
novi dijak

upor.



3 | Novi dijak

ri Novem dijaku smo na začetku septembra, ko smo 
zbrali ekipo in pričeli z delom, v Jazz Clubu Gajo 
določili temo prve tiskane izdaje – pasivnost naše 
generacije do upora. Kaos na vrhu, nezmožnost 
preseganja družbenih okvirjev, sprememba je bila 

potrebna. Želeli smo celo pozivati k uporu in angažirati dijake, 
da poskrbimo za svojo prihodnost in se udejanjimo kot aktivni 
državljani, čeprav nas večina še ni v letih, ko bi lahko uradno 
odločali o spremembah. Medtem ko smo ustvarjali časopis, se 
je sprožal upor, h kateremu smo pozivali. V začetku novembra 
smo se zbrali na sindikalnem protestu, Mariborčani so Kanglerju 
nekaj dni kasneje sporočili, da je gotof, Ljubljančani, Velenjčani, 
Goričani, Ajdovci, Novomeščani, Koprčani pa smo se jim 
pridružili. Pozivanje k uporu je postalo nepotrebno – nageljna 
revolucija je bila tu. Pili smo pivo v stari Ljubljani, osvetljeval nas 
je helikopter, dvajset metrov stran je policija s solzilcem škropila 
naše prijatelje, nekdo je s tistim zvokom, ki ga poizkusno slišimo 
vsako prvo soboto v mesecu, signaliziral začetek vojne. V tleh so 
manjkale granitne kocke, zraven pa (sicer ne dosti drugače kot 
katerikoli drug petek pred Maxijem) razbite flaše vina, poteptane 
od deset tisoč upornikov. Ozračje je bilo čudno, še posebej za 
nas – rojene v prvih letih »svobodne«, miroljubne, dokaj pravne 
in dokaj socialne države. Meni najbližji občutek predstavljajo 
košarkarske tekme Olimpije izpred nekaj let, ko je šest tisoč 
ljudi z vso balkansko strastjo, ki jo premorejo, svoj gnev izlilo 
na nepravične sodnike. Vseeno je bil občutek popolnoma nov 
– kljub izredno klavrni nacionalni zavesti, ki jo premorem, sem 
želel sodelovati pri spremembi, biti del prenove.  Podpiral sem 
upore, a ne tega, velikega in vsedržavnega na zadnjo novembrsko 
noč. Bil je pričakovan, če se nič ne spremeni – in seveda se nič 
ni spremenilo. Ljudem je bilo zadosti, naveličani ves čas istih 
skrivnih okoriščevalskih in izkoriščevalskih igric so protestirali 
proti vsem. In proti vsem se doseže le revolucija ali nič. In proti 
vsem je premalo koncepta, izraža se le splošno nezadovoljstvo, 
nobenega določenega politika pa ne spodbudi k odstopu, v državi 
ne pride do izboljšav. Za pozitivne spremembe je dogajanje 
še vedno preveč impulzivno in premalo radikalno,  še vedno 

preveč nasilno in premalo načrtno. Revolucija (če preteklo v 
zadnjem mesecu že označujemo) ni tisto, kar bi nas tako rekoč 
odrešilo, ali pa vsaj očistilo, ne pravic in krivic, ki zaznamujejo, 
beležijo naš vsakdan . Revolucija, če se že učimo iz zgodovine, ne 
prinaša rešitve. A ljudje si  je želijo – ko so vse druge možnosti 
odpovedale, se zdi le močna in korenita sprememba smiselna. 
Prinaša pa nevarnost. 
      Protesti so bili spočetka miroljubni, polni umirjenih ljudi, ki 
so na plaščih nosili rdeče nageljne in na transparentih izvirne 
slogane. Na Kongresnem trgu se je zdelo, kot da se ljudstvo 
pripravlja na koncert, na pa na državno vstajo. Od 16-ih nap-
rej so se ljudje zbirali v rahlem dežju, se pogovarjali o krizi, o 
rešitvah, o prihodnosti. Po dobri uri se je množica premaknila 
pred parlament. Tudi tu je bilo opaziti veliko kulturnikov, pro-
fesorjev, sociologov, ki so jih policisti ustavili na polovici Trga 
republike – na trgu, kjer se je rodila nova država in kjer naj bi bile 
dovoljene sanje. Še tisti bolj aktivni protestniki niso povzročali 
nemirov. Dokler niso okoli šeste ure začele pokati prve petarde. 
Demonstracije so se prelevile v izgrede, o katerih se je na veliko 
poročalo že v vseh dobro branih slovenskih medijih. 
        Mediji in ljudje so resda bili razburkani, odzivi na vrhu pa so 
ostali indiferentni. Novi protesti so se napovedali sami od sebe.        
    Da ne bo prišlo do pomote – te demonstracije niso bile 
uperjene neposredno proti politiki Republike Slovenije. Bile 
so uperjene k nagovarjanju državljanov, da bi ti spoznali svoje 
nezadovoljstvo nad državo. To nezadovoljstvo pa je do velike 
mere tudi utemeljeno. Vendar se bojim, da so mediji in ljudje 
preveč paranoično in preveč navdušeno govorili o revoluciji. 
Bojim se, da se ne bo nič spremenilo, da bo duh spremembe, 
prisoten ob enoglasnem vzklikanju domiselnih parol in ob 
kolektivni težnji po spremembah, zvodenel, ostal pozabljen 
nekje med Kongresnim trgom in Trgom Republike, saj se bomo 
vsi preveč bali onega drugačnega potenciala, po malem nošenega 
v vsakem od nas. 
        Prihodnost pričakujem z zanimanjem in z željo po spre-
membi. Mi pa gremo v tisk.
                                                             

Jaka Gerčar

Uvodnikp

a si
i



4 | Novi dijak 5 | Novi dijak

Vsebina

Sodelujoči
Uredniki:
 
Matjaž Jamnik (Gimnazija Vič) 
Jaka Gerčar (Gimnazija Poljane)
David Sotošek (Gimnazija Bežigrad)

Oblikovanje:
 
Ana Zibelnik 
Ana Likar

Fotografije:
 
David Sotošek 
Jan Šuntajs 
Luka Likar 
Klemen Ilovar 

Avtorji člankov:

Urban Kuntarič
Nika Pogorelc 
Tisa Neža Herlec 
Kostja Planinc 
Nika Lakovič 
Oskar Kvaternik 
Martin Kovač
Jaka Gerčar 
Veronika Cukrov 
Miha Sterle 
Matjaž Jamnik 
Anja Erbežnik 
Eva Koderman 
Žan Zupan 
Nik Žibret 
Blaž Mikl 
Luka Flegar 
David Sotošek 
Nina Žakelj 
Atila Urbančič 

Ilustracija:  
Klara Škrlec
 
 

Ostali Sodelujoči:

Iza Thaler 
Tilen Zupan
 

Lektor:
Matej Horvat

n s ti i 
o

Kaj se zgodi, ko se upremo | Urban Kuntarič

Le vkup, le vkup, uboga gmajna | Nika Pogorelc

Pasivnost misli | Tisa Neža Herlec

Zakaj danes nismo več narodno zavedni | Kostja 
Planinc

Antipod: Komunizem | Nika Lakovič, Oskar Kvaternik

iGeneracija | Jaka Gerčar

Vzgoja potrošnikov  | Martin Kovač

Zakaj nam emancipacija ni v ponos (zaslužimo si) | 
Veronika Cukrov

Pasivnost kot ključen problem današnje družbe | 
Miha Sterle

17. 11. 2012 | Matjaž Jamnik

07 

08 

09 

10

12

16

18

20

22

25

27

33

35

36

41

42

46

47

48

50

Intervju: N’toko | Anja Erbežnik

Veliki brat 2012 | Matjaž Jamnik

Pasivnost do kulture  | Eva Koderman

Top 3 po izboru dijakov | Žan Zupan, Nika Pogorelc, 
Nik Žibret

Film: Na cesti | David Sotošek

Spregledani biseri glasbenih velikanov | Blaž Mikl, 
Luka Flegar

Grimes: Visions  | Nina Žakelj 

Tame Impala: Lonerism | Žan Zupan

Zgodba | Atila Urbančič

Pesem

Sponzor:



6 | Novi dijak 7 | Novi dijak

Revolucija naj bi po definiciji pomenila popoln preo-
brat, torej relativno hitro in dramatično spremembo 
na družbenem ali političnem nivoju. To pomeni, da 
bi se moral sistem po revoluciji temeljito spremeniti, 

vendar nas današnje revolucije bolj spominjajo na planete, ki se 
po popolnem obratu vrnejo na isto točko.
  Zakaj je tako? Ker ljudje enostavno nimajo več ideje, kakšen 
sistem si želijo. Vsi si želijo več enakopravnosti. Tisti, ki živijo v 
»turbokapitalizmu«, se upirajo, ker si želijo bolj socialno državo, 
tisti, ki živijo v totalitarističnih sistemih, se upirajo, ker si želijo 
demokracije, nihče pa več nima pripravljenega načrta, kaj storiti 
po koncu revolucije. Kot da že vnaprej vržejo puško v koruzo, kot 
da bi vedeli, da se upirajo zaman.
  V zahodnih državah (s tem ciljam na ZDA) je revolucijo 
tako ali tako nemogoče speljati, saj že ob mirnih protestih zapira-
jo ulice in aretirajo nedolžne protestnike; kaj bi se šele zgodilo, ko 
bi ljudje šli na ulice v rokah držeč kaj drugega kot transparente?
  Zato smo upe o uspešni revoluciji položili v države Bližnjega 
vzhoda, kjer so bile zaradi totalitarističnih sistemov težnje po 
enakosti in demokraciji še toliko večje.
  Vse se je začelo, ko se je v Tuniziji prodajalec sadja zažgal 
zaradi ekonomske stiske. Hvala bogu ljudje niso sledili njegove-
mu načinu in se v znak protesta množično zažigali (žal pa se to 
je dogajalo v sosednji Alžiriji), vendar so se zbudili. Ljudstvo se 
je zganilo in po manj kot mesecu dni protestov je bil tunizijski 
predsednik Ben Ali prisiljen odstopiti.
  Ta val protestov je zajel skoraj celoten Bližnji vzhod. V Libiji 
se je vnela državljanska vojna, ki je privedla do strmoglavljenja 
Gadafijevega režima, v Egiptu so s protesti dosegli odstop Hosni-
ja Mubaraka, katerega mandat je trajal skoraj trideset let, v Siriji 

pa še zmeraj traja državljanska vojna med vojsko in uporniki, ki 
skušajo s položaja predsednika države odstaviti Bašarja al Asada.
  Vsi ti protestniki in uporniki želijo imeti svoj glas pri 
odločanju o prihodnosti države. Vsi želijo oddati svoj glas v 
skrinjico in pri tem misliti, da so naredili nekaj dobrega. Vsi si 
želijo demokracije in demokratičnih volitev. Naivno. Ker kljub 
temu, da je to verjetno najboljši sistem, ki ga trenutno poznamo, 
so »demokratične« volitve v takih razmerah največje zatiskanje 
oči pred resničnostjo, kajti dozdeva se, da jih je mogoče z nev-
erjetno lahkoto prirediti. Četudi pa so izpeljane demokratično 
in neoporečno, so ljudje po hitrem preobratu prestrašeni. Skoraj 
trideset let so živeli brez odgovornosti, ni jim bilo treba odločati, 
za vse je poskrbela država, pa če jim je bilo v korist ali škodo. 
Zdaj pa so se kar naenkrat znašli pred možnostjo odločitve, na 
voljo pa so imeli veliko izbire. Ljudje so pod pritiskom, strah jih 
je. To je tako, kot bi nogometaš celo življenje igral kot napadalec, 
kjer ve, kaj je njegova naloga (pač dati gol), potem pa bi ga tren-
er posadil na položaj vezista, kjer se mu kar naenkrat odpre cel 
kup možnosti izbire, in trener bi od njega pričakoval dobro igro. 
Seveda bi se v strahu odločal za najvarnejše podaje. Natanko tako 
je pri teh ljudeh. Ker so prestrašeni, iščejo najvarnejšo alternativo 
in od nekdaj so ta alternativa bili skrajni desničarji (od nacis-
tov do islamistov), saj s svojimi konzervativnimi idejami dajejo 
občutek varnosti in pripadnosti.
  Iz ene skrajnosti v drugo. Iz kapitalizma v komunizem, iz 
totalitarizma v ekstremizem. Revolucije spominjajo na nihalo, ki 
nihajo iz ene amplitude v drugo brez prehoda skozi ravnovesno 
lego. Očitno smo obsojeni na dolgo čakanje, da se najde nekdo 
s sistemom zlate sredine, s sistemom, s katerim bomo vsi zado-
voljni.

Foto: David Sotošek

Kaj se zgodi, ko se upremo
Piše: Urban Kuntarič

družba
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a ves glas govorimo o uporu. V resnici pa smo se že 
prej prestrašeno, zbegano, obupano in brezvoljno 
skrili pred obsojenim svetom, ki smo ga sami pribili 
na križ. Odločno zahtevamo spremembe, odpiramo 
ščite, razmišljamo in veliko govorimo. Zdi se nam, 

daje to dovolj za najnujnejšo imuniteto in boljši jutri, po kat-
erem hrepenimo. Toda naše misli, zasejane v zibelki medijev, ki 
nas obkrožajo, naše besede, vzete iz ust drugega, naša dejanja, 
preslikana skozi matrico prežvečenega vsakdana, nam ne bodo 
prinesla nedotakljivosti. Za kaj takšnega nam primanjkuje mno-
go izvirnosti, poguma, srčnosti in resničnih dejanj, ki bi doka-
zala, da mislimo resno. Manjkajo združene poteze enako misleče 
skupnosti in njena sposobnost iskrivega razmišljanja, navdihn-
jenega ne le za pljuvanje in psovanje težav, ampak tudi za njihovo 
reševanje.
  Zgodovina nas uči o številnih neuspelih poskusih uporov in 
razjarjenih vladarjih, ki so krvavo obračunali s poraženimi upor-
niki. In zgodovini je pametno verjeti. Doživela in videla je toliko, 
da ji upa nasprotovati le nevednež. Po prvem večjem uporu v 
zgodovini so tako leta 71 pred Kristusom vzdolž ceste Via Ap-
pia križali okoli 6000 Spartakovih somišljenikov, zgolj v opomin 

na nezaslišano izdajo, ki so jo zakrivili. Tudi kmečki upori med 
petnajstim in osemnajstim stoletjem so zahtevali na tisoče smrt-
nih žrtev, na tisoče kmetov, ki so življenje predali višjemu cilju, 
izdihnili z mislimi na neuspeh in prekletstvo maščevanja zapus-
tili svojim otrokom. Lepe misli, srčno srce, pogum in spodbudne 
pesmi pač niso bile dovolj za zmago nad premočno gospodo in z 
uporniškimi kmeti so okrutno obračunali.
  Toda to so primeri iz preteklosti, od katere se želi sedanjost 
oddaljiti in pokazati, da je pametnejša. Da so hitre misli tiste, ki 
danes pretehtajo jeziček na tehtnici. Prav zato tudi upori niso več 
pohodi z vilami in krampi, čeprav tu in tam okoli ušes vseeno 
prileti kakšna granitna kocka, ampak šotorjenje, skandiranje in 
mahanje s transparenti. Kar nikakor ni sporno v času, ko podelju-
jemo Nobelove nagrade za mir in obsojamo zločine fizičnega 
nasilja. Je zelo primerna odločitev. Bi morali uporniki, tisti, ki 
so še malo prej kritizirali ustrahovanje otrok, žensk in potolčene 
družbe, zdaj surovo navaliti nad vodečo elito in dokazati, da niso 
čisto nič boljši? Nasilje ni rešitev, je dokaz izmučenosti, pobitosti 
in poraza. Sledi trenutek, ko se človek zave svoje majhnosti in 
šibkosti in prav zavedanje nesposobnosti uresničevanja svojih 
teženj najbolj zaskeli ranjeno človeško dušo. Bolečina nemoči, 

Le vkup, le vkup, uboga gmajna

Piše: Nika Pogorelc
Foto: Jan Šuntajs

Pasivno kadim že od rojstva. Moji starši nikoli niso kadili, a 
družba, ki me je vzgajala, me je neprestano polnila s svoji-
mi idejami, ki sem jih pasivno vsrkavala v svojo bit, temu pa 
nikoli nisem namenila pozornosti. Vsaj dokler nisem bila malo 
starejša. Vsako stvar nezavedno absorbiramo vase kot cigaret-
ni dim v pljuča nič hudega slutečega novorojenčka. Vsrkane, 
prevzete misli začnejo kot virusi neznane bolezni uničevati in 
od znotraj razjedati naše osebne misli in prepričanja. Vedno 
manj je v njih naše osebnosti in vedno bolj postajamo podobni 
ostalim. Ideje drugih se zakoreninijo v nas samih, mi pa se 
tega sploh ne zavedamo. Morda mislimo, da so te ideje izdelek 
nas samih. Misli, ki smo jih ustvarili brez vpliva in pomoči 
okolice, v kateri živimo. Najdemo ljudi, ki mislijo enako, 
združujemo se v skupine z namenom, da bi te ideje razvijali. 
Naletimo na posameznike z drugačnimi interesi od naših in 
prijateljevanje lahko zaradi drobnih razlik v mišljenju preide 
v produktiven konflikt. Tako dobimo vpogled v misli ostalih in 
lahko, če so dovolj prepričljive in dobro argumentirane, soob-
likujejo naše mnenje. Kako pride do tega? Zaradi drobcenega 
delca zahrbtne misli, ki se je ugnezdila v naših mislih. Od kod? 
Mediji nas vsakodnevno polnijo z ne nujno pomembnimi po-
datki, nam prikrito vsiljujejo svoja mnenja in nas prepričujejo 
v velikokrat nesmiselne odločitve. Množice ljudi več ur na dan 
ždijo pred televizorjem, ki jim možgane polni z bedarijami, 
na vsakem koraku po radiu poslušajo nesmiselne glasbene 
lestvice, na internetu cele dneve visijo na časovno potratnih 
straneh, spet drugi preletijo časopis, da bi prišli do strani s 
horoskopom in obveznim sudokujem… Kako smo postali taki? 
Nam je res vseeno? Nas nič več ne zanima? Lenobno prestav-
ljamo kanale in obračamo strani, s kotičkom očesa ujamemo 
delčke informacij, ne da bi poznali širše ozadje zgodb. Če se 
nam zazdi ta hipno absorbirani delček zanimiv, morda napisa-
no preberemo do konca. Vprašanje je, ali bomo sprejeli te in-
formacije takšne, kot nam jih postrežejo na pladnju, ali pa jih 
bomo kritično analizirali in iz njih izluščili tisto, kar mislimo, 
da je resnično, verodostojno in smiselno. Naučiti se moramo 
na vsako stvar gledati iz več zornih kotov hkrati. Vsak od nas 
ima pravico do svobode misli in izražanja. Pasivneži pa so živ 
dolgčas!

Pasivnost misli

Piše: Tisa Neža Herlec

ki se zrcali v jezi, kruto izbruhne zgolj zato, da bi ji za vsako 
ceno uspelo zagotoviti uresničitev zastavljenega cilja. Postav-
ljeni cilj je vedno protiutež vzroku, ki je privedel do upora. 
Je njegova antiteza, nasprotje, za katerega človek meni, da 
mu lahko prinese rešitev obstoječih okoliščin, te pa lahko 
poosebljajo neučinkovitost države ali avtoritarni režim, slab 
življenjski standard, kolonialni vpliv ali finančno krizo. Pre-
den se zavemo situacije, v kateri se nahajamo, nam mora biti 
jasno, da je ta skrbno prilagojena potrebam vodeče oblasti. 
Šele nato pridejo na vrsto potrebe ljudstva, natančno prik-
rojene njenim vzorcem. Dokler traja blaginja, tega nihče ne 
opazi ali pa nikogar zares ne zanima in šele, ko se pravljični 
sistem poruši, ljudstvo spregovori. Toda oblast se glasnih 
ljudi boji in jih želi utišati. V času blaginje se je premočno 
navezala na svoj visok položaj, da bi se mu zdaj odrekla. To 
je vzrok vseh sledečih uporov in vstaj. Namesto, da bi čas na-
menila odpravljanju težav ali morebitnemu odstopu, je njeno 
delovanje v celoti usmerjeno iskanju grešnih kozlov, nadzo-
rovanju političnih nasprotnikov in zadovoljevanju naveličane 
družbe. Kruha in iger. Tehnika, izpopolnjena že v času starih 
Rimljanov, ki prinaša kratkoročne užitke in ne razreši nobene 
težave.
  Na ceste nas ženeta vera v boljši jutri in upanje na lepšo 
prihodnost, zdi se nam, da varujemo naš ranjeni ponos, s ka-
terim so brezsrčno kvartali na oblasti. Upor je smotrn le, če 
se družba zaveda posledic, ki jih bo prinesel. Država bo po 
menjavi oblasti gospodarsko oslabljena in prezrta, bančni sis-
temi pa omejeni. Obnove ranjene proizvodnje in izmenjave 
blaga, otežene distribucije in mnogo drugih gospodarskih 
storitev, bodo zahtevale veliko požrtvovalnosti, odrekanja in 
garaškega dela, da se znova vrnejo v ustaljene tirnice. Prav 
tako je pametno premisliti o novem obdobju, ki ga menja-
va oblasti prinaša. Biti moramo prepričani, da nam novosti 
lahko omogočijo življenjski standard, ki si ga želimo. In še 
veliko pomembneje, vedeti moramo, da lahko spodleti. Ne 
le, da se lahko zalomi pri novi oblasti, v zakup moramo vzeti 
tudi, da uporu nihče ne more vnaprej zagotoviti zmagoslavja. 
S porazom postanemo glavni sovražniki oblasti, ki je zdržala 
naše pritiske in se na prestol vrnila še močnejša.
  O naših mislih nas ne more obvestiti sosed, besed nam 
v usta ne sme polagati znanec. Ponavljajo se sprogramirani 
marionetni roboti z zapisanim programom in ne ljudje, 
sposobni lastnega razmišljanja. Čisto sami se moramo zave-
dati odgovornosti, naložene na naša ramena in prihodnosti, 
ki jo s tem prepuščamo zanamcem.
  Upor je zadnja rešitev, ki jo lahko ponudi ljudstvo, da 
reši sebe in prihodnost prostora, v katerem živi. Njegova 
smiselnost oz. nesmiselnost je pogosto vidna šele takrat, ko je 
za spremembe že prepozno. Zagotovo je smiseln kot posled-
nji boj za lepše življenje, kadar se ljudje zanj zavestno odločijo 
in zavedajo, kakšne posledice bodo sprožili ter kaj njihova vs-
taja pomeni. Nedvomno pa nikoli ni prav, da utihnejo. Ne bi 
smeli postati brezoblične neme lutke, ki periodično nehajo 
obstajati. Sicer pa: zakaj bi bili tiho in poslušali, ko pa že nekaj 
časa nismo slišali ničesar pametnega?

družbadružba
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plivu tujih jezikov, kultur, običajev in navad se danes 
sploh ne upiramo več, saj se je naša zavest tako močno 
in korenito spremenila, da nam zaradi hiranja in naza-
dovanja lastne države predstavlja vse, kar ne diši po 

Sloveniji, popolno razkošje.
  Skromni pa vendarle nismo, prav nasprotno: naš pohlep je 
dosegel neverjetne razsežnosti, saj ne gledamo več na to, kako 
bi ohranili lastno kulturo, temveč kako bi jo prilagodili, da bi se 
lahko v svetu uveljavili, tako kot nas svet vidi in hoče videti. Pri 
tem smo izgubili še tisto malo časti, ki smo je imeli, saj smo za to 
pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, pa četudi bi morali pristav-
iti lastno glavo na tnalo.
  Evropska unija nam pomeni skorajda več kot lastna samos-
tojnost. Naredili bi vse, samo da bi lahko bili del nečesa večjega, 
pomembnejšega od nas, česar smo že dobro vajeni iz bivše Ju-
goslavije. Z vstopom v Evropsko unijo se je končal vzpon naše 
mentalitete, narodnega ponosa in rastoče markantnosti sloven-
skega naroda. Ko smo končno dosegli lastno notranjo in zunanjo 
samostojnost, smo si ustvarili vizijo, sanje o tem, kako se bomo 
povzpeli nad vse sosednje države, kako bomo postali zgodba o 
uspehu ter odtisnili edinstven pečat v moderni evropski zgo-
dovini.
  A izkazalo se je, da smo vendarle še neizkušeni, neprevidni 
in predvsem zelo naivni. Namesto da bi se kot mlada država raz-
vili kot otrok v zrelega, pametnega in razsodnega odraslega, smo 
pogrnili že na prvem testu.
  V letih lastne, popolne samostojnosti in neodvisnosti nas je 
že sama misel na to tako močno slepila, da smo povsem zaspali 
na lovorikah, saj smo sedeli na slovesu, ki smo si ga pridobili v 
bivši Jugoslaviji, kot najboljši v federaciji, a tam smo se primer-
jali le s slabšimi od sebe. Bili smo si povsem samozadostni, ker 
smo se začeli primerjati le s samimi seboj, seveda vse v okviru 
bleščeče samostojnosti.
  Evropa nas je opazila kot rastočo in uspešno državo, a 
hkrati tudi kot mlado in neizkušeno, in mi smo se ujeli v lastno 
past. Priložnost za vstop v Evropsko unijo smo videli kot odprta 
vrata v boljši svet, v višjo družbo ter kot dokaz, pohvalo in na-
grado, da smo zares uspešni in pametni. Iz čistega častihlepja 
smo priložnost tudi zgrabili, kot da gre za ladjo v Novi svet, ki je 
nikakor ne smemo zamuditi. Spet smo postali majhen otrok in 
se vrnili materi v naročje. Postali smo otrok, ki uživa materino 
brezpogojno ljubezen in gleda na svoja dejanja le tako, ali bo zan-
je nagrajen ali grajan. Zato vse zahteve matere Evrope tudi vest-
no in pridno izpolnjujemo, saj je naš največji strah, da bi izgubili 
materino ljubezen, toplino, zavetje in da bi se morali ponovno 
postaviti na lastne noge.
  To dokazuje in potrjuje drastična sprememba naše men-
talitete, saj smo kar čez noč zamenjali naše hotenje po samosto-

jnosti in nevtralnosti po vzoru Švice za preprosto željo po kon-
formaciji z neko zaprto družbeno skupino, ki nam predstavlja 
elitni vrh socialne lestvice, torej z Evropsko unijo. Naenkrat je 
postal naš glavni cilj kako čim bolj ustrezati evropskim stand-
ardom, zahtevam in predvsem kalupu, ki so ga vplivne države 
pripravile posebej za države, kot je naša. Ob vsem tem smo bili 
še močno razočarani, morda celo šokirani, ko smo se zavedli, da 
ne moremo biti samozadostni in da vendarle nismo najboljši, 
najmočnejši, kot smo se radi slepili v naših »zlatih« časih samos-
tojnosti. Vse skupaj nas je spravilo v obup in nam vzelo našo 
gorečo zagnanost, ki smo si jo ustvarili v slepenju samega sebe.
  Naša zavest je prehajala iz ponosne samostojnosti k 
podrejenemu odnosu v Evropski uniji, do popolnega razcepa 
in sesutja vseh norm, vrednot, upov in hotenj ob začetku pro-
padanja lastne države. Neverjetna osuplost in presenečenje ob 
vsem tem sta dosegli pretirane razsežnosti, pa čeprav smo lastno 
državo zavestno in po korakih zanemarjali od dne, ko smo se 
pridružili Evropski uniji.
  In kam se po vsem tem ubogi povprečen Slovenec zateče? 
Izgubil je vso zaupanje do lastne države, razsodnosti in pravičnosti 
oblasti in na koncu še zaupanje do lastnega naroda. Zato naen-
krat postane vse, kar ni slovensko, vse kar je tuje, neznansko za-
nimivo, privlačno in skoraj zagotovo boljše od vsega domačega.
Zato vidimo odprte možnosti v znanju tujih jezikov, kar je sicer 
povsem prav, odraža celo neko stopnjo zrelega svetovljanskega 
obnašanja, a žal vse to na račun propadanja lastnega jezika, ki ga 
za ceno tega z veseljem začnemo pozabljati, zanemarjati in včasih 
celo zaničevati. Ob vsem svetovljanstvu se na koncu primerjamo 
le še z drugimi državami, narodi in kulturami, ob tem pa povsem 
pozabljamo na lasten pomen v svojem narodu in ravno to pov-
sem razvrednoti našo narodno zavest.
  Ob vsem tem ne razumemo, da je naša majhnost tista, ki 
nas dela posebne, ednistvene in predvsem dejstvo, da živimo v 
lastni, samostojni in demokratični državi z uradnim jezikom, ki 
se ga ne govori nikjer drugje, razen pri nas.
  Le z ohranjanjem lastne kulture, zavesti, mišljenja, lahko 
nekaj veljamo, tudi v svetu: »Bodi to, kar si, drugih je že preveč.«
  Sicer pa, kaj bi sploh še ostalo od nas, slovenskega naroda, 
če bi izgubili še lasten jezik in z njim lastno kulturo? Obstajali 
bomo le, dokler bomo imeli lastno narodno zavest in s tem tudi 
samospoštovanje.
  Žalostno je, da smo kot posamezniki sposobni doseči nev-
erjetne uspehe ter se povzpeti nad vse bližnje in daljne narode, 
kot ljudstvo pa se nismo nikoli zares znebili kmečke podložnosti, 
pohlevnosti in občutka manjvrednosti na lastnem ozemlju in 
ravno to nas je pripeljalo v pomilovanja vredno stanje, v katerem 
smo se znašli, ko smo končno dosegli svoje sanje; samostojnost.

Piše: Kostja Planinc

Zakaj danes nismo več narodno zavedni

Foto: Luka Likar

Kako so nas država, sistem, oblast in režim pripeljali do popolnega razvrednotenja narodne zavesti.
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 uvodu tega dopisa je smiselno poudariti, da v na-
daljnjih vrsticah ne bo predlaganih rešitev, niti ne 
bo odgovorjeno na nekatera vprašanja o prihod-
nosti. Na koncu ne boste doživeli razsvetljenja, niti 
eksistencialnega vzpona. Po korakih bomo iskali 

pravo ulico, jo mogoče našli ali pa tudi ne in šele takrat, ko bomo 
prišli do njenega konca, ugotovili, ali je slepa. Tako navsezadnje 
to gre.
Sprašujem se: je aktualizacija komunizma odgovor na 
nasprotujoče si tendence?
  Danes, ko je zakon sprejet v tednu dni, ko množice ustav-
lja konformizem in ko je moč plutokracije večja kot kadarkoli 
prej, svetovni analitiki in izobraženci ponujajo radikalne in na 
egalitarnosti osnovane alternativne rešitve. Med njimi se pojavila 
tudi današnjemu stanju prilagojena oblika komunističnih idej. 
Da ne bo pomote, komunističnih idej, ne zgrešenega modela, ki 
je bil predvsem v vzhodnih državah precej zlorabljen. Imenujmo 
ga neokomunizem. Ta neokomunistična alternativa zagovarja 
večstrankarski sistem, podpira demokratičen nadzor, svobodo 
trgovine in besede. S strani politologov in analitičnih zgodovi-
narjev je bilo slišati mnogo očitkov, da nazadujemo in da smo se 
ujeli v začaran krog. Današnje stanje primerjajo z zgodnjim in-
dustrijskim kapitalizmom, kot izhod pa ponujajo prehodno fazo 
med kapitalizmom in komunizmom. V teoriji jo je zasnoval že 
Marx, imenoval jo je diktatura proletariata, njen zagovornik pa je 
tudi Slavoj Žižek. Diktatura proletariata je začetek novodobnega 
komunizma.
  Iskanju množici privlačne alternative sledi faza širitve. Ta 
je precej težja, začenši s tem, da se je meja, ki je delila levico 
in desnico, že zdavnaj zabrisala. Naš politični sistem stoji na 
oportunističnih in utilitarističnih temeljih. Delovna doba se 
daljša, delež brezposelnih se veča iz dneva v dan, povečuje se 
družbena deviacija, izginja srednji sloj,  in kar je najhuje: mlade 

se uči poslušnosti, zaupanja in sprejemanja. Kako in prek koga 
naj se torej neokomunizem širi? Zanimiv je komentar, ki ga 
je prof. dr. Guy Standing pred kratkim podal za Mladino. Na 
vprašanje, kaj bi bil pravi politični odgovor levice, je odgovoril 
nekako takole: »Poglejte, kaj se je zgodilo lani, to je bil odgovor, 
prva faza v boju za to, da ljudje pridobijo izgubljeno. V mislih 
imam seveda različna gibanja, kot so occupy, španski indigna-
dos, grški denplirono, vsa podobna gibanja, sestavljena iz mla-
dih, ki so rekli, dovolj imamo.«
  Zadnji korak je seveda dejanska izvedba načrtovanega. Za 
iskanje rešitev po nekih diplomatskih poteh zmanjkuje časa, 
ljudem popušča potrpljenje. Vedno smo se znali hvaliti, kako 
smo enakovredni zahodnim, razvitejšim državam, kako smo 
ponosno priklopljeni na vlak, čeprav je ta v resnici že zdavnaj 
oddivjal naprej. Skrajni čas je, da jim sledimo tudi sedaj, ko so 
ljudje na ulicah in so svoj lastni interes ter egoistično plat post-
avili na stranski tir. Ali pa bomo, kot je v naši konformistični 
naravi, sedeli pred televizijo in tarnali, kako ne bomo delali do 
petinšestdesetega leta?
  Camila Vallejo Dowling, voditeljica študentskih protes-
tov, ki ji je na ulice Čila uspelo spraviti pol milijona ljudi, svetu 
pravi: »Naše demonstracije imajo skupni imenovalec z ostalimi 
gibanji v drugih državah. Tudi tam vladata enako nelagodje in 
enaka nestrpnost do sistema. Kakovost življenja številnih ljudi se 
je naglo poslabšala. Priprava protestnih shodov na trgih mest je 
način, kako prisiliti vlade, da ukrepajo v prid svojih državljanov.«
  Mladi izobraženci in uporniki so končno ali pa na žalost 
dobili razlog za upor. Na nas, ki ne tvegamo še ničesar, je odgo-
vornost, da težimo k pravični in demokratični državi ter na take 
in drugačne načine opozarjamo na trenutno že kritično stanje. 
Ali je prav neokomunizem prava pot k temu, bomo žal izvedeli 
šele na koncu ulice… če sploh pridemo tja.

ivimo v težkih časih. Velik del sveta je zajela gosp-
odarska kriza, izhoda iz nje pa ni videti. Ena glavnih 
težav je, da nastajajo vse večje razlike med višjim 
in nižjim slojem in srednji sloj tako rekoč izginja. 
Številni politiki sveta si prizadevajo, da bi krizo rešili 

in spet vzpostavili družbeni sistem, kot smo lahko zasledili pri 
debati med kandidatoma za novega predsednika ZDA, kjer je 
bila stabilizacija družbenih razredov ena ključnih tem. Res je, da 
se veliko govori o tem in se iščejo rešitve, a glede prihodnosti ni-
smo optimistični. Zaradi tega problema so nekateri ljudje začeli 
dvomiti o sistemu – natančneje, o demokraciji – in razmišljati, 
ali bi današnji moderni družbi ustrezala kakšna druga oblika 
družbene ureditve.
  Pri nas je komunizem zelo odmevna tema. Z njim sem se 
podrobneje seznanil v 9. razredu osnovne šole, ko smo obrav-
navali zgodovino naše države v 20. stoletju. Nato sem se poza-
nimal, kako je ta režim vplival na nas, in ugotovil, da so mnenja 
o tem, kako so se stvari odvijale, zelo razdeljena. Takrat me je 
zgodovina tega družbenega sistema potegnila vase.
Prvo vprašanje je, kako so stvari potekale, in ko bomo dobili ta 
odgovor, nas bo pripeljal do sklepa, ali bi sistem, skozi katerega 
smo že enkrat šli, res deloval.
  Kot v vseh državah, v katerih je vladal komunizem, je bila za 
vzpostavitev tega režima potrebna revolucija. In že smo prišli do 
prve velike sporne točke v naši zgodovini, glede katere so mnenja 
deljena. 
  Da lahko vsak izmed nas naredi čim bolj objektiven 
zaključek, je tu treba poznati še nekaj drugih pomembnih točk. 
Leta 1941 je bila ustanovljena Osvobodilna fronta, skupina, 
katere namen je bil boj proti okupatorju. OF je sestavljalo 15 
skupin, med katerimi so bile najodmevnejše komunistična par-
tija, krščanski socialisti in narodni demokrati. Tako se je začelo 

narodnoosvobodilno oboroženo gibanje, ki so ga izvajali parti-
zani. Partizani so bili heroji, saj bi nam bilo brez njih dosti slabše; 
tako pravi veliko ljudi. Vendar se moramo vprašati, ali je to res.
Okupator, tako Italijani kot Nemci, je bil krut in neusmiljen do 
našega ljudstva, še posebej če ga nismo upoštevali. Torej, če smo 
mi udarili in pobili nekaj sovražnih vojakov, nam je sovražnik 
vrnil trikratno. Za primer lahko navedemo partizanske boje 
z okupatorjevimi patruljami v gozdovih. Takoj ko so partizani 
pobili nekaj nemških oficirjev, so bodisi Nemci bodisi Italijani 
šli v naslednjo vas, zbrali vse moške iz vasi in jih postrelili. A 
partizani so še vedno nadaljevali. Ali je to moralno sporno ali ne, 
lahko presodi vsak sam.
  Zmotni so postali tudi njihovi načini rekrutiranja in os-
krbovanja. S tem mislim ropanje vasi in prisilno priključevanje 
posameznikov k partizanom. Če so mladega Slovenca poklicali, 
je lahko odgovoril s pridružitvijo ali smrtjo. Zaradi takšnega 
početja je veliko ljudi odšlo iz partizanov, saj se to ni pojavlja-
lo od samega začetka narodnoosvobodilnega boja, torej lahko 
sklepamo, da je v vrstah partizanov prišlo do spremembe.
  Posledično so nastala protikomunistična gibanja oz. gibanja 
proti partizanom, kot so slovenski domobranci, belogardisti ipd. 
Slovenski domobranci so se branili pred partizani pod nemškim 
vodstvom, kar so tudi prisegli leta 1943 na Plečnikovem stadionu 
v Ljubljani; na prisegi je bil prisoten tudi gestapo. Res, da so s tem 
samo skušali pomagati slovenskemu ljudstvu, vendar se je treba 
vprašati, ali je prav, da so se pridružili okupatorju, ki nas je prav 
tako močno teroriziral; ali se to ne pojmuje kot izdajstvo?
  Boj proti okupatorju se je končal leta 1945. Tako pride-
mo do sporne točke, ki sem jo prej omenil. Po koncu vojne je 
vodenje nad Slovenci prevzel OF. Leta 1943 je z Dolomitsko iz-
javo, ki so jo podpisale vse ostale članice, vodenje Osvobodilne 
fronte prevzela komunistična partija. Tu se tudi skriva odgovor 
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na vprašanje glede partizanov. Podobno kot v OF je kmalu po 
začetku partizanstva na Slovenskem manjšina komunistov prev-
zela nadzor nad partizani, kar je pripeljalo do že prej omenjenega 
zmotnega početja; to dokazuje, da so vodje enot postali koman-
dirji iz vrst komunistov. Če malo razmislimo, si torej lahko post-
avimo vprašanje, ali je bil glavni cilj OF res boj proti okupatorju 
– ali kaj drugega. Glede na nadaljevanje bojev proti okupatorju 
kljub zavedanju, da bo slovenskih žrtev več, kot bi jih povzročili 
partizani okupatorjem, in glede na ostale zločine komunistov 
(dokazi so zbrani v knjigi Črna bukva, ki so jo leta 1944 izdala 
protikomunistična gibanja) lahko sklepamo, da je komuniste za-
nimala ena sama stvar, to je oblast.
  Po komunistični revoluciji se je začela doba Jugoslavije, ki 
je trajala do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Brezposelnosti 
ni bilo veliko, številnim ljudem je bil sistem všeč. Službe ni bilo 
težko dobiti, ni bilo problemov razslojevanja, kakršne vidimo 
danes. Omenjeni ljudje so tisti, ki so nato prenašali svoje mnenje 
naprej, in zato danes nekateri še vedno pravijo, da komunizem 
niti ni bil tako slab.
  Zakaj potem nekateri pravijo, da je bilo ravno nasprotno? 
Mogoče zato, ker je jugoslovanska tajna policija Udba izvajala 
aretacije ljudi, ki so samo z dvema besedama izrazili kritiko 
režima, kot na primer pripadnike cerkve. V tistih časih je bila 
cerkev najbolje obveščena o tem, kaj se dogaja v Stalinovi Rusiji, 
in je že pred vojno komunistom pomenila problem. Prepoved 
vere in izvajanje pobojev njenih pripadnikov še dodatno doka-
zujeta, da so si komunisti želeli oblast in zatirali vsakogar, ki bi 

lahko to ogrozil. Moč svojega režima so povečali tudi tako, da 
ljudje denimo niso mogli doseči višjega položaja, če niso bili 
včlanjeni v partijo. 
Podobno zgodovino so imele v 20. stoletju skoraj vse države, ki 
so šle skozi komunistično obdobje, tako da lahko povlečemo 
vzporednice in povzamemo, kaj je šlo oziroma bi šlo narobe, bi 
bilo moralno sporno, če bi se sistem spet uveljavil, in na splošno, 
zakaj ne bi deloval. Prvič, za vzpostavitev takšnega sistema je 
potrebna revolucija, ki pogosto terja žrtve, v današnjem mod-
ernem svetu (govorimo o razvitih državah) pa za ideologijo 
večina ljudi ni pripravljena dati življenja. Drugič, če se vrnemo 
k sami ideologiji komunizma, ki pravi, da naj bi bili vsi enaki 
oz. povprečni, je treba reči, da je vzpostavitev elite, s tem mislim 
odstopanje od povprečnosti, naravno oziroma v človeški naravi. 
Vzemimo za primer Tita. Sprva smo bili vsi enaki, kasneje pa so 
on in njegovi tesni sodelavci dobivali rezidence, kadili drage cig-
are in se prevažali v luksuznih avtomobilih znamke Rolls-Royce. 
Še zadnji razlog, zakaj ta sistem ne bi deloval, je v tem, da je edini 
način, da bi komunizem vzdržal, represija ljudstva. Kot je to izva-
jala Udba pri nas, KGB v Rusiji, DGI na Kubi. Zakaj komunizem 
ne deluje oz. ne bi deloval, lahko preberete v knjigi Georgea Or-
wella Živalska farma.
  Upam, da boste po tem branju lažje presodili, kakšen je bil 
komunizem za nas, ali dobre stvari odtehtajo slabe ali obratno. Še 
vedno se moramo zavedati, da je za celotno današnjo družbo in 
posameznike demokracija še vedno najpravičnejši sistem, kar jih 
poznamo, če seveda k temu stremite.

antipod
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narave pod umetnimi konstrukti. Asimiliramo se tako na lažje 
kot na težje situacije, z vedno hitrejšim napredkom prihajamo 
do strašljive lenobe in pasivnosti. Podatka ne iščemo več po 
knjižnici, pač pa ga poguglamo. Google iz dneva v dan razvija 
zapletene algoritme, ki bi prilagodili naše iskanje, sami zato o os-
ebah arhivirajo vedno več podatkov. Podobno socialna omrežja, 
kjer smo vseprisotni. Človek postaja z vsemi svojimi dejanji raz-
pet na ogled družbi. Vedno več je informacij, toka le-teh pa ne 
nadzorujemo sami. Oblegajo nas bolj vsiljivo kakor so Nemci 
oblegali Leningrad.  Zdi pa se, da sposobnost ugotoviti, katera 
informacija je točna in kaj naj s pridobljenim znanjem počnemo, 
upada. Kot je ugotavljal strokovnjak za medije Marshall McLu-
han, pa mediji niso le pasivni kanali informacij, ne prinesejo le 
miselne snovi, ampak tudi sooblikujejo miselne procese. Z digi-
talizacijo je upadla zbranost pri branju, na ekranu napisano bolj 
preletimo, kot se zares odklopimo in zaposlimo z eno dejavnost-
jo, eno mislijo. V Carrovih besedah: » Nekoč sem bil potapljač v 
oceanu besed, zdaj pa drvim z Jet Skijem po morski površini.«
  Tudi vrednost v očeh uporabnika z dostopnostjo pada, po-
datki pa švigajo mimo nas v brezvrednostnem prostoru. Slavoj 
Žižek je v nekem intervjuju dejal, da kljub enormnemu številu 
knjig, ki jih prebere, še vedno preferira standardne knjigarne 
pred Amazonom. Čeprav je knjigo, ki jo je iskal, prejel en dan po 
naročilnem kliku, še vedno raje vandra med policami, saj imajo 
te svoj čar - svoj element presenečenja. Tako je naključno odkril 
Pierra Bayarda, avtorja, ki ga zdaj pogosto citira. Podobno je s 
ploščami (oziroma CD-ji ali kasetami, to niti ni tako pomem-
bno), z drugo umetnostjo, pa tudi s članki. Z večjo nekvalitetno 
in neizbrano ponudbo pride do preletavanja, objekt občudovanja 
pa tudi prej zavržemo in ga zamenjamo z novim. Pojavi se impul-
zivno hlepenje po novostih - kapitalizem par excellence.
  Namen mojega članka nikakor ni preprosta kritika mod-
ernizirane družbe s pospešenih tehnološkim napredkom. Niti ne 
zanikam blagodejnih učinkov digitalizacije; ta je čisto fina, ven-
dar mora biti nanjo družba pripravljena, drugače bomo počasi 
izgubili stik z realnostjo, stik z zemljo in najpomembneje - stik 
z lastnim jazom. Ko pridemo do točke, kjer se za razumevanje 
našega sveta zanašamo na računalnike, naša lastna inteligenca 
zvodeni v umetno inteligenco. Odprtost za spremembe je na 
vsak način dobra, kakor spremembe, ki prihajajo, niso nujno 
slabe. Vendar nas preplavljajo z neizmerljivo hitrostjo. To so 
spremembe, ki bodo korenito spremenile svet, kot ga poznamo, 
zato je treba v prihodnost stopati previdno in z upoštevanjem 
osnovne človekove narave. 

aša generacija ne le kupuje Applove izdelke – tudi 
sami smo Applov izdelek. Smo iGeneracija, instant-
na generacija. Zakaj »YOLO« tako strašljivo dobro 
opiše našo generacijo? Zato, ker je spontanost postala 
sprevržena vrlina, gnana z instantnim družbenim sis-

temom, v svoji pretiranosti slaba in uničujoča. Načrtovanje velja 
za zadrto, obenem pa je popolnoma nepotrebno. Ni racionalnega 
razloga, zakaj bi se z Lojzetom zmenil za čas in lokacijo sestanka 
nekaj dni vnaprej – saj imava tako jaz kot Lojze svoj iPhone! Če 
se pojavi kaj zanimivejšega od domenjenega sestanka, mu bom 
pa poslal SMS sporočilo, da nimam časa. Lojze je tako ali tako že 
navajen. Instantna orodja seveda ne spreminjajo le medčloveške 
interakcije, ampak imajo veliko vlogo tudi na drugih področjih 
– predvsem pri znanju. V tridesetih sekundah lahko spoznam 
okvirno vsebino in vse druge lastnosti knjige, ki jo omenja plavo-
laska pri sosednji mizi. Prav tako lahko na poti v šolo pet minut 
pred začetkom ure biologije spoznam dovolj podatkov o klamidi-
ji, da pri predstavitvi prejmem odlično oceno (osebna izkušnja; 
danes vem samo, da je klamidija razširjena spolna bolezen, kar je 
natančno toliko, kot sem bil o temi poučen pred predstavitvijo).
  Prednosti dostopa do tako impulzivnega vira informacij 
so bile deležne velike hvale in aplavza, kar je tudi pričakovati 
v družbi, katere splošna usmeritev je konstanten napredek, ka-
kor je vsestranska hvala utemeljena – z digitalizacijo in novim 
tisočletjem družbenega razvoja se je zahodnemu človeku 
življenje olajšalo, odvisen od globalnega kapitalizma pa ima vse 
potrebno, še bolj pa nepotrebno, na dlani.
  Dobre strani tehnološkega napredka so dejansko izboljšale 
kakovost življenja, nesmiselno je zanikati učinkovitost napredka 
na mnogih področjih. Tudi majhne izboljšave vsakodnevnega 
življenja so logična posledica sociološkega razvoja in tudi tu ne 
gre zanikati njihovih pozitivnih vplivov.
  Vendar pa s kopičenjem inovacij in neomejenim nasičenjem 
informacij začenjamo lebdeti nad trdimi zemeljskimi tlemi.  
Nekoč je človek sam prideloval zelenjavo in redil ovce, ki so 
mu dale volno, da jo je lahko spredel in iz nje spletel pulover. 
Zaradi globalnega gospodarstva pa smo potrošniki popolnoma 
izgubili stik z izvorom hrane in izdelkov, ki jih kupujemo. Hi-
tra prehrana, hiter dostop do živil v supermarketu, hitre blaga-
jne, degenerirana živina, maksimizacija izkupička vsakega člena 
v strmo vzpenjajočem se nizu delnih proizvajalcev, povzročajo 
razpad našega zdravja ter našega razumevanja narave in samih 
sebe.  Normalno je, da težimo k olajšavam, k inovacijam za na 
videz boljše življenje - torej k napredku. Toda ta napredek pelje v  
zasužnjenje družbe pod samo seboj, v razkroj resnične človekove 

Piše: Jaka Gerčar
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andanes na vsakem koraku slišimo, kako napredna 
je naša družba. Ljudje se vozijo v najnovejših av-
tomobilih, nosijo obleke najnovejše mode, upo-
rabljajo najnovejše telefone… Družba je vsekakor 
postala napredna, a vsak napredek ima svoje sla-

bosti. Potrošniški sistem se je izoblikoval v neke vrste zaseben 
vzgojnoizobraževalni sektor, ki vse bolj nadomešča potrebo po 
javnih šolah.
  Adolf Hitler je imel pred desetletji svojo vizijo o idealnem 
človeku. Visoki plavolasi lepi ljudje, ki bi služili kot estetski zgled 
za »manj vredne«. Za deformirane in omejene v nacistični družbi 
preprosto ni bilo prostora. Teorija je bila deloma uresničena s 
pomočjo grozljivih genetskih raziskav ter uporabo orožja in 
represije. V veliki večini je bila edina možnost enosmerna vozo-
vnica v eno od uničevalnih taborišč. Ljudje, ki so se čutili dolžni 
segregirati družbo, so bili »nagrajeni« za svoje zasluge. Propa-
ganda je ljudi prepričevala v njihovo lastno večvrednost na pod-
lagi njihovega izgleda. Hitler je želel, da o estetiki odloča država 
oz. ideologija.
  Leta 2012 lahko opazimo nekakšno »neovečvrednostno« 
doktrino v naši družbi. Nacistična Nemčija je propadla, a sama 
zamisel ni zamrla. Nasprotno, danes v svoji izboljšani obliki prev-
laduje v trenutnih nenapisanih pravilih potrošniškega življenja. 
Namesto državne propagande imamo trače, namesto propagan-
dnih plakatov imamo nešteto oglasov s »popolnimi« maneken-
kami in namesto impozantnih herojskih vojnih filmov imamo 
romantične komedije z lepimi zvezdniki. Potrošništvo se je mor-
alo zaradi potrebe po množičnem delovanju in prepričevanju 
osredotočiti na množične medije za prepričevanje posameznik-
ov. Doktrina je bila skozi desetletja izpopolnjena do potankosti.
Vse več ljudi se odloča za vsakodneven obisk trgovin. Vsekakor 
se nakup neke dobrine pri človeku odrazi v skorajda takojšnjem 
zadoščenju. Občutek samonagrajevanja, podoben tistemu ob 
zlorabi kokaina, prežame možgane. Človek postane nekakšen 
odvisnik od nakupovanja. Naenkrat se vsaka izguba časa takoj 
odrazi v zmanjšanih prihodkih ter posledično znižani kupni 
moči. Povedano drugače: človek izgubi možnost za zadovoljitev 
vseh svojih potreb po samonagrajevanju oz. kupovanju izdelkov.
  Tega dejstva se zelo dobro zavedajo predvsem oglaševalci. 

Njihovi plakati nam vsakodnevno ponujajo na tisoče lepih obra-
zov, vročih teles, zadovoljnih in nasmejanih strank, ter lepo zapa-
kiranih izdelkov. Želijo namreč sporočiti, da nas vsaka izgublje-
na minuta oddaljuje od cilja »brezskrbnega« in »fantastičnega« 
življenja. Za dosego popolne katarze je potrebno nabrati le do-
volj denarja ter »pik zvestobe« za nakup izdelkov. Vzpostavljen je 
začaran krog. Občutek večvrednosti potrošnika žene v vse večji 
obseg nakupovanja, ki se odrazi v občutku za nagrajevanje, vse 
skupaj pa še poveča kupčeve želje po nakupovanju. 
  Stvari imamo radi pod nadzorom. Družba se namreč za-
veda, da brez nadzora in ukrepanja stvari lahko kaj kmalu 
uidejo iz vajeti ter postanejo pereči problemi. Tudi nebrzdano 
potrošništvo se je nekoč soočalo s podobnimi težavami. Če bi 
se ljudje namreč skupinsko začeli spraševati o sami smotrnosti 
nakupov ter nato prišli do trgovcem neprijaznih sklepov, bi ob-
stajala velika verjetnost za zrušitev samega sistema.
  Na tej točki je potrošništvo doseglo nekaj nepredstav-
ljivega; ustvarilo je zapor, sestavljen iz poceni stereotipov, 
množične proizvodnje in prekomernega trošenja. Oglaševanje je 
onemogočilo kakršnokoli razmišljanje izven ustaljenih okvirjev. 
Običajna oseba je nepopolna in podpovprečna. Ljudje se soočajo 
s hkratno hipno srečo in navidezno stalno nevarnostjo, kar zna 
s primernimi propagandnimi ukrepi prerasti v enostavno in 
popolno manipulacijo. Prehod v novo tisočletje je zaznamoval 
predvsem vzpon oglaševalskih konglomeratov in koncernov v 
zahodnem svetu. Oglasi so našli prostor v vsak kotiček življenja: 
televizijo, internet, časopise in seveda trgovine. Preprost vsakdan 
je bil kar nenadoma preplavljen z različnimi akcijami, ponud-
bami in otvoritvami trgovskih središč.
  Svoboda je po zaslugi oglasov postala prekletstvo in 
ujetništvo, ponujeno zdravilo pa je potrošnja. Potrošniki bogato 
plačujejo koncerne za izdelavo sintetičnih kozmetičnih prepara-
tov, ki naj bi ohranjali naraven videz človeka. Bogato plačujejo 
telovadnice, ki naj bi izklesale človekovo podobo do popolnosti. 
Bogato plačujejo umetno rjavenje kože, ker je sonce po bese-
dah zdravstvene stroke rakotvorno. Bogato plačujejo tekstilne 
tovarne, ki na podlagi namišljenih modnih smernic vsak letni 
čas »iznajdejo« nov slog oblačenja. Bogato plačujejo za pametne 
telefone, ki presegajo njihovo lastno inteligenco.

vzgoJa 
potroŠnikov

Piše: Martin Kovač

  Dandanes lahko potrošništvo štejemo za eno od najhitreje 
rastočih tržnih niš. Kljub finančni krizi, kljub varčevalnim ukre-
pom in kljub vse glasnejšemu opozarjanju na probleme pre-
komerne potrošnje so parkirišča pred nakupovalnimi središči 
še vedno polna. Vsekakor bi lahko na tej točki skoraj že lahko 
govorili o nekakšni religiji 21. stoletja. Vera je vedno vključevala 

Vsekakor nakup neke dobrine pri človeku odrazi v skorajda takojšnjem zadoščenju. Občutek 
samonagrajevanja, podoben tistemu ob zlorabi kokaina, prežame možgane. Človek pos-
tane nekakšen odvisnik od nakupovanja. Naenkrat se vsaka izguba časa takoj odrazi v 
zmanjšanih prihodkih ter posledično znižani kupni moči. Povedano drugače: človek izgubi 
možnost za zadovoljitev vseh svojih potreb po samonagrajevanju oz. kupovanju izdelkov.

omejevanje svobode razmišljanja posameznikov. Podoben trend 
lahko opazimo pri čaščenju izdelkov, poceni glamurja blagovnih 
znamk, ter množičnega nakupovanja. Potrošniki so začeli bogato 
plačevati za svojo lastno celico v najbolj sofisticiranem zaporu. 
Zaporu, ki nima vodje, paznikov, ali zgradbe. Zaporu, v katerem 
so ljudje nedolžni. Zaporu, ki se imenuje potrošništvo.
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d kdaj je »copata« sploh uveljavljen izraz in 
deljeni proračun vidna realnost malomeščanskih 
družin? Kdaj smo po televiziji pričeli gledati 
nadaljevanke tipa »Razočaranih gospodinj« 
(in od kdaj so tovrstni naslovi mišljeni strogo 

ironično?), kjer ženske nadzorujejo moške, od njih cuzajo de-
nar in uživajo strahospoštovanje? No, če malo pobrskamo po 
preteklosti, kaj hitro ugotovimo, da vse našteto presenetljivo 
kronološko sovpada z razmahom skrajnega neoliberalnega kapi-
talizma. Kje pa sploh leži ta povezava?
  V tradicionalnih patriarhalnih družinah je seveda edini 
delal moški in posledično razpolagal z družinskim denarjem – 
celo več kot to, slovel je po svojem racionalnem gospodarjenju 
in indiferentnosti do zapravljanja. Bolj ko je kupoval le nujno 
potrebne stvari in zalagal drobce dohodka za težke čase, bolj je 
bil cenjen med sokrajani in celo v družinskem krogu.
  Potem pa je prišlo do ene vojne, dveh vojn, do razmaha 
gibanja »we can do it«, do pomanjkanja moških in delovne sile, 
posledično do priznanja ženskih volilnih pravic in povojnega 
postavljanja sveta na noge – pa tudi do strahu pred komuniz-
mom, do novih in novih industrijskih revolucij, do večjih in 
večjih vojnih zaslužkarjev, ki v miru niso vedeli, kje bi grabili. 
Pa so se odločili vzpostaviti vladavino prostega trga – ko so bili 
odpravljeni vsi predsodki, vsa nacionalistična gibanja, podpisane 
neštete pogodbe, ki so slavile medsebojno sodelovanje in strp-
nost, je bila to precej normalna posledica. Le na eno so pozabili: 
za skrajno potrošništvo potrebujemo skrajne potrošnike, teh pa 
nimamo. Zato je bilo potrebno vzpostaviti vladavino manjšin – 
vseh tistih, ki bi pripomogli k novi materialistični naravi sveta, 
kar so bili povečini vsi v preteklosti najbolj zaničevani deli 
družbe: homoseksualci, kontroverzni modni oblikovalci, skrajni 
povzpetniki ter v največji masi in meri – ženske.
  Zato so se korporacije začele dreti dekletom in ženam 
na ušesa: »Zaslužite si botoks in člansko izkaznico v fitnesu! 
Zaslužite si počitnice na Kanarskih otokih! Zaslužite si menja-
vati celotno garderobo na vsake pol leta, tako je – zaslužite si 
slediti modi! Zaslužite si jesti jogurte s tajskimi algami! In res 
si zaslužite, da si vse to zaslužite – kajti zaslužite si službo, da si 

Piše: Veronika Cukrov

boste vse to sploh lahko privoščile! In zaslužite si lesti po kari-
erni lestvici, služiti čedalje več in zapravljati tudi! Zaslužite si, da 
vas med vsem tem mož čaka doma z otroki! Nič manj niste od 
moških – celo več, boljše ste!«
  In res, po kapitalistični logiki so ženske veliko boljše – 
moški zaradi svoje bolj razvite leve polovice možganov, racion-
alnega mišljenja in manj poudarjene čustvene komponente pač 
niso bili idealna ciljna skupina – zato so bili primerno žrtveno 
jagnje za višji cilj kapitalizma. Ženske žal nakupujemo veliko 
bolj impulzivno, zaradi estetske želje in ne bistvene potrebe, kar 
pomeni, da vedno kupimo več, kot potrebujemo. Česa več bi 
si neoliberalizem sploh lahko želel? Tako je, ničesar. Zato se je 
spravil v akcijo, nas skupaj s prej omenjenimi geji, umetniki in 
hochstaplerji osvobodil ter nas vse skupaj prepričal, da se bo-
rimo za isti cilj – za zmago estetike, enakopravnosti, razmišljanja, 
svobode. Edini pravi cilj in edina prava svoboda pa je žal bila in 
ostaja svoboda trga.
  Dandanes »izborjeno« žensko dominanco (samo v ur-
banih družinah, kjer domujejo premožnejše ženske, sposobne 
večjega zapravljanja, seveda – za njihovo emancipacijo se je bilo 
pač vredno bolj potruditi kot za enakopravnost tistih nekorist-
nih iz perifernih območij, ki so posledično še vedno strašljivo 
podrejene moški glavi družine) utrjujejo razni »Seksi v mestu«, 
zasebni in pa tudi javni vrtci ter npr. dekletom prilagojen način 
učenja na gimnazijah. Pa vendar se moramo zavedati, da part-
nerja pač nikoli ne bosta zares enakopravna, ker tudi biološko 
nista enaka, kar bo zdaj v enem zdaj v drugem vedno znova 
rojevalo velikanske komplekse, ki se bodo ob prvi možnosti 
demokratičnega odnosa sprevrgli v tiranijo z osvobojene strani 
– točno ta fenomen se je že uresničil ob aktualni ženski eman-
cipaciji. Ljudje smo pač takšni: ponudiš prst, odgriznemo roko. 
In tudi sedanja simbolična kastracija moških se nam bo nekoč 
maščevala – ko bodo njihovi kompleksi in poteptana moškost 
udarili na plan, se bomo iz vidika ženske enakopravnosti vrnili v 
srednji vek. Takrat pa nam bo vsem žal za to Pirovo zmago femi-
nizma – žal za vse iPhone, krznene plašče in Range Roverje, brez 
katerih pač nismo mogle živeti.
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apitalistična družba, kot jo poznamo danes, v svoj 
center postavlja dobiček. Dobiček, ki ga s svojim 
delovanjem ustvarja človek, individualist, ki je 
socialno in egoistično bitje. Egoistično zato, ker v prvo 

vrsto postavlja zadovoljevanje lastnih potreb, socialno pa zato, 
ker se poveže v skupnost le takrat, ko to koristi njegovim ciljem. 
Naš individualist pozabi besede, kakršne so čustva, socialnost, 
pomoč, empatija, kaj šele altruizem. Tak človek naj bi torej bil 
kapitalistični prototip človeštva in hkrati glavni krivec za trenutno 
stanje apatije in pasivnosti. Vendar pa se tu pojavi napaka, 
kajti, ko ustvarimo osebo, ki stremi le k zadoščevanju lastnih 
potreb, postanejo nesamostojnost, nepodjetnost, nedejavnost 
in brezvoljnost, ki naj bi bili po definiciji kazalci pasivnosti, 
preteklost, ker je individualist namreč dejaven, podjeten in 
samostojen, vse s ciljem zadovoljevanja lastnih potreb. Kako 
torej, da se našo družbo še vedno jemlje kot pasivno?
  Odgovor leži v tem, da aktivnost na protestih, alternativah 
in gibanjih ne postane več vzgib posameznika, ki si želi boljšo 
družbo, temveč vzgib posameznika z namenom izboljšanja last-
nega izhodišča, kar pomeni, da samo aktivnost požre material-
izem in jo spremeni v skupek besed, ki se glasijo: moj namen 
poveličuje sredstva.
  V tem delu lahko zelo hitro neoliberalnega individualista 

zamenjamo za Nietzschejevega nadčloveka, vendar je razlika 
očitna. Nietzschejev nadčlovek spozna, da je njegov obstoj ničen, 
zato voljo do moči črpa iz lastne izpolnitve oz. dosega vseh svojih 
zmožnosti, ker je sposoben skočiti čez veliko praznino niča in 
postati naslednja stopnja razvoja. Na drugi strani pa individualist 
nikoli ne poseže po vprašanjih zakaj, od kod, kje, temveč moč za 
dosego svojega namena črpa iz egoističnih teženj in implementi-
ranih želja. Descartesova misel »mislim, torej sem« tako dobi 
popolnoma nov zorni kot, kajti sodobni človek se ne sprašuje, ne 
misli, pa še vedno je.
  Nastopi torej nova brezmiselnost, ki pa vedno pelje v dog-
matizem, ideologijo, vero. In če v nekaj brezpogojno verjam-
emo, ne potrebujemo alternative. Ne potrebujemo izboljšanja, 
potrebujemo sedanjost. Potrebujemo družbo, ki bo omejila 
sanje, izničila boj za napredek in uzakonila determiniranost. 
Apokaliptični končni stadij kapitalizma, kjer bo vsak živel v svo-
jem družbenem razredu, ki se bo od drugega ločil le po količini 
zasluženega denarja. In ta ločitev nikakor ne bo nerazvidna, 
temveč se bodo razvili geti, vidne ali pa nevidne meje, nepro-
pustni zidovi, ki bodo označevali začetek in konec mojega sveta. 
Tako ne bom nikoli videl življenja ljudi za mano ali pa pred 
mano. Nikoli ne bom imel ideje o tem, kako živeti bolje, ker 
kjer bom jaz, smo vsi isti, delamo iste stvari za isto plačo in si 
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lahko privoščimo iste stvari. Srečni bomo in determinirani, ker 
ne bomo poznali alternative. In ne glede na to, kako slabo nam 
bo, bomo v mejah krožnih zidov obrnili glavo nazaj in si dejali: 
»Kaj pa, če je za mano praznina? Za mano ni praznine. Tam je 
nekdo. Mora biti. Kajti nikoli mi ne gre tako slabo, da nekomu ne 
bi moralo iti še slabše.«
  Vprašanje pa je, kako bomo do te družbe prišli. Človeštvo 
se, kot sem že prej povedal, ne bo več spraševalo po večnih 
vprašanjih, kajti lažje kot spraševati je vklopiti obrambni me-
hanizem psihologije, katerih je veliko. Tako se bomo od nekih 
perečih vprašanj oddaljili samo zato, ker se nam z njimi ne bo 
dalo ukvarjati. To se dogaja tudi v današnji družbi, kajti s pre-
tokom informacij, ki nam je danes omogočen s strani interneta, 
lahko izvemo krutosti, ki se dogajajo na vsakem kotičku sveta. 
Vendar, kakor je Renata Salecl zapisala v svoji kolumni, ljudje 
vidimo, ne da bi videli, vemo, hkrati pa ne želimo vedeti. In, kot 
bi rekel Orwell, postajamo zaščitniško neumni. Pasivnost je tako 
le lažja izmed dveh izbir.
  Neumnost je za nastalo situacijo kriviti sistem, ki je le izra-
bil očitne šibke točke človeške psihologije in nagona. Psihologi-
ja nam namreč omogoča, da z obrambnimi mehanizmi kljub 
očitnim dokazom resnice ne sprejmemo, ampak jo potlačimo. 
Nagon pa je tisti, ki ljudi prisili k enakosti. Večina naših staršev 
se je namreč sposobna spomniti lepše preteklosti, ko so vsi imeli 
nekaj in nihče ničesar. Svoj naraščaj pa še vedno vzgajajo v duhu 
borbe za najboljša mesta in jih namesto v kolektivnem duhu vz-
gajajo v pretirani ambicioznosti. Vse z namenom, da bodo v sis-
temu, kjer se je s ščitenjem množice naravna selekcija zreducirala 
na omejevanje dobrin po principu denarja, pridobili najboljše 
možno mesto za lastni napredek in posledično razplod. Torej; 
kdor ima, ima, kdor nima, naj mu služi.
  Zaradi takšnih dejanj in indoktrinacije, ki poteka že od 
otroštva, odpovejo tudi tisti vzvodi družbe, ki so se pri prenašanju 
in izumljanju napredka v zgodovini pokazali za ključne. Mladih 
politika ne zanima več. Prav tako ne najdejo interesa v aktivizmu, 
razmišljanju, ustvarjanju, ali borbi za lepši svet. Zanima jih le to, 
kako bodo zadovoljili svoje želje, kajti danes ni več vprašanje, 
kako bodo omejeni viri zagotovili največjo možno srečo za 
največje število ljudi, temveč kako bodo omejeni viri zadovoljili 
mene. Postali smo leni, kajti aktivnost zahteva napor in postali 
smo zadovoljni. Zadovoljni s tem, kar imamo. Hrano, streho nad 
glavo, udobjem, ki nam ga zagotavlja varni krog družine. Seveda 
si vsi želimo več denarja, boljši avto, a za to je treba vložiti nek 

napor. Ta pa je seveda pretežak. Vemo, da se nam krči finan-
ciranje šolstva, vemo, kaj nam bo to prineslo, a hkrati ničesar ne 
storimo, ker si zakrivamo oči in si pravimo, saj bo bolje. Nekdo 
bo že poskrbel, da bo bolje. Nihče pa si noče priznati, da bolje 
ne bo prišlo.
  Si ne želimo boljšega sveta? A problem je v tem, da si skozi 
oči individualista predstavljamo boljši svet le za nas in za nikogar 
drugega.
  Vseeno nam je, če nam vzamejo znanje, kajti potrebujemo 
ga le za osemurno službo in denar. Brez interneta pa izgubim 
možnost zabave, neskončnih ur poceni užitkov, ki so razvrednos-
tili pojme na katerih stoji življenje. Kot glavni razlog za trenutno 
stanje apatije in pasive pa bi navedel praznost prihodnosti ter ve-
liko praznino, ki je na polju nasprotovanja kapitalizmu nastala s 
padcem komunizma. Zelo preprosto je iti na ulico in dvigniti pa-
rolo, na kateri piše »dol z vlado, dajte nam 15%«. V redu, želja je 
zabeležena, nestrinjanje tudi, torej, kaj predlagate? Da vzamemo 
15% policistom? Vojski? Industriji? Morda imate neko rešitev za 
šolstvo, a vzrok obstaja. Pomanjkanje denarja. Kot je socialno 
podjetništvo rešitev podjetij, a ostaja miselnost finančnega sek-
torja, da šteje le dobiček. To pomanjkanje celovitega in močnega 
nasprotnika trenutnemu stanju pa se odraža v neki praznini, ide-
jni praznini. Praznini prihodnosti ljudi, ki predstavljajo gonilo, a 
ne vidijo motorja, v katerem bi bilo vredno delovati.
  Kakor je nekoč že dejal Slavoj Žižek, smo v času, kjer si sveta 
brez kapitalizma ne moremo predstavljati. Sistem že dolgo ni več 
le navodilo, po katerem se ravna družba, temveč je postal del nas. 
Oblikuje naš pogled na svet. Zato si je veliko lažje kot konec ka-
pitalizma predstavljati konec sveta. Ali pa izumrtje človeške rase. 
In če se bo tako nadaljevalo, bo po desetletjih napora svet zašel 
v črn scenarij, ki sploh ne bo tako črn, kajti iluzija barv bo raztr-
gala ponjavo resnice in se zlila čez človeško zavest.
  Kot rešitev se tako postavi misel. Miselnost, razmišljanje, 
učenje, znanje, iskanje. Kajti vsak boj brez ideje, ki bi ga poganja-
la, bo izgubljen boj. In vsaka borba brez vere že vnaprej obsojena 
na propad. Zato obstaja čas, ko se misli, in čas, ko se bori. Tre-
nutni čas je čas mišljenja. Protesti morajo obstajati in trenutne 
krivice morajo biti rešene z začasnimi obliži, kakor se to dogaja 
v Španiji in na Portugalskem. Pokazati moramo, da nam svet, v 
katerem živimo, ni po godu. Namesto snovanja gverilskih skupin 
pa snovati društva, krožke, in skupine za izmenjavo idej, in ko 
se bo rodila tista prava, množična, takrat se bo sprožila reakcija. 
Reakcija, ki bo morda, ampak res samo morda, nekaj spremenila.

Naš individualist pozabi besede, kakršne so čustva, socialnost, pomoč, empatija, kaj šele altruizem. Tak 
človek naj bi torej bil kapitalistični prototip človeštva in hkrati glavni krivec za trenutno stanje apatije in 
pasivnosti. 

ransparenti in plakati. Z vseh strani se valijo trume 
demonstrantov iz različnih organizacij, Kongresni 
trg se polni in Jani Kovačič prepeva. Ja, dela kot 
zamorec.
  30.000 ljudi. Vršelo je od revolucionarnega 

naboja, dišalo je po volji do spremembe, po koncu sprenevedan-
ja. Mladi, stari, železarji, študentje, gasilci, učitelji. Slišati je 
kot začetek začetka. Na oder je kot prvi govorec stopil Dušan 
Semolič.
  »Hodimo skupaj, uprimo se tistim, ki so nam neprijazni! 
Bodimo skupaj in borimo se za to!«
mag. Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije
  Delavske pravice so bile spet varne. S stekleničko v velikem 
žepu svoje zelene jakne mi je bilo jasno. To je to. Manifestacija 
slabe volje, ki se ne bo končala z metanjem granitnih kock v par-
lament, ne s pretepom. Tokrat gre zares in premalo je tistih, ki so 
tako neumni, da se tega ne zavedajo. Ne zdi se kot 30.000 ljudi, 
a stojnic s pripomočki za demonstriranje je veliko, tista modra 

prenosna stranišča so se polnila in praznila kakor na Terrane-
ju, filharmonije pa ni niti malo motilo, da je danes pač dan, ko 
se nihče na Kongresnem trgu ne bo zmenil zanjo. Vsi smo bili 
zadušeni ob žvižganju vuvuzel, regljanju ragelj, piskanju piščalk. 
Vsem je bilo vseeno, saj ni bilo pomembno, kdo smo. Bili smo 
narod. Nihče ni ostal dolžan, niti tisti, ki so prišli malo pogledat, 
saj te zgrabi. Najprej se ti zdi smešno, ko vsi od devetnajstega do 
sedemdesetega leta vzklikajo ob vsakem one-linerju katerega od 
govorcev z dvignjenimi pestmi, potem pa vzklikaš tudi ti in ni ti 
mar, če ne znaš. Pest zna stisniti vsak.
  »Pozdravljeni, neubogljivi državljani Slovenije! … Ne do-
volimo, da nas zavajajo, da nas razdvajajo - na leve in desne, na 
verne in neverne, na bogate in revne, na Slovence in Neslovence, 
na pametne in neumne. Današnji protest je dokazal, da znamo 
stopiti skupaj!«
dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upoko-
jencev Slovenije
  Semolič je končal svoje in če bo vsak od govorcev boljši od 
svojega predhodnika, znajo stvari postati še zanimive. Ne vem, 

17/11/2012 Piše: Matjaž Jamnik
Foto: Jan Šuntajs
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kako in kaj. Izrael že štiri dni izstreljuje rakete v Gazo. Umrlo 
je že več kot dvesto ljudi, petletnik na ramenih svojega očeta 
zmedeno strmi na oder. Nehal sem slediti, kako in kaj. Če bi me 
vprašali, ne bi vedel, ali je to drugi ali tretji govorec. No, saj jih bo 
tako ali tako devet.
  Policija je z železnimi pregradami zagradila in zaprla vse 
poti do parlamenta. Veliko jih je na motorjih. Policistov. Pri 
sidru je svoj prostor okupirala Iskra, študentje. Z Niko sem se 
dobil pri konzorciju, poklical sem jo, ampak sem že tako vedel, 
kje me čaka. Čez prehod za pešce, mimo nekaj železarjev in to je 
to. »Živijo, Nika.«
  »Tudi Ljudmila Novak je tehnološki višek«
transparent
  Zamudil sem Mitjo Urbanca, predsednika študentske or-
ganizacije Slovenije. Baje, da ni bil slab. Hej brigade odmeva. 
Šolnine niso možnost, danes je čas za dober jutri. Mladih je 
brezposelnih vsak dan več in vsak dan rabiš več poguma, da se 
odseliš, osamosvojiš in živiš življenje po svoje.
  »Mladi smo vam zaupali svojo prihodnost. Prihodnost 
družbe je v nas. Ne dovolite, da gredo naša srca in glave drugam!«
Mitja Urbanc, predsednik ŠOS
  Bandiera rossa in čas je za gasilce. Z Niko sva iskala koga, 
ki bi ga poznala, pa ni nikjer nikogar. Dobro. Sotošek slika, Atila 
pa se smeji. Nikjer nikogar. Star sem 16 let. Malo nelagodja. Ne 
razumem. Ali so vsi zamudili svoje avtobuse, ali vsi pišejo test bi-
ologije v ponedeljek, ali imajo vsi nogometne tekme? Res posta-
jam lačen. Šel bi na pico, pa nimam denarja, ker si moram plačati 
Urbano za ta mesec, še manj pa časa; očitno je, da bom pisal ta 
članek jaz.
  »Kaznovati revne, prikimavati politiki Bruslja - to je politi-
ka naše vlade. Manevrskega prostora ni. Še posebej pri poklicnih 
gasilcih ne. Gasilec je kot ena evropska prostitutka, ki ga država 
izrablja že 20 let. … Zakaj smo danes tukaj? Zaradi slabe banke, 
ki je navadna šalabajzerija.«
Aleksander Ogrizek, predsednik Sindikata poklicnih gasilcev 
Slovenije
  Transparenti so vse višje. Težko je držati razdaljo, še težje ne 
verjeti. A sem je prišlo res veliko ljudi in Milan Zver je v prvem 
krogu dobil le okoli 20% pri rekordno nizki udeležbi. November 
je, potimo se. Zanima me, kako je na Gregorčičevi.
  Ha. Zdaj vem, kje sem. Urbana ne bo. Ura je 12:25 in na 
oder stopa Igor Koršič, v njegovi roki (ne bi znal povedati, kako 
prepričan je vase in ali se mu roka res trese - nisem prepričan, 
ko pravim, da je njegovo grlo presušeno) pa čez deset minut pre-
brana peticija »Ne v mojem imenu!«.
  »Zaradi strahu, pohlepa, izprijenosti, laži in razdora, ki 
vladajo v državi Sloveniji, javno odrekam soglasje vsem trem ve-
jam oblasti. V mojem imenu tega, kar počnete, nimate pravice 
početi! Zahtevam vlado z najširšo državljansko podporo, s pro-
gramom konkretnih razvojnih prednostnih nalog! Zahtevam 
demokracijo – ter pravno in socialno državo!« se je glasil začetek 
peticije, ki med drugim tudi na glas vpije, da so državljani 
Slovenije država in ne parazit.
  »Nočemo neoliberalne, retrogradne in fašistoidne druge re-
publike! Nočemo neoliberalne Evrope! Nočemo Evrope, ki ščiti 
interese velikih in močnih! Ne v mojem imenu!«
dr. Igor Koršič, izredni profesor na AGRFT in predstavnik Koor-

dinacijskega odbora kulture Slovenije
  Baterija v mojem telefonu je prazna, babica mi pošlje 
sporočilo. Stara je skoraj sedemdeset, oblečena v rdeče in poje 
Internacionalo. Tudi najbolj vznesen trenutek se lahko sprevrže, 
no, pomeša z nekaj razočaranja. Množica vzklika: »Lopovi, lop-
ovi, lopovi.« Kazati s prstom je vedno narobe, predvsem takrat, 
ko so obtoževalne krilatice izrečene kot nekaj, kar tli v vsakemu 
od nas že dolgo časa, kot nekaj prirojenega. Najhuje pa je tis-
tih nekaj sekund potem, saj vzklikanju ne sledi samorefleksija 
in obžalovanje. Mi smo tisti, ki smo krivi za vsakega lopova in 
malopridneža, saj smo družba in ljudje. Brez nas ne bi bilo njih, 
brez nas ne bi bilo nas. Ampak danes smo siti sranja. Predsed-
nik DOS (Dijaške organizacije Slovenije) in za njim predsednik 
Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije sta svoje 
povedala. Sicer pa ne vem, koga je Alen Hilš (DOS) nagovarjal, 
tukaj ni več kot dvajset dijakov. Obzirnost je občudovanja vred-
na, za mano nekaj študentov pije vino, vendar so trezni.
  »V Sloveniji je brez dela vsak dan več ljudi, vlada pa se ob-
sedeno ukvarja le s tem, kako se bo preko zakona o državnem 
holdingu in zakona o slabi banki polastila nadzora nad našim 
zadnjim skupnim premoženjem. 400 podpisov je izginilo v 
državnem zboru, ki so jih prinesli sindikati. Niti predsednik DZ 
niti minister pa se ne čutita odgovorna za to, da se norčujejo iz 
demokracije. To je skrajna oblastniška manipulacija in norčevanje 
iz demokratičnih principov. … Socialna država je najplemenitejši 
prispevek evropske družbe k civilizaciji, je soglasje, da tistega 
med nami, ki potrebuje pomoč, ne bomo pustili samega. In 
način reševanja krize nam hoče vzeti prav to, najbolj dragoceno 
vrednoto, ki jo Evropejci imamo. In za to se je vredno boriti. Za 
solidarno Slovenijo in solidarno Evropo! Danes, na tem trgu, 
je nastala nova koalicija: med sindikati v zasebnem in javnem 
sektorju in med številnimi civilnimi združenji in gibanji, med 
ljudmi, ki verjamemo, da družbo lahko organiziramo bolje in 
bolj pravično. Koalicija, ki ve, kaj hoče in česa noče.«
Branimir Štrukelj, predsednik konfederacije javnega sektorja 
Slovenije
  Protesti se bodo zaključili s pesmijo Magnifica, deveti go-
vorec govori. Če ta človek ne bo predsednik vlade čez štiri leta, 
potem pa tudi ne vem, kaj. Ljudje radi vidijo svojega odrešenika. 
Na predsedniških soočenjih ga niso, zdaj ga vidijo v Štruklju, 
ki je kot Liam Neeson v vlogi Michaela Collinsa. Nika je odšla 
domov, jaz pa v McDonald’s. Po Magnificu se zdi vse preteklo 
in že zdavnaj mimo, sivina s sidrom, zvezdo, zraven pa dobiš še 
Frksa za tri evre. Kongresni trg pač. Zapravil sem štiri evre za 
dva sendviča in mlečni napitek. Konec koncev res ni pomembno, 
kaj se zgodi, ko se bo zgodilo. Takrat bo prepozno in to bomo vsi 
vedeli. Zato se je spraševati, ali je bilo smiselno zapraviti tri ure 
časa za poslušanje delavskega recitala brezplodno in brez veze, 
ker je bilo. Če ne drugega, se zaveš, da nisi sam in da je slišan 
lahko kdorkoli. Vse dijake, udeležene protesta, bi lahko naštel in 
za to ne bi rabil dveh rok. Sicer gre le za en sam protest (teh bo 
še veliko) in seveda gre razumeti, da se večini od nas zdijo stor-
jene krivce tuje, ko jih ne čutimo. Čutiti s trpečimi je težko, ker 
nihče ne mara trpljenja. Hja, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo, in 
to ni pomembno. Pomembno je le opravičilo vsakega od nas nam 
samim. Zato ne skrbite, ni pomembno, kje ste bili 17. 11. 2012.

»vsaka generacija misli, da živi v prelomnem obdobju.«

n’toko
Piše: Anja Erbežnik
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N’TOKO. Na nastopih da vse iz sebe. Njegove rime so močne, še 
močnejše so besede. Z družbeno kritičnimi komadi iz zadnjega 
albuma Parada ljubezni vedno razgreje množico na koncertih. 
V njegovih komadih se najde vsak, vsak na svoj način. Zato ni 
čudno, če so ga po izidu zadnjega albuma slovenski mediji in kri-
tiki, seveda s podporo poslušalcev, označili za enega najboljših 
slovenskih glasbenikov, album Parada ljubezni pa za album de-
setletja. Z njim smo se pogovarjali o tem kako gleda na današnjo 
generacijo, njeno razmišljanje, razvoj in vpliv v svetu v prihod-
nosti.
 

Tvoj pogled na današnjo mladino: ali se kaj razlikuje od 
tiste, v kateri si odraščal?

→ Ne morem reči, da imam nekakšen univerzalen pogled na 
mladino, saj je to zelo velika skupina ljudi, ki jo sestavlja veliko 
posameznikov in vsak ima svojo zgodbo. Zato težko rečem, da 
si o vseh mladih v Sloveniji mislim to ali ono. So seveda razlike 
med časom, ko sem jaz odraščal, in sedanjostjo, ampak spet pa 
moja mladost ni tako daleč nazaj. Dosti večji je bil prepad med 
mojo generacijo in generacijo mojih staršev. Kar se je zgodilo 
med mojo in vašo generacijo je internet in tudi na splošno močan 
tehnološki napredek, deloma tudi ekonomski. Se pravi, postalo je 
dosti bolj udobno, glede na to, kako je bilo, pa ne v smislu, da je 
bilo nam težko. Minimum, kaj človek rabi za spodobno življenje, 
je postal višji, kot je bil, ko sem bil jaz v srednji šoli. Na nek način 
je postalo življenje bolj udobno, hkrati pa tudi bolj zahtevno, ker 
se od vsakega tudi toliko več pričakuje. Se mi zdi, da so mladi 
bolj pod pritiskom; če ne boš vsaj direktor, potem nisi ničesar 
dosegel v življenju. Tega je bilo včasih manj. Nič ni bilo narobe, 
če nisi hotel študirati in tudi službe niso bile v tolikšni meri sma-
trane za višje ali nižje. Če si dandanes čistilka, je skoraj tako, kot 
da sploh nisi človek. Hkrati pa tudi nekdo mora biti čistilka. In 
nič ni narobe s tem. Ne moremo biti vsi direktorji. In danes so vsi 
vzgajani, kot da bodo direktorji, kar pa ne gre.

V današnji družbi je najpogostejši trend pritoževanje oz. 
jeza, ljudje se pritožujejo nad vsem. Ali je zadovoljen 
človek le mit ali dejansko današnji zadovoljen človek 
vedno stremi k nenehnemu pritoževanju, iskanju napak 
ter problemov? 

→ Kaj pa vem. Mislim, da ni neke absolutne sreče, zadovoljstva, 
ki ga dosežeš in potem rečeš, to je to, svoje sem dosegel in bom 
samo še mirno živel naprej. Ne glede na to, kaj si oziroma česa 
nisi dosegel, menim, da ni neke točke, ko rečeš, to je pa zdaj 
to. Taki smo po naravi, vseskozi težimo k nečemu višjemu in 
boljšemu. Malo se nanaša tudi na prejšnje vprašanje, na to, kar 
sem govoril. Merila, kaj mora človek vse imeti in doseči, da se 
sploh smatra, da živi človeka dostojno življenje, so vsak dan višja. 
Zdi se mi, da iz tega izvira tako nezadovoljstvo in pritoževanje, 
ravno zaradi tega, ker se je ustvaril tak pritisk. Zdi se mi, da če 
odmisliš vse te stvari in se ozreš naokoli, v kakšnem svetu živiš, 
kaj vse imaš in kakšno življenje živiš, bi marsikdo ugotovil, da v 
bistvu ni tako slabo, da ima srečo, da je rojen v tej dobi in ravno 

tu. V bistvu je to ogromna sreča. Ampak ravno zato, ker se ne 
moremo sprijazniti s tem, da je to dobro in prav je, da se ne, pa 
nastane ta pritisk, da ne smeš biti zadovoljen. 

Med mladimi je vedno bolj pogosta ostra kritika 
zdajšnjega sistema oz. načina življenja. Ali je mogoče, da 
je to le trend upora in ali mladi včasih mogoče pozabijo, 
da tudi sami uživajo v sadovih kapitalizma?

→ V bistvu je dosti kontradiktorno. To je paradoks. Mislim, da 
je dobro, da se pritožujemo nad sistemom, da nismo zadovolj-
ni z njim, ker je zelo pomanjkljiv. Ne rečem, da je kakšen pred 
tem bil boljši, mogoče je ta še najboljši, ki smo ga imeli do sedaj. 
Vsekakor ni popoln. Zato se mi zdi v redu, da ljudje vidijo, da 
stvari ne delujejo in se morajo izboljšati. Kar pa me moti, je to, 
da potem ne spregledamo, da se moramo tudi mi spremeniti, da 
se bo kaj spremenilo. V smislu, da mladi ne bi imeli kapitalizma, 
bi pa imeli vse sadove. In tukaj je treba biti iskren in si povedati, 
da precej uživamo na račun ljudi, ki so izkoriščani. To nam v 
teoriji ni prav, ampak v praksi nam pa kar ustreza. In velikokrat 
se sprašujem, če bi bili soočeni s tem, da bi nam dejansko nekdo 
rekel, »sedaj imate na izbiro, da postane sistem pravičnejši do 
vseh, ampak imate vi zato nekaj ugodnosti manj,« koliko ljudi bi 
sploh še hotelo te spremembe. Pritoževanje take vrste me moti.

Kako komentiraš, da vedno več mladih živi le za zabavo? 
Njihov vsakdan je rutina, so brez želje za prihodnost in 
obremenjeni s tem, da ne bodo imeli dela?

→ Predvsem mislim, da so za to krivi njihovi starši. Seveda tudi 
vsak zase in za svoje probleme nosi del odgovornosti. Starši 
so se preveč prilagodili otrokom. Mislijo, da so postali njihovi 
prijatelji, ne pa neka avtoriteta, na katero se lahko zanašajo. In 
logično je, da boš živel samo za zabavo, če so se, odkar si se rodil, 
starši samo trudili ustreči vsaki tvoji najmanjši želji, le da ne boš 
jokal. Ampak ravno, ker niso bili avtoriteta, potem ni avtoritete, 
proti kateri bi se lahko uprl. Nimaš nobenega merila, po katerem 
bi ti dejansko lahko postal samostojen in odgovoren. In zato se 
mi zdi, da se veliko ljudi počuti praznih, sploh mladi. Ko pride 
kriza, ne vedo, kako bi reagirali. Reagirajo samo s pritoževanjem, 
kakor so to delali doma pri starših. Če ti nečesa niso hoteli kupiti 
v trgovini, si začel jokati. In potem si to dobil. V odraslem svetu 
pa to ne gre tako, če tistega ni, ga ne moreš dobiti. Ampak mi 
pa še vedno reagiramo z jokom. Tako, da se bomo sedaj vrgli po 
tleh in začeli jokati, potem bo pa Janša rekel »Aha, joj, ubogi, no, 
tu imaš igračko.« Ampak to se ne bo zgodilo. V odraslem svetu 
ne moreš več na tak način dosegati stvari. To je ta problem, za 
katerega se mi zdi, da je prišel z vzgojo

Velikokrat v intervjujih omeniš, da je ljudem še predo-
bro, da bi se zares uprli. Če gledamo na mlajše generaci-
je, je morda ta olajšan prijazen sistem učitelj-prijatelj in 
dostopnost fakultet pravzaprav vsem v mladih povzročil 
neko dodatno stopnjo indiferentnosti?

→ Zagotovo, ko primerjam, kolikor poznam študentov, ki so bili 

na izmenjavah v tujini in primerjam evropske z tistimi iz Sred-
nje Amerike ali Južne Amerike, kjer so cele družine varčevale, 
da so jih lahko poslali študirat, da bodo prišli do poklica, ki 
bo pomagal njim in njihovi skupnosti. Njim ta študij ogromno 
pomeni, medtem ko je za študente iz Evrope bolj ali manj dopust. 
En tak podaljšan maturantski izlet. Če se od tebe ne zahtevajo 
določene stvari, je jasno, da jih ne boš cenil in da ti bodo manj 
pomenile. Če imamo vsi diplome, potem te diplome niso več to-
liko vredne, kot so bile včasih, ko jih je imela samo manjšina.

Če pogledaš trenutno situacijo po svetu, kaj najbolj 
pritegne tvojo pozornost?

→ Veliko stvari. Težko bi se osredotočil le na eno. Zanimajo me 
spremembe v razmišljanju. Veliko spremljam pop kulturo in za-
nimivo se mi zdi, kakšne stvari so sedaj vplivne in kako je prišlo 

do tega, da so vplivne, ker včasih niti slučajno ne bi mogle biti. 
Zanimivo se mi zdi, da se naš način razmišljanja prilagaja na 
razmere. Kaj je bilo prav in moralno sprejemljivo 15 let nazaj, 
je danes čisto drugače. Ne rečem, da je slabše ali boljše, ampak 
predvsem drugače.

Kako pa vidiš današnjo družbo v prihodnosti?

→ Ne vem, če bi gledal nekaj let nazaj, si zagotovo nisem pred-
stavljal, da bodo stvari takšne, kot so danes. Zelo hitro se vse 
spreminja. Že v enem letu, če me nekaj časa ni in pridem nazaj 
v Slovenijo, je veliko stvari drugačnih. Morda premalo poznam 
sama gibala družbe, da bi vedel, kaj se bo iz vsega razvilo. Am-
pak me pravzaprav ne skrbi. Menim, da so ljudje preveč panični. 
Vsaka generacija misli, da je njihovo obdobje najbolj ključno 
in prelomno v zgodovini. Če bi gledal, kaj so pisali 50, 100, 200 

»Mislim, da je dobro, da se pritožujemo nad sistemom, da nismo zadovoljni z njim, ker je zelo 
pomanjkljiv. Ne rečem, da je kakšen pred tem bil boljši, mogoče je ta še najboljši, ki smo ga 
imeli do sedaj. Vsekakor ni popoln. Zato se mi zdi v redu, da ljudje vidijo, da stvari ne delujejo 
in se morajo izboljšati. Kar pa me moti, je to, da potem ne spregledamo, da se moramo tudi 
mi spremeniti, da se bo kaj spremenilo.«
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let nazaj, vedno vsi mislili »vau, zdaj smo pa na prelomu zgo-
dovine,« ampak v resnici so to samo naravne spremembe, ki se 
vseskozi dogajajo. Enkrat gre ljudem bolje, drugič slabše. Vs-
akemu obdobju razsvetljenstva sledi malo barbarstva, ampak 
se mi zdi, da gre vse počasi navzgor. Če gledam, bi težko rekel, 
da je kjerkoli po svetu slabše kot pred 30 leti. Tudi tam, kjer je 
zelo slabo, je še vedno malo boljše ali enako, kot je bilo pred 30 
leti. So pa seveda tudi izjeme. Ampak globalno gledano se je ve-
liko ljudi v revnejših državah iz najrevnejšega sloja povzpelo na 
vsaj najnižji srednji sloj. Tudi če gre na enem koncu slabše, je še 
vedno po mojem mnenju globalna težnja počasi k boljšemu in 
višjemu standardu ljudi. Vsi ljudje dobivajo več pravic, tudi tam, 
kjer jih nimajo, se prebujajo razna gibanja. Ne vem, ali poznam 
koga, ki bi rekel, da bi bilo dosti bolje, če bi živel 50 let nazaj. 
Mogoče kdo to reče, ampak če bi se res moral soočiti s stvarmi, ki 
so se odvijale pred 50 leti, pa dvomim, da bi mu bilo prav. Hitro 
bi želel nazaj v leto 2012. Ne dvomim, da se bo zgodilo še veliko 

pomembnih zadev, vseeno imam pa neko zaupanje, da se počasi 
človeštvo premika navzgor z različnimi hitrostmi na različnih 
koncih sveta.

Japonska predstavlja velik del tvojega življenja. Kako 
gledaš na našo družbo v primerjavi z njihovo?

→ Primerjava je težka, ker je toliko stvari, v katerih se razlikujemo, 
a v samem bistvu se mi zdi, da niti nismo spet tako drugačni. 
Če primerjam Japonce z drugimi azijskimi narodi, se mi sploh 
ne zdijo tako drugačni od Slovencev. Dosti podobno težnjo po 
neizstopanju in zasebnosti oziroma varnosti imajo kakor mi. Po 
značaju, po načinu, kako razmišlja se mi zdi povprečen Japonec 
srednjega sloja precej podoben v enak kontekst postavljenemu 
Slovencu. Le da ima, kolikor se to smešno sliši, povprečen Slo-
venec precej bolj udobno življenje. Dosti več pravic in manjši 
družbeni pritisk. Na Japonskem je prehajanje med sloji težje, več 

»Ko se nekaj skomercializira, nastane nekaj novega, bolj radikalnega, kjer bodo drugi ljudje 
manj dobrodošli. Ljudje, ki imajo res radikalno razmišljanje, bodo vedno našli neko novo 
polje za izražanje. Ampak najlažji način, da uničiš nek upor, je, da jim daš to, kar hočejo. Če 
jim omogočiš sodelovanje. Potlej kar naenkrat nimajo več razloga, da bi se upirali.«

je izkoriščanja …

Na Japonskem si imel veliko koncertov. Kakšna je tam 
publika? Kako so sprejemali tvojo glasbo?

→ Imel sem zelo mešano publiko. V smislu, da če ne bi bilo tam 
tudi drugih zahodnjakov, ki so del scene, mogoče ne bi niti prišel 
do japonske publike. Tam so me prej opazili zahodni organiza-
torji kot japonski, preko tega je potem prišlo do tega, da sem 
igral z japonskimi bendi. Ampak še vedno je bila moja publika 
zelo mešana. Tokio je zelo mednarodno mesto in v tem smislu 
je podobno vsakemu velikemu mestu. Težke bitke se bijejo med 
bendi za zelo majhno publiko, toliko je dogajanja, da je že težko 
navdušiti ljudi. Je pa tudi zaradi tega potem toliko entuziastov, 
zaradi katerih znajo biti koncerti dosti bolj energični kot tukaj. 
Ko prideš do dobre publike, je boljše kot tukaj. Do tja pa vodi 
dolga in težka pot.

Je ustvarjanje na Japonskem vplivalo na tvoje zdajšnje 
ustvarjanje in življenje?

→ Zagotovo je, ampak ker se to dogaja čez tako dolgo obdobje, 
nisem tega niti opazil. Na nek način sem postal bolj zadovoljen z 
manjšim. Preden sem šel na Japonsko, sem bil kar malo razvajen, 
potem pa sem videl, da gre v resnici za bitko za preživetje. Vsakič, 
ko pridem nazaj v Slovenijo, se mi zdi drugače. Na primer, ko 
pridem v svoje stanovanje, se mi zdi neverjetno svetlo, udobno, 
veliko in poceni. Tudi glasbeniki smo razvajeni. V Sloveniji je 
dosti lažje priti do koncertov, dobro so plačani. Tam si moraš vse 
izboriti ali plačati.

Kakšni načrti za potovanja v prihodnosti?

→ Niti ne, zaenkrat ne. Zagotovo bom ostal razdvojen med 
Slovenijo in Japonsko, obe sta moj dom in nimam potrebe, da 
bi se še kje tako počutil. Vse bi se samo še bolj zakompliciralo. 
Želim si potovati, torej imeti nastope po krajih, kjer jih še nisem 
imel. Upam, da mi bo v naslednjem letu uspelo narediti še kaj v 
Ameriki in Angliji. Ampak to so bolj dolgoročni načrti. Uživam, 
da imam tukaj možnost delati glasbo. Imam dobre razmere, ki jih 
moram izkoristiti.

Japonsko ljudje preveč označujejo z nekimi stereotipni-
mi pridevniki. Širši javnosti pa je poznana samo njihova 
»pop« glasba. Kakšna pa je alternativa na Japonskem?

→ Tako velik glasbeni trg ima čisto vse. Še Slovenija ima praktično 
vse zvrsti pokrite, Japonska pa sploh. Meni je zanimiva alterna-
tivna scena ravno zato, ker je tako majhna. Bil sem oboževalec 
veliko japonskih alternativnih bendov, in ko sem prišel, sem 
ugotovil, da ti ljudje sploh niso tako slavni, kot sem si predstav-
ljal. Igrajo pred dosti manjšo publiko kot neki povprečni bendi 
v Sloveniji. Potlej sem videl, da je ta scena, od koder je prišlo 
nekaj najboljših alternativnih bendov, pravzaprav majhna, na 
koncertih je 20, 30 ljudi. In vsi se nekako poznajo med sabo. Prav 
ta aspekt mi je bil všeč. Pri nas je veliko ljudi, ki niso ravno del 

alternative, ampak občasno obiskujejo koncerte. Metelkova je 
prostor, odprt za druženje mnogih ljudi. Enako je s Kinom Šiška. 
Tam pa neka mainstream publika nima pojma, kaj se dogaja na 
alternativi. Zanimiv svet zase.

Kateri koncert si si najbolj zapomnil?

→ Lani sem pristal na Festivalu japonske kulture v Frankfurtu, 
ker sem bil na turneji z japonskim bendom. Oni so imeli nastop, 
v tem paketu pa še jaz. In tako sem nastopal na glavnem trgu v 
Frankfurtu, obdan z japonskimi češnjami, gejšami, samuraji in 
japonskimi stojnicami. Ampak nisem imel popolnoma nobene 
veze s tem in noben ni vedel, kaj jaz tam delam. Vse skupaj je 
bilo precej neumno.

Se je »mlademu« glasbeniku/umetniku/piscu težko 
uveljaviti na slovenski glasbeni sceni? Je bila tvoja pot 
dolga? Kot vemo, si začel kot vokalist pri Moveknowlegd-
ment. Kje in kdaj pa je se je pojavil N’toko?

→ Že ves čas sem zraven delal svoje komade. Prvič sem kot 
N’toko začel nastopati na freestyle tekmovanjih. Ker je bila to 
prva taka stvar, ki ni imela zveze s bendom. Pa še kdaj sem MC-
jal na raznih DJ dogodkih. Na drum & bass partyjih, ki so bili 
takrat zelo popularni.

Pisalo se je leto 2010. Izdal si album Parada ljubezni, kat-
erega so skoraj vsi označili za največji dosežek slovenske 
glasbene scene, album desetletja, tebe kot najboljšega 
slovenskega raperja… kaj se je zgodilo v teh dveh letih po 
izidu, je kaj drugače?

→ Postalo mi je dosti lažje. Dobil sem veliko možnosti. Nisem 
se rabil več boriti za vsak nastop, ampak so me klicali in vabili. 
Po tem albumu sem bil lahko veliko v medijih in nastopal. In do 
neke mere lahko sedaj živim od nastopov, ker imam dovolj pub-
like, ki je prej nisem imel. Iz tega vidika je super, edino vprašanje 
je, kam iti naprej. O tem nisem niti razmišljal, ko sem album 
izdal. Naredil sem ga brez dolgoročnih načrtov. Tudi, če ga ne bi 
izdal, bi počel iste stvari, kot jih sedaj.

Kakšno je tvoje mnenje o slovenski alternativi in njeni 
prihodnosti?

→ Mislim, da je naša alternativna scena res dobra, glede na našo 
majhnost. Ampak je pa res, da smo razvajeni, da nam gre zelo 
dobro. Takoj, ko malo izstopiš iz povprečja, lahko dobiš kon-
certe, honorarje in medijske objave. Česa takega v drugih večjih 
mestih ni. Je res bitka, da prideš na državno stopnjo. In tega v 
Sloveniji ni, klubi so subvencionirani in dobro opremljeni. De-
jansko lahko v pol leta, odkar narediš bend, že nastopaš na ve-
likih festivalih. Ampak se mi zdi, da manj ko bo denarja, manj 
bo tega udobja in najprej bo zmanjkalo denarja za alternativne 
glasbenike in si bodo morali sami ustvariti pogoje za delovanje. 
Mislim, da bo v prihodnjih letih postalo vse skupaj dosti težje, 
ampak ravno to bo prineslo neke nove in zanimive stvari.
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Se ti zdi mogoče, da je včasih to zanimanje za alterna-
tivno glasbo pogojeno z rastočim trendom hipsterjev?

→ Ja. Alternativna scena je bila v veliki meri že kupljena. Se 
pravi, nima več tega statementa, kot ga je imela. Postala je samo 
še eden od možnih lifestylov, ki so na trgu. Dejansko ne rabiš 
več pripadati neki miselnosti, da hodiš na določene koncerte ali 
pa poslušaš določeno glasbo. Glasba je postala bolj sredstvo za 
modno kot ideološko izražanje. Po svoje je to v redu, ker imajo 
sedaj nekateri res dobri glasbeniki lahko večjo publiko, in zdi se 
mi, da si jo zaslužijo. Hkrati pa vse, kar počnejo, postane nekako 
manj radikalno, manj pomembno, vendar vzporedno s tem ves 

čas nastajajo neke nove, bolj radikalne oblike izražanja. Alter-
nativna glasba ni več statement, ker je že dostopna vsem. Potem 
se kriteriji te pripadnosti višajo. Ko se nekaj skomercializira, 
nastane nekaj novega, bolj radikalnega, kjer bodo drugi ljudje 
manj dobrodošli. Ljudje, ki imajo res radikalno razmišljanje, 
bodo vedno našli neko novo polje za izražanje. Ampak najlažji 
način, da uničiš nek upor, je, da daš ljudem, kar hočejo, če jim 
omogočiš sodelovanje. Nato kar naenkrat nimajo več razloga, da 
bi se upirali. Postanejo le še en del države. Zato so bile Pussy Riot 
tako odmevne, saj v bistvu nimajo nikakršnih pogojev delovanja, 
ker je že samo delovanje prepovedano. Ampak še vedno delujejo. 
Po dolgem času je spet cel svet doumel, kaj pomeni pravi punk.

  Winston Smith živi življenje, ujeto v okove sveta pravil in 
norm enega človeka, ki mu je uspelo preseči kult boga, post-
aviti svoj obraz pred obraz množice kot edino pravo, dojemljivo 
resnico. Ta človek si je uspel nadeti masko, masko »velikega 
brata«, ki je obraz preteklosti in hkrati obraz prihodnosti, obraz 
vojn, nasilja, ljudi in njihov spomin, ki ostaja le zaradi pojave 
same. A veliki brat je več kot le obraz, je geslo (»vojna je mir, 
svoboda je suženjstvo, nevednost je moč«), ki se v svoji pravi po-
dobi, golo in slečeno prispodob zdi kot grozeča mantra, še bolj 
kot to pa napoved, vsakemu zapisana v življenje, ki ga je mogoče 
določiti. Tako to gre. Oblast je v redu, če vanjo verjameš, veliki 
brat je sredstvo.

  Moč je subjekt, podvržen želji po njej, želja sama pa vredna 
samega obstanka, četudi brezsmiselnega. Zakaj torej prihaja ve-
liki brat na misel, ko govorimo o moči in z njim Winston Smith, 
nesrečnež, z nespodobno mislijo na vesti? Na misel pride zato, 
ker veliki brat potrebuje žrtev, nekakšen presežek, kot nesmrt-
nost. Veliki brat ne mara biti mrtev, še manj pa mara biti človek. 
Winston Smith je človek in zato jo je skupil. Mi vsi smo ljudje.

  O moči kot želji ni težko brati. O tem beremo vsak dan. Moč 
pomeni varnost, zagotovilo in kdo si tega ne želi? Mi vsi smo 
ljudje, le da smo pozabili, za kaj se je vredno boriti.

  Spomnimo se šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko se je ljudem še zdelo vredno reči dovolj, se pogovarja-
ti in se boriti za stvar. Kakršnokoli pač. Dobili smo torej hipije, 
črnce, ki hočejo pravice, feministke s senom o novi ženski na 
obzorju. To vse zato, ker so se počutili nesrečne in nezadovoljne z 
jasnim odsevom življenja, ki je še lahko bilo lastno počutje. Zave-
dali so se, bolje od drugih, kako pomemben je posameznik, vsak 
od nas, za družbo, saj konec koncev prav posameznik, ta eden od 
nas, zmore narekovati bitje srca obračajočega sveta, onemogočati 
(bolj poznan je ameriški preganjanju čarovnic podoben lov na 
komuniste ali medijska vojna senatorja McCarthya in novinarja 
Edwarda Murrowa), hlastati po dobičku, dogovarjati se, igrati vl-
ogo razsodnika. Vsak od nas ve, da življenje ni igra, vsaj ne taka 
z jasnim koncem. Zavdanje je tisto, ki je botrovalo metamorfozi 
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držav v podjetja (Sovjetska zveza, ZDA, Velika Britanija). Elite 
so postale hegemon, življenja drugih so postala posel, mediji pa 
pripomoček. Ljudje pa so takšen svet zavrnili, se zbudili. Oblast 
se je vrnila množicam.

  Zdaj smo ljudje postali pomembni bolj kot vse in postalo 
se nam je vredno posvečati. Preklemano boli spoznanje, da je 
naš svet naše delo, saj smo tistega prejšnjega, umazanega, za-
vrnili. Zdaj se nam posvečajo in velja: najlažje je nadzorovati 
množico, kadar je zadovoljna. Klicem na pomoč danes odgo-
varja vsak, izpolnjevati želje pa je smiselno. Če obljubiš pravico 
in uresničuješ želje, so ljudje srečni in zadovoljni. Vendar zdi se, 
da so človeške pravice postale sredstvo, učinkovitejše od represije 
in Uzijev. Velja torej sklepati: čim bolje so potrebe posameznika 
zadovoljene, tem manj se bo spraševalo o legitimnosti dejanj 
oblasti. Najlažje pa je skrbeti za ljudi s televizorjem v dnevni sobi. 
Danes lahko televizor kupi vsak.

  Televizija, radio in potem še internet so tista utež, ki si jo 
vsak z interesom in ambicijo želi na svoji strani tehtnice. Življenje 
je postalo vodnjak, v katerega lahko poslušni sežejo vedno in 
kaj drugega je sleherni obisk trgovine in vsak oglas predvajan iz 
ure v uro, s premišljeno selektivnostjo, prek televizijskih zaslo-
nov in radia, kot roka na pomoč tistim žejnim? Resnica je lahko 
dvoumna, če se zanjo nihče ne zmeni.

Kdor nadzoruje prihodnost

  S hitrim vzponom medijev, s sprejemanjem oziroma 
dopuščanjem relativnosti, z lažjo kot drugo resnico, smo si 
priskrbeli mir. V času, ki ga ne zaznamuje izjemno močan in-
teres posameznika ali interes skupine, je življenje zmerno, nor-
malno, saj oblast nima interesa nadzorovati. Za to se potrebuje 
čas, naporno je in mučno, prav tako pa ljudje tega ne potrebujejo, 
namreč v času, kot je naš, je človek pač trdno zapet za balon last-
nih želja ter zato ne podvomi v resničnost življenja, ki ga živi. 
Čas miru in majhnih ambicij je utopija avtoritarne oblasti, zato je 
mir tisto, po čemer hlepi oblast sodobne vrste, še bolje, mir je to, 
po čemer hlepimo vsi. Nihče si ne želi nevarnosti, negotovosti, 

Foto: Klemen Ilovar
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strahu, želimo si sproščenosti, potešenosti in zadovoljstva. Če 
so želje uresničene, je gotova tudi prihodnost. Z zastonj kosilom 
v roki ne bo streljal nihče. Najlažje je biti srečen pred PlaySta-
tionom, preskrbljen in sit. Z iPadom pri sebi, računalnikom za 
najbližjo mizo. Internet je postal stvar vsakdana. Nihče v njem ne 
vidi orodja, ki bi se ga bilo morebiti splačalo izkoristiti za nekaj 
več.

  Moramo se zavedati, da je internet tisto, kar v največji meri 
razlikuje čase naših staršev od naših. Ta je svet spremenil kot ga 
je malo kaj do zdaj, močan dejavnik, ki ga je vredno poizkušati 
razumeti, saj je omogočil življenje, kot se ga poskušamo zavedati 
danes. Z njim se je pretok znanja in informacij močno pospešil. 
Obveščenost posameznika je postala izjemno visoka. Bolj kot vse 
ostalo pa je internet postal dvorezni meč, medij kot noben drug, 
sredstvo nadzorovalcev in nadzorovanih hkrati. Ljudi se zdaj da 
omogočeno organizirati z neverjetno hitrostjo in svet se lahko 
z močjo, kot je ta, položena v zibelko prihodnjim generacijam, 
spremni kaj hitro (npr. arabska pomlad). Svet je na krilih social-
nih omrežij in portalov uspel uresničiti napoved o popolni glo-
balizaciji. Skoraj vsak tretji Zemljan si lahko ogleda posnetke na 
YouTubu ali ohranja stike prek Facebooka, Twitterja, pregleduje 
elektronsko pošto prek Googlovega Gmaila. Kako mrtev je v 
resnici veliki brat torej?

  Posamezniki, integrirani v eno samo umetno, medmrežno 
celoto, smo v resnici najbolj ogroženi s strani prav tistih, ki 
so nam omogočili več zavednosti in hitrejšo povezavo. Prav 
strašljiva so dejstva o Googlovih težnjah po ustvarjanju pro-
filov vsakega posameznika v korist oglaševalcev ali pa poročila 
o količini podatkov, ki jih je v manj kot desetletju uspel izbrati 
Zuckerbergov Facebook. Enaindvajseto stoletje je torej stoletje 
elektronskih naprav, mehanizacije itd. Življenje postaja lažje, go-
tovo, s tem pa tudi bolj predvidljivo in nadzorljivo. Vsi smo zdaj 
bolj kot kadarkoli odvisni od vsakdanjega pretoka novic, želje se 
nam uresničujejo vse bolj pogosto, poročila o vojnah in nesrečah 
se nam zdijo tuja in neverjetna. Dobili smo namen. Ali ni to vsaj 
malo podobno tistemu, kar je leta 1948 zapisal 46-letni George 
Orwell kmalu pred svojo smrtjo, bežeč pred lastnimi demoni, s 
pogledom mrkim kot nebo nad Winstonovo glavo, s strahom 
pred napovedjo, čisto preveč srhljivo in resnično?

Opomba:

Pomembno se je zavedati predvsem, da avtoritarna oblast 
ne pomeni nujno oblast nečloveške nadvlade posameznika, 
izživljanja nad ideologijami, nadzorovanja… Dovolj je že 
najmanjša manipulacija prepričanj v prid interesu, ki ni v skladu 
s pravim interesom manipuliranega.

zgib kulture - kajti nedvomno to ni le moderen hit, 
ampak je v zgodovini človeštva prisoten že od prvih 
stenskih poslikav - se je verjetno z razlogom porodil v 
mislih mladega homo sapiensa že v prazgodovini. In 
verjetno se je z razlogom ohranil v mislih malo bolj 

odraslega Sumerca, posledica katerega je znana »zibelka civili-
zacij« (da pa ne bomo delali krivice vsem ostalim razlogom za 
ta naziv, naš seveda ni edini). In tako nam že pristni zgodovinski 
podatki pričajo, da je človek brez kulture ravno tak kakor človek 
brez srca.
  Toplina, ki smo jo poimenovali kultura, kar tli po osvo-
boditvi in obsega področje umskega in zlasti umetniškega delo-
vanja. Če to srčno toplino iz človeka razširimo na množice, do-
bimo skupek dosežkov in vrednot, ki so rezultat posamičnega 
delovanja in ustvarjanja. Krajše povedano: kultura je za človeka 
duševna gostija. In le kako bi človek lahko ostal ravnodušen ob 
tako izvrstni duševni hrani? Morda zaradi vmešavanja politike?
  In prav gotovo ni naključje, da se besedica »kultiviranje« 
uporablja tako za kultiviranje zemlje kot tudi za človeka. Če se 
namreč želite pohvaliti s tem ali onim kakovostnim pridelkom, 
je treba najprej vložiti v pripravo zemlje ogromno dela ter 
določenih sestavin (verjetno se vsi zavedamo, da pod to besedo 
spadajo hlevski gnoj, šota in skratka veliko biomase). Vas to na 

kaj spominja? Tako je, tudi za pravilno kultiviranje človeka je 
potrebno ogromno dela ter določenih sestavin (čeprav tokrat v 
mislih nimamo hlevskega gnoja, ampak raznih ustanov, sponzo-
rjev, pripomočkov, itd.). Vprašanje, ki se prav gotovo vsakomur 
ob tej ugotovitvi porodi, je sledeče: kdo bo prevzel odgovornost 
za delo in preskrbo določenih sestavin za kultiviranje človeka?
  Še do nedavnega je bila za to zadolžena Majda Širca Ravni-
kar, a se je marca 2012 njeno poslanstvo končalo. Začelo je pri-
padati Žigi Turku, ki poleg naše slovenske kulture skrbi tudi za 
izobraževanje, znanost in šport. Tukaj pa bi rada vključila poose-
bljeno slovensko kulturo, samega Jurija Zrneca, saj je eksplicitno 
za naš časopis podal izjavo, ki najlepše ponazori odnos kulture in 
politike: »Slovenski narod ni pasiven do kulture, kvečjemu poli-
tiki so edini pasivni tukaj. Po mojem mnenju se premalo vlaga v 
to in predvsem pozablja, da je kultura srce naroda.«
  Torej nas politika sili k apokaliptičnemu koncu kulture? 
Seveda ne, saj dokler bo človek živel, bo z njim živela tudi kultura. 
Mar to potemtakem pomeni, da so na duševno gostijo dobrodošli 
le povabljeni gostje? Za vse ostale pa ostanejo le duševne drob-
tinice, kot je novi resničnostni šov Gostilna išče šefa? 
Posameznik kot sam nikoli ni bil in ne bo pasiven do kulture, 
vprašanje - kaj se zgodi, ko postane del politično vodene množice 
- pa je bilo in bo ostalo.

Piše: Eva Koderman

pasivnost do kulture
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giMnaziJa BeŽigrad
Žan Zupan

Vitomil Zupan: Menuet za kitaro (1975)

Že življenjepis Vitomila Zupana bi vas moral pritegniti k branju 
te knjige. Njegova tragedija se začne zgodaj: v mladostniških 
letih pri igri ustreli in ubije prijatelja. V partizanih je nesrečen, 
njegovo dekle se zaradi neslane šale ustreli z njegovim revolv-
erjem. Zaradi kritičnega razmišljanja je zaprt vse od leta 1947 
do 1954. Roman Menuet za kitaro lahko označimo za njegov 
največji roman. To je prvo delo, ki podre jugoslovanski mit o kre-
postnem, vsemogočnem in ideološko čistem partizanu. Zupan 
nam predstavi svoj »alter ego« partizana Bevka. Lepo oblečen 
avanturistični intelektualec. Knjiga sočasno opisuje dve Berkovi 
zgodbi. Prva leta 1943, med bitko, druga pa trideset let pozne-
je v Španiji, ko Berk spozna bivšega nemškega vojaka, svojega 
»sovražnika« Josepha Bittnerja. Delo raziskuje ideologijo, skrito 
za vojno, mehanizme časa in razdeljenost posameznika. Po kn-
jigi je posnet tudi film Nasvidenje v naslednji vojni.
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Arto Paaslinna: Očarljivi skupinski samomor (1990)

Pri nas najbolje poznan finski pisatelj tokrat ni odskakljal za 
zajčkom (Zajčje leto), na vse grlo oponašal volka (Tuleči mlinar), 
ali skrival ukradenega zlata v laponski tundri (Gozd obešenih li-
sic). Raje se je z avtobusom preko Finske, Nordkappa, Švice in 
Portugalske podal iskat najprimernejši kraj za poslednji vdih. 
Paasilinna kljub kočljivosti zastavljene teme niti za trenutek ne 
izgubi svojega dobro premišljenega bistrega humorja. Na svoje-
vrstno lahkoten in šaljiv način opravi s tabujem samomorilstva 
in ga pospremi z zabavnimi prigodami, ki jih združeni samo-
morilci doživijo na svojem potovanju po Evropi. Vera jim vs-
eeno še ni dokončno ugasnila, drobci upanja ostajajo, pa čeprav 
nezavedni in navzven zanemarljivi jih vodijo od kraja do kraja, 
v upanju, da bodo nazadnje le našli pravo mesto za pogubljenje. 
Njihovim dogodivščinam na poti botrujejo nenavadne odločitve, 
nesmiselna dejanja in absurdna srečanja. Paasilinni uspe skozi 
knjigo vzpostaviti razmerje med pravilnim in napačnim, med da 
in ne, in ga ves čas spretno ohranjati. Samomora ne obsoja, hkrati 
pa v njem ne vidi rešitve, ne moralizira, ne ukvarja se z množico, 
ki samomor opazuje, pač pa da popolno besedo avtobusu na poti 
v smrt, da nemoteno pripoveduje svojo zgodbo.

Haruki Murakami: Norveški gozd (1987)

Knjigo, ki jo je najbrž prebrala že večina ljudi, sem si izbral samo 
iz tega razloga – vsak članek potrebuje malo klišejev. Ta knjiga se 
mi zdi dobra iz več razlogov. Prva stvar je dejstvo, da sem se prvič 
našel v neki drugi osebi, in to ne le v eni. Pisatelj je vsem svo-
jim likom vdihnil življenje in pristnost, zaradi katere so te osebe 
tako človeške. Mislim, da je to posledica Murakamijevega načina 
pisanja, ki se močno razlikuje od evropskih ali ameriških avtor-
jev, saj pisatelj vsako stvar vidi iz malo drugačne perspektive. Vse 
je bolj preprosto, resnično, samoumevno in malce otopelo.

giMnaziJa vic
Nika Pogorelc

giMnaziJa polJane
Nik Žibret
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Led Zeppelin: Presence (1976)

Leta 1975 se je eden najbolj vplivnih vokalistov na svetu in glav-
ni pevec skupine Led Zeppelin Robert Plant hudo ponesrečil na 
grškem otoku Rodos. V bolnišnici mu je pijan vojak zapel The 
Ocean iz House of the Holy in Plant je doživel razodetje. Sku-
paj z izvrstnim (#2 po lestvici Kotalečih se kamnov) kitaristom 
Jimmyjem Pagem sta mesece kasneje na Plantovem okrevanju 
v Malibuju napisala večino pesmi albuma, ki ga je sam Page 
označil za njihovo mojstrovino. Pozneje se jima pridružita še 
bobnarski virtuoz John 'Bonzo' Bonham in basist John Paul 
Jones, ki albumu dodata še en štiklc. Celoten album je bil posnet 
v borih 18 dneh, saj se je Page skupaj z mešalcem Keithom Hard-
woodom odpovedal spancu in ustvarjal popoln izdelek, dokler 
ni omagal. Zlobni jeziki širijo govorice, da je bil album posnet 
tako hitro, ker je bilo treba snemalni studio v Nemčiji sprostiti za 
Rolling Stones, ki so ravno snemali album Black and Blue, ven-
dar je to le malo verjetno, saj so bili Led Zeppelin v tistem času 
bolj vroča roba. Plant je celoten čas snemanja preživel v vozičku 
zaradi poškodbe, kar je razvidno tudi v vokalih, saj kljub trudu 
Plant v albumu ne prikaže tako močnega vokala kot npr. na prvih 
štirih albumih, je pa zato petje toliko bolj doživeto. Biser plošče 
je zagotovo Achilles Last Stand (Pageva najljubša pesem), ki slovi 
po Bonzovem odličnem občutku za ritem in precej močnem 
bobnanju ter po Jonesovem galoperskem basiranju. Tea for One 
prav tako nedvomno izstopa, kitarski sotto voce da vtis, da gre 
za Plantovo osebno izpoved. Album je bil definitivno muka Jim-
myju Pageu, saj potrdi svoj sloves kot najbolj zgarani kitarist v 
rocku.

King Vidor: The Fountainhead (1949) [po romanu Ayn 
Rand]

Naslov filma vas vse arhitekturne navdušence najverjetneje 
spomni na Fallingwater, znamenito stavbo velikana Franka 
Lloyda Wrighta. Niste daleč od resnice, res bo govora o mod-
erni arhitekturi. Ko sem prijatelju (med drugim enemu od ure-
dnikov časopisa, ki ga berete) priporočil ogled tega filma, mi je 
odvrnil, »pa ne še ena apologija divjega neoliberalizma s strani 
Ayn Rand.« Seveda sem bil malo ogorčen, saj sam do tedaj nisem 
zapazil, da je literarno predlogo za film napisala ta slavna objek-
tivistka. A da vas pomirim, ne. Film govori predvsem o estetiki 
in predanosti svojemu prepričanju. Spremljamo zgodbo vizion-
arskega in individualističnega arhitekta Howarda Roarka, ki ga 
bolj ali manj uspešno zaigra Gary Cooper. Roark ustvarja v slogu 
Wrighta, zato med posnemalci klasicistične arhitekture v New 
Yorku ni najbolj priljubljen, a vseeno ostaja zvest svojim idealom. 
Elemente Randine filozofije je vseeno zapaziti v Roarku, ki pon-
azarja zmagoslavje individualizma nad kolektivizmom.
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The Eagles:

Kalifornijska (soft/country) rock skupina, kakršno je kasneje 
spoznal svet, je nastala leta 1971 s prelevitvijo iz nepomembne 
spremljevalne skupine. Vsa obdobja njenega bogatega ustvar-
janja so bila zaznamovana z močnimi trenji med njenimi člani. 
»Ko bo pekel zamrznil!« se je po razpadu skupine na vprašanje, 
ali bodo še kdaj igrali skupaj, odzval kitarist Don Felder. To je 
bilo pred dvaintridesetimi leti. Felder, ki je z Glennom Freyom, 
Donom Henleyem, Randyjem Meisnerjem in Joeom Walshem 
gradil zlate čase Eaglov, je leta 1994 požrl svojo besedo in pomagal 
pri oživitvi skupine. Kljub nenehnim notranjim trenjem (ali pa 
zaradi njih) so Eagli med poslušalci doživljali velike uspehe in do 
danes prodali preko 120 milijonov plošč, kar jih uvršča na peto 
mesto najbolje prodajanih albumov v rodni Ameriki. Eagli, ki 
so svoja medsebojna nestrinjanja vedno znali zakriti s preplet-
om kitar, bobnov in klaviatur, z nežnimi baladami, nenavadn-
imi besedil in z drobci kritiziranja hollywoodskega življenjskega 
sloga ostajajo svojevrstni uporniki, ki se upirajo puščobnosti in 
brezdelju, najbolj pa sami sebi.

Dire Straits: Brothers in Arms (1985)

Že kar nekaj tednov se navdušujem nad Dire Straits, katerih 
posamezni albumi se mi zdijo naravnost fantastični, med njimi 
pa bi izpostavil še bendov istoimenski prvenec. Moram vam 
priznati, da se na besedila ne oziram veliko, v tem primeru pa 
se mi zdi, da so tisti pravi dodatek melodiji, ki ustvari popolno 
kombinacijo. Obstaja več razlogov, zakaj sem si izbral prav ta al-
bum. Najpomembnejši je ta, da se lahko katerakoli izmed pesmi 
vedno sklada z mojimi trenutnimi občutki, morda pa samo, ker 
si lahko popestrim tiste odvečne ure dneva.

Levji kralj (1994)

Najbrž boste mnogi smatrali tak film kot banaliteto, vendar men-
im, da je ta film, bolj zaradi sporočila kot kvalitete, odličen. Glav-
ni junak namreč že na začetku zbeži zaradi krivde in se odreče 
tedanjemu življenju. Dolgo časa živi brezskrbno življenje, zatis-
ka si oči pred resničnostjo, dokler ne napoči čas, da prevzame 
odgovornost in mesto, ki mu pripada. Ko sem gledal ta film, se 
mi je zazdelo, da damo to vsi posamezniki v razvoju skozi. Med 
odraščanjem se moramo odpovedati lastnemu egoizmu in začeti 
delovati v dobro vseh. Kdo bi si mislil; to je vendar le risani film 
za otroke.

V kot vroče maščevanje (V for Vendetta, 2005)

V samem začetku je bila zgolj serija stripov med leti 1980 in 
1990, ki jih je napisal Alan Moore in narisal David Lloyd. Pet-
najst let pozneje so na papir zamrznjene podobe pod okriljem 
avstralskega režiserja Jamesa McTeigua oživele tudi filmsko. 
Zgodba Vročega maščevanja morda ne bi mogla biti bolj aktu-
alna. Do zadnjega odtenka prodana, zlagana, podkupljena, mor-
alno sprevržena vodeča elita z željo po oblasti, ki si je v času krize 
podredila potolčeno, brezvoljno, nebogljeno ljudstvo, svojo dik-
taturo nadaljuje z uvajanjem policijskih ur, medijskim pritiskom 
in strogo cenzuro. Deluje, kakor da družba potrebuje zdravilo, 
šive in šivanko, da si zakrpa močno zasoljene rane. Toda redki 
posamezniki, ki opazijo pokvarjenost vlade in njeno manipu-
lacijo, v strahu držijo zaprta usta. Družbi manjka poguma, or-
ganiziranosti in želja po spremembah. Dokler se ne pojavi njihov 
junak. Zamaskiranec s črnim plaščem, z imenom V, z masko ter 
idejami Guya Fawkesa in srčnim maščevanjem. Pripoved je prav 
ljubko postavljena v prihodnost, da nas sme prijazno opomniti, 
kakšne skrajnosti so povsem sprejemljive za človeštvo, pijano od 
oblasti.
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  Ena izmed glavnih filmskih senzacij preteklega leta je go-
tovo upodobitev kultnega romana Na cesti. Najbolj znano delo 
ameriškega pisatelja Jacka Kerouaca ter neuradni manifest 
beatniške generacije je na ekranizacijo čakal več kot pol stolet-
ja. Potem ko je odkupil pravice za snemanje, se je Francis Ford 
Coppola (Boter, Apokalipsa zdaj) projekt dolgo trudil spraviti na 
noge in nazadnje režijo zaupal v roke Walterja Sallesa, znanega 
predvsem po prikazu mladega Che Guevare med svojim poto-
vanjem po Južni Ameriki v Motoristovem dnevniku.
  Šestindvajset metrov in pol dolg trak iz skupaj zlepljenih 
listov papirja je leta 1951 v treh tednih spolzel skozi Kerouacov 
pisalni stroj. Zvitek, 125 tisoč besed dolga kronika pisateljevega 
življenja med letoma 1947 in 1950, govori o Nealu Cassadyu alias 
Deanu Moriartyu, hedonistično-kvaziintelektualnemu individu-
alistu, ki skupaj s Kerouacom alias Salom Paradisom opravi vrsto 
potovanj po ameriški celini. Pred izidom šest let pozneje pa je ro-
man prestal temeljito popravo - v njem se namreč nahaja precej 
za takratno Ameriko preveč eksplicitnih vsebin, poleg tega pa 
v njem nastopa nekaj bolj ali manj znanih ljudi, katerih imena 
je bilo potrebno spremeniti - med drugim tudi Allen Ginsberg 
(Tuljenje) alias Carlo Marx ter William S. Burroughs (Goli obed) 
alias Old Bull Lee, ki skupaj s Kerouacom sestavljata nekakšno 
sveto beatniško trojico.
  Iz surovega besedila brez roba in odstavkov je tako nastal 

Walter Salles: Na cesti
Piše: David Sotošek

urejen roman v petih delih, iz katerega pa še vedno energično 
bruha neumorni tok, ki slavi življenje ter predvsem svobodo 
ZDA, a hkrati zavrača materializem in vrednote srednjega sloja, 
na katerih država stoji.
  Te energije pa Walterju Sallesu ne uspe zajeti. Njegova in-
terpretacija je sicer povsem gledljiv in tehnično dober izdelek, 
vendar se film v svojem tempu preprosto preveč razlikuje od 
knjige in tako izgubi vse, na čemer zgodba stoji. Tako gre tu le 
za golo nizanje vizualno sicer dovršenih prizorov iz knjige, kar 
pa hoče Salles vse prevečkrat nadoknaditi s pomensko praznimi 
posnetki - od zakajenih sob, polnih bradatih intelektualcev do 
raznih close-upov Prousta in Schopenhauerja.
  Igralska zasedba sicer ne razočara, vendar je najšibkejši člen 
prav Garrett Hedlund v glavni vlogi. Če pustimo ob strani de-
jstvo, da ima vsak, ki je prebral roman, v glavi svojo lastno sliko 
Deana Moriartya, je lik še vedno veliko bolj kompleksen, kot ga 
Hedlundu uspe upodobiti. Na srečo je tu Viggo Mortensen, ki 
ukrade vsako sceno, v kateri se znajde.
  Končni izdelek je tako le bleda senca knjige, vendar vseeno 
vreden ogleda že zaradi opaznega truda in natančnosti, s katero 
je posnet, prav tako pa zna marsikoga navdušiti za beatniško lit-
eraturo in poezijo. Zadovoljiv in pošten poskus upodobitve kult-
nega romana, ki pa niti v primerjavi z originalom niti sam zase 
ne doseže meje, kjer bi o njem lahko govorili v presežnikih.

kulturakultura
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Spregledani biseri glasbenih velikanov

Mislite, da dobro poznate svojo najljubšo skupino? Poznate vse albume, ki jih je izdala? Vse pesmi? Verjetno 
ne. Poslušalci se dandanes bolj kot kdajkoli prej osredotočajo predvsem na single, hite posameznih izvajal-
cev. Pogosto se zgodi, da je dober album nekega izvajalca spregledan s strani množice, bodisi zato, ker ne 
vsebuje »pravega« hita, bodisi, ker so pričakovanja poslušalcev prevelika, ipd. Veliko je razlogov, zakaj nek 
album ne postane večmilijonska večna uspešnica. V tej rubriki sva si kot cilj postavila, da vam predstaviva 
nekaj takšnih albumov, za katere meniva, da si zaslužijo večjo pozornost.

Nirvana: Incesticide 4/7

  Če niste zagrizen oboževalec tega najbolj vplivnega 
ameriškega grunge rock tria, potem tega albuma verjetno ne 
poznate. To je kompilacija Nirvaninih neizdanih pesmi, manj 
znanih priredb in nastopov na različnih radijskih postajah. 
Pomembnih je predvsem prvih 8 pesmi tega albuma, ki so nast-
ale po prvem albumu Nirvane, Bleach. Na slednjem je Nirvana 
pisala še dokaj »trše« pesmi, s katerimi nikoli ne bi zaslovela, 
kot je. Teh 8 pesmi predstavlja skupino, ki se na vse kriplje trudi 
svoj punk/metal zvok prirediti, združiti s popom in ga narediti 
sprejemljivega množicam. Komad »Sliver« nudi poslušalcem 
verjetno najbolj uspeli poskus takšne združitve iz tega obdob-
ja. Kitare ne škripajo toliko kot na Bleachu, besedilo je že bolj 
značilno kurtovsko in celotna stvar je bolj melodična. Od teh os-
mih pesmi so tri priredbe, in sicer »Molly's Lips«, »Son of a Gun« 
in »Turnaround«. Ostalih 7 pesmi na albumu je lažje pozabljivih. 
Napisane so bile še pred Bleachem, z izjemo »Downer«, ki je na 
Bleachu. Že to, da se večina teh komadov ni uvrstila na Bleach, 
nam pove, da niso tako pomembni. Gre za prve komade Nirvane 
sploh. Zaključim lahko, da je album Incesticide vsekakor vreden 
poslušanja. A verjetno vam bo še toliko bolj zanimiv, če ste že 
poslušali Nevermind in Bleach. Zame predstavlja album Inces-
ticide pogumen poskus neke glasbene skupine, da bi prodrla na 
nova in neodkrita področja. To jim tu še ni ravno uspelo, a v 
njihovem primeru to ni pomenilo poraza; z isto miselnostjo so se 
trudili naprej, dokler ni luč sveta ugledal Nevermind.

Red Hot Chili Peppers: One Hot 
Minute 5/7

  Naslediti monumentalen Blood Sugar Sex Magik članom 
RHCP vsekakor ni bila mala malica. Še posebej ne, ko so ravno 
najeli novega kitarista Dava Navarra iz skupine Jane's Addic-
tion. Zvok tega albuma je precej drugačen od tega, kar smo po-
navadi vajeni od štirih norčkov z zahodne obale ZDA. Kitarski 
riffi so trši in večinoma manj »funky« kot na prejšnjih albumih. 
Šarmantni pevec in pisec besedil Anthony Kiedis v tem obdobju 
ponovno začne eksperimentirati s heroinom, kar pripelje tudi do 
drugačnih besedil, ki na tem albumu pogosto obravnavajo droge, 
strah in smrt. Ena od ključnih pesmi je zagotovo »Aeroplane«. 
Refren je precej melodičen in navidez brezskrben in otroško 
šaljiv (»… music is my aeroplane…«), a vsebuje tudi temno plat 
(»I like pleasure spiked with pain…«), ki se najverjetneje nave-
zuje na Kiedisovo zlorabo drog. Komad se najprej zaključi z 
nekaj Fleajevimi mojstrovinami na basu, potem pa se pozornost 
obrne na divji solo kitarista Navarra. Eden izmed mojih ljubših 
komadov na tej plošči je tudi »Walkabout«, za katerega se zdi, kot 
da so ga potegnili iz kakšnega filma za odrasle iz sedemdesetih, 
saj pričara enkratno in brezskrbno funky vzdušje. Na albumu je 
tako največ divjih funk pesmi, ki imajo celo nekaj metalskega 
pridiha (»Shallow Be Thy Game«, »Coffee Shop«), najde pa se 
tudi kakšna mirna pesem (»My Friends«) in nekaj klasičnega 
RHCP humorja (»Pea«).

Pišeta: Blaž Mikl & Luka Flegar

Dire Straits: Communiqué 6/7

  Communiqué je eden izmed manj znanih in s strani kri-
tikov vsekakor eden od slabše sprejetih albumov danes že malce 
pozabljene skupine Dire Straits. Bil naj bi le neuspela kopija pr-
venca »Dire Straits«, ki je zaslovel predvsem zaradi singla »Sul-
tans of Swing«. Pričakovali so pač še en hit, Communiqué pa ni 
album, ki bi tak hit vseboval. Njegova prednost je prav v poveza-
nosti celotnega albuma, brez izstopajočih »hitov«, konceptu, ki 
na prejšnjem albumu ni bil prisoten do te mere, saj je vseboval le 
skupek individualnih, nepovezanih pesmi.
  Lead kitarist in pisec komadov in besedil Mark Knopfler 
je bil pred prebojem na glasbeno sceno novinar, kar je tako kot 
v celotni diskografiji Dire Straits opazno tudi na tem albumu. 
Besedila večinoma nimajo velikega globljega pomena, ampak so 
bolj opisi nekih dogodkov skozi oči zunanjega opazovalca.
  Teme so tako Knopflerjevo mesto, kjer je v času ustvarjanja 
albuma živel, London (»Once Upon a Time in the West«, »Sin-
gle-Handed Sailor«), dogodki, povezani z novinarskim poklicem 
(»Communiqué«, »Lady Writer«), ljubezenske, nekatere pa so 
oblečene v obleko divjega zahoda, ki se nam kaže tudi skozi glas-
bo, ki nam ponekod pred oči brez težav naslika postave na kon-
jih, ki se z revolverji podijo po prostranih stepah v slogu filmov 
Sergia Leona.
  Knopflerjev izjemen občutek za melodije izstopa tudi na 
tem albumu, kar je opazno na solažah, ki se zlijejo s pesmijo, 
kljub temu pa so nepredvidljive, predvsem pa v kitari, ki pride, 
ko je treba, ter, kar je še bolj pomembno, utihne v trenutkih, ko je 
to ključno in s tem še potencira željeno vzdušje komada.
  Kot je nekoč zapisal Douglas Adams: »Mark Knopfler lahko 
s kitaro ustvari petje angelov na sobotno noč, ko so izmučeni od 
tedna delanja dobrega in rabijo pijačo.« Presodite sami.

Radiohead: Pablo Honey 6/7

  Album, tuj predvsem oboževalcem novejših, bolj eksperi-
mentalnih Radioheadov je prvi album, ki so ga takrat še pop-
olnoma neznani Radiohead izdali leta 1993, v času, ko je bil na 
višku popularnosti grunge na čelu z Nirvano in Pearl Jam. To je 
opazno tudi na albumu Pablo Honey, ki je za razliko od novejših 
bolj kitarsko orientiran. Je tudi album, ki vsebuje njihov največji 
hit »Creep«, drugi komadi pa so prav zaradi tega večinoma 
spregledani in tako ne dobijo pozornosti, ki bi si jo vsekakor 
zaslužili. Album stilsko spominja na izjemno uspešnega nasled-
nika »The Bends«, le da je bolj surov, grungeovski, manj
dodelan, vendar za prvenec vseeno izjemno premišljen. Uvod-
ni komad »You« nam s spremembami dinamike že v začetku 
nakaže, v katero smer se bo album razvil.
  Kljub temu, da so v albumu bolj poudarjene kričeče, 
umazane kitare v sožitju s privlačnimi (»catchy«), harmonizira-
nimi vokalnimi linijami Thoma Yorka (»Anyone Can Play Gui-
tar«, »Ripcord«), pa najdemo vmes tudi bolj mirne (akustična 
»Thinking About You« in »Blow Out« s pridihom jazza). Besedi-
la pokrivajo mnoge teme, kot so odtujenost, nerazumljenost s 
strani sveta, željo po opaženosti, ipd.
  Čeprav se album oddaljuje od novejših stvaritev Radio-
headov, je še vedno primeren tudi za novejše oboževalce banda. 
Nekatere stvari, kot so ekspresiven vokal Yorka in atmosferičen 
pristop kitar, se z leti pač ne spremenijo. In v tem primeru je 
to dobra stvar. Vsekakor eden od boljših prvencev v zgodovini 
rocka.
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Claire Boucher, bolje znana kot Grimes, je pol ženska, pol ro-
bot, ki trdi, da prihaja iz Kanade, čeprav sumimo, da je na svet 
priletela iz neke druge galaksije. Na to namiguje njena glasba, 
ki že od začetka ustvarjanja inovativno povezuje elemente vseh 
že slišanih zvrsti, ki, ko delujejo skupaj, ustvarjajo nadrealistično 
simfonijo, ki se kjub zemljanskim komponentam sliši vse prej kot 
zemljansko.
  Specifičen zvok je razvila že leta 2010, ko je na prvem albu-
mu Geidi Primes raziskovala žanre, ritme in razsežnosti lastnega 
glasu. Dobro zastavljen debitantski projekt kazi le pretirana eks-
perimentalna nota, ki album naredi preveč eklektičen, da bi kot 
celota lahko zadovoljil širšo množico. Grimes je album opisala 
kot »naiven«, pri čemer ji lahko pritrdimo, saj je vanj nakopičila 
toliko zvokov in idej, da je rdeča nit njene glasbene estetike 
izjemno težko berljiva. Pomanjkljivostim albuma navkljub pa 
si je avtorica dobro zacementirala podlago za nadaljnje ustvar-
janje s pesmimi, kot sta Santigoldovsko zveneča Rosa in baročno 

navdihnjena Gambang. Vsaka posebej zvenita odlično, sveže 
in ravno prav čudaško, na istem albumu pa si nasprotujeta in 
predstavljata prevelik zalogaj za naša »zemljanska« ušesa. Pot 
odkrivanja nečesa, kar bi jo razločilo od ostalih glasbenikov, je 
uspešno nadaljevala na drugem albumu, Halfaxa, ki ga je izdala 
isto leto, kar dokazuje, da ji idej in inspiracije ne primanjkuje.
  Širšo prepoznavnost in odobravanje kritikov pa si je 
zaslužila z letošnjim albumom Visions, na katerem je končno od-
krila svoj zvok. V intervjujih je povedala, da je tokrat s pomočjo 
amfetaminov delala tudi po tri dni skupaj, ker rada pritiska telo 
in duh do skrajne točke, saj lahko takrat ustvari najbolj čudovite 
pesmi. Njen način dela se je očitno obrestoval, saj ji je uspelo ust-
variti svež slog, ki svojo intenziteto skozi trinajst predstavljenih 
pesmi le stopnjuje. Uvodni komad, »Infinite Love Without Fulfil-
ment«, je prežet s pozitivizmom in močno izraženim elektron-
skim beatom, ki se meša s hipnotičnimi glasovi, podarjen pa je 
tudi falsetto,

Danes je bolj kot glasba izvajalcem pomemben pomp. Bolj kot se polnijo rumene strani, bolje se njihovi albumi in koncertne vsto-
pnice prodajajo. Dejanja so plehka, cenena in bi »smrtniku« omogočila nekajmesečni oddih v Polju, glasbenike pa le še dodatno 
okitijo s slavo, občudovanjem in dobičkom. Takšno taktiko so (žal) zagrabile predvsem ženske. Absurdne barve las, pomanjkljive 
obleke in škandali v zasebnem življenju odvračajo pozornost od vedno enakih melodij, plitkih besedil in hudega pomanjkanja iz-
virnosti in kvalitete. V enaindvajsetem stoletju je večina glasbenic postala sama sebi namen. V poplavi samopromocije in velikih 
prsi tiste, ki bi si zaslužile omembo, ostanejo prikrajšane za medijsko publiciteto in večje koncerte, nekaterim pa vendarle uspe - 
ravno zato, ker so tako drugačne od generično ustvarjenih Disneyjevih zvezdnic, da nehote ustvarijo nov trend mastnih las, deških 
postav in vrečastih oblek. Ne razumite me narobe, nisem lezbijka ali feministka, rada pa poslušam dobro glasbo. In Grimes nam 

jo, kljub temu, da ne bo nikoli na naslovnici Cosmopolitana, ponuja.

visions
Piše: Nina Žakelj
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ki lahko v elektronski glasbi pogosto izpade prisiljen, pri Grimes 
pa si ob dani spremljavi težko predstavljamo karkoli drugega. Vsi 
elementi skupaj sestavljajo nekaj mističnega, česar prej še nismo 
slišali. Ženska, ki je redefinirala indie in se skriva pod imenom 
tUnE-yArDs, me je leta 2011 z albumom Whokill prepričala, 
da je to vrhunec, ki ga lahko alternativna glasbenica doseže (če 
govorimo o popolnoma novem pristopu in tako zelo drugačnih 
melodijah), vendar me je Grimes z Visions prepričala nasprot-
no. Še veliko je prostora za nove slogovne popravke, ki jih je 
sama zapolnila z mešanjem različnih zvrsti, ki pa za razliko od 
prejšnjih albumov niso moteči in nekompatibilni. To se pokaže 
že pri naslednjem komadu, ki trenutno slovi kot njen najbolj 
znan - Genesis. Ponovno se prikupna in optimistična klavirska 
melodija meša s falsettom in močnim beatom, ki spominja na 
Aphex Twin, ki ga, mimogrede, navaja kot enega izmed svojih 
največjih vzornikov. Res je, da se v videospotu približa estetiki 
Nicki Minaj in drugih MTV pop zvezdnic, a ji zaradi občutka 
pristnosti in prikupne čudaškosti tega ne moremo očitati.
   Oblivion nadaljuje v istem tempu. Občutek, da so se na 

vesoljski ladji srečali Björk, tUnE-yArDs, Lykke Li in Crystal 
Castles, ter se odločili posneti skupni album, se le še stopnjuje, 
medtem ko Boucherjeva spretno meša glasbene karakteristike 
duba, dubstepa, R&B in, ja, baročne klavirske glasbe. Ravno 
mešanje zvrsti iz »preteklosti« pa zveni tako zelo futuristično. To 
očitno potrjuje četrta pesem Eight, ki zveni kakor pogovor dveh 
robotov, ki ga kot protiutež prekinja elektronsko preurejeno pis-
kanje besedila. Sveže in dobrodošlo. Nenavadno, ne da bi se to 
trudilo biti. Takšnemu vzorcu grobega z nežnim sledijo tudi Cir-
cumambient, ki nas ponese v osemdeseta leta (enaindvajsetega 
stoletja?), eklektično psihedelična Vowels = Space and Time in 
Visiting Statue. Zanimiva za poslušanje je tudi Be a Body, ki sodi 
med njene najbolj popularne in je temu primerno sanjava, hkrati 
pa podprta z robustno elektronsko podlago; skratka - za njeno 
glasbo izjemno reprezentativna. Tudi besedilo je zanimivo: »I 
close my eyes until I see, I don't need hands to touch me... Be a 
body.«
  Dubovsko podkovano sodelovanje z Doldrums (ki, mimo

grede, zvenijo kot Caribou na pomirjevalih) se preliva v pesmi 
Colour of Moonlight (Antiochus) , ki pa med ostalimi pesmimi 
ne predstavlja prevelikega odklona od prej določenega občutka, 
ki nas preveva ob njenih pesmih. Symphonia IX (My Wait Is U) 
je nekaj, kar bi z lahkoto slišali ob zadnjih vzdihih afterpartyja 
techno zabave, ob tem pa med nezavestno spečimi udeleženci 
iskali prostor, kamor bi se zavlekli za spanec do poznega popol-
dneva. Sproščujoč občutek pa lahko (preverjeno) dosežete tudi s 
slušalkami v lastni sobi. Z opero se spogleduje naslednja pesem, 
Nightmusic, ki pa hitro preide v hipnotičen synthpop, pri čemer 
je Grimes pomagal kanadski glasbenik Majical Cloudz, katerega 
nenavadni zvoki so dostopni na Soundcloudu. Skin, predzad-
nji komad, je le še eden izmed presežkov albuma, ki je publiko 
navdušil s svojo nezemljansko nežnostjo.
   Z outrom Know the Way, ki inspiracijo črpa iz Satiejeve 
klasike Trois Gymnopédies, Grimes zaključi s pozitivno ener-
gijo nabit album, ki je na alternativni glasbeni sceni porušil 
meje poznanega in s svežo energijo spreobrnil številne, ki so bili 
prepričani, da indie kot inovativna zvrst umira. Kljub odličnemu 

albumu pa se v meni poraja strah, da se bo Grimes zrušila pod 
oznako »hipster«, s katero jo na internetu praktično bombardira-
jo. Res je, da je njena glasba drugačna od česarkoli, kar smo že 
slišali in da njena prepoznavnost še ni podrla mej YouTuba in 
bomo njene komade redko slišali na radiu, kaj šele na MTV; to 
pa še ne bi smelo pomeniti, da je njena glasbena integriteta muha 
enodnevnica, ki bo izginila takoj, ko bodo očala brez dioptrije na-
domestile kontaktne leče. Pevka je že izdala novo linijo prstanov, 
ki jih je, po njenih besedah, navdihnila vulva. Držimo pesti, da 
bo glasba ostala na prvem mestu in nas bo štiriindvajsetletnica 
kmalu ponovno očarala s svojo domišljijo, svojo koncertno kara-
vano pa pripeljala v našo bližino. 20. avgusta se ustavi v Münch-
nu, trenutno pa ni ne duha ne sluha o kakršnikoli možnosti 
nakupa aranžmaja. Očitno se bodo v Kongu drenjali le največji 
slovenski oboževalci te ekscentrične glasbenice, mi pa upamo, da 
še ni izčrpala svoje domišljije in bo priložnosti za obisk njenega 
koncerta več - drznem si staviti celo, da jo bodo poletni glasbeni 
festivali leta 2013 omenjali kot eno izmed headlinerk.

Skladbe:
1. Infinite Love Without Fulfillment

2. Genesis
3. Oblivion

4. Eight
5. Circumambient

6. Vowels = Space and Time
7. Visting Statue

8. Be a Body
9. Colour of Moonlight (Antiochus) (ft. Doldrums)

10. Symphonia IX (My Wait Is U)
11. Nightmusic (ft. Majical Cloudz)

12. Skin
13. Know the Way (Outro)

Trajanje albuma: 48:04
Produkcija: Grimes
Datum izdaje: 2012
Založba: Arbutus
Ocena: 4,5

Glasbeniki:
Grimes - vokal
Anna Akhmatova - besedila
Jasper Baydala - podlaga
Sebastian Cowan - miksanje

  Dve leti po prvencu Innerspeak se mladi avstralski 
multiinštrumentalist Kevin Parker skupaj z zasedbo Tame Im-
pala vrača z albumom Lonerism. Tako kot pri Innerspeaku je 
tudi pri Lonerismu zasedba le krinka, saj je avtor in izvajalec 
večine pesmi kar Kevin sam. In če me je Innerspeak (kot ljubi-
telja težkih progresivnih ritmov) navdušil, pa žal za Lonerism 
ne morem reči enako. Nekateri kritiki trdijo, da so Tame Impala 
futuristično nadaljevanje beatlskega psihedeličnega obdobja, kar 
sicer ni povsem napačno, a vsi vemo, da so nadaljevanja pogosto 
slabša od originala.
  Album se začne precej obetavno s pesmijo »Be Above It«, ki 
s hitrim bobnarskim tempom in sotto vocejem ustvari občutek 
tunela, ki nas bo popeljal v čudoviti svet Tame Impala. Na Žal 
resnica ni taka. Vokali nimajo tiste magične psihedelične vloge, 
torej vodnika po fantazijski dimenziji, temveč se priključijo 
oz. na trenutke celo vdajo vzdušju, poslušalec pa tako postane 
izgubljen v svetu zvočnih eksperimentov, ki imajo obraten 
učinek od pričakovanega – album naredijo dolgočasen in 

monoton. Stremljenje vseh psihedeličnih glasbenikov h 
konceptnim albumom se tu uteleša le v razvlečenih ritmih pesmi 
in dolgočasju, ki ga ti ustvarijo ob poslušanju celotnega albuma. 
Medtem ko album kot izdelek zagotovo ni poslušljiv, je možno 
ob posameznih skladbah celo uživati. Tak primer je npr. uvod 
in pa pesmi »Apocalypse Dream«, »Elephant« ter iTunes bonus 
track »Led Zeppelin«. Te pesmi najbolje nadaljujejo tradicijo 
Innerspeaka, saj prinašajo svež zvok psihedeličnega rocka, 
pomešanega z alternativnim in klasičnim. Ostale pesmi so nekaj 
novega tudi za izkušenega glasbenika Kevina Parkerja, saj je 
tokrat prvič v vlogi avtorja psihedeličnega in dream popa.
  Lonerism je kakor njegov predhodnik izšel pri založbi 
Modular Recordings, glavni za mešalno mizo pa je bil tudi tokrat 
Dave Friedmann (znan po pogostem sodelovanju z MGMT). Al-
bum kot rečeno ne ponuja popotovanja, kakršnega obljublja (ra-
zen če ga boste poslušali pod vplivom psihoaktivnih substanc) in 
bolj ali manj razočara po celi črti.

lonerism
Piše: Žan Zupan

kultura kultura
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This is my first attempt to write something orange. It’s also my first attempt to write 
anything at all. I hope I’m going to succeed. I’m going to try my best to write something 
orange and fuzzy. Orange in the sense of those old VW vans which all the hippies used 
to drive back in their days. They are all long gone, but the orange feeling stayed here 
lingering in our heads only to be resurrected anytime we saw something not quite describ-
able with words. Something like a Wes Anderson movie, or more precisely something exactly 
like it. If you still don’t get it watch one of his movies. He was also my inspiration 
for this... well I don’t know what’s gonna come out of it in the end, but if it won’t 
be orange I will have written for nothing. All in all I can only promise that I’ll try 
my best. Which in itself is only a promise to myself. The only promise worth anything.

I.

Everyday by Buddy Holly is on the radio. It’s Sunday and it’s 1:58. Two more minutes and 
the feast will begin. It’s the only thing that ever happens on time in our house. Mom 
wanted to be blond, but she did something wrong in the process of dying her hair. I helped 
her but it’s not my fault that she’s a ginger now. Mark said she lost her soul that day, 
but I don’t believe him. He spends too much time on the internet. He has to wear glasses 
because of that so that’s ok. He watches porn everyday at 8, but I won’t tell anyone 
because he pays me money for keeping quiet. He said all 12-year-old boys do it. Dad is 
trying to be funny again, he’s wearing a cowboy hat and sunglasses, but nobody gives a 
shit. He did the same last week. I think he’s running out of ideas.

„Dinner!!!!“ yelled mum from the kitchen. Everybody is quiet now. I know that some fami-
lies start praying to God at this time, but we don’t because we’re all atheist and very 
liberal. My schoolmates say we’re hippies, but that’s stupid because we’re not in the 
sixties, and mum and dad only smoke weed on Thursdays. And after that we always eat waf-
fles with 14 different toppings, because 14 is a nice number and nobody really likes it. 
We like it, so that’s ok.

Mum put a giant enamel cooking pot in the middle of the table. „Wait!“ she said, even 
though nobody moved. She always does that, because everybody likes her stew so much that 
if left unsupervised the whole table turns into one big cavalcade of chaotic events. And 
that makes her angry because she likes order. Dad says that’s because she’s half German. 
The most dramatic event of the dinner is when she opens the cooking pot and reveals her 
stew. I know she enjoys this moment really much. Maybe even more than we do. First she 
steps away from the table to the point where she’s just able to reach the pot. After that 
she lifts her left hand in a sorcerer’s fashion and extends her right arm toward the pot. 
Both movements are very slow and perfectly coordinated.

At last she lifts the lid with her right hand, very elegantly and with great elf-like 
speed. I said elf like speed because I’ve just read Lord of The Rings. From the pot 
emerges a great big white cloud of steam. It’s so big that we can’t see each other’s faces 
over the table. That’s when dad pinches our ears. After that he pretends nothing happened. 
But we all know it’s him because he has the longest arms, because he’s two metres tall.

Mum is serving the stew. It’s a rabbit stew. Here’s the recipe:

Chop 3 onions, one fist of garlic, one fist of parsley, 5 carrots, 5 potatoes, orange 
pumpkin (about the same amount as potatoes). Grill the pump- kin beforehand and peel the 
potatoes. Put everything in a cooking pot. Mum always says it’s only good if you cook it 
in grandma’s pot, but that’s not logical. Add one medium sized rabbit and some secret 
spices (I don’t know which, because it’s a secret). Pour water over it and half a litre of 
white wine. It has to be good dry wine. Leave it on medium heat for 4 hours. That’s it.

I don’t know if you wanted to know the recipe. I wrote it down because maybe somebody 
would have really wanted to know it, and if it wouldn’t be here that person would be sad. 
Anyway mum is serving the stew right now. I got the first dish because I’m the only girl 
in the family. Except for mum obviously. The stew is too hot. I always look through the 
window when I have to wait for stuff too cool down. I just saw a whale in the sea, now I 
have to yell: „Everybody get to the boat. I saw a whale!“

On that day the Kittison family finished their Sunday Feast before any of them got the 
chance to try mum’s soup. They took of to the changing room fast as thunder coming from 
the mountains. Mum, Mark and Calabria formed a row with the discipline of well-trained 
soldiers. Dad gave everybody their own red woolen turtleneck sweater, blue waterproof 
trousers, yellow rubber boots and a hat. Dad had a white fur hat and mum had a black one. 
Calabria had a blue one with a teddy bear face with long ears on it and Mark had a Ninja 
Turtles hat. They left the house. If one would have flown over the Kittison’s house that 
day, one would see 4 little figures walking in perfect order down the beautiful hill that 
led too their miniature port. There was a boat waiting for them. A white rubber boat of 
about 5 meters to be precise. Quite near to the boat in the sea one would sea a magnificent 
blue whale, approximately 32 meters long. However on his left side one would see a great 
storm approaching. But there was no one flying in that area that day and the Kittisons were 
unable to see the storm, and there was nobody near who could have told them about it. If 
they would have looked in the sky they would see and hear the birds that were spreading 
the news of the storm approaching. But they didn’t look towards the sky. And that indeed 
was a stupid mistake. 

Piše: Atila Urbančič
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Mar ni želje po življenju velikem,
po življenju svobodnem?

Kot krava napajaš mlekomat,
necenjena garaš,

dokler se življenje samo ne odloči,
da ti bo zavilo vrat.

Lipe so črne, črnijo,
počasi jim odpadajo listi.
Kdaj jih bo padlo preveč?

Narod stopica po mračnih trhlih tleh,
stopica s kroglo na jekleni verigi.

Kdaj jo bomo odžagali?

Ljudje,
bogaboječi,

vkovani v stare vrednote.
Kdaj jih boste opustili?

Da na tuje gradove
sije lažno sonce
na lažnem nebu,

kopljemo si lastne grobove.

Strgaj svojo nit!

-J.

Foto: Jan Šuntajs
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