek faktor v mojem razvoju pravijo, da imam samo 
dve možnosti: Bodisi da ostanem tukaj in sem nezadovoljen ter 
jamram nad vsemi nesposobneži, ki mi onemogočajo opravljan-
je svojega dela, puščanje svojega pečata,  ali pa da postanem nek 
odtujenec , asimiliran na Kitajskem, kjer bom poskrbel za to, da 
bom dobro plačan, bil debel. 
Svašta. Nobena od obeh opcij mi ni niti malo všeč. In za enkrat 
iz nas še vedno ni nihče naredil Maove Kitajske v petdesetih, 
Stalinove Rusije, Britanijo  v poznem 18. In  čez 19. stoletje.  
Res bi bilo slabo, če bi slovenski tip nezadovoljstva,  nejevolje, 
apatije, postal naš trademark. To nas samo še bolj deli na črne 
in bele, rdeče in modre ( tudi rdeče in bele če hočete).  To nas 
samo še bolj spreminja v strip, comic book, dolgočasen vrtiljak. 
To zavira razvoj. Osebni razvoj posameznika, ki si mora po vseh 
pravilih privaditi tega umetnega tipa nesreče, če hoče sploh 
preživeti s Sloveniji! 
Lahko bi se začeli hendlat. To bi bilo super! Ker vsi tej, zgoraj 
opisani, »ponarodeli« vzgibi niso nič drugega kot pljunek v usta 
vsem tistim, ki zares trpijo. Vsem v Siriji, Turčiji, Sudanu, Mali-
ju, Somaliji, Gvatemali, Mehiki… Vsem, ki za svojo nesrečo 
niso niti malo krivi, vsem, ki so zaradi nje slabši od cerkvene 
miši  in jim nihče ne pomaga. To ni nič drugega kot pljunek 
v usta vsem, ki kljub tonam umazanije v kateri se utapljajo, 
poizkušajo svoje življenje obrniti na bolje. To, kar se gremo mi, 
je pljunek v usta Fatimi, Fikretu, Azri, Djermani…    
Mi razloga za nesrečo nimamo, pa se v njej utapljamo. Oni ga 
imajo, pa se ne. Bolje bi bilo, če bi nas zgolj skrbelo. Zase in za 
njih. Bolje bi bilo, če bi se svojih težav lotili.. Namreč za zdaj, 
Pinky fura svoje življenje veliko bolje kot mi, čeprav je mrtev. 

Po letu 95 in prej
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 Ameriška indoktrinacija zahodnega sveta 
se je pričela že po koncu 2. svetovne vo-
jne, ko so nam Američani pričeli vcepljati 
svojo ideologijo v naše takrat še evropsko 
razmišljanje. Prišlo je do popolnega raz-
pona ameriške kulture, ki danes prepreda 
celotno evropsko družbo. Takšno stanje pa 
omogoča popoln kulturni monopol ZDA. 
V vsakem primeru je to slaba reč, sprva 
smo bili še kritično dojemljivi za stanje, 
danes pa so nam Američani popolnoma 
uzurpirali domačo kulturo in nas naredili 
odvisne od njihovega mišljenja in okusa. 
Da niti ne omenjam dvoličnosti, s katero 
pogosto preziramo Američane, češ da so 
neumni in nezmožni razmišljanja. Sami 
smo postali odtujeni od tega, kar smo in 
naša misel je prešla na nivo popolne ap-
atičnosti.

Zakaj je torej Amerika v nas? Ker smo 
podzavestno povsem enaki v razmišljan-
ju kot Američani. Morda že tendenca, da 
se piše ameriške fraze širom interneta ter 
uporablja njihove internetne krajšave? 
Dokaj samoumevno, ampak nihče se ne 
vpraša, od kod omenjeno izvira. Izvira 
pa iz naše kulturne odvisnosti od Amer-
ike. Predstavljajte si, da bi kakšna druga 
država bila tako dominantna na internetu, 
na kulturnem področju (filmska indus-
trija), povsem enako bi bilo, le da bi te 
okrajšave bile pisane v lokalni verziji dru-
gega jezika. Cilj je bil in je še vedno, da 
angleščina postane dominanten svetovni 
jezik, kar angloameriškemu svetu še kako 
uspeva. Velike zasluge temu gredo pa 
predvsem dolgoročni geopolitični domi-
naciji Američanov širom sveta, kjer vce-
pljajo svojokulturo v vse predele vsakdan-
jega življenja. Od občudovanja ameriških 
zvezdnikov, do občudovanja ameriškega 
načina oblačenja, pa vse do principa, da 

je potrebno biti ameriški, da si družbeno 
zaželjen. Morda se sliši to kot kakšna radi-
kalna misel, ampak ni; Američani so nas 
naredili za, drznem si reči, svojo subkul-
turo. Omenjeno lahko velja za večinski del 
Evrope.
Nič ne postorimo na tem, da bi se rešili 
kulturne odvisnosti od njih. Morda na 
vsake toliko časa pride na plan kakšna 
kritika, češ kako neumni so Američani, 
ampak smešno je, da gledamo iste reči, 
pišemo iste reči, hvalimo iste reči kot 
Američani sami. Mar smo res tako slepi, 
da ne vidimo lastne dvoličnosti? Tukaj ne 
gre za to, da ti Američani niso všeč, tukaj 
gre za občutek odmaknjenosti, ki se nam 
vceplja. Morda smo mnenja, da je zabav-
no biti proameriško usmerjen ter se zan-
imati za ameriške reči, a žalostno dejstvo 
je, da Američani na nas gledajo kot podl-
judi. Ali pa nas, še huje, sploh ne pozna-
jo in ne vedo, kje smo na zemljevidu. In 
mi še vedno nadaljujemo s tem zlaganim 
pisanjem hvalospevov kulturi, ki za nas ne 
dela ničesar, kot da nam vceplja tuje ideje 
in preprečuje lastno misel.

Tudi oblačenje, tudi moda, danes vse iz-
vira iz ZDA. Naša odvisnost od njihovega 
mišljenja je nadvse zastrašujoča. Strašl-
jivo je, kakšno miselno opranost povz-
roča. Amerika je prišla v popolnoma vse 
družbene aspekte našega dnevnega živl-
jenja. Njihove multikorporacije s svojim 
lobiranjem vsiljujejo svoje prepričanje. 
Postali smo kot kakšen kulturni dominion 
ameriški invazivni kulturi. Navezujem se 
praktično na vse kotičke sveta, ki se ga je 
ameriški trend mišljenja dotaknil. Njiho-
va podjetja nam vsiljujejo pred tem nev-
idene prehrambene navede, npr. prašičje 
nažiranje je pri njih smatrano kot kultur-
no sprejemljivo dejanje. S tem se navezu-

jem na nesramno velike porcije hrane, ki 
nato tudi povzročajo debelost.

Če grem na simbolično raven, je prav de-
belost prikaz vpliva ameriškega mišljenja 
v evropskem svetu. Nismo še popolnoma 
na ameriški ravni, vendar se debelost vz-
trajno veča in postaja vse bolj primerljiva 
z ameriškimi standardi.

Še vedno pa vztrajam, da cenimo zgolj ti-
sto, kar je tuje, Američani pa zaradi svo-
jega egocentrizma seveda mislijo, da so 
vladarji sveta ter da so se drugi primo-
rani podrejati njim. Takšen princip mišl-
jenja bo v prihodnosti ustvarjal še večjo 
tendenco po širjenju amerikanizacije 
drugam. In ustavilo jih ne bo nič, ker je 
globalizacija poskrbela, da so se kot kuga 
ameriško mišljenje, ameriška ignoranca in 
ameriška odtujenost razširile širom sveta.

Kritičnost in družbeno aktivnost se ne 
ceni, lastna misel je smatrana kot presežek 
intelektualne norosti. Vse izvire iz naše 
zavesti, da živimo v perfektnem svetu, v 
svetu ameriških sanj, kot nam jih prikazu-
jejo na televiziji.

ZDA so nas uspele z vcepljanjem svojih 
misli, s svojo medijsko in kulturno propa-
gando spremeniti v odvisnike od ameriške 
kulture, čeprav se morda tega niti ne zave-
damo. Cenimo zgolj tisto, kar je tuje, svoje 
pa mečemo med povprečno in nezažel-
jeno. Dokler bo obveljalo mišljenje, da 
so Američani perfektni ter da je njihova 
kultura vredna vsake mere pozornosti, se 
bo svet vrtel po diktatu ameriške kulturne 
diktature. Neumno bi bilo misliti, da 
ameriška kultura ne povzroča ameriškega 
načina mišljenja.

besedilo: Mario Dimitraškovič

Amerika je v nas

V zadnjem letu se nam zaradi uki-
nitve ministrstva za kulturo in trenutne 
politične garniture zdi, kot da sta se v 
Sloveniji izoblikovali dve struji; apologeti 
kulture, ki zase trdijo, da dobro razume-
jo, poznajo in razumejo umetnost ter tisti 
drugi, ki umetnosti ne odobravajo, ker je 
bodisi ne razumejo ali pa so mnenja, da 
ne doprinese nobene dodane vrednosti. 
Vendar pa se je odnos politike do kulture 
spreminjal in obratno.
               Slovenska država je bila osnova-
na na temeljih umetnosti. V svoji zgodo-
vini so večino bitk bili umetniki. To po-
jasni tudi podobe na bivših tolarjih, kjer 
najdemo več pesnikov kot generalov in 
državnikov. V Prešernovih časih so pesni-
ki in pisatelji nosili osrednjo vlogo kot bu-
ditelji naroda. Tokrat umetnost prevzame 
pobudo in vodi. Večkrat v zgodovini pa vi-
dimo primere, ko z njo začne manipulirati 
politika. Dober primer tega so totalitarne 
estetike in razni socialistični realizmi.
           Po zares grobi poenostavitvi lahko reče-
mo, da je osrednji namen vsakršne umet-
nosti katarza (gr. katharsis) oz. očiščenje, 
nenadna sprostitev duha, čustev in mo-
rale. V vsakem sistemu represije je morala 
zaradi težkih spon nizka in zato očiščen-
je še kako potrebno, predvsem zato je v 
interesu glavnih represivnih organov, da 
katarzo omogočijo, a obenem tudi kana-
lizirajo stran od sebe. Očitno je, da ljudje 
niso neumni in prej ali slej spoznajo, da 

je ta umetnost zlagana in zmanipulirana 
v samem bistvu (npr. graditeljska lirika) 
in tako je v nekaterih političnih sistemih 
popolnoma dovoljena kritika skozi umet-
nost, saj je ta le navidezno preganjana. 
Le tako ustvarijo ventil, ki sprošča nape-
tost, da ne eksplodira glavna zapora. Pri 
tem je še najbolj uspešen kapitalizem. Če 
smo iskreni, je vsaka umetnost podvržena 
politiki (brez laibachovskega obrata; razen 
tista, ki govori v njenem jeziku) in vsako 
umetniško delo je političen »statement«. 
Tu ne gre za neko strankarsko, ideološko 
ali svetovno nazorsko politično sporočilo, 
ampak politično sporočilo v tistem na-
jširšem smislu politike, torej upravljanju 
s skupnostjo, v kateri imamo vsi čustvene 
naložbe in interese. S to logiko postane 
vsako delo, ne glede na tematiko, politič-
no.
    Politika in umetnost soustvarjata 
družbo. Politika ustvarja pravila, s tem 
spreminja norme in počasi spreminja 
podobo posameznikov in njihove atrib-
ute. Umetnost tej družbi nastavi ogledalo 
in v abstraktnih oblikah prikaže tranzicijo 
iz prejšnjega stanja v status quo. Nekat-
erim prinese očiščenje. Drugim prinaša 
delo, ker jo morajo stalno zavirati. Nekaj 
pa je zagotovo: ogledalo ni pasivno, pač 
pa skupaj z individuumom, ki v ogleda-
lu prepozna svojo izmaličeno podobo, 
spreminja svet ali pa preprosto nastavlja 
nova ogledala, ki to omogočajo drugemu.

Politika je najvišja in vseobsegajoča oblika umetnosti in mi, ki ustvarjamo 
umetnost, smatramo sebe za politike.

-Laibach

besedilo: Žan Zupan

Politika in umetnost
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besedilo: Veronika Cukrov Trenutno v Sloveniji ni človeka, ki ne bi 
jamral o gospodarskem razsulu, pa ven-
dar vsi rešitve vidimo le v preusmerjanju 
šolstva in morda odpiranju tujim inves-
titorjem, čeprav bi še optimistično gle-
dano to bila le kaplja v morje. Ne samo 
slovensko, tudi evropsko (čeprav v veliko 
manjši meri) in celo ameriško (npr. Jobso-
va selitev Applove proizvodnje na Kitajs-
ko) gospodarstvo je v krizi zaradi cenejše 
proizvodnje drugje, to dejstvo ni kaj pre-
več šokantno in nič senzacionalnega ni na 
tem, da sadni jogurt posledično vidi 4× 
več sveta kot mi, preden ga končno zauži-
jemo. Pomanjkanje lastne proizvodnje v 
primarnem, sekundarnem in tudi terciar-
nem sektorju pa vseeno ni nerešljiv prob-
lem in obstajajo manj drastične rešitve 
od tistih, ki bi nas spremenile v, recimo, 
Severno Korejo.
     Velik del problemov bi rešil preprost 
»davek na oddaljenost«, kateremu bi lah-
ko nadeli bolj glamurozno ime tipa »dav-
ek na lokalnost«. Čim več kilometrov bi 
moral ta izdelek premostiti od kraja izde-
lovanja (tudi vsa potovanja embalaže in 
surovin bi se seštela) do končnega najbol-
jšega soseda, toliko višja davčna stopnja 
bi se obračunala nanj. Seveda bi kupljen 
znotraj npr. 50 kilometrov stran od mes-
ta »spočetja« bil obdavčen strašansko 
nizko (okoli 5%), oz. po veliko man-
jši davčni stopnji, kot so živila danes, s 
čimer bi spodbujali domačo proizvodnjo 
in zmanjšanje brezposelnosti. Po agrar-
nem razcvetu bi se seveda tovrstna ob-
davčitev prenesla tudi na druge izdelke, 

npr. oblačila in tehniko. Z lokodavkom bi 
lahko veliko privarčevali tudi na bencinu, 
ki se bo v prihodnosti še hitreje dražil (pa 
naj naša vlada populistično še toliko niža 
trošarine).
      Iskreno rečeno ima Slovenija prib-
ližno 20% samooskrbo, kar v primeru še 
enega baby booma v kombinaciji s hujšo 
epidemijo kakšnih norih krav pomeni 
katastrofo, četudi sploh ne pomislimo na 
kakšno res kataklizmično opcijo, deni-
mo jedrsko vojno. Lokodavek bi prisilil 
ljudi v zagon lastne proizvodnje, sploh v 
kombinaciji s prijaznim državnim začet-
nim kapitalskim darilom za nova kmeti-
jska podjetja (vlada bi v prvem obdobju 
po uvedbi davka zaradi nepripravljenosti 
trga dobila veliko denarja od prodaje po 
novem dragega kitajskega česna). Tovrst-
na (priznajmo si, malo pa že) boleča tran-
zicija bi nas popeljala v veliko boljše čase, 
s kakršnimi se stoično soočamo danes in 
pridno čakamo, da minejo.
Kajti prav nič ne pomaga, če ruralno min-
istrstvo pridiga o tem, naj jemo jabolka 
iz Spodnjega Dupleka in nam predvaja 
fantastično slastne prikaze pridnih slov-
enskih kmetov ter majhnih, piškavih 
nešpricanih sadov slovenske zemlje na na-
cionalki. To je približno tako, kot če nam 
profesor reče, naj se učimo sproti. Druge 
opcije zapravljanja prostega časa so pač 
bolj mikavne - šele ko nam test diha za 
ovratnik (en dan prej), se zabubimo pred 
učbenikom in si stlačimo najpomembne-
jše podatke v glavo. Tako je tudi z gospo-
darstvom in na tem sloni celotna pravna 

Lokodavek
država – brez resnih sankcij ni upoštevan-
ja pravil. Ne moremo na silo zaposlovati 
ljudi z raznimi staži »diplomanta razis-
kovalca« , če obenem konzumiramo izrec-
no tuje proizvode in čakamo, da nebeška 
luč razcveta posije na nas.
     A vendar najbrž nihče ni zares pripravl-
jen na tako očiten in večmuhovski korak; 
pa čeprav le zato, ker ideja konceptual-
no spominja na plansko gospodarstvo in 
neeklektična, rigidna ideologija žal vedno 
vodi naša ravnanja – četudi to pomeni 
vzdrževanje mukotrpnega statusa quo, 
dokler ne zmanjka nafte in ostanemo sami 
s tremi polji koruze za utišanje dveh mili-
jonov lačnih ust. Tovrstna obdavčitev bi 
bila nekaj, čemur bi že iz ekološkega vidi-
ka ploskala celotna Evropska unija in nas 
začela oponašati – sicer bi vse to spravilo 
v slabo voljo kakšne nizozemske agrarne 
mogotce, vendar bi Slovenija končno 
dokazala, da zmore vse, kar zmorejo dru-
gi. Naj naša vlada še toliko časti močnega 
slovenskega duha; s tem cincanjem okoli 
formiranja lastne samooskrbe sporoča-
mo svetu, da nismo dovolj dobri in da 
skrušeno priznavamo, da nam je še pre-
skrba lastnih ljudi prevelik zalogaj. Poza-
bljamo na našo rodovitno prst in zmerno 
onesnaženost napram drugim državam te
 r nesamozavestno dvomimo o obstoju 
kakršnekoli druge rešitve razen morda 
globalnega kolapsa kapitalizma ter pora-
janja nove socioekonomske teorije, ki bi 
združila best of both worlds, seveda za-
vedajoč se utopičnosti tovrstne aspiracije. 
Rešitve za naše probleme pa obstajajo tu 
in zdaj – le uzreti jih moramo.



36

osebnost, to, kar smo. Družimo se z ose-
bami, ki mislijo podobno, imajo podoben 
okus za glasbo, umetnost, filme. Tudi pri 
izbiri naše družbe je imela, verjeli ali ne, 
prste vmes kultura.
    Znotraj prevladujoče kulture nastajajo 
subkulture. Ta izraz opredeljuje skupino 
ljudi, ki se zaradi različnih dejavnikov, 
kot so na primer podobne vrednote in 
ideološke osnove, religiozna prepričanja, 
glasbeni okus, različne povezave, starost 
oziroma mladost, povežejo. Do tega pride 
zaradi potrebe po identiteti. Ljudje hoče-
mo nekam spadati, nečemu pripadati. 
Prve subkulture so se pojavile v 50. letih 
prejšnjega stoletja. Najbolj znana nam je 
hipijevska subkultura, katere nelegalno 
početje, ena izmed značilnosti hipijev, se 
pojavlja še v današnjih, sodobnih subkul-
turah.
Vsaka država ima svojo kulturo. To, kar 
je kulturno v Sloveniji, ni nujno kulturno 
na Kitajskem. In obratno. Razlikuje se že 
miselnost prebivalcev neke države. Kaj 
nam je pomembno, za kaj se trudimo, k 
čemu stremimo. Koliko kot narod sploh 
damo na kulturo. Ko potujemo v tuje 
države, lahko ob nepoznavanju tamkajšn-
jih razmer zlahka doživimo kulturni šok. 
Morda le zaradi spremembe jezika, vere, 
vrednot, vedenja, ali pa zaradi bolj verjet-
nih razlik v gospodarski razvitosti ter so-
cialnih razmerah na območju, ki ga obi-
skujemo. Temu se lahko izognemo tako, 
da pred premikom v tuje dežele poizvemo 
o življenju tam in ga sprejmemo. Ni pov-
sod tako, kot je doma.
Naše okolje bi naj bilo kultivirano. Ljudje 
si ga prisvajamo, preoblikujemo in prilaga-
jamo svojim potrebam. Pogosto pozablja-
mo na kulturo. Predvsem na naše veden-
je. Pozabimo reči »oprostite«, pozabimo 
odzdraviti tisti stari sosedi, ki jo srečamo 
pred blokom, pozabimo si obrisati čevlje, 
preden stopimo v hišo. Pozabljamo tudi 
na kulturno udejstvovanje. Kdaj ste bili 
zadnjič v gledališču, na razstavi? Koliko 
časa je minilo, odkar ste sami od sebe vze-
li v roke resnejšo knjigo in jo prebrali le 
zase in za svoj užitek? Najboljši približek 
kulturi je film, ki ga ilegalno prenesemo 
z interneta, ali pa kakšen koncert, morda 
obvezna knjiga za domače branje. Več je 
razlogov, da na kulturo pozabimo. Eden 
od njih je pomanjkanje časa, ki je v tem 
svetu hitenja in zmede stalnica, drugi pa 
neprimerna družba. Veliko lažje je naj-
ti človeka, ki bi šel s tabo v petek na žur, 

Kaj je kultura? Prva stvar, ki mi pade na 
pamet, je umetnost, vsa umetnost: likov-
na, literarna, glasbena, ter tudi naše ob-
našanje in navade. Da bi videla, ali sem kaj 
pomembnega izpustila, v Google vtipkam: 
kultura SSKJ. Pred mano se pojavi rožnata 
stran, na vrhu: kultúra -e ž (ȗ) 1. skupek 
dosežkov, vrednot človeške družbe kot re-
zultat človekovega delovanja, ustvarjanja. 
Pa imam definicijo.
     Kultura je nekaj, kar človeka spremlja že 
od samega začetka. Kamenodobni divjak, 
oblečen v kožuh, s prsti, pomočenimi v 
barvo, po stenah svojega prebivališča jame 
zarisuje podobe iz svojega življenja. Mam-
ut tu in mamut tam. Njegov prijatelj iz 
kosti medveda lastnoročno izdela piščal, 
katere predirljive piske slišijo njuni sosedi, 
medtem ko si gradijo mostiščarsko naselje 
in dolbejo drevake. Način življenja, ki jih 
povezuje, je kultura. Ustvarjanje nečesa 
novega je kultura. Vsak majhen korak, ki 
ga naredijo, prispeva k njihovi kulturi in 
njenemu razvoju.
      Ko smo bili otroci, smo se nezavedno 
začeli vključevati v družbo, v kulturo, v 
kateri najpogosteje živimo še zdaj. Doma 
nas je mama naučila, kako držati žlico v 
roki, oče je v naš besednjak zasidral besedi 
prosim in hvala. Babica nam je, ko smo bili 
še resnično majhni, podirala kupček po 
obroku. Dedek nas je odpeljal v Lutkovno 
gledališče gledat Zvezdico Zaspanko. V 
vrtcu smo se učili pravilno si umivati zobe 
in peli smo ljudske pesmi. Spoznavali smo 
svojo kulturo ter se vanjo vključevali. Ko 
smo bili malo starejši in naj bi že vedeli, 
kako se obnašati, je vsaki napaki sledi-
la kazen ali pa vsaj opozorilo. To nas je 
spodbudilo, da smo se začeli zavedati, kaj 
je prav in kaj narobe, kaj je dovoljeno in 
kaj ni. Če pri jedi nismo uporabili noža, 
nas je kregala mama. Če smo pozabili na 
prosim in hvala, nas je okaral oče. Če nam 
je po kosilu za mizo ušel kakšen nedolžen 
rigec, nas je okregala babica. Edini, ki 
nas ni ošteval, je bil dedek. Tedaj nas je 
namesto v Lutkovno gledališče odpeljal 
v muzej, galerijo ali pa v resno gledališče. 
Na začetku nam to ni bilo všeč. »Le zakaj 
bi kdo hotel gledati slike, ki so jih ustvari-
li sto in sto let nazaj?« smo se spraševali. 
Še malo smo zrasli in začeli so nas mikati 
koncerti. Ste bili eni izmed tisoč fanov na 
koncertu RBD trikrat v Hali Tivoli? Am-
pak vse to je kultura. Je prosta odločitev, 
izbira nas samih. Spremlja nas na vsakem 
koraku, z njeno pomočjo se oblikuje naša 

besedilo: Tisa Neža Herlec
Kaka kultura?

kot pa v gledališče. Ne gre pa popolnoma 
izpustiti tudi žurerske, cestne, proletarske, 
prostaške oblike kulture - ta se pojavi tudi 
na trnovskem pločniku. 
      Zadnje čase je vse pogostejši pojav 
množične ali popularne kulture. To je 
vrsta kulture, ki je namenjena širokemu 
krogu pasivnega potrošniškega občinst-
va. Njen glavni cilj je dobiček, ki zaved-
no oblikuje to kulturo in narekuje njene 
smernice. Govorimo lahko o kulturni in-
dustriji, saj so vsi njeni izdelki standardi-
zirani, večinoma brez umetniške vredno-
sti in širšega namena, razen propagande 
izdelkov in vzgajanja vedno novih, bolj 
pogoltnih potrošniških generacij. To kul-
turo ustvarjajo in posredujejo mediji in z 
njeno pomočjo zasedajo velik del javnega 
življenja ter sooblikujejo vsakdanje živl-
jenje posameznika. Ni pa vse, kar nam 
nudi množična kultura, le slabo. Medi-
ji namreč omogočajo dostop do umet-
niškega izdelka oz. kulture širšemu krogu 
občinstva in ne le družbeni eliti, kar se 
lahko zgodi v primeru tako imenovane 
visoke ali elitne kulture. To bi naj bila kul-
tura v pravem pomenu besede. Izzivalna, 
enkratna in poučna naj bi razvijala naš 
okus za umetniško vrednost in povzdi-
govala duhovno nazadujoče množice. S 
pomočjo izobraževalnega sistema naj bi 
kultivirala celotno družbo ali pa le dvi-
gnila posameznike nad povprečje, iz me-
gle copy-paste ljudi. Ravno zato se že v 
vrtcih in osnovnih šolah vodstvo odloča, 
da razred namesto v Atlantis za kulturni 
dan odpelje v muzej, ali pa v kako rojstno 
hišo pomembnega Slovenca. V gimnaziji 
odločitve o kulturi prepustijo nam. Sami 
se odločimo, ali se sploh hočemo kultur-
no udejstvovati. Sami si izberemo svojo 
kulturo. Katero galerijo bomo obiskali, je 
naša odločitev. Prav tako se sami odloči-
mo, na čigav koncert bomo šli. Na naših 
ramenih stoji odločitev: bomo kulturni 
izobraženci, ali pa se bomo prepustili ma-
nipulativni propagandi?
        Kultura pa ni le značilnost naše vrste. 
Strokovnjaki, ki preučujejo primate, so 
odkrili, da se sledi kulture pojavljajo tudi 
v obnašanju in življenjskih navadah šim-
panzov. Stavim, da imajo nekateri prim-
erki v sebi več kulturnega kot kakšni ljudje 
brez občutka za soljudi in brez privilegija 
doživljanja kulture kot nečesa, kar zapolni 
praznino med dušo in realnostjo. Se lahko 
s kulturo otresemo apatičnega sprejeman-
ja smernic, ki jih postavlja ekonomska 
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Dan Mrevlje  
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Ko bi mi bilo do po-
slanstev, bi ustano-
vil versko skupnost.

Pojdimo na izlet, glejmo de-
kolteje na rdeči preprogi,  
ustvarjajmo.

intervju: 
Nejc Gazvoda
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Zakaj misliš, da domače občinstvo 
meni, da je slovenska produkcija 
slabša od tuje? Je to utemeljeno in ali 
se to spreminja?

Tuja produkcija je precej širok pojem. 
Konkurirati ameriškim produkcijam 
seveda ne moremo, ravno tako ne velik-
im evropskim narodom. Bi pa lahko bili 
lepa butična kinematografija, če bi ne bili 
sistemsko popolnoma zavoženi in če bi 
film ne bil na repu umetnosti v Sloveni-
ji. Ne bi razpravljal o vzrokih in krivdah, 
ker se mi to več ne da. Jaz delam po svo-
jih najboljših močeh, sistema pa ne bom 
spreminjal in si ga tudi ne želim. Slovens-
ko občinstvo pa ni nič bistveno drugačno 
kot drugod – shit bo vedno najbolj gledan, 
zadnja leta pa npr. raste obisk v Kinod-
voru, tako da je to samo dober podatek. 
Averzija gledalcev do slovenskega filma pa 
je krivda nekaterih sijajnih izdelkov v os-
emdesetih in devetdesetih, ki so občinst-
vo uspešno izgnali iz kinematografov, mi 
pa še vedno plačujemo ceno za to. Če k 
temu prištejemo še slabo pozicijo filma v 
državi nasploh, je logično, da se to dogaja. 
Ampak jaz več kot to, da snemam iskrene 
filme, ne morem in ne želim narediti.

Slovensko občinstvo te je spoznalo 
šele lani, po filmskem uspehu prven-
ca/celovečerca Izlet. Zakaj misliš, 
da je temu tako in kakšen je tvoj po-
gled na ta uspeh?

Ker prej še nisem naredil filma, hehe. 
Vem, kaj sem naredil in s tem sem za-
dovoljen. Seveda mi laska, da je imel moj 
prvenec nek relativen uspeh, ampak tudi 
če ga ne bi imel in bi jaz bil prepričan, da 
sem naredil dober izdelek, bi nadaljeval v 
tej smeri. Največ, kar mi je prinesel uspeh 
Izleta, je naslednji film – Dvojina. To je to, 
več ne rabim. Slaven na mojo veliko srečo 
in veselje s tem poklicem vsaj v Sloveni-
ji ne bom, spomeniki pa so stranišča za 
golobe.

No, kaj pa tvoji literarni uspehi z 
zbirko Vevericam nič ne uide? Zanjo 
si tudi prejel Dnevnikovo fabulo in pa 
Zlato ptico.

Glej, nagrade so po svoje fantastične. 
Takrat mi je to odprlo mnogo vrat, skozi 
katera sem nato korakal pri naslednjih 
projektih, pomaga ti pri razpisih, šti-
pendijah, nekatere nagrade so tudi fi-
nančne, spoznaš ljudi, ki jih drugače ne 
bi… Ampak to so žal edini klišeji, ki jih 
lahko ponudim kot odgovor. Vsak nov 
projekt je čisto nov izziv. Na tone nagrad 
ti ne pomaga, če se ne razvijaš kot avtor. 

Intimno je pomembno čisto nekaj druge-
ga – tvoja lastna rast, ki ji nobena nagra-
da neposredno ne pomaga. Posredno pa, 
seveda.

Kaj te je kot mladega ustvarjalca in 
dijaka gnalo, da si pisal in ustvarjal?

To, da je bilo nekaj narobe, pa nisem ve-
del, kaj. Da sem razmišljal o stvareh in ho-
tel nekaj povedati. Da me je nekaj bolelo. 
Da mi je bilo nekaj lepo. Da je življenje 
dobivalo elemente, ki jih nisem razumel. 
In sem praskal in praskal in praskal. Še 
vedno to delam, ta »gon« se ni spremenil 
in upam, da se nikoli ne bo. To imaš v sebi 
ali pa ne. Če poziraš, se kmalu utrudiš, se 
zakrčiš, se ujameš v laži. Jaz nisem imel 
nikakršne ambicije, samo pisal sem. Ljud-
je so mi govorili, da sem priden, priden 
Nejček, lepo pišeš, kar tako naprej, pa fil-
mi te zanimajo, kako lepo, lep in zanimiv 
hobi. Zdaj pa od tega živim in to delam 
vsak dan. Ko delam, se še vedno počutim, 
da sem na začetku, da gledam v nebo in 
se sprašujem, kaj je za temo in ali bodo 
zvezde kdaj bližje. Še vedno bi se raztrgal 
za to, da bi nekaj povedal.

No, kdaj pa si torej začel pisati, ka-
kšen je bil tvoj prvi poskus?

Kaj pa vem, bil sem še zelo majhen. V os-
novni šoli še, kakšen šesti, morda sedmi 
razred. To so bili prvi poskusi, zares sem 
začel pisati na začetku gimnazije. Mi je pa 
res žal, da ne najdem več teh stvari, ki sem 
jih pisal v osnovni šoli, prav smešno bi jih 
bilo brati za nazaj. Pisal sem take res glupe 
pesmice, pa Hobita sem hotel prepisati, da 
bi naredil neko svojo verzijo. Mi pa ni ni-
koli ratalo,  žal  se ni izšlo. (smeh)

Kako združuješ režijo in pisan-
je? Razmišljaš o scenariju že med 
pisanjem knjige?

Izlet je bil najprej kratka zgodba in dos-
ti pozneje scenarij, iz zgodbe sem pobral 
samo elemente. Drugače pa vedno pišem 
ali roman ali scenarij oz. kaj drugega. 
Tega se ne da kar tako zmešati, ker ima 
vsaka zvrst svoje zakonitosti. V bistvu 
jih ne združujem, vodim vsako zvrst na 
svojem povodcu in včasih se povoha-
ta, včasih obgrizeta, jaz pa se po najbol-
jših močeh trudim vijugati med tem. 

Misliš, da lahko s svojimi filmi 
narediš revolucijo v slovenskem film 
prostoru?

Upam, da ne.

Kaj pa vpliv filma na družbene rev-
olucije?

To je zelo široko vprašanje. Film je ena 
najmočnejših, najbolj neposrednih umet-
niških zvrsti in kot taka ima vpliv, seveda 
ima. Pa tudi knjige ga imajo, gledališče, 
da o glasbi sploh ne govorim. V zadnjem 
času ima predvsem medij »vizualnega« 
velik vpliv, hitro prenašanje fotografij po 
spletu po celotnem svetu olajša objektiv-
no poročanje o stvareh, ljudem hitreje 
prinese informacije. Mene pa predvsem 
zanima, kakšno revolucijo film povzroči 
globoko v meni. Koliko človeškega mi pri-
nese, kakšna vprašanja mi zastavi. Zame 
dober film ni revolucionarno orodje, am-
pak intimen boj.

Katere bojevnike in revolucionarje v 
sebi ti osvobajaš skozi filme?

Obstajajo filmi, ki jih pogledaš in nato 
pokličeš očeta, da ga vprašaš, kako je. Ali 
mamo, brata, babico, prijatelja. So knjige, 
ki jih prebereš in nato hodiš po ulici, ki 
si jo prečkal vsak dan, pa je zdaj postala 
nov svet. To, da smo raziskali samo nekaj 
odstotkov oceanov in da dlje od lune ne 
moremo, je ena plat človeške omejenosti. 
Ampak do sedaj še nismo našli zdravila 
za osamljenost, za pogrešanje, za nesreč-
no ljubezen, za odtujenost. Včasih smo 
pogumni, ne da bi vedeli, zakaj. Včasih 
smo najslabši do ljudi, ki jih imamo na-
jraje. In v umetnosti se skrivajo vzvodi, ki 
te prisilijo k temu, da o tem razmišljaš. Da 
se s tem soočiš. Ne odgovori, kajti odgov-
ori ne obstajajo. Ampak ti film mora dati 
priložnost, da skozi njegove junake in 
situacije za tisto uro in pol v varni temi 
kinodvorane doživljaš nekaj, kar v tebi 
povzroča vihar. Iz kinodvorane grem rad 
vsaj malo drugačen. Če film to doseže, je 
dosegel vse.

Kakšna je po tvojem mnenju vloga 
umetnika v tej družbi in teh časih?

Če si star, potem je očitno, da je zdaj to 
vloga odrešitelja, ki bi jo moral igrati že 
20 let, ko je ta država počasi tonila v brez-
no, pa ti je bilo preveč udobno, da bi to 
počel. Če si mlad, je očitno ta vloga čim 
večja distanca do družbenega na eni stra-
ni in nekritično recikliranje »vintage« 
vsebin ter brezvsebinsko dretje po ulicah 
in lepljenje napačno citiranih politčinih 
parol na tvoj Facebook zid na drugi strani. 
Jaz sebi ne pripisujem nikakršne vloge. S 
tem se ne ukvarjam. Vem, da grem s tem 
nekaterim ljudem na živce, predvsem 
tistim, ki zahtevajo hitre odgovore, hitro 
ukrepanje. Tak preprosto nisem in lagal 

bi, če bi zdaj to postal. Zato tudi ne ko-
mentiram protestov, ne podpisujem pet-
icij, ne lajam. Če sem bil do sedaj tiho, je 
edino higiensko, da tiho tudi ostanem in 
sem glasen le skozi to, kar delam. Vsak si 
izbere svojo vlogo. Ni pravilne in napačne 
poti. Trenutno najbolj razvpita kitajska 
umetnika sta vsak na svoji strani spektra 
v družbenem delovanju. Je umetnik do-
ber le, če je tudi družbeno kritičen? To je 
odvisno od tistega, ki vstopa. Prepričan 
sem le, da je dobra umetnost vedno tudi 
neprijetna. Ker če ne boli, nisi dregnil 
nikamor. In če ne dregneš nikamor, nima 
smisla, da dregaš. Je pa res, da različne 
ljudi bolijo različne stvari. In eni so pri 
tem dreganju bolj eksplicitni, drugi manj. 
Jaz osebno prepuščam ulico tistim, ki se 
tam suvereno počutijo. Jaz se ne. Če gre to 
komu v nos, pa mu naj gre.

Film je lahko sredstvo podajanja 
kritike. Kakšno je poslanstvo tvojih 
filmov?

Če bi mi bilo do poslanstev, bi ustano-
vil versko skupnost. Meni gre za zgodbe 
iz tukaj in zdaj. In ko se poglobiš v njih, 
avtomatično ven potegneš gnoj in drek 
družbe, pa tudi najgloblje, večne intimne 
stvari v človeku. To, kar delam, je zmes 
tega – nekaj, kar je vedno bilo, v okvirju 
tega, kar je trenutno. In skozi to lahko od-
meva marsikaj.

Je film sploh lahko akutna kritika 
družbe, glede na to, da je proces nas-
tajanja filma dolgotrajen?

Če ima v sebi element večnega. Hecno 
je, kako Izlet dejansko pridobiva na ak-
tualnosti – vse, o čemer liki govorijo v 
filmu, je leta 2013 še večji problem kot 
leta 2010. Tega ne pripisujem svoji genial-
nosti, ampak temu, da sem dal prednost 
temam, ki bodo vedno aktualne. Seveda 
je biti družbeno kritičen na silo nekaj na-
jslabšega in preračunljivega. S tem pona-
vadi režiserji ciljajo na festivale, ki so na 
tovrstne teme šibki oziroma dovzetni. 
Meni gre za to, da so v mojih filmi ljud-
je s težavami, ki ne bodo nikoli izginile. 
To je ta naša metaforična kri pod kožo. 
Ali so nagrade Oskar še vedno mer-
ilo kvalitete, ali se ti zdi, da so post-
ali produkt in znanilo ameriške pop-
ularne kulture?

Nagrade so tako zelo relativne, da je o tem 
težko govoriti. Oskar je daleč najbolj pop-
ularna in razvpita, koliko pa se nam zdi 
relevantna, pa ni pomembno – predvsem 
avtorjem prinese nove projekte, produ-
centom pa dodatni zaslužek - in svet se 

vrti naprej. Vedno je tu tudi element poli-
tike in aktualnosti tem, včasih zmagajo 
filmi, ki si tega kot filmi ne zaslužijo, am-
pak so zadeli duh časa oziroma je žirija to 
prepoznala kot bistven problem tega časa. 
Pogledov na to, kaj je dobro, pa je toliko, 
da ne bo nikoli nobena nagrada objektiv-
na. In prav je tako, saj v umetnosti ni što-
parice, za to imamo šport. Se mi pa zdi, 
da je vsako pljuvanje čez oskarje le metan-
je peska v oči – me zanima, kateri junak 
v našem prostoru bi ga zavrnil zaradi 
»komercialne note«. Čim manj se je treba 
obremenjevati s tem, kaj pomenijo in čim 
več gledati dekolteje na rdeči preprogi, pa 
je tvoje življenje lažje in prijetnejše.

Kakšen je odnos med sliko in dia-
logom v filmu? Si zato kdaj razmišl-
jal o snemanju nemega filma?

Dialog je lahko bistven, neločljiv del fil-
ma, lahko pa ga sploh ni, pa ga tudi ne 
pogrešaš. V Umetniku, recimo, ga nisem 
pogrešal, je krasen film, veliko posvetilo 
filmskemu času brez besed. Pri Tarantinu 
so dialogi integralen del njegovih stvaritev, 
nepogrešljivi. Haneke ima zelo tihe filme, 
recimo, ravno tako Roy Andersson. Ve-
deti moraš, kje so potrebne besede, kje pa 
je potrebna tišina. Če kaj pogrešam v film-
ih, je to tišina, ki je ravno tako del dialoga, 
zelo pomemben del. Jaz osebno trenutno 
ne bi posnel nemega filma, ker nimam 
take zgodbe. Če bi jo imel, bi tudi o tem 
razmišljal, seveda, zakaj pa ne.

Vplivi domačega okolja nate in tvoje 
ustvarjanje, Novega mesta. Kakšni 
so?

Novo mesto je majhno mesto. Zgodbe 
se skrivajo pod površjem. Če me je kaj 
naučilo, me je to, kako te zgodbe najti. Če 
se okoli tebe nič ne dogaja, razviješ neke 
senzorje. Vidiš, kako ljudje skrivajo stvari, 
ki so bistvene. Naučiš se to prepoznati. 
Hkrati pa mi je odraščanje tam dalo to, 
da sem lahko veliko bral in gledal filme, 
ker sem se nekako moral zamotiti, če mi 
že šport ni šel. Tako sem si nabral zalogo 
znanja, iz katere črpam in si ustvaril na-
vade, ki si jih morda v večjem mestu, ki bi 
mi dalo bolj razgibano socialno življene, 
ne bi. Hkrati pa so mi bila odprta vrata v 
bolj ruralen svet, ki bi mi kot »meščanu« 
drugače morda ostal skrit. Vsako okolje te 
zaznamuje, ampak premlad sem, da bi ve-
del, kako točno me je moje otroštvo zaz-
namovalo. Na to bom odgovoril v inter-
vjuju po tem, ko bom postal meščan leta.

Zdaj živiš v Ljubljani. Zakaj ne v 
Novem mestu? Je tu več priložnosti?

Več lokalov je. Pa več dela, seveda. Moj 
način življenja ni pretirano družins-
ki, Novo mesto pa je zame vedno bilo 
gnezdo, kamor se preseliš, da v miru fu-
traš mladiče. Saj ne, da to v Ljubljani ni 
mogoče, navsezadnje se otroci rojevajo 
tudi v Tokiu in ne dvomim, da je vsaj vsak 
stoti srečen. Ampak v Ljubljani imam 
večino prijateljev, delo, ustreza mi okolje, 
je center kulture, vse inštitucije imam na 
dosegu roke in v osmih letih bivanja sem 
do Ljubljane razvil neko ljubezen, nad 
katero sem še sam presenečen. Ampak 
moja življenjska filozofija je prilagodljiva. 
Če mi bo kdaj prijalo Novo mesto, bom 
šel tja. Če tujina, tujina. Če pa koča sredi 
hribov, pa se tudi tega ne bom branil.

Za konec pa še nekaj tvojih najl-
jubših filmov. Zakaj so ti prav ti na-
jljubši?

Bom naštel režiserje, ker tukaj lahko vsaj 
malo več zaobjamem. Moji priljublje-
ni mojstri so Kubrick, Roy Andersson, 
Leigh, Haneke, Lars von Trier, Malick. 
In še mnogi drugi. Vsak ima elemente, 
ki me fascinirajo – Kubrick po brezkom-
promisnosti in inovaciji, Andersson mi 
je odprl nov pogled na filmski prostor in 
situacijo, Leigh je briljanten pri delu z ig-
ralci, Haneke je minimalističen, kliničen 
in natančen, Trier popolnoma nor, Malick 
izjemno poetičen. Vsem pa je skupno, da 
njihove zgodbe bodejo v srž človeka. V 
njegove bojazni, v skrito, večno prisotno v 
nas. To me zanima v življenju. Poleg piva, 
seveda.

Gazvoda: A sta vidva kej lacna? Fu-
rata Tandoori?
 
Ja, lahko. Saj mislim, da sem te ravno v 
Tandooriju spoznal in ogovoril.



Naj naj naj
besedilo: Urban Kuntarič

Preprosto napisana, lahko razumljiva, čudovito berljiva, enostavno briljantna. Brez 
nabijanja nepomembnih podatkov, ki jih zapazimo v prenekaterih knjigah, kjer ne 
veš, ali je pisatelj hotel opisati prostor ali pa roman samo podaljšati v neskončnost. 
Tega tu ni, kar doda še večji čar satiri o spiralasto ponavljajočem se političnem 
sistemu, ki preide iz revolucionarnega nazaj v prvotno stanje, kjer je vse spet po sta-
rem. Posebej genialno pa mi je to, da je glavni protagonist nekako na polovici knjige 
izgnan, in kljub temu, da veš čas navijaš, da se bo nekega dne vrnil, se nikoli ne, ker 
to ni pravljica, ampak kruta realnost. In čeprav je bila knjiga napisana kot satira na 
stalinizem, najdemo v njej sledi čisto vsakega političnega sistema (tudi našega) in se 
zavemo, da pravzaprav drži, da so vse živali enakopravne, a so nekatere enostavno bolj 

Album, ki ga iTunes žanrsko opredeljuje kot spooky, je prva in edina plošča, ki sta 
jo (zaenkrat) izdala fanta iz zasedbe mrtvečevih kosti. Sprva je bila namenjena za 
musical, ker pa se je izkazalo, da bi to bil verjetno najdražji musical vseh časov, je bila 
posneta samo plošča. In zakaj je album tako dober? Ker poleg tega, da prikaže, da 
se odlično glasbo še vedno lahko ustvari samo z klavirjem, bobni ter kitaro, končno 
uporabi otroški pevski zbor še za kaj drugega kot slavljenje boga in pa petja pesmic 
o stonogah na ploščah založbe RTV Slovenija. In kljub temu, da ima večina pesmi 
ljubezensko tematiko, ne govorijo o tem, kako rad ima nek tip neko bejbo in kako bi 
se rad z njo ljubil, pač pa, kako ob mislih na to bejbo rože rastejo iz njegovega groba. 
Za na konec pa naj še omenim, da par sestavljata Zack Shields in njegov najboljši 

Kubrick je genij. On je Nikola Tesla filmografije. Če je Hitchcock postavil temelje za 
shrljivko s svojim Psihom (Psycho), jih je Stanley Kubrick podrl in zgradil na novo v 
Svetlikanju (The Shining). In če mislite, da je George Lucas odkril nov način znanstvene 
fantastike z Vojno zvezd (Star Wars) leta 1977, je Kubrick to naredil skoraj desetlet-
je pred njim z Vesoljsko odisejo (2001: A Space Odyssey). In pred in po njem ne bo 
režiserja, ki bi si upal v isto sobo postaviti ameriškega predsednika, ruskega vohuna 
in nacističnega raketnega znanstvenika ter sploh pomislil na to, da iz spopada ne bi 
zmagovalno odkorakala Amerika. No, on je to storil tako, da je pahnil svet v nuklear-
no vojno, pri tem pa skurcal vso moško obsedenost z vojskovanjem in dokazovanjem, 
čigav tič je večji.

knjiga: George  
Orwell: Živalska  

farma

album: Dead 
Man’s Bones: 

Dead Man’s Bones

film: Stanley Kubrick: 
Dr. Strangelove or how 
I learned to stop wory-
ing and love the bomb

Hemingwayev prvi roman Sonce vzhaja in zahaja govori o tistih mladih Američanih, 
ki bi jih lahko označili za ‘izgubljeno generacijo’ iz 20. let prejšnjega stoletja. Knjiga 
spremlja skupino uživaških Američanov in Angležev, živečih v Parizu, ki živijo bo-
emsko in avanturistično življenje. Dogajanje v zgodbi je izlet v špansko hribovje, kjer 
lovijo ribe, in obisk Pamplone, kjer se odvija ogromna ‘fiesta’. Na njihovem ‘popoto-
vanju’ sta vedno prisotni steklenica vina in prižgana cigareta. Zgodba je napisana v 
prvi osebi, ki jo pripoveduje Jake Barnes, ameriški časopisni dopisnik v Parizu. Jake, 
ki je bil ranjen v vojni, sedaj smatra svoje življenje za slabše kot smrt. Osebe so opisane 
podrobno. Spoznamo jih šele skozi navidezno brezciljne pogovore med seboj. Hem-
ingway piše občudovanja vredne dialoge, ki dajejo prepričljivo sliko značaja.

knjiga: Ernest 
Hemingway: 
Sonce vzhaja in 
zahaja

Chaz Bundick, bolj znan pod imenom Toro y Moi, je eno velikih imen chillwave scene, 
ki je dosegla višek poleti leta 2009. Žanr nikoli ni bil konkretno definiran, v osnovi pa 
naj bi bila to ambientalna elektronska pop glasba, mešanica med synth popom in dream 
popom, ki se navdihuje pri skupinah iz osemdesetih let, pod svoj okvir pa združuje 
najrazličnejše glasbene izraze: od psych folka, nu gaza, witch house, electroclash do 
klasičnega electropopa. Poleg Toro y Moi so glavni predstavniki še: Neon Indian in 
Washed Out. Njegov prvi album Causers of This je bil tipičen chillwave produkt s pridi-
hom hip-hoperskih beatov izvajalcev J. Dille in Flying Lotusa. Vendar je bil sam album, 
ki je sicer odličen, nekoliko nedodelan in deluje nedokončano. Leto kasneje je Chaz 
izdal odličen LP Underneath the Pine, na katerem se je že oddaljil od tipičnega chill-
wave zvoka, čeprav je še obdržal določene izrazite prvine, popolnoma pa se je odmaknil 
od vplivov hip hop izvajalcev in semplanja. Na samem albumu so vokali zelo izpopol-
njeni, tekstura je boljša in v svojo glasbo je začel uvajati močne vplive funka, neo-psi-
hadelije in disca. Underneath the Pine postreže tudi z dvema singloma, New Beat in 
Still Sound. Oba sta zelo lahkotna komada, ki pričarata ‘funky-chillwave’  vzdušje.

album: Toro y Moi: 
Underneath the 
Pine Tree

Preprosto povedano, Fantastic Mr. Fox vas bo težko razočaral. Animacija je preprosto 
čudovita. Razkošno izdelana ozadja in pokrajina je polna natančnih detajlov. Film je 
posnet po zgodbi R. Dahla o lisjaku Gospodu Fox, ki je nagnjen h kraji kokoši in puran-
ov, srkanju jabolčnika, pa tudi k nočnim avanturam. Mora se posloviti od svojih divjih 
dni in postati odgovoren lisičji oče. Zaradi njegovega divjega značaja in uporništva se 
odloči še za zadnjo veliko krajo treh zlobnih velikih kmetov, Boggis, Bunce in Bean. 
Vsak lik je kot prava osebnost. Z njimi je avtor ustvaril prepričljiv svet. Sinhronizacija je 
odlična, Wes je pametno izbral glasove (George Clooney igra Foxa), kar daje animaciji 
še večji občutek avtentičnosti. Soundtrack je, tako kot velja za vse Andersenove filme, res 
zelo dober film. Čeprav naj bi bil narejen za odrasle gledalce, saj v njem kadijo, preklin-
jajo, je posnet tako, da ga lahko brez problemov gledajo tudi najmlajši.

besedilo: Fedja Saksida

film: nekdo: Fan-
tastic Mr. Fox
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Fausta izbiram, ker v življenju nisem prebral knjige, v kateri je glavnem liku bolj uso-
jeno (zdi se tudi samoumevno), da propade. Propade pa, ker je človek. Radoveden 
človek. Išče odgovore na vprašanja o smislu življenja, o Bogu, hudiču (veliko je tudi 
že ugotovil)… Ampak nikoli ničesar ne dožese do konca, zato kliče demone in angele 
in med dogajanjem, žalostjo, se Bog in hudič odločita poslati ga na preizkušnjo, ki bo 
odločila o pravi naravi človeka: spoznata ga z žensko. On pa tega ne zmore, postane 
ga strah in podleže. Na polno propade. Zaradi ljubezni. Aja, pa celotno besedilo je 
napisano v rimah.

knjiga: Johan 
Wolfgang von 
Goethe: Faust

Donuts je inštrumentalni album žal že preminulega, mojstra samplov J Dille. Koncept 
je čisto preprost: sampli, ki pridejo s trikom. A album odigra tudi na čustveno noto. 
Producentu so namreč, tik preden je začel delati na albumu, odkrili neozdravljivo 
krvno bolezen. Album je izšel tri dni pred njegovo smrtjo.  Ampak ne skrbite, album 
je tudi sam po sebi, torej brez okoliščin, nekaj posebnega, drugačnega, čustvenega, 
noben track pa ne traja več kot tri minute. Na koncu se zdi, da gre za serijo čudovitih 
fotografij, ki imajo skupnega le zvok sirene.

album: 
J Dilla: Donuts

Donuts je inštrumentalni album žal že preminulega, mojstra samplov J Dille. Kon-
cept je čisto preprost: sampli, ki pridejo s trikom. A album odigra tudi na čustveno 
noto. Producentu so namreč, tik preden je začel delati na albumu, odkrili neozdravl-
jivo krvno bolezen. Album je izšel tri dni pred njegovo smrtjo.  Ampak ne skrbite, 
album je tudi sam po sebi, torej brez okoliščin, nekaj posebnega, drugačnega, čust-
venega, noben track pa ne traja več kot tri minute. Na koncu se zdi, da gre za serijo 
čudovitih fotografij, ki imajo skupnega le zvok sirene.

film: 
Charlie Chaplin: 
The Great Dictator

besedilo: Matjaž Jamnik
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-To Eva, my dearest friend

Blue Story

Patrick, the blue whale was waiting nervously in a cave under a cliff, known to the reader as the Kittison’s cliff. This cave was very 
special to Patrick, for it was here that he started his long and prolific career as a singer. He could still remember, in great detail, 
his first concert...

He was no more than 15 meters old (for some unknown reason blue whales count their age in meters). It was very important for him 
to perform well that day because his father pulled many strings to arrange a performance in such a prestigious venue. Furthermore, 
he was to accompany onstage the legendary humpback Il Cantero Olivera. Il Cantero was known all across the Atlantic, Indian 
and Mediterranean Sea for his excellent voice and his magnificent compositions in classical as well as contemporary whale music. 
Patrick couldn’t have dreamed of a better opportunity to start his career as a musician. He knew that everybody who meant anything 
in the music world would be there and that was more than enough to make a young whale tremble. Il Cantero was tremendously 
supportive before the concert. He often swam by young Patrick and patted him on the back with his flipper. He always added a few 
encouraging words in humpback as well, but Patrick didn’t understand humpback so he didn’t say or do anything, because whales 
can’t smile, which would have been the only appropriate reaction in the given situation.

As the audience started pouring into the immense hall his anxiety subsided and turned into an adrenaline fueled rush. Patrick wasn’t 
nervous anymore, he was feeding on the vibe of the rapidly growing crowd and he loved it. He was as high on adrenaline as a whale 
can get. Everybody came: his mom, dad, brother, all the blue whales, some humpbacks, the sperm whales, some mink whales, a 
couple of orcas, the Mckenzie dolphins, the turtles, the fish, the sharks and even the shrimps. There must have been 
10 000 souls in the hall, not counting the shrimps, because they might not have souls.

The tension was becoming denser by the moment, gradually reaching a consistency resembling that of a first class mouthful of krill. 
Patrick felt his heart throb from his eyes to the tip of his fluke; each pulse ripping his insides, each pulse making him sicker. The sick-
ness had almost reached the point of being intolerable, when something most beautifully amazing happened. The crowd appeared 
to become a single entity, connected with the common notion of anticipation, it moved like a glorious wave coming from the north, 
approaching him with all its might. At breaking point, it stopped suddenly, slowing down time, capturing all the energy and all the 
tension in a single moment, which bore the qualities of the infinite. He seized the moment, he took what it offered, he broke the spell 
of time and he sung. He sung with all his might, producing a single, remarkably powerful tone, which stretched out his being all 
across the cave. He filled the room and fed the crowd, which was now suddenly quite small and humble. He turned rocks into pearls 
and water into champagne and they drank and fully experienced the sublimity of being unimportant. Everybody, who had some form 
of ears, knew very well that this young whale’s performance was exceptional and others knew they were part of something greater 
than themselves.

It was during the last and most wonderful of the songs in Patrick’s repertoire that something quite unexpected happened. Through 
the opening in the highest point of the cave fell a family of humans: two big and two small, accompanied by an unusual variety of 
hats. As they were diving slowly and gracefully to the bottom of the cave, they fell under the spell of this young whale’s song. Sud-
denly they ceased to worry about all of their problems and fully experienced the moment, which was something they hadn’t done for 
a long time. At that moment they were all thinking the same exact thing: “If we ever survive this, we’re never eating sea food again”. 
Dad looked at mum, Calabria looked at Mark and they all smiled. They didn’t care if they would die that same moment. 

When the last tone slowly faded away the humans reached the bottom of the cave. They appeared to be sleeping. Everybody was 
quiet now, paralyzed from the divinity of the experienced. The sharks looked at each other and realized that for the first time in their 
lives they actually had feelings. They were bewildered and helpless and they hadn’t the slightest idea what to do with these so called 
feelings. They didn’t even know they were called that way - feelings. In all the awkwardness of the situation they silently agreed to 
grab the humans and take them to the shore. All the other animals were still under the influence of the last song. They looked at each 
other, they looked at the sharks and didn’t think much of it, for it was unusual, but than again - what wasn’t unusual at that moment? 
They slowly swam out of the cave because marine animals do not applaud, and completely forgot about Il Cantero Olivera’s long 
awaited performance.

Patrick was happy as fuck. 

Atila Urbančič

»Obdobja, v katerem živimo, ne 
moremo primerjati z nobenim dru-
gim iz zgodovine, vse je novo. Vsa 
zgodovinska obdobja doslej so bila 
humanistična, od rimskega imperi-
ja, srednjega veka, renesanse, ro-
mantike – v središču pozornosti 
je bil vedno človek. Danes pa je v 
središču tehnologija in človek ji le 
služi. Tehnologija ni nekaj, kar bi 
nas oplazilo kot piš vetra, temveč 
spreminja naš način razmišljan-
ja.«
 
-Umberto Galimberti

V iskanju ideje za tale prispevek sem v 
roke vzel Mladino (5. 8. 2011), ki se je v 
neki škatli v moji sobi vsa neprebrana 
že dodobra zaprašila. Začel sem listati, 
da okradem Mladinine pisce vsake ide-
je, kako predati misel. Na strani 7 vidim 
fotografijo stavke žerjavistov v Luki Kop-
er, d. d. in pomislim: »Koliko časa že to 
traja?« Preden si odgovorim, se zgrozim 
ob novi misli, ki trdi, da temu še ni videti 
konca.

Na strani 11 berem izjavo Bruna Koreliča 
(nekdanjega predsednika uprave Luke 
Koper) o stavkajočih žerjavistih: »To je 
sloj, ki prejema nadpovprečno plačo na 
mesec…« in že mirno odvržem revijo tja 
nekam, kjer je bila. Verjamem, da to ni 
moj problem, zato vse tako lahkotno ig-
noriram. Razbirate, kako se kažem? Apa-
tičen.

Nekateri pravijo, da bomo mi, ki smo zdaj 
mladi, življenje preživeli v boju s krizo. 
Zaenkrat pa tisti, ki krize ni občutil ne-
posredno doma, še premore distanciran 
in hladen pogled nanjo. Sam občutek za 
razdaljo se je spremenil; po eni strani so 
med nami izginile vse razdalje, po dru-
gi pa smo sposobni ohranjati ogromno 
razdaljo do človeka, ki ga morebiti vsak 
dan srečujemo, pa vendar nikoli sreča-
mo. Pri sebi in ljudeh okoli mene opažam, 
da Galimbertijeva misel »tehnologija 
spreminja naš način razmišljanja« drži. 

Ta dvorezni meč je spremenil nekatere 
postranske in tudi fundamentalne značil-
nosti našega življenja. Naj drzno - seveda 
sem predrzen - zapišem, da pripadam 
generaciji, ki raje pogleda film kot pre-
bere knjigo, raje komedijo kot dramo, ima 
raje chat kot pogovor, raje notepad kot 
beležko, raje mlado kot staro, raje znanje 
kot modrost, raje poudarjeno kot naravno 
itn. Najbolj v nos mi gre gledanje filmov 
kot nadomestilo branja. Med ljudmi o tem 
opažam dve najpogostejši mnenji:
A. večino časa so naša čutila preveč stim-
ulirana, zato se ob knjigi težko zberemo
B. mnogi mislijo, da je branje izgubljanje 
časa, saj film iste informacije posreduje 
hitreje

Verjetno ni potrebno, da vas za roko vod-
im skozi misli, saj menda pravkar berete, 
vzemite si čas in razmislite!

Na tem mestu se bom, kot storijo mno-
gi pisci, ko se počutijo kot jelen pred 
žarometi, zatekel h klasikom, k Prešer-
nu. Natančneje k njegovi pesmi Slovo od 
mladosti in k razlagi nje Borisa Paternuja. 
Preberem in začnem razmišljati. Pomis-
lim, da zdaj, ko še vidim temno zarjo, 
ne vem, kaj bo sledilo. Ne vem, kaj bo v 
prihodnosti merilo, ki mu bom skušal us-
trezati. Vse kaže, da kaj takega sploh ne bo 
obstajalo, saj za nas pravijo, da smo gen-
eracija brez prihodnosti. Ampak vedno 
se najdejo naprednjaki in nazadnjaki, us-
pešni ter neuspešni sovražniki neuspeha. 
Iz pogleda, ki ne obljublja prihodnosti, se 
namreč rodi nihilizem in ta človeka oto-
pi (o tej temi piše Umberto Galimberti v 
knjigi Grozljivi gost: nihilizem in mladi).

(»Ko sem prebral Galimbertijev Nihilizem 
in mladi, sem v šoli nekaj časa čutil pris-
tonost tega grozljivega gosta. Pozneje sem 
ga začel opažati tudi pri sebi, kar je bilo 
še bolj grozljivo. Naposled sem se sprijaz-
nil z nihilizmom ter ga celo vzljubil, ker 
pa ne morem zanikati, da je škodljiv, ga 
zavržem takoj, ko dobim kaj boljšega, ka-
kšen občutek.« (izpoved nekega nihilista 
(ni citat iz knjige)))

Preprosto ne morem se tako spreneve-
dati ter zaobiti problemov šolstva. En 
napis bi rešil šole mladih zabušantov, in 
sicer: BREZ VIZIJE NE VSTOPAJ! Do-
dati moram še, da se morajo učitelji in 
profesorji nehati obnašati, kot da učenci 
in dijaki ne bodo nikoli odrasli, kajti leta 

bojo zagotovo minevala. In v času študija 
smo takorekoč vrženi v vodo in vidi se, da 
mnogi ne znajo oz. ne znamo plavati. Ta 
neučinkovitost se lahko razkrije zgolj na 
žalosten način, rezultat so namreč neod-
govorni »odrasli«.

Današnja neučinkovitost šolskega sistema 
se kaže tudi v tem, da nekateri postane-
jo mojstri izkoriščanja. Mene, denimo, 
so minimalne zahteve in možnosti izko-
riščanja prikrajšale za delovne navade, ki 
so še kako potrebne. Za takojšnjo iztre-
bitev - z raznimi malo tršimi metodami 
- so tudi ljudje, ki se hranijo na drugih. 
Naravnost sovražim te ljudi, pravzaprav 
jim najverjetneje samo zavidam spretno-
sti. Ko bi ti ljudje le imeli osnoven čut za 
sočloveka, bi se to ne dogajalo tako pogos-
to. Ni se potrebno držati božjih zapovedi, 
le da se vsak zaveda, da je človek človeku 
meja in ne zgolj orodje. Ampak ti ljudje 
spoznajo, da se brezobzirnost obrestuje.

Nikoli ni bila stvarnost tako izrazit prikaz 
miselnosti, da je edina konstanta spre-
memba. Spremembe nikdar niso bile tako 
nenadne in tako znatne kot danes. Kar 
je bil robusten delavski čevelj, je v eni 
sezoni postal novi trend: zimski čevelj 

za vsakogar, mladostniki prav tako hitro 
spreminjajo osebnost (to je najbolj vid-
no, ko začnejo z oponašanjem lastnega 
idola), internet se neprekinjeno spremin-
ja… Tako sleherniku ne ostane nič opri-
jemljivega. Vsak je sam v lastni volji do 
življenja. Kljub vsemu nekateri obstanejo 
in drugi minejo. Vsak lahko vztraja ali se 
preda in to je nekaj, kar se ni spremenilo. 
Prilagoditev je nasprotje izumrtja.

»Ko je priletel nad ogenj, je začutil, kako 
mu zublji ližejo peruti: zvest samemu sebi 
je strmoglavil v ognjene plamene. Toda 
ko je ogenj dogorel, se je iz gomile pepela 
izvil sinji plamen, zalebdel v zraku in se 
dvignil v višave, kot da bi imel krila: to je 
bil Feniks, ki se je ponovno rodil iz svo-
jega pepela, da bi preživel na nebu novih 
petsto let.«
Leonardo da Vinci: Feniks (prevedel Jaša 
L. Zlobec) 

besedilo: Jure Mavrič
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Bilo je megleno, deževno popoldne, že močno potopljeno v mrak, na dan pred božičem, ko so se 
zbrali v črnem – mrkih obrazov, zaviti v globoko, grobno tišino. V ozračju je vladalo nadvse mor-
bidno vzdušje, saj je veselje in radost božičnega časa povsem zadušila nenadna, nepričakovana in 
nadvse tragična smrt mladeniča, po katerega je smrt prišla še kako prezgodaj. Mnogim je pomenil 
smisel življenja, medtem ko je bil drugim le bežna senca v njihovem hitrem, brezbrižnem in brezob-
zirnem življenju, brez čuta za pravo ljubezen, sočutje ali prijateljstvo. Pa vendarle, se ga bo sploh še 
kdo spominjal? – Imel je premalo časa, premalo priložnosti, da bi v svojem kratkem življenju, polnem 
močnih strasti – v nebo vzpenjajočih ljubezenskih trenutkov in srce parajočih ur žalosti, trpljenja 
in čiste ironije – dosegel komajda kaj več, kot lahko doseže zvezda repatica, katere žareči sij je tako 
močan, da razsvetli celotno nočno nebo, a le za kratek hip, kajti njena luč kmalu ugasne v gostem 
zemeljskem ozračju, kot je ugasnila luč mladeniča v družbi, ki je bila zanj hudo prenatrpana in v samo 
dno duše dan na dan moreča in dušeča.

Mar si je res sam vzel življenje in s tem ugasnil luč, ki je še včeraj žarela tako mogočno kot samo 
Sonce? Smrt zagotovo ni edina rešitev za mladeniča, ki je imel še toliko pred seboj, ali nujen izhod iz 
življenja, ki je še toliko obetalo, ponujalo še nešteto neprehojenih poti, kajti življenje samo je morda 
edino in zagotovo edinstveno. Mar ne živimo le zato, ker je življenje lepo in ga je vredno živeti? Dejst-
vo, da rojstvu nekega dne sledi tudi smrt, je žal resnično neizpodbitno dejstvo; a tisto, kar ju ločuje, se 
imenuje življenje. To je tisti čas, ki je dan prav vsakemu, da uresniči svoje najbolj srčne sanje, da stopa 
po poti, polni hrepenenja, pričakovanja in navdušenja, vse dokler ne uresniči svojih sanj, ko doživi 
popolno vznesenje, ko se sreča s svojo usodo, čisto stvarnostjo in večnim življenjem, ki mu prinese 
spokoj, mir in zadovoljstvo. Kako se je lahko odločil končati, ko pa še niti začel ni, ko še nikoli ni 
zares stopal po poti svojih sanj in začutil polne moči svojega življenja, ki se giblje samo proti enemu 
cilju – smislu svojega obstoja, k uresničitvi svoje največje srčne želje?

Kako sta lahko obup in žalost premagali razum, če pa je vendar najmočnejše čustvo, kar ga človek 
premore, upanje samo? Upanje na nov dan, na novo plimo, verovanje v prihodnost, čeprav je ne 
poznamo, a le-to je njena najbolj čudovita lastnost, saj nikoli ne vemo, kaj nam bo prinesel jutrišnji 
dan. Ker vedno pride nov dan in za njim novo upanje, ker vemo, da je najtemnejša ura ravno pred 
sončnim vzhodom, ko se življenje ponovno, tako kot vsak dan, rodi in doseže popoln razcvet.

Zakaj bi se sploh trudili, če se nekega dne, ne glede na to, kaj naredimo, kaj storimo, k čemur stremi-
mo ali za kar se trudimo, prej ali slej konča s smrtjo? Morda onostranstvo sploh ne obstaja in smo le 
duše, rojene skupaj s telesom, in umremo za vedno, skupaj s telesom. Potem je vsak trenutek življenja 
lahko ravno poslednji, kar ga naredi še mogočnejšega, veličastnejšega in dragocenejšega, saj je potem-
takem prav vsak nadaljnji trenutek dar življenja samega, podarjen od stvarstva samega in je vreden 
polne pozornosti, radosti in vzhičenja ravno zato, ker je morda zadnji, edinstven in neponovljiv. 

A vendarle se vse konča na temačen dan, ko tema premaga svetlobo in smrt konča življenje. Ko 
morda pomislimo, da je vse skupaj le iluzija in da so vse naše predstave o nekem višjem cilju, višjem 
duhovnem stanju le posledica našega čudovitega uma, ki se ni le zavedel samega sebe, temveč tudi 
ustvaril čudovito predstavo o nečem, kar ga presega, o nečem, kar je nad njim, in si tako začel domišl-
jati, da ima vsako preprosto dejanje nek višji, globlji in daljni pomen, ter nas je s tem, tako kot že 
mnogokrat poprej, vnovič pošteno naplahtal. A vendarle je že sama ideja o čem takem tako čudovita, 
neverjetna in občudovanja vredna, saj smo s tem resnično presegli samega sebe in se povzpeli na višjo 
raven, kot je le preprost obstoj kot tak in življenje podrejeno temu, da je vredno živeti z mislijo, kako 
čudovit, nepredvidljiv in poln prijetnih in nenavadnih presenečenj je naš um.

                                                                                               

- Kostja Planinc
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