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Društvo ljubljanskih gimnazijcev, bolj pozna-
no pod imenom Novi dijak, ljubkovalno Nodi 
se je v šolskem letu 2014/2015 začelo kot fe-
niks ponovno vzpenjati iz lastnega pepela. 
V prvi poletni številki novega Novega di-
jaka smo rdečo nit – sistem raztegovali do 
brezsežnih razsežnosti. Sistem, kot ga dojema-
mo mi, je fluidna enota, ki včasih združuje, 
spet drugič seje konflikte, a je vseskozi pris-
oten v našem vsakdanu. Tendenca mladih je, 
da se mu želimo upreti, a kaj hitro naletimo 
na problem nepoznavanja te rdeče niti, ki nas 
vleče skozi čas in prostor. Naš glas je prepogos-
to neslišan in naše podobe neopažene. Ker smo 
prepuščeni poplavi med seboj nasprotujočih si 
informacij, pogosto, celo tedaj ko imamo pros-
te roke, težko izrazimo kaj nas zares omejuje.
Dijak je oseba, ki v svetu nima prave veljave. 
Njegove misli so razpršeni fragmenti, včasih 
popolnoma neubesedljivi. A ravno zato mora-
jo obstajati platforme, kjer si lahko dovolimo 
eksperimentiranje in občasne spodrsljaje, ki 
so morda kluč do odkritja človekove družbene 
identitete. Hujša od napak je le tišina. Mi pa 
glasno vzklikamo: Prihaja Novi dijak! Le tako 
lahko svoje peruti razpremo preko koordinat-
nega sistema, ki nam ga narekujejo ostali.
Sistem pa zagotovo ni edina komponenta naših 
življenj. Na poletnem vetrcu se približujeta 
dva meseca mirnejših dni (o nočeh raje ne bi 
govorili). Lahko si privoščimo trdno zaslužen 
počitek in poležavanje na plaži z Novim dija-
kom ob boku.»S
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V zmešnjavi tega, kaj naj bi človek bil v naši 
družbi, smo postavljeni pred veliko nejasnost. 
Po eni strani naj bi postali kritični spremljev-
alci družbenega in političnega dogajanja,  po 
drugi pa naj bi slepo zaupali politični eliti in 
njihovim izobraženim strokovnjakom. Vzga-
jani smo v prodorne, razgledane in odprte 
posameznike, ki pa jim nevidna roka zastira 
pogled, ki bi segal dlje od njihovega nosu, tako 
na osebni ravni kot tudi na ravni družbene an-
gažiranosti.

Izvor nevidne roke je seveda zavit v meglo. 
Ne da bi opazili, smo se znašli znotraj monop-
ola strokovnosti, ki naj bi bila nad znanjem in 
mnenjem posameznika. Preobilje informacij, 
mnenj in platform za izražanje teh nas je 
privedlo do tega, da so mnenja degradirana, 
češ da lahko „vsak idiot“ izraža svoje mnen-
je s krinko anonimnosti. Prav ta miselnost 
je vzrok, da smo se znašli v položaju, v kate-
rem smo – s tako veliko možnostjo izražan-
ja mnenja, a tako majhno udeležbo na sejmu 
konstruktivne kritike.

Drug drugega konstantno izpodbijamo, 
češ »kaj pa ti veš?«. Kdo  se bo le ob takem 
splošnem odnosu do laičnega mnenja sploh 
še izpostavljal. Kdo bo tvegal svojo integrite-
to za izražanje mnenja, ki tako ali tako ne bo 

nič spremenilo? Zmagovalna kombinacija 
– pesimističen pogled na lastne sposobnosti, 
poleg tega še konstantno opominjanje, da je 
vedno na svetu nekdo, ki ima bolj prav kot ti, 
nenazadnje še večinski pogled na politiko, kot 
na nekaj, na kar nimamo nobenega vpliva in 
ga tudi ne moremo imeti.

Občutek nas pogosto ne vara. V zadnjih le-
tih smo videli ogromno protestov, med kater-
imi so mnogi šli tako rekoč v nič. Med najbolj 
glasnimi so bili protesti proti privatizaciji (a 
podobno situacijo opazujemo tudi pri sploš-
nem nasprotovanju rezom v javnem sektorju 
in v primeru TTIP), ki so sicer pripomogli k 
večji angažiranosti ljudi in večjemu zavedanju 
tihe razprodaje, a so bili doslej povečini vsee-
no razumljeni  kot  protesti, ki nimajo ute-
meljene podpore za svoje zahteve in so samo 
še en protest splošno nezadovoljnega naroda 
med krizo. Na nekaterih področjih delovanja 
države so zahteve po spremembah še vedno 
videne kot kaprice neizobražene množice ali 
zgolj skrita manipulacija. Ti protesti niso bili 
skoraj nikoli  brez podpore izobražencev in to 
tistih, ki se s to tematiko poglobljeno ukvarja-
jo, a vendar so želje množice ostale neuslišane. 
V tem primeru je določena sodba poznavalcev 
uporabljena za utemeljevanje mnenja vlada-

jočih, druga mnenja ljudi z enako izobrazbo 
pa so postavljena na rob. Zdi se, kot da proces 
odločanja v državi ni zares javni diskurz, tem-
več bolj televizijski šov, kjer ugibaš odgovor in 
ko zadeneš, rečeš, da si zmeraj vedel, da je to 
pravilni odgovor.

A po drugi strani – koliko možnosti ima 
navadni smrtnik, da sam pozna pravilen 
odgovor? Kar zadeva našo generacijo, lahko 
vsaj iz osebnih izkušenj rečem, da je možnost 
pasivnega učenja politične pismenosti precej 
majhna. Ali z drugimi besedami: večina stvari, 
ki jih poznaš o politiki in ekonomiji, pride 
iz samoizobraževanja, saj  večina slovenskih 
šol tovrstnih predmetov ne ponuja. Nekaj 
fragmentov seveda dobimo iz zgodovine, 
sociologije, tudi iz predmeta državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika v osnovni šoli, a 
nimamo ničesar, kar bi nas v času pred našim 
glasovalnim debijem aktivno pripravljalo na 
prihodnjo participacijo pri demokratičnem 
odločanju. Če izvzamemo dijaške organi-
zacije, ki za članstvo tako ali tako potrebujejo 
samoiniciativo, ne ostane nič, kar bi celotne 
generacije izobraževalo o tej tematiki.

Naj bo, si rečemo, saj res nimamo veliko 
znanja; najbrž imajo tisti, ki nam narekujejo 
prihodnji način delovanja, več pojma kot mi. 

Slaba udeležba 
na sejmu konstruktivne kritike

Julija Klavžar
Razvrednotenje mnenja in »neumnost množic«
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A  to prepričanje je v našem času postavljeno 
pod vprašaj. Poleg mnenj se v zadnjem času 
dogaja vedno večje razvrednotenje izobrazbe. 
Prav te, ki naj bi dajalo eliti legitimno moč 
usmerjanja premikov brez širšega posveta. A 
kaj nam pomeni izobrazba, če pa danes vsi 
»vemo«, da pravzaprav ni pomembno, na kat-
erem področju imaš več znanja kot povprečni 
človek, temveč da imaš več izobrazbe, kakrš-
na koli že je. Tu torej vstopi izobraženec na 
voditeljskem položaju, ki pa ni pripravljen na 
vse, kar mu lahko ta položaj navrže. Zato se 
fanatično oklepa ljudi v stroki, o kateri ima po-
manjkljivo znanje, in sicer tistih, ki se z njim 
strinjajo, druge pa pusti stati pred vrati. Poleg 
tega višja izobrazba ni zares pomembna, bolj 
je pomembna inovativnost! Potem se lahko 
človek čudi, zakaj konstantno krožimo okoli 
iste osi, če pa je najvišje načelo naše nove, blaz-
no svobodne družbe prav inovativnost. Zakaj 
v toliko situacijah vozimo po nekih tirnicah 
samo zato, ker se pred nami po isti poti vijejo 
kolone vozil.

Naj bo, si spet rečemo, a vsaj na osebni 
ravni smo svobodni, lahko bi bilo slabše. A 
tudi v osebnem življenju nas omejuje narašča-
joče medsebojno nezaupanje. Konkurenčnost, 
konkurenčnost, konkurenčnost, ne samo za 
podjetja in državo, temveč tudi za ljudi. Zdaj 
smo končno svobodni, da lahko na ljudi gle-
damo kot na svoje tekmece in na podjetja kot 
entiteto, ki bi jo morali najbolj navdušiti. Še do-
bro, da našo vrednost določa, dobičerk, ki ga 
bomo prinesli podjetju; zdaj se lahko končno 
pokažemo v najboljši luči. S preveliko vdanos-
tjo v usodo (ali raje vdanostjo v sistem) se bolj 

vržemo v delo kot v navijanje za spremembe. 
Bolj kot je vse neobvladljivo s strani izvoljenih 
teles, predvsem v gospodarstvu,  manj se lahko 
zanašamo na institucije, da bodo zmožne ena-
kopravno zagovarjati naše pravice.

S tem se zaupanje vedno bolj oži, dokler 
sami ne ostanemo v svetu, ki nam omogoča 
pomanjkljivo varnost – le, da nas bolj kot fizič-
na varnost skrbi finančna varnost.

Za zdaj situacija na srečo še ni tako dra-
matična, a zanesljivo se ji bližamo. Bolj kot iz-
podbijamo drug drugega, bolj smo lahka vaba 
za vse, ki so nezasluženo nad nami. V želji, da 
bi  dokazali svojo objektivnost in pravilnost 
naših stališč, se raje odlepimo od »neumne« 
množice in mislimo z glavo nekoga, ki se bo-
jda nahaja nad glavami množice. Že mogoče, 
da na legalni ravni kritika sistema ni prepreče-
na, pride pa v kompletu z navodili za uporabo.
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To je del definicije anarhije, ki ga najdemo 
v majhni knjižici z naslovom Spremeniti vse, ki 
se konča z motom »Da bi spremenili vse, začn-
imo povsod«. Izdal jo je kolektiv CrimethInc., 
ki je eden izmed mnogih stremečih k drugačni 
družbi. No, ampak saj si sprememb, takšnih ali 
drugačnih, želimo vsi. Nerodno je le to, da so 
nekateri pripravljeni vzeti v roke nadzor nad 
lastnim življenjem, drugi pa se raje zatekajo 
k udobnejšemu predstavništvu. Slednji s tem 
dopuščajo možnost, da lahko ljudje vzame-
jo v roke tudi nadzor nad življenjem drugih. 
Kot mi je povedala prijazna anarhistka iz In-
foshopa: »Najlažje je seveda oddati glas stran-
ki, ampak naivno je pričakovati, da boš s tem 
glasom karkoli dosegla. Če hočeš imeti kontrolo 
nad svojim življenjem in nad tem kar se dogaja, 
se seveda vključiš, ne predaš pa glasu nekomu 
drugemu.«

V Infoshop sem odšla po malo več infor-
macij (in na večerjo) o današnjih, tukajšnjih 
anarhistih, ki sicer ne nosijo več Bakuninove 
brade, so pa zelo zvesti njegovemu načelu sa-
moorganiziranja, saj vse kar vre od anarhis-
tične energije. Mogoče ob tem kdo dobi prena-
gljeno asociacijo na underground outsiderje, 
mračno vzdušje ali celo orožje, viseče po sten-
ah. Prav to anarhizem zavira in že v osnovi lju-

di nekoliko odvrača – na podlagi predsodkov 
v njem prepogosto vidijo zgolj nasilje, kaos in 
uničenje. Nekateri, že korak bližje anarhizmu 
od ljudi, ki si krojijo mnenje na podlagi asoci-
acij, v njem vidijo le kritiko obstoječega siste-
ma. A anarhizem je več kot le upor avtoriteti; 
anarhisti stremijo k svobodnemu človeku in k 
svobodni družbi, h kreativnosti in humano-
sti. Bili bi torej v konfliktu s samimi sebe, če 
bi anarhizem označili za ideologijo, ki bi jo 
lahko vsak posameznik sprejel za svojo brez 
kakršnekoli lastne perspektive. Anarhizem ne 
zahteva (ali omogoča, kakor želite) sledenja, 
temveč temelji na tem, da ljudje razmišljajo s 
svojo glavo, iščejo lastne argumente za upor 
proti sistemu in aktivno sodelujejo v družbi.

Sledi površen zgodovinski pregled anarhis-
tične misli …

Prva iskrica, ki je zanetila požar, se je 
imenovala Stirner. Glavno mesto njegovega 
zanimanja je zasedal posameznik, antagonist 
v njegovi filozofiji pa je bila družba/država, ki 
posameznika zatira, nadzoruje in omejuje –  
mu skratka onemogoča kreativen in samosvoj 
razvoj. V tem je videl tudi nujnost družbe, saj 
ta po njegovem popolne svobode niti ne sme 
dopustiti, ker bi to vodilo v njej propad. Zato 

ima le dve možnosti: ali svobodo omejuje ali 
pa preprosto ne more obstajati. Njeno orožje 
v boju proti posamezniku so zakoni, vojska, 
policija in cenzura. Posameznikovo orožje 
proti družbi je zločin. In z zločinom lahko 
posameznik zlomi silo družbe - če meni, da je 
nad njo. Torej, če postavi svoje koristi pred ko-
risti družbe in postane svoboden, svoj človek. 
Zveni egoistično. A za Stirnerja pravi egoizem 
ni bil v tem, da živiš zase, temveč v tem, da 
drugi živijo zate. Sedaj zveni znano. Ko sogov-
ornici omenim morebitno vzporednico z lib-
eralizmom, začne nezadovoljno odkimavati z 
glavo.

»Anarhokapitalizem, ki naj bi obstajal kot 
struja … To je nekaj, česar praktično noben 
anarhist ne bi priznal kot anarhistično. Ta bina-
rna delitev – socialni, individualni anarhizem 
– je vsiljena ločnica, ki ne obstaja. Anarhizem 
tako kot vsi drugi  sistemi izhaja iz dualnosti 
med individuom in kolektiviteto. Stirner vz-
postavi najbolj bizarno obliko anarhizma, 
ampak saj to so v bistvu ločnice iz 19. stoletja, 
katerih vpliv na današnje oblike anarhizma je 
minoren. Seveda obstajajo tudi 'Stirnerjevske' 
oblike v sodobnih kolektivih in gibanjih, am-
pak kot toni, ne pa kot neka linija. Načeloma 
je individualistični anarhizem, če bi ga že ho-

Anarhizem
Živa Šketa

»Vsak avtonomen proces ali fenomen, najsi bo to deževni pragozd, krog prijateljev ali tvoje lastno telo, je anar-
hična harmonija, ki vztraja skozi nenehno spremembo.«
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teli definirati kot takšnega, bolj struktura, da 
izhajaš iz sebe in deluješ tukaj in zdaj, medtem 
ko ima socialni anarhizem morda večjo tenzi-
jo po spreminjanju celote. Jaz ga vseeno ne bi 
primerjala z liberalizmom, ker ima kljub vsemu 
neke svoje korenine. Saj nekateri tudi trdijo, da 
je individualistični anarhizem liberalizem na 
sporedu, če bi ga potencirali do konca. Kar bi do 
neke mere lahko držalo, a tukaj definitivno ne 
gre za to, da ni nikakršnih omejitev. Anarhizem 
sam zase definira ogromno pravil, a ne v smis-
lu zakonodaje, ampak samo tega soobstajanja, 
stalnega pogajanja, kje so meje posameznika, 
ki so v bistvu mnogo fleksibilnejše kot samo ta 
preprosta dikcija, da bi ti rekla: moja svoboda se 

konča, kjer se začne svoboda drugega. Težko bi 
to kar tako preprosto rešili,v smislu  'aha, če ne 
ogrožam drugega, potem je pa vse ostalo okej'. 
Metelkova je avtonomen prostor, lahko počneš 
stvari, ki jih drugje ne bi, ampak seveda ima 
pravila delovanja, ki jih potrebuješ za soobstoj. 
Liberalizem, kjer si vsak nagrebe v smislu, ko-
likor sem sposoben, toliko si lahko vzamem, 
vseeno izpušča to socialno noto, ki je prisotna 
tudi pri individualističnem anarhizmu;  zave-
daš se, da si družbeno bitje, čeprav potem izha-
jaš iz sebe.«

Vplivnejši naslednik anarhistične misli 

pa je bil Bakunin, ki se je Stirnerju postavil 
nasproti s svojo smerjo kolektivnega anarhi-
zma. Temeljila je na zelo podobnih načelih 
kot komunizem, le da je izključevala vsako 
avtoriteto, zato sta tudi Marx in Bakunin hitro 
nehala sodelovati.

Kaj pa danes?
Anarhisti sodelujejo z levičarskimi 

strankami? 
Sodelujejo – ja, podpirajo – ne!
»Seveda sodeluješ znotraj protestniških 

gibanj, se odzoveš na specifično tematiko, glede 
katere se angažirajo tudi druge levičarske sk-
upine, definitivno pa anarhistično gibanje nik-

jer ne podpira strank. Včasih sicer zamižijo na 
eno oko, kot je bilo v primeru Sirize, ampak do 
te mere, da ti mirno izjaviš, da levičarska stran-
ka ne bo spremenila sveta v tej meri, kot si želijo 
anarhisti. Ne samo mi, ampak vsi, ki na splošno 
težijo k pravični, egalitarni, svobodni družbi. 
Država sama producira neenakosti.«

In ko smo ravno pri neenakosti, velja 
omeniti še opazko intervjuvanke, da vsesploš-
na enakost kot takšna seveda ne obstaja - gre 
za soobstoj drugačnosti. Anarhisti so imeli 
vseskozi nekakšno mehko točko za vse na 
robu družbe, pozabljamo le, da tukaj ne gre 

zgolj za kriminalce, temveč so bili tudi eni 
izmed prvih, ki so se zagreli za feminizem in 
ekologijo, sprejemali temnopolte in istospolno 
usmerjene. Saj vendar ne moreš biti anarhist, 
če priznavaš kakršnokoli dominacijo. Je pa 
res, da se anarhizem  kot samostojen pojav 
pogosteje  pojavlja pod okriljem neke ideje. 
Danes naj bi bili tako izpostavljeni principi or-
ganiziranja in načini delovanja skozi alterna-
tive, uporniška gibanja ali proteste, prostore, 
ki iščejo načine avtonomnega delovanja in 
ustvarjanja. In kakšna tovrstna gibanja obsta-
jajo pri nas?

»Obstaja Federacija za anarhistično or-
ganiziranje, odkar je nastala pobuda za anar-

histično organiziranje (mislim, da leta 2009). 
Najlažje delujoča je seveda v Ljubljani, ker je 
zelo prehodna, vsi hodijo sem študirat. Sicer 
pa  gre za skupine, ki delujejo v svojih lokalnih 
okoljih. Ne gre za neko množico organizacij, 
v katere bi se ljudje množično vključevali, za 
sodelovanje, informiranje, delovanje na projek-
tih in za mednarodno sodelovanje pa je defin-
itivno zelo funkcionalna forma. Federacija je 
zelo dobro organizirana na ravni solidarnosti. 
Pred kratkim smo se zavzemali za  dva Sintalo-
voma delavca (sodno preganjana zaradi izjav 
zoper dobrega imena lastnika Sintala). Tukaj je 

Anarhizem je več kot le upor avtoriteti; stremi 
k svobodnemu človeku in svobodni družbi.
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v bistvu šlo za kampanjo, kjer smo se povezali, 
zbirali informacije, denar in vse to; na takšni 
organizirani ravni se je veliko lažje združiti in 
pomagati.«

Desetkrat bolj nevarni kot tipi, ki so nasilni 
…

Anarhist je lahko vsak: če raje spiš na 
železniški postaji, kot plačaš za hostel; če se 
ne ravnaš po nesmiselnih zakonih (in daš 
na primer v Franciji prašiču ime Napoleon); 
če ne verjameš, da je šolski sistem boljši od 
tebe; če narediš nekaj, preden dobiš dovoljen-
je avtoritete. Že ta impulz, da nekaj naredimo 
sami, je anarhističen. Sicer bi bili dolgočasni in 
zašli bi v mnogo več težav, kot če ubogamo in 
sledimo. To se je pokazalo že prevečkrat; prob-
lem ni neposlušnost, temveč poslušnost. Zato 
glejmo z zanosom na nepoznano in na kaos, 
ki nam slika mnogo bolj obetajočo prihodnost 
od sedanje.

slika: arhiv starih dijakov
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Generacija naših starih staršev (rojenih 
v času pred začetkom 2. svetovne vojne) je 
doživela tako intenziven razvoj vsakovrstne 
tehnologije, kot jo bo morda le še redko katera 
bodoča. Spremembe so bile bliskovite.  Tele-
fon, tisti na vrvici so prvič dobili v roke šele 
proti koncu študija, črno-belo televizijo je bilo 
prvič videti v izložbah veleblagovnic v cent-
ru Ljubljane. Osebni avtomobili so bili velika 
redkost, ljudje so se vozili z vlaki in avtobusi. 
Eden izmed naših sogovornikov, po poklicu 
inženir, je povedal, da so bili prvi kalkulatorji, 
ki so v podjetja prišli šele zelo pozno, sposobni 
zgolj štirih osnovnih računskih operacij. Vse 
ostalo je potekalo ročno, bilo je zelo zahtevno 
in dolgotrajno. Po spremembah, ki jih je vpel-
jala računalniška tehnologija in programska 
oprema, znajo to delo sedaj opraviti le še redki.

 Živeli so v polodprti oziroma zaprti drža-
vi. Ob vsakem izhodu se je bilo potrebno 
pred izdajo potnega lista zglasiti na policijski 
postaji, kjer so bila podana stroga navodila o 
obnašanju ter primernem zastopanju države 
v tujini. Močno jih je tudi zaznamoval čas, v 
katerega so se rodili. Vojna je povzročila, da so 
v obdobju socializacije vase vpijali ogromno 
tragedij in travm. To je pomenilo, da so mnogi 

še vrsto naslednjih let živeli v stanju evforije, 
energije po lepši prihodnosti. 

Mladi so navkljub drugačnim okolišči-
nam živeli svoje življenje enako zanimivo, 
največkrat veselo, včasih žalostno, kot živimo 
svoje življenje tisti, ki smo mladi sedaj. Poleg 
nekaj primanjkljajev v primerjavi s sedanjim 
časom je bilo tudi nekaj prednosti. Niso se 
srečevali z nevarnostjo drog, pitje alkoholnih 
pijač tudi ni bilo v navadi. Res je bilo veliko več 
kadilcev cigaret. Druženje z vrstniki je včasih 
potekalo predvsem v skupinskih aktivnostih 
do hore legalis, ki je bila pozimi ob 19.00 in ob 
20.00 poleti, čeprav je bilo nočno sprehajanje 
po ulicah razmeroma varno, saj v spominih 
ni ostalo veliko sledi kriminala. V očeh naših 
dedkov in babic pa se brezskrbno življenje da-
našnje mladine zdi veliko kompleksnejše kot 
včasih.

Kje bi že bilo človeštvo, če bi bila vsaka mlada 
generacija slabša od prejšnje?

V pogledu na “pokvarjeno mladino” se 
generacije med seboj ne razlikujejo skoraj nič. 
Fraza se je tako, kot se uporablja danes v pov-
ezavi s krizo vrednot, uporabljala tudi včasih, 
a je zgolj stereotip. Izpostavili pa bi občutek, 

Rdeče niti naših babic 
in dedkov

Novi dijaki v pogovoru s starimi dijaki
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da so včasih živeli v medsebojnih odnosih 
bolj površinsko, da si niso zaupali vseh tes-
nob, stisk in zaskrbljenosti.  V družini in tudi 
v družbi so bili vzgajani v "herojske osebe", ki 
se jih morebitne slabosti in težave ne smejo in 
ne morejo globoko dotakniti. Zato so se tako 
tudi obnašali. Morali so biti heroji, saj so bili 
v socialističnem sistemu indoktrinirani, da 
bo jutri napočila zora, ko bodo vsi uresničili 
svoje najgloblje želje in sanje, kar ni malen-
kost za mlado osebo. Danes posebno složne 
težnje ali načina vzgoje mladih ne moremo 
izpostaviti. Ker so možgani prenapolnjeni z 
vsakovrstnimi informacijami, zmanjkuje časa 
za razvoj modrosti in za razmišljanje o smis-
lu življenja. Mladina je v primerjavi s starejšo 
generacijo neprimerno bolj mentalno razvita. 
Emocionalna sfera pa temu ni kos. Za razvoj 
čustvene inteligence potrebuje človek veliko 
več miru in harmoničnih odnosov v druži-
ni in družbi. Primanjkuje pozitivnih zgledov 
ne samo pri učiteljih in starših, ampak tudi 
pri politikih. Nenehno pomanjkanje časa in 
kopičenje vsakovrstnih dejavnostih povzroča 
nevroze. Mladina se težko odloča za poklic, 
ker so spremembe v razvoju tehnologije in 
znanosti ogromne. Šola, vsaj pri nas, se temu 
še zdaleč ni prilagodila, kar seveda predstavlja 
velik problem. 

Potrebna je seveda odločnost, pogum in 
prizadevnost.  

Čeprav mladi v tem času preživimo 
ogromno časa pred ekrani, nam to, po mnen-
ju naših starih staršev, ponuja neomejni vir 
informacij in znanj, ki so bila v preteklosti 

rezervirana za višje sloje družbe. Podarjeno 
je treba znati izkoristiti. A mlade sedaj ogroža 
odvisnost od interneta, ki uničuje možnosti 
za pristne odnose. Zaskrbljujoča je tudi odtu-
jenost od narave, sintetičnost današnjega živl-
jenja, najsibo v prehrani, oblačenju ali mišljen-
ju. To s seboj prinese mnoge hude posledice. 
Mladi enostavno ne izživimo časa, ki nam je 
dan. Če si bomo zastavljali cilje in se za njiho-
vo doseganje (ali občasni spodlet) povezovali 
v svoji ter izven svoje generacije, bomo lahko 
zaživeli polna življenja. Žal so naši dedki in 
babice glede sprememb v političnem sistemu 
precej črnogledi, vidijo jih v največji meri neg-
ativne. Novi liberalistični sistem slovenskega 
tipa daje priložnost zgolj nekaterim posa-
meznikom. Izjemno negativno je npr. stanje 
mladih ob vstopanju v profesionalno delo po 
končanem šolanju. Slovenija, je povedala ena 
izmed intervjuvank, je ubrala pot omogčanja 
lepega življenja zgolj peščici ljudi, to ni le iz-
jemno krivično, temveč tudi velika izguba za 
državo, ki v tujino vsako leto izgubi mnogo 
izobraženih, ustvarjalnih mladih ljudi. Naši 
stari starši so za razliko od nas lahko obdob-
je gimnazije in študija živeli brezskrbno, brez 
strahu za brezposelnost. Med njimi ni vladala 
tekmovalnost, ki je sedaj že integrirana v šolski 
sistem. 

Vsi smo bili revni kot cerkvene miši
Mladi bežijo, ker težijo po bogastvu. Nji-

hov beg je beg za denarjem. To je pripeljala 
morda ena največjih sprememb v novem obd-
obju, pojav potroštništva. Včasih potrošništva 
ni bilo, vse trgovine so bile zelo borno založene. 

Stvari se je na veliko tihotapilo iz Italije, tisti s 
prepustnicami so bili izjemno priviligirani. 
Močno dejaven je bil tudi črni trg. Vsaka na-
jmanjša stvar (par čevelj z visoko peto, zimski 
plašč) je bila obravnavana kot pravi zaklad in 
izjemno cenjena. Sedaj pa je izbire veliko več, 
preveč po mnenju mnogih, saj nihče ne rabi 
petdeset istih izdelkov različnih variacij. A v 
preteklosti se nihče ni počutil prikrajšanega, 
saj so bile finančne razlike med ljudmi veliko 
manjše. Danes pa je stanje vse prej kot takš-
no. Vrzel med višjim in nižjim slojem se veča 
in veča. Majhen je delež tistih, ki pridejo do 
velikih zaslužkov, veliko pa je tistih delavcev, 
katerih osnovne pravice so degradirane. Živi-
jo na račun manjvrednega dela brez počitnic, 
bolniške, socialnega in pokojninskega zavaro-
vanje. Statistike kažejo, da kar 20% prebivalst-
va živi pred pragom revščine. Taki podatki 
med mladino sejejo pesimizem in apatijo, saj 
se situacija zdi zares brezupna, tako je z njo 
brezupna tudi mladina. 

A vendar starejša generacija ostaja vsaj 
deloma optimistična, saj je vsaka kriza in 
katastrofa lahko izziv, da ovrednotimo, kje in 
zakaj smo tukaj in kaj moramo spremeniti. 
Če so v preteklosti morali slepo slediti vodil-
ni partiji, je situacija danes podobna v obd-
obju med volitvami. To bi na primer morali 
spremeniti, namesto, da se slepo sledi peščici 
elitnežev, bi bilo treba govoriti o malih ljudeh. 
Sprememba bo morala priti hitro in biti koren-
ita, saj se bomo drugače (po mnenju dedkov 
in babic) vrnili v obdobje pred sedemdesetimi 
leti, ko je narod stal v hribih na višini 1800 m 
in streljal, ne da bi točno vedel, kakšen interes 
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ima tam, v to pa ga ja vodil kakšen bebček, 
na las podobnem katerem izmed današn-
jih političnih voditeljev. Sicer pa mlade tudi 
takrat, podobno kot danes, ni prav zelo zani-
mala politika. Živeli so mladostniško odtujeni 
od sveta, hodili na randije, poslušali glasbo. 
Stali pred Namo s strganimi kavbojkami, saj 
so se taki zdeli svojim staršim neprimerni za 
vstop v zgradbo in podobno. Bili so kot mi, 
izgubljene ptice sredi neba. Morda so malce 
bolje vedeli, kam letijo oziroma da kamorkoli 
že bodo prispeli, jih bo tam čakalo gnezdo, a 
imeli so veliko manj priložnosti za let. Njihova 
zapuščnina pa je predvsem ta: “Pustite si leteti, 
saj se bo zagotovo našel nekdo ali nekaj, kar 
vam bo pristriglo krila, vas ujelo v kletko.”
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Ob koncu šolanja se marsikateri mladi 
umetnik želi podati na samostojno pot, saj mu 
predstavlja večjo svobodo izražanja ter večjo 
fleksibilnost glede sodelovanja pri raznih pro-
jektih. Že na začetku njegove poti ga od prido-
bitve statusa lahko odvrne precej problemov, 
s katerimi se soočajo vsi tisti, ki ta status že 
imajo, saj se zdi, da status prinaša več težav kot 
koristi. Društvo Asociacija je na to temo raz-
pisala javni posvet v Kinu Šiška, kjer so pred-
stavili večje težave samozaposlenih v kulturi 
in nato s pomočjo prisotne publike poskušali 
najti optimalne rešitve. 

Največja ovira na poti do statusa samo-
zaposlenega v kulturi je vstop v status. Za vpis 
v razvid samozaposlenih v kulturi je potrebno 
opravljati enega izmed priznanih poklicev na 
področju nepremične in premične kulturne 
dediščine, besednih, uprizoritvenih, glas-
benih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, in-
termedijskih in drugih umetnosti na področju 
založništva in knjižničarstva, kinematografije 

in na drugih področjih kulture, veliko težo pa 
nosijo tudi razne nagrade, ki jih je vlagatelj 
vloge pridobil med študijem ali kasneje. 

Dve težavi, ki sta povezani med sabo in 
s hitrim napredkom družbe in tehnologije, 
sta pomanjkanje interdisciplinarnosti med 
poklici in neposodobljen seznam poklicev. V 
zadnjih letih se na področju umetnosti po-
javljajo novi poklici, ki niso več omejeni le na 
eno panogo umetnosti, temveč se vedno bolj 
povezujejo med seboj, čemur so se prilagodili 
tudi umetniki, ki s svojo interdisciplinarnos-
tjo izboljšujejo svoje možnosti za zaposlitev. 
Zato je potrebna sprememba Uredbe o samo-
zaposlenih v kulturi, ki bi samozaposlenim 
omogočala prijavo v razvid z dvema ali več 
poklici, za doseganje norme za pravico do 
plačila socialnih prispevkov bi se upoštevalo 
kombinirano število točk iz vseh prijavljenih 
področij. 

V času finančne krize se posamezniku, ki 
deluje na področju kulture, lahko hitro zgodi, 

da ostane brez dela in ni več zmožen plačeva-
ti svojih prispevkov. Status mu torej propade, 
prijavi se na zavod za brezposelne in njegov 
prihodek je prihodek za brezposelnost. Če 
spet najde delo in je ponovno zmožen plače-
vati prispevke, mu današnja pravna ureditev 
ne omogoča takojšnjega ponovnega vstopa v 
status, ampak mora ponovno dokazati, da je 
strokovno dovolj usposobljen, čeprav je to prej 
že dokazal. 

Na žalostno stanje samozaposlenih v 
kulturi kažeta tudi dve zgodbi, ki sta jih na 
posvetu delila z nami dva nesrečnika. Prva je 
zgodba ženske, ki je bila tistega dne v statusu 
en dan in nam je iz prve roke pripovedovala, 
kako je porabila ta dan v sprehajanju od ene 
do druge ustanove, nikjer pa ji niso znali pove-
dati, kaj točno mora storiti, da ne bo pomoto-
ma naredila napake.

Še bolj nesrečna je pripoved prevajalca, 
ki je prevod knjige oddal ravno tisti dan, ko 
je založba odšla v stečaj in tako je ostal brez 

O samozaposlenih v kulturi v današnjem času ni slišati veliko. Kakšnega lahko opazimo ob podelitvi nagrad, 
povezanih s kultur, in še to le v primeru prejema katere izmed nagrad. Glede na finančno krizo, ki je prizadela 
našo državo, in na ukrepe, ki sledijo tej krizi, lahko po začasni ukinitvi ministrstva za kulturo kot napovedniku 
prihodnosti, samozaposleni, kot prvi v vrsti, pričakujejo posledice. Kultura dandanes ni cenjena, javnost ima 
občutek, kot da bi morala biti zastonj, po drugi strani pa od nje pričakuje, da bo prinašala dobiček v državno 

blagajno. 

Samozaposleni v kulturi – odvečni deli družbe 
ali častitljivi umetniki?

Maša Radi
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honorarja za svoje večmesečno delo. Sicer bi 
se lahko prijavil v čakalno vrsto za stečajno 
maso, a je navzočim v dvorani postavil realno 
vprašanje: Kako bo njemu koristil na primer 
stol? 

V iskanju rešitev lahko smernice najdemo 
v ureditvah drugih držav, kjer samozaposlene 
v kulturi obravnavajo tako kot ostale samo-
zaposlene v drugih poklicnih poljih. Vsi, ki 
si denar služijo sami, spadajo pod 'samosto-
jne prodajalce' in za pridobitev tega statusa 
ne potrebujejo nikakršnih dokazil o usposo-
bljenosti, le prijaviti se morajo v sistem za sa-
moobdavčitev in nato sami poskrbeti, da bodo 
plačevali pravilno količino davkov in obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja ter se s tem izo-
gnili finančni kazni. Takšno ureditev lahko 
najdemo v Veliki Britaniji, na Nizozemskem 
in drugih evropskih državah, ena izmed 
njenih redkih slabosti pa je, da obstajata samo 
dva razreda plačevanja davkov.

Splošen vtis, ki sem ga dobila, je, da je 

sistem samozaposlenih popolnoma raztresen, 
vanj pa so ujeti ustvarjalni posamezniki, ki 
se v njem težko znajdejo. Nepravilnosti v 
zakonodaji, ki bi jih bilo treba odpraviti, je 
ogromno, vendar rezultata ne bo, če se bo po-
skušalo reševati vse hkrati, kot se je zdelo na 
posvetu. Tako kot vsepovsod drugod, bodo 
tudi tukaj potrebni majhni koraki, predvsem 
pa spremembe v družbi, da bo znala ceniti 
kulturo in tiste, ki so v kulturi našli svoj poklic. 

Umetniku naš trenutni sistem ne ponu-
ja obetavne prihodnosti, namesto da bi 
omogočal ustvarjalno svobodo in možnost 
raziskovanja ter razvijanja samega sebe, ga 
obremenjuje z nepotrebno birokracijo, ne da 
bi mu pustil delati tisto, kar je njegov poklic 
– ustvarjati. 

Dejstvo, da kot narod nismo sposobni 
postaviti kulturi spodobnega inkubatorja, 
medtem ko se v šolah učimo o pomembnos-
ti umetnikov in literatov, ki so z ohranjanjem 
jezika ohranjali slovenstvo, je nadvse žalost-

no. Kultura nas je vodila skozi našo temno 
zgodovino in je (kakor je to povedal Ivan Can-
kar) bela kriznatema v suknjiču berača. A ta 
roža bo, če ji na začnemo namenjati vsaj malo 
dostojanstva, kmalu uvenela.

Žalostno je, da kot narod ne poskrbimo za 
kulturo – za tisto, kar nam je pomagalo pre-
broditi temne čase naše zgodovine in ohranja-
la naš jezik, narodno zavednost in državo, in ji 
v zahvalo ne vrnemo vsaj malo dostojanstva.

slika: tisa neža herlec
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V vsaki 

veri bi lahko našli verske fanatike, 

skrajneže. Zadnje čase se na veliko poroča o muslimanskih skra-

jnežih, a osredotočila se bom na drugo vero. Ta učinka ne išče v bombah, temveč se 

svojih poslov loteva z manipulacijo. To je krščanska vera, a recimo ji raje cerkvena vera. Močno 

je prisotna v dijaškem domu v poslopjih Zavoda Sv. Stanislava.

Verniki berejo »2000 let« staro knjigo, ki pa je bila že večkrat spremenjena in prilagojena željam Cerkve, da je ta 

lažje krojila okolje in družbo sebi v prid. Znano je, morda najbolj, da  je Cerkev skrivala, da je bil sam Jezus Kristus poročen 

in da je mogoče celo imel otroke z Marijo Magdaleno. To ni več vera v Jezusa Kristusa in Boga, temveč v  združbo ljudi, ki sedi in 

uživa na prestolu prelite krvi in nepošteno pridobljenega denarja. Teh okoliščin se moramo zavedati, da ne hitimo obsojati nekaterih 

pobožnih oseb, saj so le naivne žrtve vplivne korporacije.

Moj vsakdan? Vstajanje ob sedmih. Že zjutraj sem »lačna« Jezusa, zato se odpravim k jutranji molitvi, včasih mi je naklonjena tudi čast, da 

molitev vodim jaz. Žal se to zgodi le enkrat ali dvakrat na leto, ampak nič za to, saj me On še vedno ljubi. Po pouku se zberemo v učilnici in začnejo 

se učne ure, od 16. do 19 h. Vmes imamo seveda 15-minutni odmor, da se lahko naužijemo Biblije, moje najboljše prijateljice. Najboljše je v sredo, 

saj imamo molitev, namesto v učilnici, v cerkvi ob osmih in to ne le 10 minut, temveč celo uro, včasih je tudi maša. Najboljše je, ko cela cerkev kot 

čreda ovac moli rožni venec, saj se najbolje počutim, ko šestdesetkrat ponovimo eno in isto molitev; to je pomen vere. Samo govorjenje in nič drugega.

Priznati moram, da me je moja babica krščansko vzgajala. Venomer mi je govorila, da pri krščanstvu štejejo dobra dela, zato te vere nisem nikoli 

sovražila. In prav  nobenega problema nisem imela, ko sem z domom podpisala pogodbo, da me bodo krščansko vzgajali. A na neki točki sem 

ugotovila, da me ne. Moto celotnega zavoda je letos »Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu«, kar je prav smešno. En dan govorijo o ljubezni, 

naslednji dan lepijo plakate po ustanovi, ki nas vabijo na proteste v zvezi z družinskim zakonikom, češ da homoseksualnost ni naravna. Pravi 

moto zanje bi bil: »Vse, kar ni krščansko, je greh in zato je narobe!«. Zelo problematični so tudi njihovi odnosi do drugih veroizpovedi. 

Nekateri se zelo bojijo islama, ker naj bi želel zavzeti svet in pobiti vse kristjane. Da ne govorimo o satanizmu ali celo obsojanju pravo-

slavja kot krivoverstva. Za zaključek bi izpostavila vrhunec absurda, in sicer, da se v teh prostorih ne sme izvajati  joge, v okviru 

krožka, saj sodi v  drugo vero in ni v skladu s krščanstvom.

Naravnost fascinantno! Moram priznati, da so njihova dejanja upravičena in popolnoma smiselna! Najbolje je, 

da začnemo razmišljati v pravo smer in postavimo Cerkev za voditeljico sveta. Vsi, ki so hetero, zdravi, beli 

in moški, naj zavladajo ne samo planetu, ampak tudi vesolju. Nas druge, ne moške, ne bele, ne 

zdrave in ne kristjane, pa naj se pomeče v kante za smeti. In Bog jim bo pomagal, 

ker vas ljubi. Zakaj bi potrebovali ženske?

Seks je 
greh!

slika: lana špiler
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Po bogu

v domu



20

Do konca sedmih šolskih ur pouka se 
počutim mrtvo, živčno in razdraženo. Vse 
je osredotočeno v en sam primaren in dom-
inanten cilj: uspešna opravljena matura. Ma-
tura odpre ali zapre študijsko pot in hkrati s 
postopno eskalacijo podrejenosti učnih ur in 
snovi maturitetnim tipom nalog, standardom 
znanja ter dvoumnim vprašanjem skozi štiri 
letnike gimnazije iz šolskega okolja vzame še 
tisto malega, kar bi lahko bila ustvarjalna, nav-
dihujoča, spodbujevalna šola za življenje. 

Namesto tega smo ujeti v šolo za maturo.
Popolnoma razumljivo je, da se na vsaki 

stopnji šolskega sistema zahteva določeno sto-
pnjo znanja, obveznih vsebin ter standardov 
znanja, ki se vrednotijo po enotnih preverjan-
jih in ocenjevalnih lestvicah. Vendar pojem 
»splošnega znanja« v gimnaziji največkrat 
označuje preobsežen spekter neuporabnih 
podatkov in vodljivo, podrejeno, nedvomljivo 
osvajanje odgovorov, ki jih terjajo zastavljena 
vprašanja. 

Najlažje in najceneje je vzgajati standard-
izirane ovce. Ustvariti enoten kalup, ki posa-
meznike oblikuje v sledljive, ubogljive, zunan-
je motivirane, enake osebe. Zato posledično 
ustvarja mnoge osebne krivice in deprimira-
nost, ki naj bi bile neizbežne in nujne v kolesju 
šolanja kot tudi življenja. Srčiko nepravične 
enakosti šolskega sistema izvrstno prikaže 
prispodoba z različnimi vrstami živali, ki v 

vlogi učencev za izpit dobijo enotno nalogo: 
splezati na drevo.  Vendar zlata ribica, opica 
in slon nikakor nimajo enakih sposobnosti in 
spretnosti, da bi bila standardiziran test, ena-
kovreden za vse. 

Čeprav smo si dijaki podobni po starosti, 
stopnji biološkega, čustvenega in kognitivnega 
razvoja, iz tega ne sledi, da bomo vsi sposobni 
in voljni preplezati do vrha krošnje standardi-
ziranega gimnazijskega drevesa. Če kot samos-
tojna in svobodna človeška bitja premoremo 
dovolj neodvisnosti, poguma in samozave-
danja, si lahko oblikujemo in ustvarimo last-
na drevesa, prilagojena našim interesom in 
potencialom, ki so odraz naših najiskrenejših 
želja po znanju, o življenju in iskanju samega 
sebe, radovednosti in osebnega dozorevanja. 
Šola, čeprav k temu ne pripomore sodeloval-
no in spodbujevalno, nam tega ne preprečuje 
ali onemogoča, dokler se uspešno vzpenjamo 
tudi na njena drevesa faktografije, konkurence 
in papirje znanja.

Najboljše in najlepše trenutke pouka sem 
doživela med učnimi urami, ki niso bile ome-
jene z ozkimi okvirji obsežnega učnega načr-
ta, ampak smo jih s svojimi vprašanji, dvomi, 
mnenjem in praktično uporabo krojili tudi 
dijaki. Izkušene besede in navdihujoče oseb-
nosti, razumevanje in pomoč nekaterih pro-
fesorjev ter šolskih delavcev rešujejo zgrešene 
temelje, zakonitosti in prakso šolskega siste-
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slika: lucija hergouth
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ma. Vendar bi moralo biti ravno obratno.
Če želimo najti sistemsko alternativo, 

nam ni potrebno zapustiti modrega planeta. 
Niti stare celine. Finska je država, ki ne slovi 
samo po gozdovih, severnih jelenih in savni. 
Ko so leta 2000 finski učenci na raziskavi 
PISA zablesteli z izstopajočim znanjem, ki jih 
je uvrstilo med najboljše na svetu, so se oči 
svetovne javnosti uprle v strukturo in vizijo 
finskega izobraževanja. Za razliko od kitajs-
kega, singapurskega in ameriškega sistema, ki 
dosegajo primerljivo rezultatsko superiornost, 
finski uspeh ne sloni na tekmovalnosti, kapi-
talistični naravnanosti, nehumanih pritiskih 
ter standardih znanja, zaradi katerih šolarji 
akumulirajo neverjetne količine stresa in veči-
no prostega časa preživijo med reševanjem 
domačih nalog, na dodatnih učnih urah ter 
inštrukcijah. Svoji »prihodnosti« so names-
to tega ponudili cenjene in samozavestne 
učitelje, izbirni nivojski pouk, več praktične 
uporabe znanja in medpredmetnega povezo-
vanja. Poudariti je treba, da s togim in ozkim 
prevzemanjem finskega sistema ne bi izboljša-
li ničesar. Smiselne, uspešnejše in pravičnejše 
finske temelje bi bilo nujno potrebno prilago-
diti specifikam slovenskega okolja in potreb.

Poklic profesorja je na Finskem po 
družbenem spoštovanju, zahtevnosti študija 
in zaslužku primerljiv z zdravniškim ali odvet-
niškim poklicem. Iz tega sledi, da so učitelji 

vrhunsko strokovno in pedagoško usposoblje-
ni ter lahko svojo samozavest, zadovoljstvo in 
znanje prenašajo na mlajše generacije, ki lah-
ko po zaključku osnovnega šolanja svoje izo-
braževanje nadaljujejo na srednji »akademski« 
ali »praktični« šoli. 

Prav letos so začeli z implementacijo radi-
kalne reforme v srednješolsko izobraževanje. 
Šolske ure ne bodo več samo učenje pred-
metov, ampak učenje tem. Tako bodo lahko 
finski dijaki izbirali med učnimi urami, ki 
bodo povezovale teorijo in prakso oziroma 
tematskim poukom, ki bo združeval več posa-
meznih predmetov. V kurikulum praktičnih 
šol bodo tako na primer vključili ure gostin-
skega znanja, ki bodo za dijake priložnost, da 
osvojijo za delo potrebno znanje matematike, 
tujih jezikov in komunikacije, v program 
akademske šole pa medpredmetno učno temo 
Evropska unija, ki bo združevala elemente 
ekonomije, geografije, zgodovine in tujih 
jezikov. 

Iz vseh vetrov v zadnjem času poslušamo 
o pasivnosti, inertnosti in tekmovalni individ-
ualnosti mladih generacij. In šola temu le vda-
no prikimava, saj iz dijakov in profesorjev ust-
varja zabojnike podatkov, nezmožne kritične 
presoje, samozavesti, razvijanja individualne 
nadarjenosti in osebnostnega razvoja. Koliko 
časa še?
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Odkar je okoli Evrope nastalo prizorišče 
državljanskih vojn, sesutih držav in nevzdržne 
revščine, se stopnjuje tudi pritisk na mejah 
za vstop v Evropo, za večino zunajevropskih 
narodov obljubljeno deželo. Koga ne bi očaral 
podatek, da se v Evropi izplača polovica vseh 
svetovnih izdatkov za socialno državo, in seve-
da vsesplošna odprtost, demokratičnost in 
razvitost, da najvišjega življenjskega standarda 
na svetu niti ne omenimo? Ali pa zgolj pomis-
limo na vojne, lakoto in revščino .

A kako sploh priti v Evropo? Za legalen 
vstop mora tujec pridobiti vizum, to pa je za 
večino imigrantov praktično nemogoče. Zato 
je že v začetku tega tisočletja najjužnejši ital-
ijanski otok Lampedusa kot najbližji evrops-
ki teritorij postal primarna vstopna točka v 
Evropo. Zanimivo je, da sta se že leta 2004 
italijanska in libijska vlada skrivaj dogovorili, 
da so Libijci z italijanskih ozemelj sprejemali 
deportirane imigrante, kar je Evropski parla-
ment silovito kritiziral. Po letu 2006 pa se je v 
Severni Afriki začel razvijati milijardni posel 
v rokah tihotapcev, ki za tisoče in tisoče evrov 
begunce iz podsaharske Afrike, Eritreje, So-
malije, Sirije ali Palestine na libijski obali nat-
lačijo na razmajane čolne in jih, prepuščene na 
milost in nemilost viharnemu morju, pošljejo 
proti tristo kilometrov oddaljeni Lampedusi, 
kjer jih Italijani ne morejo kar pustiti utoniti. 

Po prihodu so jih večinoma premestili v spre-
jemne centre v notranjosti polotoka. Toda Ital-
ijani niso bili pripravljeni na toliko beguncev, 
kajti že leta 2009 je Komisariat OZN za be-
gunce (UNHCR) opozarjal na nečloveške 
razmere, ker so v prostore, predvidene za 850 
ljudi, namestili kar 2000 beguncev, veliko pa 
jih je spalo tudi zunaj v šotorih. Situacija se 
je po začetku arabske pomladi leta 2011 v 
Tuniziji in Libiji le še poslabšala. V pol leta je 
na otok prispelo 35 000 beguncev, do konca 
avgusta 48 000. Ves čas so potekali prepiri v 
EU, saj so Italijani neuspešno prosili za pomoč 
pri reševanju in oskrbi beguncev, Francozi pa 
so, denimo, prišleke videli le kot ekonomske 
migrante in ne kot begunce zaradi vojne ali 
česa podobnega, torej kot ljudi, ki jim bodo 
odžirali delovna mesta in so povrhu vsega še 
revni, zato bodo izčrpavali proračun. Pri Ital-
ijanih pa nihče ni vedel, kaj in kam z njimi. 
Lani jeseni so Italijane Nemci javno obtožili, 
da naj bi Italija dovolila, da begunci brez na-
dzora odpotujejo naprej v Nemčijo, kar naj 
bi bilo v nasprotju z evropskimi pogodbami. 
Stvar se sploh ne zdi tako nemogoča, kajti 
Italijani sami so priznali, da večina beguncev 
enostavno ponikne, ker tako ali tako ne obsta-
ja nobena strategija za ravnanje z njimi, le da 
jih rešijo iz vode in preživljajo, dokler gre. Kl-
jub vsemu se je zdelo, da gre za dokaj lokalen, 

sredozemski problem.
Oktobra 2013 je sledil prvi šok. Pred oba-

lo Lampeduse je potonil čoln s 500 ljudmi, od 
tega jih je 300 utonilo. Še nekaj dni kasneje se 
je spet prevrnil čoln z 250 ljudmi, 50 pa jih je 
umrlo. Javnost je bila šokirana, EU obtožena 
za sokrivo. Italijani so bili pretreseni. 18. ok-
tobra so na lastno pest začeli z operacijo Mare 
Nostrum, da se takšne grozote ne bi več pono-
vile. Z devetimi ladjami, dvema letaloma, de-
vetimi helikopterji, 900 možmi in mesečnim 
proračunom 9 milijonov evrov so začeli kon-
trolirati 43 tisoč kvadratnih kilometrov veliko 
območje Sredozemskega morja.

Jasno je postalo, da Sredozemlje postaja 
množično pokopališče in da mora celotna EU, 
ne le Italija, ugotoviti, kako naj se na ta prob-
lem sploh odzove. Težava je seveda v tem, da 
se je to dogajalo Italijanom pred vrati, severne 
države pa se s tem problemom sploh niso ho-
tele ukvarjati, ker jih ni neposredno zadeval. 
Še dodatno jih je varoval dublinski dogov-
or, ki pravi, da morajo iskalci zatočišča ostati 
tam, kjer so stopili na evropska tla. Toda zlasti 
Italija in Grčija, pa tudi Bolgarija in Malta so 
začele zahtevati pravičnejšo porazdelitev bre-
mena, vendar so Velika Britanija, Nizozems-
ka in Danska razpravo o kvotah kategorično 
zavrnile.

Evropa se je popolnoma razdelila, saj so 

Evropski smoke screen

Kdaj se bomo prenehali slepiti z iskanjem parcialnih rešitev?
Tim Horvat
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Nemci, pa tudi Angleži začeli kritizirati Ital-
ijane, da so »s široko zastavljeno reševalno 
akcijo v Sredozemskem morju privabili le še 
več beguncev« ter da je Mare Nostrum post-
al »most do Evrope«. Toda roko na srce, kaj 
naj bi naredili? Jih enostavno pustili umreti? 
Nekatere države, gotovo ne sredozemske, bi 
najraje popolnoma opustile reševanje na Sre-
dozemskem morju in s tem pokazale begun-
cem, da se jim potovanje ne izplača, ker jih 
nihče ne bo vlekel iz vode. Od Italijanov so 
tako izsilili ukinitev operacije Mare Nostrum, 
reševalne akcije, ki jo je vodila italijanska 
mornarica v bližini Libije in je v času trajanja 
rešila 166 000 beguncev. Na-
domestil jo je Triton, trikrat 
manjša operacija, ki jo iz-
vaja Frontex, agencija EU 
za nadzor meja in se odvija 
predvsem pred italijansko 
obalo (do 30 kilometrov), 
saj je njen glavni namen na-
dzor meje, poleg tega pa tudi 
boj proti tihotapcem in sodelovanje z drža-
vami izvora beguncev. Prehod na Triton naj 
bi dosegel, da si bo na pot čez Sredozemsko 
morje upalo manj beguncev in da jih enostav-
no zadržimo v državah, iz katerih kar derejo 
Evropo.

Italijani so se kljub zmanjšani operaciji 
še vedno polagali upe na civilno pomorstvo, 
saj so menili, da se je le-to dolžno odzivati 
na klice v sili. Tragično je bilo, ko je postalo 
jasno, da so ladjarji svoje stroške začeli zniže-
vati s preusmerjanjem svojih tovornih ladij z 
glavnih begunskih poti ter da zasebne ladje 

niti ne sporočajo več svojega položaja, da ne bi 
zaradi utapljajočih se beguncev morale spre-
meniti svoje poti.

Od januarja do aprila 2015 je na poti od 
Libije do Lampeduse umrlo 1600 beguncev. 
Evropske vlade pa še vedno ne vedo, kaj storiti, 
da bi se končale imigracije in smrti. Poglejmo 
si tri glavne ideje, ki zdaj krožijo med politiki.

Fizično zaustavimo imigracijo
Še posebej Italijani se ukvarjajo z vojaško 

intervencijo v Libiji. Novih in novih trupel 
dan za dnem ne morejo več prenašati. Postavi-
li so si tri cilje, in sicer reševanje človeških živl-

jenj, boj proti terorizmu in stabilizacijo Libije, 
kjer vladata brezvladje in kaos, ozemlje pa si 
vse bolj prilašča Islamska država. Severna liga 
je s podporo večine italijanske vlade predlaga-
la pomorsko blokado libijske obale, s čimer bi 
prisilili ladje in čolne, da se vrnejo nazaj, od 
koder so prišli, da bi torej imigracijo čisto teh-
nično zatrli v kali, vendar so idejo opustili, saj 
naj bi se ta operacija lahko spremenila v novo 
Mare Nostrum, ker bi begunce zaradi neob-
vladljivosti situacije v vsakem primeru morali 
prepeljati na Sicilijo. Ne more se jih pustiti, da 
utonejo. 

Podobna ideja je bilo vkorakanje z vojsko 
in vzpostavitev relativnega miru, vendar tudi 
tega niso nikoli vzeli v resno obravnavo,  ker bi 
se zaradi pomanjkanja vsakršnega mednarod-
nega soglasja in vsesplošne legitimnosti lahko 
končala katastrofalno. 

Zato kot cilj preostajajo, tudi za ostale 
evropske države predvsem tihotapci ali pre-
prodajalci smrti. Če torej ne moremo ustaviti 
ladij, ustavimo ljudi, ki jih ponujajo. Ven-
dar ne gre samo za to. Ti ljudje so iz trpljen-
ja, stremljenja po boljšem življenju, boja za 
preživetje obupanih ljudi, napravili milijardni 
posel. Moralni imperativ nam narekuje, da se 

jih ujame in kaznuje. Kako 
so brez pomisleka v podpa-
lubje zaklenili več sto ljudi, 
ki se zatem niso mogli rešiti 
s potapljajoče se ladje, kako 
sta se dve skupini tihotapcev 
sporekli med seboj in je v 
streljanju en čoln z begunci 
potonil kot kolateralna ško-

da in kako begunce, ki se s težavo prebijejo 
prek libijske puščave, kjer stalno oprezajo pri-
padniki Islamske države, ki pobijajo kristjane 
(da, kristjane med prevozom na kamionih 
skrijejo med Somalce), velikokrat enostavno 
opeharijo in jim poberejo denar. 

Ideja o uničevanju tihotapskih mrež je bila 
sprejeta v resno obravnavo. »Ti ubogi ljudje 
ne morejo biti prepuščeni zlobnim krimi-
nalcem.« V resnici pa gre za vprašanje, kako 
pobeglim iz nečloveških razmer onemogočiti 
legalen vstop v EU, kako jim preprečiti, da bi 
prišli k nam. Seveda v njihovo dobro! Da ne bi 

Dokler bo čvekati in iskati začasne, popu-
listične rešitve za plavajoča groteskno na-
pihnjena v Sredozemlju cenejše od realnih 
posledic za zahodne potrošnike ob efektivni 
odpravi razlogov za ekonomske migracije, 

bomo iskali le parcialne rešitve.
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utonili, da jih ne bi pobili! Velika Britanija je 
dejansko resnično predlagala vojaške napade 
na tarče v Libiji, a k sreči je Rusija predlog na 
v Varnostnem svetu OZN zavrnila. Kaj bi s 
tem dosegli? Gre zgolj za iskanje kratkoročnih 
rešitev v slogu, kako naj zaustavimo stal-
ni pritok. Ob vsem tem naj pomislimo le še 
na bodečo žico, ki jo pred begunci na meji s 
Turčijo gradi Bolgarija, pa dobi evropska »trd-
njava« več kot metaforičen pomen.

Nastala begunska situacija in njeno 
reševanje je videti približno takole: celoten 
gozd gori, mi pa gasimo svoje drevo. In še to 
le z vedri. Zraven gasimo tudi nekaj sosednjih, 
da ne bi preskočila iskra, hkrati pa na tleh oko-
li debla kopljemo še jarek. 

Če je že ne moremo zaustaviti, jo organizira-
jmo sami

Lahko pa bi, kot je 8. julija 2014 na srečan-
ju evropskih pravosodnih in notranjih minis-
trov v Milanu predlagala avstrijska notranja 
ministrica, vojne begunce s pomočjo OZN 
kar sami prepeljali v Evropo in si jih nato po-
razdelili v skladu z določenimi kvotami. Zdi 
se popolnoma logično; če bodo begunci že v 
vsakem primeru prihajali v Evropo, če tega to-
rej ne moremo preprečiti, jim lahko vsaj zag-
otovimo varen prevoz. Tudi Italijani so nekako 
izračunali, da bi bilo ceneje, če bi jih sami šli 
pobrat v Libijo in pripeljali k sebi, in z denar-
jem, ki ga ti sicer dajo tihotapcem, financirali 
svoje sprejemne centre, saj sami zanje porabijo 
veliko manj.

Pred nekaj tedni je evropska komisija 
predlagala, da bi na severu Nigra odprla spre-

slika: annie zhao
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jemne centre, v katerih bi predstavniki EU iz-
praševali migrante in jim, če bi njihovi razlogi 
ustrezali pogojem za azil, omogočili varno pot 
v EU. Glede na ekonomske razloge bi jih lahko 
napotili ravno v tisto državo članico, ki bi jih 
potrebovala, ali pa nazaj domov.

Tudi to se zdi precej zdravorazumsko: imi-
gracija je realnost. »Treba je odpreti vrata, da 
ljudje ne bodo več vstopali skozi okna,« je de-
jal Jean-Claude Juncker in se zavzel za sistem 
kvot, ki je znova odprl burne razprave o, na 
primer, okrnjeni pravici imigrantov do svo-
bodne izbire države, v katero se bodo priselili, 
medtem ko je bil glavni očitek seveda to, da 
bomo, če uzakonimo imigracijo, privabili še 
dodatne priseljence, skratka Evropi grozi pra-
va invazija. Angleži so seveda proti vsaki ideji 
o kvotah in sprejemu priseljencev, toda videti 
je, da bo sistem kvot izglasovan kot strategija 
za reševanje begunske krize.

Vendar koliko ljudi smo sploh pripravljeni 
tako velikodušno sprejeti? Sami Evropejci so 
obsojali Italijane, češ da Mare Nostrum daje 
signal, da se hoče priseliti še več ljudi. Koliko? 
Milijon? Za njim bo prišel še en. In za njim še 
en. In še en. Priselilo bi se jih sto milijonov, 
dvesto! Fizično je neizvedljivo, da bi se prisel-
ilo toliko ljudi, kolikor bi si jih to želelo. Ujeti 
smo v resno zanko: sami jih ne moremo to-
liko sprejeti, hkrati pa se ne moremo obdati z 
bodečo žico in zgraditi zidov kot pred zombi-
ji v filmu World War Z  ter se pretvarjati, da 
problema ni!

Odparvimo razloge za samo imigracijo ali 
treba he spremeniti svet

Zakaj si toliko ljudi želi v Evropo? Odgov-
or je jasen. Kaj pa, če bi jim pomagali doma, 
če bi izboljšali njihove države, da se jim sploh 
ne bi bilo treba izseljevati? To se zdi pametno, 
nekako v stilu zdravljenja bolezni namesto 
simptomov, kar je predlagal tudi italijanski 
premier.

S tem nekako predvidevamo demokra-
tizacijo, zviševanje življenjskega standarda, 
zniževanje stopnje izkoriščanja v teh drža-
vah. Ko bodo evropski poslanci razmišljali: če 
hočem doseči to, moram narediti to, če hočem 
to, moram to, bodo prišli do točke, ko bodo 
zagrizli v lastno substanco, ko bodo morali 
rešiti svet pred njimi samimi ali pa jim tega ne 
bodo dovolili Rusi in Kitajci.

V čigavem interesu je stabilna Afrika ali 
-zloglasni »tretji svet«? Gospodarsko uspešni, 
demokratični bivši tretji svet, ki bi lahko pari-
ral Zahodu? Težko nam je priznati, da evrops-
ki (nad)standard obstaja na račun izkoriščanja 
preostalega sveta. Ko Evropejec stopi v trgov-
ino in si kupi nove čevlje, majico ali obleko, 
sploh ne pomisli, da je blago lahko tako po-
ceni zgolj zato, ker je bilo izdelano v Bangla-
dešu, Indoneziji ali na Kitajskem, kjer delavci, 
tudi otroci delajo za en dolar na dan. Ekono-
misti nas prepričujejo, da je plača odvisna od 
ponudbe in povpraševanja, da se Indonezijci 
v bistvu sami ponujajo za tak denar. Pa je to 
res pravično? Zakaj je šivilja v Bangladešu za 
enako delo plačana desetkrat manj kot šivilja v 
Romuniji in stokrat manj kot je bila plačana v 
Nemčiji? Dokler bodo na svetu takšne razlike, 
bomo imeli tudi ekonomske emigrante. 

Radi bi bili humanisti, radi bi pomaga-

li drugim, verjamemo, da so vsi ljudje enaki, 
naš superego je res super. Pa smo pripravlje-
ni plačevati več, če bi vedeli, da so delavci na 
Vzhodu plačani pošteno? Smo pripravljeni 
plačevati več, če vemo, da zaradi cene nafte 
korporacije niso na kolena spravile celotne 
države na Bližnjem Vzhodu? Ko pride do 
tega, je še vsakič prevladal freudovski »id«, 
živalska, grabežljiva, pohlepna stran človeka. 
Izkoriščanje, samomori v Applovih tovarnah, 
podobe otrok, ki šestnajst ur na dan šivajo te-
lirane moške srajce italijanske modne hiše, nas 
ne ganejo. Ali bomo res raje pogledali stran, 
na zaslon nove tablice, in spet hinavsko naka-
zali nekaj evrov za Nepal? 

Dokler bo čvekati in iskati začasne, popu-
listične rešitve za plavajoča groteskno napihn-
jena trupla v Sredozemlju cenejše od realnih 
posledic za zahodne potrošnike ob prenehan-
ju izkoriščanja preostanka sveta, bomo iskali 
parcialne rešitve, iskali manjše probleme in 
z njimi prekrivali velike, gasili bomo drevesa 
namesto gozda, kajti evropski politiki vedo, da 
PRAVE dokončne rešitve ne morejo izvesti, 
ker ljudje po večini razmišljajo egoistično. 

Zanima me le, ali so tudi politiki sami 
zares tako kratkovidni, da verjamejo v svoje 
parcialne rešitve. Kajti če se slučajno zaveda-
jo njihove omejenosti in tega, da je za rešitev 
podobnih, povsod vzhajajočih simptomov 
potrebno korenito spremeniti svet, je njihovo 
govoričenje prekleto žalostno.

Dame in gospodje, v obstoječem svetov-
nem redu dokončne rešitve begunskega 
vprašanja ni.
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Dekadenca. Kapitalizem. Konzervativ-
nost. …

Besede, ki jih vsakič znova poslušam v 
raznih kritikah današnje družbe. Vsem vse 
smrdi. V zrak dvigajo kazalec in sredinec ter 
se derejo »peace and love«. Že že … Ampak 
kako lahko potem do nasproti mislečih gojijo 
toneče sovraštvo?

Opažam, da se vedno več ljudi zaveda 
problemov današnje družbe (upam, da ne le 
ponavljajo slišanega pri sosednji mizi). Plju-
vajo po politiki, šolskem sistemu, po živalski 
industriji … zavedanje je zagotovo napredek. 
Težave je treba hinavsko premagati. Čez nji-
hove meje je treba uvažati rešitve. Ampak sed-
enje ob kavi in metanje mastnih obtožb v cel 
svet ne spremeni ničesar. 

Problemi zahtevajo rešitve. Ni vse le v 
provokacijah. Dandanes lahko vsak našte-
je nekaj problemov modernega sveta z nekaj 
strokovnimi izrazi in nosi dvignjeno brado 
čez kritiko le-teh. Vsak je lahko Che Guevara 
zase, ampak Che ni samo govoril in gledal v 
zrak ter nergal čez svojo sedanjost. Vidite ga 
povsod. Na majicah, obeskih, uhanih, celo 
na nogavicah! Je mogočnejši simbol od The 
Beatlesov, Jimmi Hendrixa in Marthin Lu-
ther Kinga. Študiral je medicino in do svojega 
petindvajsetega leta videl večji del Latinske 

Amerike, kar je mnogo več kot katerakoli da-
našnja zabuhla rit, ki se obnaša, kot da smo še 
vedno v fevdalnem sistemu in da lahko odpo-
tujem samo v nedeljo na sveto mašo. Situacije 
se ponavljajo. Tudi takrat so, kot danes, mili-
joni gledali poročila in kleli čez Batistov režim 
na Kubi. Spremeniti besede v aktivno dejanje 
je razsvetljenje. 82 revolucionarjev se je izkrca-
lo na obali Kube, 22 jih je preživelo takojšn-
jo zasedo. 22 jih je šlo v gore Sierre Maestre 
povečat svoje število in nato z udi, povitimi v 
bele povoje, odšlo osvobodit 110 861 km2 ve-
liko Kubo. Che je svoji ideji sledil do konca. 
Vedel je, da brez boja, grizenja in krvoločnosti 
ne bi prišel niti do kubanske obale. Pa je prišel. 
Ja, to je dosegel z orožjem. Ampak kako bi se 
moralo dosegati revolucionarne cilje, je novo 
vprašanje? Z besedo ali orožjem? Verjamem, 
da Ernesto Guevara de la Serna brez smodni-
ka ne bi prišel daleč. Po zavzetju Kube je želel 
s podobnim gverilskim napadom osvoboditi 
tudi Kongo in Bolivijo, ampak mu to ni uspe-
lo ne prvič ne drugič. S kroglami je v lobanje 
delal luknje, ampak je pod nabojem izdahnil 
tudi sam.

Izpostavil bi tudi problem, da so takrat 
ljudje poročila gledali s polj s krampom v roki. 
Gledali so izprijene oddaje in sami razumeli, 
da gledajo same laži. Danes ljudje lahko gle-

dajo resnične tragične dogodke: posledice 
naravnih katastrof, vojn, posilstev, drogiran-
ja, pa na vse odreagirajo le z besedami »Fak, 
kolk bed… bom naslednjič doniral.« Lahko pa 
gledajo plastične oddaje, v katerih se manek-
enke valjajo po blatu, ali pa politiki govorijo o 
recikliranju. Kljub vsemu pa ne vidijo razlike 
med prvim in drugim. Pa se sprašujem: »Ali 
je lažje iz človekove roke vzeti kramp in ga 
zamenjati za puško, kot brcniti odojka s kavča 
in ga prepričati, naj stopi na ulico?«

Pa ne mislim, da mora biti vsak megarevo-
lucionar (čeprav bi nas čas potreboval kakšne-
ga). 

Beseda na besedo, bolj berljive, so naše 
zahteve. Črta za črto, razločnejše. Vzklik na 
vzklik, glasnejše so.

Vznesenost

»Hasta la victoria siempre!« 
- Ernesto Guevara de la Serna -

Aljoša Lovrić Krapež
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je nekoč rekel nemški filozof Walter Benja-
min. S tem je želel poudariti, da po neuspešnih 
poskusih vpeljave bolj demokratičnega in 
človeku prijaznega sistema pogosto sledi rav-
no nasprotje, totalitaren ali fašističen režim. 
Naše revolucije pa še propadle niso, toda 
fašizem se že pojavlja v bolj ali manj prikritih 
oblikah. V večini držav Evropske Unije so se 
pojavile nacionalistične stranke, nekje so že v 
parlamentu    (Geert Wilders v Belgiji, Marie la 
Pen v Franciji), nekje imajo celo organizirane 
tolpe, ki obračunavajo s priseljenci (Zlata zora 
- Grčija). Predsednik Madžarske, Viktor Or-
ban, je tudi sam rekel, da se zavzema za uk-
initev liberalne demokracije. Kar naenkrat se 
nam zdi sprejemljivo, da EU nedemokratič-
no nastavlja vlade, češ da je to edini način za 
ureditev krize (kot so storili v Italiji). Tudi v 
Sloveniji določena stranka koketira z domo-
branci in goji negativen odnos do priseljencev. 

Pričakovali bi, da bi ti dogodki ustvarili 
burne reakcije in proteste. Toda niso. Javnost in 
večina medijev so zelo apatični, nezainteresir-
ani. Vsi smo zelo politično korektni, nevtralni, 
strah nas je, da ne bi slučajno koga užalili.Pred 
kratkim so na dnevniku zavrteli prispevek, v 
katerem je bilo rečeno da so v Srbiji pomilos-
tili četniškega voditelja v drugi sv. vojni, Dražo 
Mihajloviča. Novinar se je odločil za nevtralen 

pristop in predvajal posnetke s protestov v 
podporo tej odločitvi. S to nevtralnostjo je 
besede obsojenega vojnega zločinca Vojislava 
Šešlja in njegovih podpornikov postavil v isti 
kontekst kot na primer protest ogoljufanih 
in obubožanih gradbenih delavcev. Sam o 
prispevku verjetno ni kaj dosti razmišljal, a 
prav ta pasivnost omogoča, da fašizem postaja 
družbeno sprejemljiv. Ne drznemo si več reči 
bobu bob. Tudi v Sloveniji se premikamo v to 
smer. Če določeni slovenski politik sodeluje 
na prireditvi v čast domobrancev, posredno 
spodbuja fašizem v najhujši obliki. Tu ne vid-
im veliko možnih interpetacij. Če komu kaj ni 
jasno, mu posodim svoj učbenik iz zgodovine, 
kjer je zgodovina zapisana transparento, črno 
na belem. Ob 100. obletnici 1. sv. vojne so v 
Gorici italijanski neofašisti organizirali shod, 
v katerem naj bi slavili zmago Italije. Zara-
di očitne provokacije so tudi protifašistična  
gibanja iz protesta organizirala svoj shod. 
Kljub temu da je poveličevanje fašizma v Ital-
iji protizakonito, pa vlada ni ukrepala. Zakaj 
skoraj vsi molčijo o povezavah med neonacisti 
in SDS, ki jih je razkril novinar Erik Valenčič? 
Sam je bil deležen kazenske ovadbe, ker naj bi 
razkril tajne podatke Sove. Mediji pa so se z 
njegovimi razkritji presenetljivo malo ukvar-
jali. Spomnimo se le vstaje leta 2013, ko je sk-

upina neonacistov poskušala prebiti policijsko 
blokado, ostali protetstniki pa so jih mirili. 
Obstaja veliko dokazov, ki kažejo na to, da je 
bil ta izgred organiziran, da bi zmanjšali legit-
imnost miroljubnega protesta. Razni grafiti v 
stilu ‘’Multikulti je beli genocid’’, ‘’Tukaj je Slo-
venija’’, ‘’Stop imigraciji’’ so postali del našega 
vsakdanjika in nas sploh ne zmotijo več. Je 
sploh še kdo presenečen, ko na šolskih zidovih 
opazi svastiko in karantanskega panterja? 

Dejstvo je, da ima fašizem in njemu 
podobni režimi zaradi druge sv. vojne in do-
godkov po njej slabo reputacijo. Spet ga mora-
mo videti kot legitimno sredstvo za reševanje 
ekonomske ali socialne problematike. V to 
smer pa se gibljemo, če upoštevamo, da tre-
nutna ekonomska politika Evropske Unije 
temelji na tem, da se rešimo vseh odvečnih 
in potratnih dejavnikov. Potratnih javnih 
delavcev, šol in podjetjij. Imigrante bi bilo pa 
najbolje poslati nazaj v vojne cone, ki smo jih 
ustvarili. Vodstvo Evropske Unije spodbu-
ja ekonomski model, ki bo zagotovo povečal 
socialne razlike in poslabšal položaj tistih na 
dnu lestvice, a obenem se dela ogorčeno nad 
nasilnimi izpadi nacionalistov. Fašizem se 
nam bo zdel zadnja stvar, s katero bi se  morali 
ukvarjati, vse dokler ne bo prva stvar, s katero 
se bomo morali ukvarjati.

Pot stran od fašizma nas 
usmerja naravnost vanj

Timon Hozo

"Za vsakim fašističnim sistemom stoji propadla revolucija" 



28

Sarajevo Timon Hozo
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petek, 27. marec

Dva meseca priprav sta izpuhtela in na-
počil je dan d. Prvi dan prve nacionalne 
seje Evropskega mladinskega parlamenta v 
Sloveniji. Iz organizatorske perspektive je 
to pomenilo začetek tridnevnega kaosa ob-
kroženosti s stotimi ljudmi, konstantnega 
pogona (Nikoli v življenju nisem bila tako 
hvaležna in vesela postelje ter možnosti spanja 
kot v nedeljo.) in skrbnega sledenja natančno 
sestavljenega urnika.

Skupne sanje, ki smo jih v preteklih 
mesecih in celo letih kovali s pogumnimi 
besedami in ambicioznimi načrti, so se ures-
ničile. Tudi Slovenija je pred vrati polno-
pravnega članstva v  European Youth Parlia-
ment, evropski organizaciji, ki letos praznuje 
27-letnico obstoja in vključuje večino držav 
stare celine. Pred slovenskim prostovoljnim 
neprofitnim društvom, ki smo ga v zadnjem 
letu ohranjali pri življenju le trije, in ducatom 
ostalih članov, ki so se nam pridružili v zadn-
jih mesecih, je bil največji izziv do sedaj.

Ko se uščipnem, da preverim, ali sem bud-
na, se zazrem sama vase, natančneje, preselim 
se v grotesken trenutek v prihodnosti, kjer 
sedim v usnjenem stolu klimatizirane pisarne 
in s prepričljivo referenco glavne organiza-

torke prve slovenske tridnevne nacionalne 
seje samozavestno drvim proti dobro plačani 
službi, ki ji bom rekla življenje. Poslovna žens-
ka in karieristka sem, ki upravlja s človeškimi 
viri z največjo hladnostjo, racionalnostjo, 
pozornostjo in profesionalnostjo. Ki je utiša-
la svoja čustva in postala del kapitalističnega 
aparata in nazora. 

Kmalu sem nazaj, saj danes ni časa za ra-
ziskovanje jaza in razmišljanje o eksistencial-
nih vprašanjih. Danes me skrbi izključno za 
uspešno opravljen check-in vseh udeležencev, 
varen in čim hitrejši transport skozi mesto ter 
govor na otvoritveni slovesnosti. Ne pozabi di-
hati in mirno kri ter strpen nasmešek.

Zvečer si lahko sproščeno in neobre-
menjeno oddahnem. Prvi dan nam je us-
pelo uspešno izpeljati brez večjih težav in 
nepričakovanih zapletov. Večer smo kronali v 
atriju Mestne hiše na t. i. Evropski vasi, kjer so 
udeleženci seje svoje države predstavili s tradi-
cionalno hrano, pijačo, simboli in nošami. 
Vzdušje je bilo izjemno. Med nami se je širil 
neprecenljivo poseben občutek povezanosti in 
prijateljstva.

Petek je bil šele začetek nepozabne izkušn-
je, ki me je močno zaznamovala. Bila je pre-
izkus mojih sposobnosti in psihične vzdržl-
jivost. Akumulirala sem neverjetne količine 

pritiskov in stresa, prvič v življenju nisem spa-
la trideset ur, vendar je bilo vredno. Vredno 
občutka izpolnitve, uresničenja in raziskovan-
je tistega, kar nisem, da začutim to, kar sem. 

Uspelo nam je! Slovensko društvo Evrops-
ki mladinski parlament je bilo na rednem ma-
jskem zasedanju v Berlinu potrjeno za polno-
pravnega člana evropske organizacije.

Ira Mešiček

sobota, 28. marec

Delegate so organizatorji glede na lastne 
interese razdelili v pet komitejev, ki so se uk-
varjali vsak z določeno temo. Komiteji so 
razdeljeni enako, kot delujejo tudi v okviru 
parlamenta EU, in sicer: komite za zunanjo 
politiko, komite za razvoj, komite za varnost 
in obrambo, komite za mednarodno trgovino 
ter komite za državljanske svoboščine, pravico 
in notranjo politiko.

Sam sem bil član komiteja za zunanjo poli-
tiko (AFET II), ki se je ukvarjal z vprašanjem 
Srbije in Kosova ter njunim načrtovanim vsto-
pom v EU. Pod mentorstvom dveh predsedu-
jočih članov komiteja, Avstrijca in Hrvatice, 
smo inovativne rešitve kosovskega vprašanja 

Ustvarjajmo politično participacijo 
Letos je v Ljubljani med 27. in 29. marcem potekala prva slovenska nacionalna seja evropskega mladinskega 
parlamenta ali EYP (European Youth Parliament) v Sloveniji. Udeležili so se je mladi iz sedemnajstih ev-

ropskih držav.
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iskali skupaj še s tremi Nizozemkami, dvema 
Belgijkama, Francozinjo, Nemcem, dvema 
Slovencema ter Srbom. Na seji zanimivo ni 
bilo delegatov s Kosova, kar so opazili vsi ra-
zen Srbov. Lahko si predstavljate, kako zahtev-
no je iskanje rešitev za državo, katere obstoja 
nekdo izmed potencialnih »rešiteljev« sploh 
ne priznava. Presenetljivo  pa so se med sabo 
dobro razumeli Srbi in Hrvati, kar je skupaj s 
Slovenci med narodi bivše Juge ustvarilo nev-
erjetno sproščeno vzdušje in obudilo uporabo 
že skoraj pozabljene srbohrvaščine. Duh stare 
SHS se je obudil do te mere, da so se Zahodni 
Evropejci, navajeni vedno razumeti opravl-
janje okoli sebe, na trenutke počutili skoraj 
zapostavljene, ko niso mogli slediti slovanskim 
pogovorom in balkanskim šalam.

Sicer pa je med vsemi udeleženci EYP-ja 
prevladoval že skoraj klišejski duh evropske 
povezanosti in sodelovanja, kar so organi-
zatorji dosegli tudi s pomočjo skupinskega 
teambuildinga, ki je bil presenetljivo učinko-
vit pri prebijanju ledu med člani in članicami 
našega komiteja.

Po celodnevnih petkovih naporih pa celo 
nadobudni mladi politiki potrebujejo počitek, 
pa čeprav le nekaj ur na noč, zato je bila ce-
lotna delegacija nastanjena v hotelu Trezor na 
Čopovi ulici, prav v središču mesta. Ukvarjan-
je s politiko ima očitno res svoje prednosti.

Sobota se je začela z neobičajno zgodnjim 
zajtrkom in čeprav Ljubljana morda res ni 
Bruselj, pa se zjutraj ob zajtrku, jutranji kavici 
in političnem debatiranju z ostalimi delegati 
verjetno počutiš kar podobno. Vse kar man-
jka iluziji evropskega parlamenta, so novinar-

ji pod krinko, ki bi ti v zameno za tvoj glas 
ponujali grške otoke sumljivega izvora.

Z bolj ali manj resnim političnim delom 
smo po komitejih nadaljevali na Gimnazi-
ji Jožeta Plečnika, le lučaj tlakovca oddaljeni 
tako od hotela kot tudi od parlamenta. Nalo-
ga vsakega komiteja je bila podučiti se o svoji 
temi, izpostaviti glavne probleme ter poiskati 
realistične in učinkovite rešitve, ki so jih člani 
komiteja na generalni seji, ki je potekala v ned-
eljo, predstavili in zagovarjali pred člani osta-
lih komitejev, ki so nato o predlaganih reso-
lucijah glasovali. Resolucije vseh komitejev si 
lahko vsakdo prebere na internetu.

Na sejo sta prišla tudi Ivo Vajgl in Igor 
Šoltes, evropska poslanca, ki sta gostila nekaj 
podobnega novinarski konferenci, le da so 
vprašanja namesto novinarjev tokrat postavl-
jali delegati.

Po celodnevnem brainstormingu idej za 
naše resolucije so organizatorji delegate pelja-
li na večerjo, ki ji je sledila poslovilna zabava, 
kjer se je jugoslovanski duh ponovno obudil 
v obliki glasbenega izbora za disko večer, ki 
je z mešanico progresivnega popa in večnih 
balkanskih uspešnic močno spominjal na 
najpopularnejše ljubljanske klube. Poslovil-
na zabava je odlično uspela, pa čeprav so bili 
mnogi severni Evropejci rahlo razočarani nad 
legalno starostjo za pitje alkohola, ki je zaradi 
naših dobrih starih krščanskih vrednot kar za 
dva rojstna dneva bolj oddaljena, kot so nava-
jeni.

Večer se je končal s sprehodom po Lju-
bljani, ki zadnje čase zaradi izkopavanja starih 
tramvajskih tračnic in ostalih rimskih ostan-

kov verjetno ni več najlepše mesto na svetu, 
temveč na žalost le še v Evropi.

Po vrnitvi v hotel je napočil čas, ko že bolj 
izkušeni delegati opozorijo, da je spanje le za 
šibke in da se zadnjo noč prebedi ob pisanju 
govorov za zaključno sejo naslednjega dne, kar 
na srečo ni držalo, saj smo delegati najprej na-
jstniki in šele nato politiki. 

Če to slučajno bere kdo izmed organiza-
torjev, hvala vam za vse neprespane noči in 
razrahljane živce, ki ste jih nesebično žrtvovali 
za nas in naše trmasto vztrajanje pri nočnih 
izletih po Čopovi ulici. Brez vas seja ne bi us-
pela, zato upam, da se naslednje leto ponovno 
srečamo, morda v drugačnih vlogah, pa ven-
dar. Klišejsko, vem, zato tu končujem.

Matic Leon Božič

nedelja, 29. marec

Ta dan bo v moji glavi za vedno zaznamo-
van kot dan izjemne zaspanosti in stresa. Dan 
se je začel kot vsak drug. Prepozno sem se 
zbudila, zamudila zajtrk in se skozi vsesplošno 
paniko poskusila pripraviti na dan. To je tisto 
nedeljo pomenilo oblačenje v dokaj uradno 
obleko, primerno za tovrstno sejo mladinske-
ga parlamenta. Po (v mojem primeru zamu-
jenem) zajtrku so se vsi delegati po odborih 
zbrali v predverju hostla Trezor ter začeli pi-
sati govore za generalno sejo, ki je potekala v 
eni izmed večjih predavalnic Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani.

Generalna seja, setavljena je iz šestih de
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-bat, po ena na vsak odbor. Na začetku vsake 
debate posamezni odbor prebere predloge 
svojih sklepov ter jih v predstavitvenem govo-
ru, ki traja tri minute, poskusi čim bolje pred-
staviti ter preostale delegate prepričati o nji-
hovi izvirnosti, kakovosti in verodostonjnosti. 
Po predstavitvi predlogov imajo delegati dru-
gih odborov priložnost za napadalni govor, 
v katerem je njihov cilj ovreči temeljne ideje 
predlogov sklepov, ki jih napadajo. Sledi čas za 
vprašanja, na katera, v eni minuti, odgovarjajo 
trije člani odbora, ki brani svoje predloge. Vse 
se konča z zaključnim govorom, ki celotno de-
bato povzame in pozornost ponovno poskusi 
usmeriti na predlagane sklepe oziroma na nji-
hove osrednje ideje. Sledi samo še glasovanje, 
s katerim parlament sprejme ali zavrne pred-
loge. To, ali so predlogi sprejeti ali zavrnjeni, 
opredili uspešnost dela odbora na seji.

Moja vloga pri debati je bila odgovarjanje 
na vprašanja, ki so jih postavili delegati preo-
stalih odborov. Prav ta minuta javnega govora 
je bila pozročitelj vsega stresa in bolečine v 
trebuhu, ki sta takoj po opravljeni nalogi v tre-
nutku izpuhtela. Nadomestila ju je zaspanost, 
ki je od tistega trenutka naprej zaznamovala 
moj  dan.

Sama sem bila del odbora za razvoj 
(DEVE), ki se je ukvarjal s povezavo evrops-
kega trga s potencialnim trgom revnih držav 
Afrike in bližnjega vzhoda. Da bi vsi člani 
odbora lahko aktivno sodelovali pri generalni 
seji, so bile potrebne priprave. Njih smo bili vsi 
deležni v dveh dneh pred sejo, med pisanjem 
sklepov. Od vsakega posameznika je bilo tudi 
pričakovano, da se o temah seje sam seznani 

pred njenim začetkom. Predlogi sklepov naše-
ga odbora so bili na generalni seji zavrnjeni. 
Zavrnitvi je sledilo naše kratko sovraštvo do 
preostalih odborov,  kar je v tistem trenutku 
našo skupino še bolj povezalo kot ekipo in za-
gotovilo še učinkovitejše sodelovanje v preos-
tanku seje. To se je izkazalo za zelo dobro, saj 
je medsebojno sodelovanje in pomoč ključen 
del dobrih napadalnih govorov in izvirnih 
vprašanj. 

Razen zaključne generalne seje sta se v 
tistem dnevu zgodile le še dve omembe vred-
ni stvari. Kosilo in slovo od novopridobljenih 
prijateljev. Ker je kosilo na splošno lepa za-
deva, s katero se soočamo vsak dan, kaj več o 
njem ne bom govorila.  Slovesa pa so ponava-
di kar žalostna. A v našem primeru slednje ni 
držalo, saj smo vsi vedeli, da se bomo še kdaj 
videli. Mogoče kot delegati na prihodnjih se-
jah, mogoče pa na kakšni veliki ulici evrops-
kega velemesta kot uspešni »resni« odrasli, ki 
so se svoj čas v srednji šoli zanimali za politiko. 
Tak občutek sem imela tisto nedeljo, ko sem 
zaspano po Čopovi odpeketala domov. Tak 
občutek imam še vedno. Mogoče pa bo vse to 
res. 

Lara Zupan

slika: annie zhao
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Konec drugega tisočletja se je v New Yorku 
na tako imenovanem »vrhunskem srečanju ti-
sočletja« zbralo 160 voditeljev držav, med dru-
gimi tudi takratni predsednik Slovenije Milan 
Kučan. Namen tega tridnevnega srečanja je bil 
diskurz o vlogi Organizacije združenih naro-
dov (OZN) na začetku 21. stoletja, na katerem 
bi se države dogovorile o skupnem reševanju 
najbolj perečih težav našega časa. Podpisana 
deklaracija je imela namen reducirati eks-
tremno revščino in lakoto, doseči univerzalno 
osnovno izobrazbo, promovirati spolno ena-
kovrednost, zmanjšati smrtnost otrok, se bor-
iti proti epidemičnim boleznim manj razvitih 
držav, zagotoviti trajnost okolja in ustvariti 
globalno partnerstvo za razvoj. Vsi te cilji so 
bili zastavljeni do konca letošnjega leta.

Vsi se zavedamo, da cilji srečanja še zdaleč 
niso bili doseženi, čeprav imamo sredstev za 
popolno izničenje globalne revščine vsaj teo-
retično dovolj. A revščine ne smemo razume-
ti zgolj s strani ekonomske in kapitalistične 
ureditve ali le kot nekaj samoumevnega, na 
kar nimamo neposrednega vpliva. Na zadnje 
je opozorila že dr. Sabine Alkire (OPHI, Ox-
ford Poverty and Human Development Ini-
tiative): „Revne osebe ne smemo dojemati kot 
objekt, temveč kot subjekt.“ Morda smo post-
ali preveč nasičeni z akumulacijo informacij  
množičnih medijev in kapitalističnega teror-
izma ter ignorantski do ekstremne revščine 
ali pa celo do revščine med nami. Zaradi pop-

ularizacije in neke vrste idealizacije revščine, 
je naš namen izgubil pomen v socialni druž-
bi kot celoti. Gibanje se je v veliko primerih 
prelevilo v sistem popularne propagande, ki 
se pojavi le ob izbruhu nove bolezni ali pa fo-
tografiji podhranjenega otroka ob sončnem 
zahodu. Pomnimo: podobno smo že storili s 
pojmom feminizma, pred kratkim pa z novo 
propagando Je suis Charlie sprožili val islamo-
fobije in blasfemije.

Veliko izboljšanje na področju deleža 
revščine lahko vidimo v Latinski Ameriki in pa 
v Aziji (Južna Koreja, Kitajska, Vietnam, Indi-
ja). To so dražave dosegle z raznimi rešilnimi 
programi, ki so vključevali stalne dohodke za 
revne, odpravo dolgov, povečanje enakovred-
nosti med spoloma in trajnostni razvojem. 
Za primer Vietnama in Kitajske bi lahko iz-
postavil komunistične ali demokratično so-
cialistične ukrepe, ki jih zaradi stigmatizacije 
Evropa in Amerika radi označujeta za sporne 
ali celo radikalne. Kljub velikemu napredku pa 
delež revnih ostaja visok. Statistično gledano 
je do danes 66 držav že doseglo potreben stan-
dard, 12 jih bo uspelo do konca leta 2015, 7 jih 
bo malo pod mejo, četrtini pa ne bo uspelo. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da je kar 28 držav v 
zadnjih letih padlo še nižje pod prag revščine 
(Madagaskar). Ob zadnjem podatku se nam 
lahko postavi vprašanje, kako je bil lahko 
potek, kljub enakim sprejetim ukrepom za 
redukcijo revščine, tako različen. Odgovor je 

pravzaprav preprost. S problematiko revščine 
se ne moremo ukvarjati na globalni ravni, ki je 
odvisna le od Svetovne banke in kapitala dveh 
velesil, saj iz slabo razvitih držav kljub vsemu 
še naprej zaradi zadolžitev prejemajo sredstva 
iz državnega proračuna ter te države obravna-
vajo kot nekakšno periferijo; revščine tako 
morda ne more rešiti fenomen globalizacije – 
z njo se je potrebno spoprijeti na lokalni ravni. 
Mednarodni ukrepi, ki zapovedujejo t.i. „poli-
tiko zategovanja pasu“ tako niso standardi-
zirani za posamezne države in namesto gospo-
darskega napredka prinašajo še večjo revščino. 
Kljub pomoči s strani neprofitnih organizacij 
in državnih institucij pa se moramo spoprije-
ti tudi s težavnostjo skorumpirane politike in 
elit, ki pomoč pogosto zlorabljajo v svoj do-
brobit. Na to lahko gledamo podobno kot Erik 
Solheim (bivši norveški minister za okolje), ki 
za neenakopravno porazdelitev kapitala krivi 
predvsem politiko in elito posameznih držav; 
za edino idealno in očitno uspešno rešitev pa 
označi komunizem, ki bi odpravil elito in lju-
dem zagotovil potreben življenjski dohodek. 
Seveda v trenutni ureditvi obstoja elit ni zan-
ikati. (Verjetno bi ga težko tudi v komunizmu, 
preprosto zaradi človekove narave.) Prim-
er problematike elit in državnikov v Afriki 
omenja udi Jamie Drummond (izvršni direk-
tor dobrodelne organizacije ONE), ki s svojo 
organizacijo prinaša sredstva neposredno k 
določenim plemenom in vasem, kjer gradijo 

Dolga pot od revščine do rešitve
Luka Volk
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potrebno infrastrukturo in jim nudijo oskrbo; 
ugotovil je namreč, da se je velik del sredstev, ki 
so ga prej posredovali državnikom, v procesu 
porazgubil. Potrebno je seveda omeniti tudi, 
da je velik del Afrike zaradi zemeljskih plinov 
in nafte namrečverjetno najbolj premožen del 
Zemlje Seveda državljani sami od tega nimajo 
nič, saj vsa sredstva ponavadi pridejo v roke 
državnikov in mednarodnih korporacij. Jamie 
je med drugim prav tako pobudnik ideje, da bi 
v Angliji večji delež državnega davka posveti-
li tako lokalnim, kot globalnim žrtvam 
revščine. Delež denarja, ki ga namenimo 
orožju, vojnam in gradnji nepotrebne 
infrastrukture (ter tajkunom), bi lahko 
tako raje preusmerili revnim po svetu, 
da bi normalno zaživeli že samo s 5% 
kapitala globalne ekonomije. Vladne in-
stitucije odgovornost in skrb za nerazvite 
države in področja, ki trpijo revščino, raje 
prelagajo na nevladne in neprofitne orga-
nizacije. Omeniti pa moramo tudi, da EU 
še danes črpa zgodovinski davek po vseh 
bivših koloniziranih ozemljih in jih preko 
dolgov še bolj siromaši. Morda je omembe 
vredno, da enako počne tudi na ozemlju 
Bližnjega vzhoda, v islamskih državah. Amer-
ika po drugi strani z ilegalnimi tovarnami 
multinacionalk po nerazvitem svetu nadaljuje 
pohod elit in nadaljevanje suženjskega siste-
ma, kar neposredno vpliva tudi na ameriške 
državljane. Kljub vsemu pa absolutna revšči-
na ni le posledica finančnega pomanjkanja, 
ampak kršenja osnovnih človekovih pravic, 
ker država državljanom ne zagotovi urejene 
geografske in socialne mobilnosti, strehe nad 

glavo, izobraževalnega sistema, pitne vode 
in hrane. Tu bi spomnil predvsem na besede 
Priyanthi Fernando (CEPA, Centre for Pov-
erty Analysis), ki za glavnega povzročitelja 
revščine označi slabo lokalno ureditev, ki 
mladim ne omogoča izobrazbe, le-ta pa je 
poglavitnega pomena za uspešno udejstvo-
vanje v sodobnem svetu. Za odpravo popolne 
revščine, bi država namreč morala omogočiti 
popolno transparentnost njenega dela, morala 
bi biti predana javnemu dobremu in upošteva-

ti človekove pravice. Seveda pa je breme tudi 
na nas, ki moramo omenjeni instituciji nuditi 
kapaciteto države, ki je pripravljena pomaga-
ti. Da bi prišli do popolne redukcije revščine, 
bi morali popolnoma spremeniti mentalite-
to družbe, ki stalno hlasta po nečem novem, 
boljšem. Ostaja namreč dejstvo, da mora biti 
nekdo reven, da je drug lahko bogat. Nekako 
nam je uspelo pripeljati demokracijo, liber-
alizem in kapitalizem do tega, da smo danes 

žrtve lastnega „enakopravnega“ sistema. Rešili 
bi se lahko le, če bi ohranili tradicionalni ka-
pitalizem v socialni državi in odpravili vojne, 
ljudem pa omogočili izobrazbo in osnovne 
potrebe ter geografsko in socialno mobilnost. 
Ob odpravi kapitalističnega pohlepa bi morda 
prišli tudi do učinkovitejših rešitev globalnega 
segrevanja.

Za program uspešnih postopkov boja pro-
ti revščini bi lahko omenili odpravo dolgov, ki 
so jo pred kratkim realizirali na Hrvaškem, v 

Makedoniji, na Islandiji pa celo odpisali 
stanovanjske kredite v višini do 24 tisoč 
evrov na gospodinjstvo. Priljubljni amer-
iški predsednik Richard Nixon je za čas 
svojega mandata prav tako želel uveljaviti 
redni minimalni dohodek na državljana, 
vendar je naletel na hud odpor s strani 
premožnejših. Prišlo je tudi do obtožb, 
da je to ljudi polenilo in da je prišlo do 
zmanjšanja deleža zaposlenih. Kasneje 
se je izkazalo, da so zaradi omogočene-
ga standarda ljudje le dlje ostajali v izo-
braževalnih ustanovah. V mesecu juniju 
je Združena levica, kljub mnogim teža-
vam s preprečitvijo obravnave predloga 

v državnem zboru, uspešno sprožila pripavo 
paketa za pomoč socialno najšibkejšim, ki bo 
vključeval odpis dolgov, rešitve na področju 
deložacij in ureditev problematike zaračuna-
vanja stroškov.

absolutna revščina ni 
le posledica finančne-
ga pomanjkanja, ampak 
kršenja osnovnih člove-

kovih pravic
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Vstane še pred sončnim vzhodom ter se 
po hitri hladni prhi odpravi na tržnico po 
sveže paradižnike in četrtino buče. Sprehod 
po svetlo sivih bleščečih ulicah, poškropljen-
imi s temnimi madeži žvečilk. Tako lep 
sončen dan, daleč stran odsezone poplav, rav-
no prav pihlja prijeten hladen vetrc … Vsa 
idila odpluje navzdol po greznici, ko se na pot 
postavi črna žival gnusa. Sikajoče izteguje svo-
je skrivenčene prste in z dolgimi kremplji riše 
ureznine v tkanino, v lase, skratka svoj pečat 
pusti povsod. Neizbežno živi na vsakem kor-
aku množičen morilec, vsem na očeh se spre-
haja očiten krivec, ki pa je, kakor marsikdo na 
poziciji moči, v naši družbi nedotakljiv. 

Morilec je bil včasih tudi ekshibicionist, 
ki je brezsramno ciljal na moške, ženske in 
otroke. Izkoriščal je vojne, gospodarske krize, 
nacionalni ponos. Nič ni bilo sveto. Svet se je 
odzval, kar naenkrat se je zbudil iz skupinske-
ga tripa in se začel zavedati strupa, ki ga vnaša 
v svoje telo ter se odzval s socialno izključit-
vijo. Morilca je zaprl v zadnjo temno sobo v 
kleti skupaj z inkvizicijo in suženjstvom, a pri 
tem je bil nadvse nepreviden, saj so morilčeve 
lovke spolzele skozi rešetke in se še naprej 
ovijale mnogih. Njegov vpliv se resda man-
jša, sedaj je že splošno znano, da so se mu v 

Sloveniji po robu postavili tudi gostinci in vse 
javne ustanove ter njegovo prisotnost družno 
zavrnili. Z ranjenim ponosom je speča bomba 
sodobne družbe na dolgem pohodu v grob. 
Vendar se še vedno trudi, da bi odšla z veli-
kim bumom in s seboj vzela čim več ljudi. To 
si vsekakor lahko privošči, saj je občasni greh 
mnogih, ki pa tega pod nobenim pogojem ne 
bi želeli priznati.

Včasih je življenje res težko, stres in napor 
presegata meje in človek si ne more pomagati 
drugače, kot da se prepusti objemu črne živa-
li. Prevevajo ga njeni ogabni sajasti poljubi, ki 
kljub svoji smrtonosnosti tako zelo godijo in 
sežejo čisto do dna, prevejejo celo telo in mis-
li. Kadar je hudo, pošast čaka v temnem kotu 
kakor zvest pes čuvaj, kakor angel - namestnik 
smrti. Treba je povabiti rablje, da bodo kričali 
na grešnike in vanje metali sekire, očitno je, da 
sami ne morejo umoriti te kuge, ki se vedno 
razpase. Čeprav ne gre za epidemijo, se v nebo 
dviga siv oblak, ki bo s toplo puhasto odejo 
zadušil vse.

“Kako bi bil naš svet prijeten, 
kako bi nam bilo lepo, 
kako drugače bi živeli, 
ko bi kadilcev ne bilo.”

Oprosti, imaš slučajno ogenj?

Svetlana Makarovič, Prekleti kadici, Aleph, 2001

Jaka Smerkolj
slika: maj zalaznik novak



37

Na hitro povzemimo vse, kar se dogaja z 
današnjo mladino. Nihilizem, pasivnost, apa-
tija. Zdi se, da se je naša generacija odcepila 
od preostanka sveta in se preselila v virtualni 
makrokozmos, kjer živimo življenja mladih, 
kakršna bi morala biti. Ustvarjalna, kreativna, 
celo družbenokritična. V prestopu na realna 
tla pa pride do stereotipne napake 404, stvar ne 
obstaja. Virtualna resničnost je namreč varna, 
tam lahko kričiš, a si še vedno preglašen, hkra-
ti vsaka napaka (čeprav je strah, da  bo v tvoji 
prihodnosti ponovno odkrita, prisoten) pa hi-
tro izpuhti v neskončnem toku informacij. Ta 
pobeg se je zgodil subtilno. Mladi smo svoje 
življenje premaknili v noč, skriti v temi smo 
nedotakljivi. Pospremljeno s tem je tudi dejst-
vo, da v resničnem skoraj nikoli ne govorimo, 
utapljamo se v glasni glasbi ter raznih uspav-
alih ali poživilih, ki nas porinejo v ekstatično 
stanje. Ne glede na to kateri pregreho se vda-
jamo, ne gre zanikati, da v tem stanju nismo 
sposobni funkcionirati. V virtualnem pa se 
vsi odevamo v slepečo belino tenkih ekran-
ov, tam se ni treba skrivati, saj tam nikoli ne 
izstopaš oziroma, kar izstopa, v resnici nisi ti. 
Čez svoje življenje potegneš fotografski filter, 
obarvaš ga, kakor želiš, si, kakršen si želiš biti. 
Seveda ne moremo govoriti o neki absolutni 

dualnosti, saj se naša nesposobnost izražanja 
misli kaže tudi v tem, da emocije sporočamo 
s črno-belo, replike pa pošiljamo v svet s 140 
znaki ali manj. 

Nekaj je hudo narobe z nami, saj nismo 
sposobni komunicirati v živo, veliko lažje je 
stvari videti črne na belem, kakor jih povedati 
v obraz. To je strah, strah pred prihodnostjo, 
strah pred sprejemanjem odločitev. Pred-
postavka, da smo na medmrežju varni, je tista, 
ki nas bo na koncu pokopala. Živi se v real-
nem svetu, ukoreninjenim v zemljo, ne pa v 
navideznem, pripetem na oblake. 

Delali bomo napake, mnogo njih, a 
odpuščeno nam bo, če jih ne bomo poskuša-
li skriti, temveč si bomo priznali, da nismo 
popolni in so naša življenja veliko bolj bar-
vita kakor sepia, valencia,  retro. V trenutku, 
ko bomo živeli življenje in ne le sanj, bomo 
lahko kaj spremenili in nosili posledice spre-
memb.Žal smo zaenkrat bolj zaskrbljeni nad 
všečkanostjo naših virtualnih podob kakor 
nad všečnostjo sveta. Vse lahko ostane črno 
na belem, ampak vedeti je treba, da gre vedno 
lahko na slabše, boljše pa samo po sebi ne bo 
nikoli.

Od sedaj sta dva

Jaka Smerkolj
slika: eva
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Baje na mladih svet stoji. Mi smo tisti, ki 
bomo izboljšali svet, odpravili krivice, končali 
vojne, vsem omogočili človeka vredno življen-
je in ustvarili pošteno, pravično družbo. To 
nam bo uspelo z novimi, drugačnimi idejami, 
na način, na katerega do takrat še nihče ne bo 
pomislil. Z inovativnostjo in kreativnostjo, ki 
ju šolski sistem prevečkrat ubija. Danes v gim-
nazijah niso najbolj uspešni pametni, ampak 
pridni. Šolski sistem spodbuja in nagrajuje 
pridnost, ne pameti. Kakšen dijak je najbolj 
zaželen in uspešen? Predvsem ubogljiv in 
delaven. Naredi to, kar mu reče profesor, ne da 
bi premislil o smiselnosti in potrebnosti svo-

jega početja. Ne razmišlja preveč samosvoje; 
potrudi se za šolsko rabo, naredi vse, kar od 
njega zahteva predmetnik, vendar mu ob tem 
ostane bolj malo časa za kaj drugega. Nagraju-
jemo sledenje vzorcu in ustaljenim praksam, 
marljivost, prilagajanje že obstoječemu. Gre za 
golo vzdrževanje sistema, v katerem se novo, 
morda boljše utopi v starem.

Za dosego večine ciljev se je treba potru-
diti. Nočem promovirati lenobe, odlašanja in 
vdajanja v usodo. Seveda ne mislim, da sta 
delo in trud nekaj slabega, prav tako pridnost 
in pamet nista izključujoči se lastnosti. Na-
jbolje se godi tistim, ki so sposobni in delovni; 

vendar se vse preveč nadarjenih, razmišljujo-
čih mladih zavestno odloči, da se trud, aktiv-
nost in individualnost preprosto ne splačajo. 
Prilagodijo se in svoje sposobnosti usmerijo v 
reprodukcijo podatkov, glavno stvar, ki jo od 
njih zahteva šola. Splošna razgledanost je seve-
da pomembna, vendar gre učni načrt pogos-
to v smešne detajle, katerih golo ponavljanje 
brez razumevanja in umeščanja v kontekst, do 
katerih ponavadi žal razen na dijakovo lastno 
pest ne pride, je nesmiselno. 

Lastno razmišljanje, originalnost, iskanje 
novih poti težko prodrejo v naš šolski sistem. 
Ta kreativnost, voljo do dejavnosti in željo po 

pridnost  
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pamet
znanju pogosto celo ubija, namesto da bi jih 
spodbujal. Originalne ideje niso sprejemljive. 
Posledica je, da uničujemo mlade, razmišlju-
joče ljudi, saj jim šola, ki naj bi mladim dajala 
priložnost, da se razvijajo in dosežejo kar na-
jveč, sporoča: samo brez lastnih idej! Dijaki 
spoznajo, da bodo v šoli največ dosegli z de-
lom, ki ga sestavlja zgolj mehansko ponavl-
janje že znanega; drugačne, samosvoje ideje, 
individualnost in aktivnost se ne obrestujejo 
in so torej brezupne in nesmiselne. Redki se 
temu zavestno uprejo, večina se prepusti toku. 
Tako sposobni, angažirani dijaki končajo kot 
resignirani zagrenjenci z zapravljenim živl-

jenjem, ki je hkrati tudi zapravljen družbeni 
potencial.

Tak sistem večini ustreza. Profesorji, pa 
tudi avtoritete, s katerimi se srečujemo kas-
neje v življenju, imajo raje pusto povprečje od 
nenavadnih odstopanj (s častnimi izjemami, 
seveda). Tudi večina dijakov se raje pifla ve-
likanske količine podatkov, ker je to pač laž-
je od dejanskega razmišljanja, lastnih dejanj, 
samostojnosti in akcije, ki jih šola ne zahteva, 
in se jih zato le redki lotijo. Ker večina v tem 
začaranem krogu funkcionira, bo zelo težko 
kaj spremeniti. Vendar bi se morali potruditi. 
Dijaki in z njimi celotna družba, katere nos-

ilci nekoč bodo, bi ogromno profitirali, če bi 
se angažirali in začeli misliti s svojo glavo. To 
je v veliki meri odločitev vsakega posamezni-
ka, vendar tudi sistem lahko naredi veliko 
– morda z bolj interdisciplinarnim poukom, 
ki sili v ustvarjanje povezav in širša obzorja, 
morda z bolj holističnim pristopom k učen-
ju, ki poudarja razumevanje celote namesto 
poznavanja detajlov, morda z večjo avtonomi-
jo posameznih šol … Možnosti in idej za iz-
boljšavo ne manjka. Izvedba je druga stvar. 

Alex Tadel

slika: annie zhao
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Novi dijak:
ščepec ustvarjalnosti
čajna žlička kritike
veliko vsega
malo ničesar

rok uporabe po želji
hraniti na primerni temperaturi in izven dosega...

risba: ema kobal
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risba: tisa neža herlec
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STAND YOUR GROUND 
(SHOOT FIRST)*

Veronika Cukrov

Zimmerman med klicem policiji takoj 
po uboju Trayvona Martina: "Fucking punks, 
these assholes always get away."[1] (v prevodu: 
Jebeni pankerji, te riti se vedno zmažejo.)

Mark O’Mara je kot Zimmermanov odvet-
nik proti koncu sojenja teatralno prosil poro-
to za štiriminutno tišino. Ko so odmolčali, je  
dejal “toliko časa je imel Treyvon, da bi odšel 
domov,” in s tem dal vedeti, da si je očitno želel 
smrti. A prav v tovrstnem manipulativnem di-
skurzu leži bistvo sporne floridska zakonodaje 
iz leta 2005, o kateri imam namen pisati v tem 
prispevk. Ta zakonodaja vsebuje obilo možno-
sti za prikrojevanje resnice in posledično ma-
nipulacije s poroto. Kot je dejal odvetnik in 
novinar Jami Floyd: na samem kraju zločina 
sta bili le dve osebi, Treyvon in George Zim-
merman, in ena izmed njiju je mrtva[2].

Čeprav  floridsko zakonodajo, ki temelji 
na načelu  “stand your ground”, uporabljajo 

že  deset let, ostaja kontroverzna in povsem 
narobe razumljena. Res je, da ne ustvarja nove 
oblike “potrdilne” obrambe. Princip, na kate-
rem temelji, je, da sme posameznik uporabiti 
smrtno nevarno silo v samoobrambi, če on ali 
ona utemeljeno verjame (gre torej za subjektiv-
no-objektivno pojmovanje ogroženosti), da je 
tovrstna sila nujna za preprečitev sočasne sm-
rti oziroma hude telesne poškodbe. Tovrsten 
zakon na  Floridi velja že več kot stoletje[3], 
“Stand your ground” pa kljub temu razširja 
polje ugovora samoobrambe z vzpostavitvi-
jo splošnega pravila “ni dolžnosti do umika 
(no duty to retreat)”, po katerem ni potrebno 
iskati bolj ugodnega načina rešitve konflikta, 
denimo v begu ali v odstopu od konfliktne 
situacije. Slovenski kazenski zakonik, deni-
mo, v tovrstnih situacijah sprejema institut 
silobrana, pri katerem mora biti obramba nu-
jna in sorazmerna z napadom, kar preprečuje 

motiv “kaznovanja” storilca prvotnega napa-
da z obrambo ter zagotavlja predvsem mo-
tiv “odvrnitve napada”. Na Floridi se jim ta 
pomislek očitno ni zdel dovolj relevanten.

 Jedro problema, ki ga tovrstna ureditev 
povzroča, je postalo ameriški in svetovni jav-
nosti najbolj znano v že omenjenem primeru 
Georga Zimmermana. Njegova pripoved na 
sodišču je zvenela izrazito rasistično.  George 
Zimmerman je bil leta 2005 obtožen in kasne-
je oproščen obtožbe za second-degree murder 
(umor druge stopnje), ker je mladoletnega, 
temnopoltega in neoboroženega Trayvona 
Martina ustrelil, ko se je ta vračal iz trgovine. 
Pot  ga je vodila mimo mesta, kjer je Zimmer-
man opravljal komunalno stražo, tam naj bi se 
“sprla”. Končalo se je s Trayvonovo smrtjo.

Tako kot v drugih spornih primerih je ob-
toženega oprostila porota. Tu je treba poudar-
iti, da tovrstna zakonodaja  še toliko slabše 
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deluje v porotnem sistemu. Porota kot institut 
naj bi prvotno imela legitimen družbeni cilj[4], 
saj naj bi zagotavljala, da posameznike presoja 
oziroma obsoja neke vrste kolektivna oziroma 
vsaj prevladujoča družbena morala. Tako naj 
bi preprečili sodniško, morda celo zakonoda-
jalčevo samovoljo. Preprečili naj bi surovost 
abstraktnih, neobčutljivih pravnih pravil, jih 
korigirali z družbenim občutkom za pravo in 
pravičnost in se tako izognili  “skorumpira-
nosti”, ki naj bi jo povzročala   indoktrinacija 
pravnikov med njihovem šolanjem. Smoter je 
torej tudi v tem, da naj imajo posamezniki iz 
družbe nadzor nad njenim kazenskopravnim 
sistemom, saj naj bi se z laizacijo tega one-
mogočile njegove zlorabe.

Osebno me pri porotnem sistemu najbolj 
zmoti prav dejstvo, da podobno kot referen-
dum o človekovih pravicah (ki je po naši us-
tavi sicer prepovedan) omogoča večini (večini 

zato, ker je pri vsakem izbiranju porote seve-
da večja možnost, da so izbrani predstavniki 
večine, že po merilih gole statistike in načina 
izbire; v primeru Zimmermana je bila poro-
ta sestavljena iz petih belopoltih žensk ter ene 
Latinoameričanke)[5]), da odloča o pravicah 
manjšine, kar je ne samo grozljivo, temveč 
gre za nedopustno nazadovanje razvoja prava 
ter odpoved varovanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Vse zgolj v imenu varo-
vanja pravnega občutka povprečnega državl-
jana, to je povprečnega Američana. Če damo 
pravni občutek povprečnega Američana, ki 
seveda rojeva družbeno spoštovanje do prava, 
na tehtnico s pravičnostjo, po mojem mnen-
ju pravičnost vedno pretehta. A ne v ZDA. V 
ZDA je prevladalo paradoksalno mišljenje, da 
sta pravičnost in pravni občutek povprečnega 
Američana istovetna, kar morda izhaja iz že 
stereotipne in deloma žaljive predpostavke 

globoke prepričanosti dotičnega naroda o 
lastni superiornosti.

Celo znani harvardski intelektualec Alan 
Dershowitz je v primeru Država proti Zim-
mermanu pritrdil odločitvi porote. Porota je 
Zimmermana oprostila, najverjetneje že zara-
di dejstva, da so (kar seveda je funkcija porote) 
empatično ugotovili, da bi se sami ob pogledu 
na temnopoltega mladeniča pozno ponoči 
tudi počutili ogroženo, kar je primer naza-
dovanja prava v imenu spoštovanja trenutnih 
družbenih vrednot par excellence. Poleg tega 
poroti svoje obrazložitve za razliko od  sodni-
ka, denimo v našem sistemu, ni treba obrazlo-
žiti oziroma tega celo ne sme storiti, kar  rojeva 
rasizem, ki mu niti ni potrebno biti prikrit, saj 
nihče  ne zahteva, da bi ga razkrili.

Seveda je celoten koncept pravila “stand 
your ground” izrazito povezan z razvpitimi 
property rights (lastninskimi pravicami), ki 

slika: annie zhao
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[9] Ibidem.
[10] Jonsson, Patrik (August 6, 2013). “Racial bias and ‘stand your ground’ laws: what the data show”. Christian Science Monitor. Retrieved May 3, 2014.

so prava svetinja ameriških človekovih 
pravic. Zastrašujoče  je dejstvo, da se je zade-
va razrasla in velja tudi v  primerih, ko posa-
meznik ni na svojem zemljišču. Za tovrsten 
primer je šlo celo v že omenjenem prime-
ru Država proti Zimmermanu, prav tako v 
nekem drugem zloveščem primeru, v katerem 
je  (temnopolti seveda) posameznik sedel v 
kinu in pisal sms sporočilo hčerki, ki je bila v 
šoli. Upokojeni policist za njim se je razburil, 
da ga moti svetel zaslon, zaradi česar sta se 
sprla. Prvi je drugemu vrgel v obraz pest ko-
kic, drugi  ga je ustrelil v prsi; umrl je na kraju 
samem. Do sojenja upokojenemu policistu 
sploh ni prišlo, saj naj bi bile možnosti, da bi 
ga obsodili,  neznatne[6].

Tudi kriminalitetna statistika kaže grozl-
jivo sliko. V zveznih državah ZDA, v katerih 

je tovrstna doktrina zakonsko uveljavljena, je 
belopoltemu obtožencu, ki  je ustrelil temnop-
oltega - in se skliceval na to zakonodajo - us-
pelo poroto prepričati  v sedemnajstih odstot-
kih; ko je bilo obratno in je temnopolti ustrelil 
belca, pa le v enem odstotku[7]. Na Floridi se 
je število "upravičljivih ubojev"  od uvedbe za-
kona, na podlagi katerega je bil Zimmerman 
oproščen, povečalo za osem odstotkov, kar 
pomeni dodatnih 600 upravičenih ubojev  od 
leta 2005, ko je zakon stopil v veljavo[8])[9].

Čeprav je res, da v primeru Georga Zim-
mermana de iure ni šlo za primer "stand your 
ground", saj ta ni uveljavljal oz. se je odpovedal 
pravici do immunity hearinga (po katerem bi 
v skladu s pravno tradicijo  common law  la-
hko bil oproščen dolžnosti predložiti dokaze 
oziroma izpovedati resnico, vendar nam to še 

ne pove ničesar odločilnega)[10], je pomem-
bno, da se zavedamo, da razvpito policijsko 
nasilje, o katerem je veliko govora v zadnjem 
času, ni edino področje rasne nestrpnosti v 
ZDA, vsaj glede na statistične podatke. Ti so 
pri tako kontroverznih in občutljivih topikah 
po mojem mnenju edini legitimni kazalci.

Tovrstna mentaliteta “občutka ogroženo-
sti ob temnopoltih ljudeh”, ki jo v ameriški 
družbi legitimira vloga porote v njihovem 
sodnem sistemu, krepi že izhodiščno zgreše-
no zakonodajo, torej nelegitimnost tovrstnega 
“silobrana na steroidih”, kakršnega zakonodaja 
"stand your ground" predstavlja in spodbuja 
ter tako legitimira nasilje, ki je v veliko prim-
erih rasno motivirano.
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Kdo ste?
 O, fak, kakšno vprašanje …  Že leta se 

to sprašujemo. Smo mladi ljubljanski bend ... 
Hm, kaj pa če bi nas to na koncu vprašala?

Persons from Porlock so torej mlad lju-
bljanski bend, ki ga bomo podrobneje spozna-
li na naslednjih straneh. Med branjem pri-
poročam poslušanje kakšnega od njihovih 
komadov. V bendu so štirje. Nikolaj Mulej na 
kitari in z vokalom, Jaka Leskovšek na basu, 
Vasja Onič na bobnih in Martin Pavlovec na 
kitari. V tem času so upihnili prvo svečko 
na skupni bendovski torti, mi pa imamo 
priložnost, da spremljamo njihove vedno bolj 
stabilne korake, artikulirane besede in vse, kar 
pritiče zraven. Fantom besede gosto tečejo, za 
intervju sem jih morala prestaviti v knjižni 
jezik in zaradi živega prehitevanja misli morda 
malo urediti.

Kakšna je zgodba za imenom?
Ime je referenca na Samuela Taylorja 

Coleridgea, ki je nekoč na opiju pisal pesem 
Kubla Khan. Celo  je imel v glavi in jo je hotel le 
spraviti na papir. Med pisanjem pa ga je nekdo 
obiskal.  Do trenutka, ko je obiskovalec (kat-
erega identiteta je neznana) odšel, je Coleridge 
preostanek pesmi pozabil. Tega človeka je kas-
neje v svojih esejih poimenoval person from 
Porlock in ta izraz se v literaturi uporablja kot 

aluzija na nekoga, ki zmoti kreativni postopek. 

A se mate za take, ki motite ta kreativni post-
opek?

Ja, definitivno, absolutno. Sami sebi moti-
mo ustaljeno kreativnost.

Ampak hkrati ste kreativni?
ironično To je to. Mi smo paradoks, mi 

poosebljamo nesmisel … Ne, sej ne, pač samo 
ful kul se nam je zdelo, ko smo se spomni-
li tega imena. Nekako smo jemali ustaljeno 
kreativnost kot to, kar je ustaljeno, kar je že 
tam in kar je mainstream. Pa tudi roko na srce, 
na začetku smo se res veliko motili. Dobivali 
smo se na vajah in nismo počeli ničesar. No, 
razen tega, da smo kadili ogromne količine 
gandže (op. p.: marihuana) in džemal (op. p. 
džemati: glasbeno eksperimentirati). V enem 
letu smo naredili le en komad (Forever sun) in 
iz tega vse izhaja. It took forever. 

Kako ste začeli z bendom?
Poznamo se že dolgo časa. Enkrat pa se 

je zgodilo, da smo vsi skupaj pristali v Parku 
Zvezda in malo zadžemali. Hitro smo se na-
konektal, všeč nam je bilo, kaj so ostali delali  
na inštrumentih in smo rekli: NAREKOVAJ 
SPODAJ Dejmo narest bend.” Kar tako - iz 
prve. Da je ideja dozorela, je trajalo še kakšno 

leto. Začeli smo kot trio – dve kitari in bob-
ni. Kot rečeno, smo bolj malo delali in hkra-
ti iskali basista. No, nismo ga ravno aktivno 
iskali, ampak smo upali, da se bo kakšen kar 
pojavil. In Jaka je tako enkrat prišel do nas in 
rekel, da bi rad poskusil igrati bas. Rekli smo 
mu, naj pride nazaj, ko bo znal. Kupil si je bas 
in se naučil, imeli smo skupne vaje in zadeva je 
nekako klapala - karakterno in glasbeno. “Do-
brodošel v bendu, zdej loh še ti prispevaš keš za 
plac.” Naše vaje so bile kot odmor od življenja. 
Prišel si tja, dal si ven tisto, kar se ti je čez dan 
nabralo, in se podružil s prijatelji.

Kako pa je z denarjem? A je imeti bend velik 
strošek?

Ja ... Najprej je strošek nabava in vzdrževan-
je opreme. ( Vasko: Meni je činela počila in sem 
končno novo kupil, zdaj pa je počila še druga 
…) Sicer pa nismo spoznali še nobenega ben-
da, ki bi imel na špilu čisto vso opremo, ki bi 
jo rabil. Nikoli pa si ni problem sposoditi ka-
kšnega kosa od drugih bendov. Sej to je to - 
oprema je draga in nikoli ne boš imel vse, ki 
bi jo hotel imeti. Treba se je tudi prevažati do 
koncertov in plačevati plac … Na vsakem vo-
galu te čaka neki strošek, ti pa si ubogi mladi 
glasbenik brez denarja. Pred kratkim smo do-
bili še kazen za kaljenje nočnega reda in miru. 
Se nam je uspelo zasmiliti policajem, ker smo 

PERSONS FROM PORLOCK
Tisa Neža Herlec

Neki četrtkov večer, najvišje nadstropje Kersnikove 4
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VASKO

Včasih igra pokemone na 
telefonu.
Noče se obrit.
Ves čas govori šatro. 
Je intenzivni zbiralec praznih 
škatlic cigaret, vrečk tobakov 
in podstavkov za pivo.
Prišel bo na svoj pogreb.

MARTIN

Vozi barko po Ljubljanici.
Domačo telefonsko številko 
ima shranjeno pod Aus-
chwitz.
Pozabil bo na svoj pogreb.

JAKA

Edini, ki ne zamuja.
Ve , česa noče.
Rad igra igrice.
15 minut prej bo prišel na 
svoj pogreb.

NIKOLAJ

Naredi najboljši sendvič.
Občasno riše stripe. 
Montira turistično oddajo 
na zakotnih TV kanalih ( 
TV Golica). 
Zamudil bo na svoj pogreb. 

slika: timon hozo

risba: tibor bolha
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revni glasbeniki, in so nam dali najmanjšo 
možno kazen …   Načeloma pa bi bilo zelo 
lepo, če bi kdo kaj doniral - sprejemamo pivo, 
keš, delnice, vrednostne papirje, kreditne kar-
tice (s pin kodo) …

Glasbenikov se na splošno ne plačuje do-
bro, še posebej undergrounda v Sloveniji ne. 
Čeprav pravijo, da je v tujini (Ameriki) v bist-
vu še huje. Morda si plačan malo bolje, ampak 
ni te evropske gostoljubnosti. Po malih un-
derground klubih po Evropi se vedno počutiš 
zaželenega. Vse se da zmeniti, dajo ti jesti, piti, 
poskrbijo, da imaš kje prespati … V Ameri-
ki je to drugače: prideš, imaš tonsko vajo, 
odšpilaš in greš domov. Tam je tudi obiskanost 
koncertov bistveno slabša. Tako, da smo v tem 
pogledu lahko kar srečni, da smo Evropejci. 

Vas vleče v tujino?
Definitivno. Vsakega iz več razlogov in 

na različne destinacije. Fina izkušnja je biti na 
turneji, ogromno stvari se ti zgodi. V bistvu 
si s svojo glasbo sponzoriraš počitnice. Malo 
nas vleče, da bi čim prej naredili neko malo 
evropsko turnejo. Prvi korak je snemanje  EP-
jke poleti.  

A niste v intervjuju na RŠ že decembra rekli, 
da lahko plato pričakujemo pomladi, to pa je 
že mimo? 

Je res, malo smo si zmotili kreativni mir, ni 
šlo vse po načrtih. Takrat je bila to taka nero-
jena ideja, zdaj pa je vse malo bolje začrtano. 
Plan je, da se gremo konec junija za nekaj časa 
zapret v studio in posnet neko selekcijo koma-
dov, katerih izbor je za zdaj še v pečici. Bo pa 

kmalu vse znano. Stay tuned! 

Kateri koncerti so vam še posebej ostali v lep-
em spominu?

Najboljše nam je bilo v Gromki (na Me-
telkovi), na FV festivalu, kjer smo bili tretirani 
kot proper glasbeni izvajalci, bolj znani ben-
di, počutili smo se skoraj kot pravi zvezdniki. 
Dobro je bilo tudi na Brdih v klubu Strelišče, 
kjer smo imeli tak manjši skriven koncert, zelo 
intimno vzdušje, v Škofji Loki v Rdeči Ostrigi 
je bilo tudi zakon. 

Nismo imeli nobenega zares slabega kon-
certa. Imeli smo edino takšne, ki niso bili 
toliko uspešni, kot bi želeli. Za to pa seveda 
nismo bili v celoti krivi mi. Večinoma je bil 
problem v slabo ozvočenih prostorih in je to 
posledično vplivalo tudi na nas.

Prijavili smo se tudi na Inmusic in na 
Vičstock, a so nas zavrnili. Niso nas niti spre-
jeli na avdicijo (za Vičstock), kar nas je malce 
šokiralo. Ko vidiš, kakšne bende so sprejeli, 
opaziš, da je nivo postavljen zelo nizko. Večina 
izbranih bendov je takih, ki preigrava le cover-
je komadov drugih. Pač ni tak dogodek, ki bi 
cenil kreativnost. Odziv poslušalcev na coverje 
je res veliko boljši kot na avtorske komade, ki 
jih ne poznajo.  

Ste kdaj igrali coverje?
Ne, nikoli. 

Zanimivo, zdi se, da večina mladih bendov 
začne prav s preigravanjem coverjev, vi ste pa 
začel z džemanjem, kar je popolnoma dru-
gačen pristop do glasbe.

Ja, vsi začenjajo s coverji. To ni bilo nikoli 
v našem interesu, mi smo vedno samo želeli 
igrati svojo glasbo. Na prvem koncertu smo 
recimo dvakrat zaigrali tri različne komade. 
Raje to, kot da bi  igrali coverje. To je blo na 
Vrhniki, v klubu Zakon, točno eno leto nazaj. 
Vse najboljše! (Hvala! Škoda, da nimamo 
keša za torto in svečko …) Dobra stran tega 
prvega koncerta je bila, da smo nastopili zad-
nji. Ljudje so bili že kar pijani in zaklenjeni v 
klub, tako da sploh niso mogli ven. Hoteli so 
še več glasbe in mi smo špilali. Imeli smo se 
odlično in publika tudi. Zdi se nam, da nam je 
prvi koncert dal veliko zagona za delo. Po tem 
smo si pljunili v roke in v šusu naredili tri nove 
komade …

Kje bi radi igrali?
Woodstock v sedemdesetih, v vesolju, 

v breztežnostnem prostoru …  25. avgusta 
bomo igrali na odprtem odru (kar je bila naša 
želja) na festivalu Kunigunda v Velenju. 

Kakšne se vam zdijo priložnosti za mlade 
glasbene ustvarjalce v Sloveniji? 

Država se ne pobriga veliko za to, včasih 
edino podeli kakšno kazen za kaljenje nočne-
ga reda in miru ali pa razpiše kak razpis za par 
placov za bende na leto, ampak je krneki, ker 
moraš ta plac potem itak plačevati. Ljudje pa 
se dobro znajdejo. Nasploh se zdi, da je ben-
dov veliko, natečajev zanje pa tudi ne priman-
jkuje. Povsod je nekje neka kao underground 
scena, kjer imaš priložnost špilat. Zdi se, da 
je slovenska underground scena glede na ve-
likost naše države ogromna in tudi na nivoju. 
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Kapo dol. Nekaj slovenskih bendov hodi po 
evropskih glasbenih festivalih (na hrvaškem 
inmusic-u vsako leto nastopata dva slovens-
ka benda). Nasploh je občutek, da se zadnja 
leta glasbena scena odpira za tujino in v bist-
vu tudi, da tujina prihaja k nam (če za primer 
vzamemo vse te festivale in vedno večja tuja 
imena, ki koncertirajo v našem prostoru). 
Morda je za to deloma zaslužna tudi Kino Šiš-
ka, ki je pomagala razvijati glasbeno sceno, jo 
formirati in definirati do takšne oblike, kakrš-
no poznamo danes. 

Kako se razumete med sabo?
Z veliko ljubezni, v en glas: Ne maramo se, 

sovražimo se … 

Kaj je to kar delate? Hobi?
It's a full time job. V bistvu je hobi, ampak 

je tudi poslanstvo, velika strast, ki predstavlja 
ogromen del naših življenj. Glede na to, da 
ne živimo od tega, je vseeno bolj hobi kot kaj 
drugega. Namesto vrtičkanja, eni ljudje delajo 
parke, modelirajo, kvačkajo …  (haha) A zdaj 
bomo pa hobije naštevali?

Kako s tem, da ste v bendu prispevate k druž-
bi in neki dobrobiti civilizacije?

Delamo hudo musko, da se ti ga lahko čist 
odfuka in potem ti je čisto hudo in se počutiš 
dobro in mi se počutmo dobro, da smo igra-
li. Enkrat mi je nekdo rekel, da vsako jutro 
posluša Forever sun. Dejansko obstajajo taki, 
ki poslušajo naše komade. 

Saj jaz tudi poslušam vaše komade. 

Woooooah, nice! Mi smo mislili, da so ti 
komadi samo tako, nekje zunaj. V bistvu je 
lepo vedeti, da nas ljudje poslušajo. Saj je to je 
tudi fora tega, kar počnemo. Naš doprinos k 
družbi je to, da se nekdo počuti malo bolje, ko 
gre zjutraj nekam in posluša naš komad. Da 
uživa. Mi smo taki upperji.

Za koga pa špilate? Kdo je vaša ciljna pub-
lika?

Zase. In za zadete in pijane šestnajstletnice 
(rečeno v šali, da ne bo pomote). V resnici se 
sploh ne ukvarjamo s ciljno publiko. Nismo 
tak bend, ki bi obratoval na način, da bi si na-
jprej začrtal ciljno publiko in ji potem skušal 
ugoditi. Ne ciljamo na neko določeno subkul-
turo. Pri nas so ciljna publika vsi tisti, ki pride-
jo na koncert in nas poslušajo. Dejansko ne 
špilamo za mase ljudi. Špilamo za tiste, ki ima-
jo radi dobro glasbo.  Na neki način v bistvu 
zadovoljujemo sami sebe, sami sebi ustvarja-
mo hudo musko. Ljudje tudi opazijo, ko igraš 
z užitkom in brez obremenjevanja in pritiska 
neke začrtane ciljne publike. Zato hvala vsem, 
ki prihajate na naše koncerte. Ful ste carji.

Kako delate komade?
Nikolaj: V glavnem jih kar jaz pišem, vsaj 

do neke mere. Na vajah jih potem skupaj 
dodelamo, naredimo aranžmaje in izdžema-
mo kakšen del. Včasih lahko komad zelo hi-
tro nastane, lahko pa traja mesece. Enkrat se 
odločim, da bom naredil komad, drugič pa 
pridejo sami od sebe – iz dolgčasa ali pa se mi 
začne peti neka melodija, ki ima potencial, da

bi jo razvili v komad.

O čem so komadi?
Hm, težko vprašanje, ne vem. Zdaj bo to 

izpadlo zelo osladno … So o življenju, o nekih 
občutkih. Besedila so v bistvu vedno zelo ne-
specifična. Ni tako, da bi govorila o nekem 
določenem konceptu, človeku ali stvari. Be-
sede včasih niso izbrane pomensko, ampak 
so izbrane glede na to, kako zvočno pašejo v 
komad, kakšen ritem imajo, take stvari … Itak 
pa damo čez vokal veliko reverba in se besedil 
zares ne razloči. Zato ljudje večkrat sprašujejo, 
kakšna so besedila.

Imate kakšne glasbene izkušnje od prej?
Vsi smo hodili v glasbeno šolo, tako da 

imamo neko res osnovno glasbeno podlago. 
Kakšnih blaznih izkušenj nismo imeli, nihče 
prej ni bil član kakšnega drugega benda. 

Kako bi se žanrsko opredelili?
Post-lo-fi-pre-industrial-psihedelični-rock-

new-age-pop…
V bistvu se ne maramo žanrsko opre-

deljevati. Kot vidiš, vedno postanemo čisto 
sarkastični in začnemo kr neki nabijat. Bolj 
smiselno je, da te ljudje, ki poslušajo tvojo 
glasbo, žanrsko opredeljo. Vedno pa pristane-
mo na neki veji psihedelije. 

Naj se za konec vrnemo k prvemu vprašanju. 
Kdo ste? 

No, zdaj smo se že malo naučili o sebi. Še 
vedno ne vemo, kdo smo. Smo samo štirje 
ljudje, ki nimajo boljšega za početi,  kakor de-
lati musko. In radi jo delamo.
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Ko gledaš gledališko predstavo, na odru vidiš igralce. Tvoj pogled krasi tudi scena, ki je zelo natančno razporejena po odru. Ob ogledu pred-
stave se občinstvu razkrije popolno zložena sestavljanka. Na natančno razporejeno igralno polje - oder so postavljene figure - igralci, vsaka obleče-
na primerno in hkrati usklajeno z drugimi. Vse je premišljeno, vsi koščki se ujemajo, vsak na svojem mestu in nikakor ne bi moglo biti drugače. 
Vsi imamo tistega prijatelja, ki jih rad sestavlja. No, vsaj midve ga imava. V gledališču je ta prijatelj dramaturg. Dramska igra je za dramaturga 
ogromna 10000x10000 sestavljanka. Sestavlja jo, še preden se igri pridružijo režiser, scenarist, kostumograf ter vsi ostali igralci. Vsak košček do-
bro pozna in zanj ve, kam sodi. Odločili sva se, da povabiva eno izmed dramaturginj Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL-ja), da se ob kavi 
pogovorimo o postopku sestavljanja gledališke sestavljanke.

Eva Mahkovic je dramaturginja, rojena v Ljubljani leta 1986. Šolanje je končala na AGRFT-ju, vzporedno pa je tudi študirala medjezikovno 
posredovanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno dela v ljubljanskem Mestnem gledališču. Čeprav je zelo mlada, je že prisost-
vovala pri ustvarjanju mnogih gledaliških predstav. Teh je tako veliko, da jih bi bilo nesmiselno naštevati. Vseeno bi jih radi izpostavili nekaj, za 
katere ste verjetno že slišali: Cafe Dada (2013, MGL), Dobri človek iz Sečuna (2015, MGL), Nevihta (2011, MGL) ter Iliada (2014, MGL, SGN 
Drama, Cankarjev dom).

eno kavo z mlekom prosim

Ela Puc in Lara Zupan

Intervju z dramaturginjo Evo Mahkovic
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Kdaj si začela zahajat v gledališče?
Redno šele, ko sem začela študirati. Prej v 

gimnaziji samo občasno, ravno toliko, da sem 
proti koncu vedela, da me to zanima.

 
Zakaj si izbrala študij dramaturgije?

Znotraj gledališke umetnosti sem izbrala 
dramaturgijo, saj za režijo nimam tempera-
menta, za igro tudi ne, dramaturgija pa je ne-
kaj, kar tudi ponuja bolj praktično delo v gle-
dališču — delo pri predstavah in pisanje, kar 
me tudi najbolj zanima. Hkrati zaobjema tudi 
veliko teoretičnega dela, kar mi je prav tako 
blizu. Vzporedno sem študirala tudi med-
jezikovno posredovanje na Filozofski fakulte-
ti, tako sem bila nekje vmes med jezikom in 
književnostjo in malo bolj praktičnim delom, 
kar se je združilo v dramaturgiji.

Ali se ti zdi dramaturgija zapostavljen pok-
lic? Se o njem ne govori dovolj?

V zadnjem času se to malo spreminja, tako 
na faksu kot tudi sicer, ampak je še zmeraj 
precej neznan poklic. V primerjavi z ostalimi 
poklici v gledališču, predvsem režiserjem in 
igralcem ter tudi z vsemi ostalimi je najmanj 
znano, kaj dramaturg sploh počne. Najbrž 
zato, ker se z različnimi uprizoritvenimi kon-
teksti tvoje naloge in praktično delovanje 
spreminjajo. Dramaturg deluje v vseh fazah 
in na različnih koncih ustvarjanja predstave, 
nima pa čisto svojega konkretnega izdelka 
(mogoče je to še najbolj urejanje dramskega 
teksta, pa seveda uredniško delo pri gledaliških 
listih ipd.), zato je definiranje takšnega poklica 
pogosto težko. Mislim, da svoje dramaturško 

delo v veliki meri definiraš sam glede na to, 
kakšna oseba si, saj smo dramaturgi med sabo 
zelo različni; nekateri bolj teoretični, drugi 
bolj praktični. Velik vpliv ima, kako sam sebe 
narediš v dramaturga. Ampak mislim, da je 
zadnje čase v Slovenji nekaj kar močnih dra-
maturgov oz. dramaturginj — predvsem so to 
ženske. V glavnem gre za nek presek med zelo 
dobrim poznavanjem dramatike in književ-
nosti, razgledanostjo, ki te orientira v času in 
prostoru, ter občutkom za praktično delo v 
gledališču, eno kavo z mlekom prosim, ker 
samo poznavanje teorije ne pomeni nujno us-
peha pri praktičnem delu. Meni je to, da lahko 
delam oboje, super.
 
Ali te je kakšna predstava navdušila za dra-
maturgijo? Predstava, po ogledu katere si 
ugotovila, da boš postala dramaturginja?

Težko bi rekla, da je šlo za konkretno 
predstavo. Bolj za željo, da bi se našla v nekem 
gledališkem poklicu pa da bi zraven lahko še 
malo pisala. Pri pisanju je name kasneje v času 
študija zelo vplival in me tudi veliko naučil 
režiser in dramatik Dušan Jovanović, ki je 
imel zelo produktiven, kvaliteten seminar za 
dramsko pisanje. Predmet dramskega pisanja 
takrat v okviru študija dramaturgije še ni ob-
stajal, zdaj je to drugače. Kar se predstav tiče, 
jih veliko pusti vtis, vendar se moj okus stalno 
spreminja, pa tudi razvija, sčasoma postajaš 
vedno bolj zahteven, tudi pri lastnem delu 
seveda.

 
Ali sama izbiraš projekte, s katerimi delaš?

Ne, to določajo direktorji, vendar seveda v 

dogovoru. V mojem primeru je to umetniška 
vodja in direktorica gledališča Barbara Hieng 
Samobor. Do določene mere veš, pri katerih 
projektih boš. Ponavadi po uspešnem sodelo-
vanju med dramaturgom in režiserjem ta dva 
v istem gledališču sodelujeta tudi pri nadaljn-
jih projektih. Tako sem na primer lani prvič 
sodelovala z režiserjem Jašo Kocelijem pri 
uprizoritvi Cafe Dada, letos sva se povezala še 
enkrat pri predstavi Do zadnjega diha: Zdaj. 
Zunaj MGL, v produkciji Anton Podbevšek 
Teatra sva sodelovala tudi pri novi uprizoritvi 
Dogodka v mestu Gogi. Letos sem že drugič 
delala tudi z Aleksandrom Popovskim pa z 
Jernejem Lorencijem.

 
Kakšno je sodelovanje med tabo in drugim 
gledališkim osebjem?

Kot sem že omenila, se dramaturgi med 
sabo zelo razlikujemo, zato je gotovo različno 
tudi naše sodelovanje pri predstavah. Sama 
sem, če je le mogoče, zelo rada prisotna in de-
javna na vsaki vaji v procesu. Sproti rada razi-
skujem besedilo in ga po potrebi še med va-
jami spreminjam. Kot dramaturginja velik del 
svojega dela opravim že pred začetkom vaj, saj 
moram raziskati literarno podlago, kontekst 
in asociativni material, ki ga narekuje dramski 
tekst, ter vse to obdelati (v idealnih primerih 
pri tem sodelujem z režiserjem, tako je glede 
na režijski koncept bolj jasno, v katere smeri 
je treba raziskovati). Na začetku se gledališki 
material razčleni in obdela in predstavi zased-
bi in ekipi. Najbolje je, če se ta razčlemba čim 
bolj približa konceptu, ki ga je imel v mislih 
režiser, saj je lahko sicer sama sebi namen. 
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Kot najpomembnejši del svojega dela bi pa 
vsekakor izpostavila spremljanje praktičnega 
procesa nastajanja predstave, sprotno delo: 
ugotavljanje, v katero smer gre predstava, 
sprotna analiza, iskanje in krpanje lukenj v 
določeni režijski poetiki, skrb za ravnotežje 
med različnimi dramskimi elementi, za logiko 
in prava razmerja, kar se mi zdi pravzaprav srž 
dramaturgije. Veliko delam z igralci. Delo z 
njimi postane veliko lažje, ko se enkrat dobro 
spoznamo, saj je zaupanje v tem primeru kl-
jučno. V procesu ustvarjanja predstave ne gre 
samo za to, da si zanesljiv kot neka intelektu-
alna avtoriteta, temveč tudi, da si zanesljiv in 
vreden zaupanja kot človek – sicer ne moreš 
biti v pomoč. V MGL sem zdaj pet let, v tem 
času sem z nekaterimi ljudmi v ansamblu že 
večkrat delala, in sčasoma se vzpostavi kod 
komunikacije. Igralci so si med seboj zelo ra-
zlični in če jih bolje poznaš, imaš več možnosti 
za to, da veš, kakšne vrste informacije ali odzi-
va v določenem trenutku potrebujejo.

 
Ali se predstava v tem procesu nastajanja 
zelo spremeni?

Da, predstava na začetku sploh ne obstaja, 
prestava se zgradi. Besedilo je le osnova pred-
stave. Seveda je stopnja spreminjanja teksta 
odvisna od tipa teksta in režije: v sezoni, ki se 
izteka, smo imeli na primer zelo veliko adapta-
cij, meni je bilo to krasno. V našem času je 
režijski koncept ključen dejavnik pri nastajan-
ju gledališča. V veliko primerih je pomemb-
nejši kot sam tekst. Vse se med nastajanjem 
hitro spreminja. Trenutno (v času pogovora) 
smo na primer v zadnjem tednu pred premie-

ro Dobrega človeka iz Sečuna, pa imamo še 
veliko za spremeniti in nadgraditi.

 
Veliko bolj kot sam proces sestavljanja nas v 
dobro voljo spravlja končni izdelek. Verjetno 
si je velika večina vas, ki v branju tega interv-
juja očitno uživate, ogledala letošno upizoritev 
Iliade, ki je nastala pod okriljem MGL-ja, Can-
karjevega doma ter SNG Drame. O Iliadi so 
govorili vsi, govorimo o njej tudi mi.

 
Kako si bila prav ti, kot najmlajša dramatur-
gija, izbrana za sodelovanju pri tem pomem-
bnem projektu?

Z režiserjem Lorencijem sem že v pretek-
losti uspešno sodelovala pri predstavi Nevihta, 
ki je leta 2012 prejela veliko nagrad. Zato sem 
bila ponovno določena za skupno delo z njim. 
Ker je šlo za adaptacijo, sem se dela močno 
veselila.

 
Kako se počutiš ob velikem uspehu Iliade? 
Ali meniš, da bo to spremenilo tvojo kariero?

Kaj dosti ta predstava ne bo spremenila 
moje kariere, saj se, ko se enkrat predstava 
začne uprizarjati, dramaturgi ne vmešavamo 
več in se nas, ko predstava samostojno stoji, ne 
omenja več kaj dosti. Seveda pa smo vsi zelo 
veseli, da je predstava tako uspešna, jaz pa tudi 
ponosna, da sem delala zraven. Tema in ekipa 
sta bili čudoviti.

 
Kako vam je uspelo tako znano, že velikokrat 
uprizorjeno dramsko besedilo, spremeniti v 
nekaj tako edinstvenega?

Režiser je bil že od vsega začetka odločen, 

da predstava ne bo bojni spektakel, kot bi bilo 
mogoče pričakovati, glede na to, da tekst gov-
ori o vojni. Zato smo šli bolj v drugo smer raz-
vijanja predstave, kar je občinstvu predstavilo 
novi zorni kot Iliade, ne samo skozi vsebino, 
temveč tudi samo formo. Osredotočili smo se 
na to, kar Iliada pravzaprav je, ep, torej pripov-
edno besedilo. Poudarek je torej beseda, ne 
podoba. Z adaptacijo besedila smo se pričeli 
ukvarjati nekaj mesecev pred pričetkom vaj, in 
na začetku delali s trikrat, štirikrat več materi-
ala, kot smo ga na koncu dejansko uporabili. 
Večina odstranjenega materiala se je po tem v 
predstavi pokazala le kot nek motiv, didaska-
lija, kot na primer večina zadnjega dela. Zelo 
veliko se spremeni in izoblikuje, ko vidiš kako 
stvari izgledajo na odru in kaj ti lahko igral-
ci ponudijo. Preprosto gre celotno besedilo 
skozi proces, po katerem se nato predstava 
dokončno izoblikuje. Tako smo torej začeli 
iz besede, nobenega spektakla, majhna za-
sedba, in nastala je Iliada. Številne pretekle 
gledališke predstave, ki so se odvijale v Gal-
lusovi dvorani, mogoče tudi zaradi velikosti in 
težkega obvladovanja prostora, niso bile tako 
uspešne. Režiserjev in scenografov koncept je 
že od začetka predvideval vso stvar premakni-
ti pred železno zaveso, kar je oder pomanjšalo 
in ga pripeljalo bolj v ospredje. To je naredilo 
predstavo bolj osebno in jo pomaknilo bliže h 
gledalcem.

 
Kako meniš, da bo ta predstava vplivala na 
mlade ter na njihov pogled na gledališče?

Jaz nisem videla nobene ponovitve z dija-
ki, tako da nisem mogla videti, kako so samo 
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predstavo doživljali. So pa igralci povedali, da 
je bilo kar nekaj razburjenja ob golih prizorih, 
kar sicer ni nič nepričakovanega. Drugače mi 
je bilo zelo všeč, da je predstavo videlo tako 
veliko dijakov, ker se mi zdi, da nam je uspe-
lo ujeti esenco izvirnega teksta, obenem pa 
gre po mojem za reprezentativno predstavo 
o trenutni fazi slovenskega gledališča. O tem, 
kako ste predstavo doživljali in kako je na vas 
vplivala, bi pa morali povedati vi sami.

 
Kako se v gledališču izbira celoletni materi-
al? Ali imate dramaturgi kakšno besedo pri 
tem ali vse ostaja v rokah gospe Samobor?

Izbiranje in prebiranje tekstov je naloga 
vseh dramaturginj, seveda pa ima pri tem zad-
njo besedo direktorica, saj je ona tudi umet-
niški vodja, ki postavi tudi tematski okvir, s 
pomočjo katerega se izoblikuje letni program. 
Včasih predloge prispevajo tudi režiserji, ker 
jih določena stvar zanima, to je v bistvu stvar 
dogovora. Naslednje leto bomo na primer 
uprizorili veliko tekstov ženskih avtoric, pri 
čemer bo sodelovalo tudi veliko režiserk, kar 
je redkost. Režiserji, predvsem tisti najbolj 
uspešni in izpostavljeni, so namreč še vedno 
večinoma moški (medtem ko so dramaturgin-
je ponavadi ženske). Ne vem, zakaj, temper-
ament, vprašanje avtoritete. Čeprav po drugi 
strani je trenutno veliko direktoric in umet-
niških vodij v gledališčih žensk, ki so tudi zelo 
uspešne. Tudi na AGRFT je morda celo več 
študentk kot študentov režije. O tem je zelo 
dobro kolumno v Mladini pred časom napisa-
la režiserka Ivana Djilas.

 

Kakšna je razlika med uprizoritvjo mod-
ernih in klasičnih del?

Pri klasičnih besedilih imamo večjo 
možnost spreminjanja in igranja z uprizorit-
vijo, saj so bila ta besedila že tolikokrat pre-
delana in jih ljudje ponavadi zelo dobro poz-
najo. Zato klasiki predvidevajo in zahtevajo 
nov uprizoritveni vidik. Sodobna besedila pa 
se razlikujejo. Veliko jih temelji na klasičnem 
dialogu, druga (ki so zame bolj zanimiva), 
pa se veliko igrajo s formo, kar od ekipe, ki 
uprizarja, zahteva zelo konkretna stališča do 
teksta: takšni dramski teksti so kot uganke, 
ki pa so seveda brez ene same rešitve. Takšno 
je na primer novo besedilo avtorice Simone 
Semenič, ki ga je Barbara Hieng Samobor 
naročila posebej za MGL in ga bomo uprizori-
li kot prvo premiero v naslednji sezoni. Naslov 
je Sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije.

 
Kaj bi ti osebno najraje uprizorila? Ali ob-
staja kakšno, po tvojem idealno delo, ki še ni 
bilo uprizorjeno?

Imam avtorja, ki mi je zelo ljub, katerega 
dela sem prevajala za svojo diplomsko nalo-
go. To je kanadsko-libanonski dramatik Wa-
jdi Mouawad. Njegova dela so tematsko zelo 
povezana z vojno, ki se je pred nekaj desetletji 
dogajala v Libanonu. Ima zelo širokopotezno 
sodobno dramsko pisavo, v kateri se mešajo 
različni časi, kar je precej različno od besedil, 
ki so osnovana na dialogu. Gotovo spada v 
kategorijo sodobnih tekstov, ki sem jo ome-
nila prej.

 
Eva ima, poleg ustvarjanja dram in sanjarjen-

ja o njih, tudi druge zadolžitve v Mestnem gle-
dališču ljubljanskem. Med drugim je tudi vodja 
mednarodnega oddelka gledališča, za katerega 
mnogi najverjetneje sploh ne veste.

 
Kaj je naloga mednarodnega oddelka MGL-
ja, pod tvojim vodstvom?

Mednarodni oddelek organizira gostovan-
ja MGL v tujini in tujih gledališč pri nas. Ima-
mo nekaj stalnih sodelovanj s tujimi gledališči 
podobnega profila, s katerimi organiziramo 
letne izmenjave predstav, hodimo pa tudi na 
razne festivale.

 
Ali potem naši igralci nastopajo v angleščini?

Ne, kadar smo v tujini predstava teče v 
slovenščini, le z nadnapisi.

 
Kaj meniš, kaj lahko naša gledališča nudijo 
tujim?

Jaz mislim, da je slovensko gledališče kar 
na visoki ravni, tako da je to vredno širiti tudi 
v druge države, kolikor je le mogoče.

 
Ali meniš, da bi moralo v Sloveniji gostovati 
več predstav mednarodnih gledališč?

Načeloma seveda, čim več imaš možnost 
videti, bolje je, a to je zelo odvisno od same-
ga profila gledališča, povezano pa je tudi s kar 
konkretnimi stroški. V MGL-ju imamo veliko 
lastnega programa, ki zaseda dvorane, ampak 
vseeno se trudim, da bi vsako leto pripeljali 
nekaj relevantnih predstav in se čim bolje pov-
ezali z nekaterimi tujimi gledališkimi instituci-
jami.
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Okoliščine nastajanja intervjuja nas silijo, da se 
osredotočimo še na odnos med gledališčem in 
mladimi. Mi imamo svoje mnenje o tem, zakaj 
hodimo v gledališče, o tem, kako bi bilo fino v 
šoli govoriti o gledališču … Kakšno pa je mnenje 
osebe, ki se z gledališčem ukvarja profesionalno?

 
Zakaj bi morali mladi obiskovati gledališče?

Ker je živ medij, ker odpira veliko vprašanj, 
ker je na visoki ravni, ker širi obzorja, kot vsa-
ka druga umetnost.

 
Ali meniš, da je gledališče ločeno od pouka 
slovenščine? Bi gledališče moralo biti bolj 
zastopano pri pouku slovenščine?

Nisem najbolje seznanjena z vlogo gle-
dališča v gimnazijah. Vem, da se bere nekat-
era dramska dela, a to je le en del. Izobrazba 
o gledališču je potem lahko nadgradnja. Sicer 
bi bila res za to, da bi se gledališče v šolah 
bolj uveljavilo, vsaj mogoče neko osnov-
no zavedanje o tem, da gre res za drugačen 
medij umetnosti, ki ni kar isto kot literatura. 
Sodelavka iz MGL-ja ima tudi tečaj za učitel-
je, ki so precej obiskani, kjer se izobražujejo o 
gledališču z namenom, da bi to tudi širili med 
svoje učence.

 
Ali potemtakem meniš, da bi morali v os-
novnih šolah in gimnazijah več govoriti o 
gledališču?

Meni bi se to zdelo super, saj to spada k 
splošni izobrazbi.

 
Na kakšen način pa bi gledališče lahko pred-
stavili najstnikom, da bi se zanj bolj zanima-

li?
Čim bolj kontinuirano bi si morali ogledo-

vati predstave ter o njih debatirati, saj se s tem 
bolj navadiš na medij. Pri uprizoritvi znanih 
tekstov, kot na primer Romeo in Julija, ki je bil 
na programu MGL pred nekaj leti in se je ve-
liko igral za šole, je koncept predstave pogos-
to precej oddaljen od koncepta dramskega 
besedila. Če komu, bi to moralo biti najprej 
jasno učiteljem, da takšno vedenje lahko po-
tem posredujejo naprej.

 
Ali si ti sama že v gimnaziji obiskovala gle-
dališče?

V gledališče sem hodila, ampak ne zelo 
pogosto. Tudi abonmaja nisem imela. Za gle-
dališče sem se začela bolj konkretno zanimati 
šele proti koncu gimnazije.

 
Sedaj je dela o sestavljanju sestavljanke 

konec. Prehajamo na temo, zanimivo vsem: 
zanimivosti!  Eva Mahkovic namreč tudi piše 
kratke fiction zgodbice, ki jih redno obljavlja na 
Facebook-u. 

Pišeš flash fiction, ki se imenuje Vinjete stra-
holjubca. Zakaj? Kako si do tega prišla?

Kot rečeno se v pisanju počutim izpol-
njeno in vinjete (žanr sem v bistvu definira-
la sama) so forma, v kateri trenutno najbolj 
uspevam. Vse se je začelo pred nekaj leti, ko 
sva hoteli s kolegico iz likovne akademije iz-
dati ilustrirane groteske. To je sicer še vedno v 
procesu, ker zahteva ogromno časa, saj moraš 
najti založnika in urediti vse ostale zadeve. Jaz 
v glavnem rada samo naprej pišem, saj v tem 

res uživam.
 

Zakaj pri tem ne uporabljaš velikih črk, 
oziroma zakaj včasih vse pišeš z velikimi 
tiskanimi črkami?

Nimam posebnega razloga za to. Mogoče 
malo zato, ker so moji liki obenem koncepti, 
imajo zelo čudna imena in potem stvari raje 
pustim čim bolj odprte, tudi klasična ločila 
včasih omejujejo.

 
Po prebranem intervjuju, se vam morda zdi 
delo dramaturga zelo zanimivo. Mogoče ste se 
nekateri za njega že od zdavnaj zanimali in je 
branje tega intervjuja vaš zadnji korak pred vp-
isom na AGRFT. V vsakem primeru vam vsem 
ne bi škodilo nekaj informacij o tem, kako z dra-
maturgijo začeti.

 
Kaj si naredila za sprejemne izpite na 
AGRFT? Kako so potekali in kakšni so bili 
tvoji občutki? 

Za sprejemne izpite sem za teoretični del, 
ki zahteva (oziroma vsaj takrat, ko sem se 
jaz vpisovala, je bilo tako) analizo poljubne-
ga dramskega teksta in zasnovo uprizoritve, 
delala na Ajshilovi Oresteji. Ker so mi še danes 
pri srcu starogrški klasični teksti in teme. Na 
praktičnem delu potem pred komisijo svo-
je delo zagovarjaš, malo preletijo tudi tvojo 
splošno razgledanost in mnenje o trenut-
nem stanju gledališča. Zaradi fame o groznih 
AGRFT-sprejemcih sem imela kar tremo, am-
pak potem se je pač izšlo.

 
Kaj bi predlagala nekomu, ki se zanima za 
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dramaturgijo in bi šel to tudi študirat?
Sodelovanje pri kakšni uprizoritvi, če je 

možnost, da sploh dobiš predstavo o proce-
su. Čeprav je seveda za to ogromno možnosti 
potem na akademiji: jaz sem na primer prvič 
praktično delala (oziroma poskušala delati) 
kot dramaturg šele v drugem letniku pri pro-
dukciji sošolcev. Predvsem priporočam čim 
več gledanja teatra – vseh vrst.

 
Za konec, še zadnje vprašanje: kakšen se ti 
zdi popolni dramaturg?

Zelo potrpežljiv, izobražen, s smislom za 
diplomacijo, občutkom za čas, za ljudi in z 
ravno pravo stopnjo prilagodljivosti, saj se je 
treba kot dramaturg prilagoditi določeni reži-
jski poetiki, poetiki uprizoritve, ki je ali pa ni 
podobna tvoji lastni, pa pogojem za postavitev 
predstave. Hkrati pa moraš ohranjati svo-
je stališče in značaj, kar te kot dramaturga 
določa.

 
Po teh izrečenih besedah smo še nekaj malega 
rekle in potem je Eva odšla dolžnostim naproti. 
Midve pa sva čisto presenečeni ugotovili, da je 
nekdo že plačal najini kavi. Stvar je taka: dra-
maturgija se nama zdi super, Eva pa še bolj. 
Vam, bralcem, pa priporočava, da ste od zdaj 
naprej vedno, ko zaidete v gledališče, pozorni na 
malenkosti, ki vam jih je na odru in v besedilu 
tam zapustil dramaturg. Kdo ve, mogoče pa je 
bila to ravno Eva Mahkovic. 

slika: ema kobal
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Ko bolečina boli manj
Ob svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju (1. marec) smo letos člani projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov 

medicine Slovenije, preko literarnega natečaja z naslovom »Ko bolečina boli manj«, kreativne dijake pozvali k ustvarjanju pesmi, haikujev, krat-
kih zgodb, črtic ter drugih oblik poezije in kratke proze, v navdih pa smo s pomočjo kolektiva KUKLAXKLAN (Katarina Rešek in Sašo Štih) 
ter študentov AGRFT pripravili tudi video, ki se je med drugim predvajal na RTV SLO, lahko pa si ga ogledate tudi na naši spletni strani http://
projekt-vodsevu.org/. 

Zmagovalna dela natečaja objavljamo v tiskani verziji Novega dijaka, ker želimo deliti občutke mladih, njihove zgodbe, izkušnje, domišljijske 
pripovedi, in predvsem omogočiti odkrit pogovor o samopoškodovanju.

Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki ste nam poslali svoje izdelke in vsem, ki jih boste prebrali. Tudi med vami, želimo namreč vzpodbuditi debato 
o samopoškodovanju in osebnih stiskah, ki lahko pripeljejo do njega. Tovrstno vedenje je večinoma poskus olajšanja napetosti, tesnobe, pridobitve 
občutka kontrole ali pa celo samokaznovanja, ta vrtinec občutkov pa človek težko premaga sam in posledično močno potrebuje bližnje.

Kako pomagati? S pogovorom, samo s pogovorom.

Lana Sernec, organizatorka natečaja ob Svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju

Da vzbujam pozornost očitajo mi,
o bistvu početja se sploh jim ne sanja,
za muko ne vejo, ki v meni leži,
in ki v početje to me priganja.

Z mojim početjem sebe kaznujem,
za mojo nemoč in mojo nevrednost,
samo pred sabo s tem zavarujem,
da skrivam pred svetom vso svojo bednost.

Le s tem početjem vem da sem živa,
da čutim lahko, da nisem le jama,
v kateri le žalost in bol se razliva,
kjer lastne trohnobe mi vonj je omama.

Za to le prehitro ne sodite mi,
ker v mojem življenju nesreča prebiva,
in res ni mi treba še slabe vesti,
za stvar, ki edino moči mi vliva.

Adriana Kozina
slika: ema kobal
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Odprem okno in v sobo vdre hladen zimski zrak. Moje srce je ne-
kaj stopinj pod ničlo. Tanki, bledi, pajkovsko dolgi prsti zdrsnejo prek 
hladne bele kože. Nohti zapraskajo po paleti strnjenih trombocitov in 
prekinejo milijone drobnih vezi, ki si prizadevajo ohraniti kožo v enem 
kosu. Iz rane začnejo mezeti drobne rdeče kapljice.

Prepir št. 2: Ajda vpije, jaz vpijem, ati vpije. Mi smo ena velika, sreč-
na družina. Moji prsti se močno oprimejo škarij. Naredim zarezo in 
gledam, kako kaplja krvi zdrkne navzdol po gležnju. In nato še ena. In 
še ena. 

Krivda je moja, ker sem lenoba in nič ne delam. Ker sem jaz trdna 
in Ajda ni. Ker ona odmaršira v sobo in se zjoka, jaz pa hladnokrvno 
obstanem in še naprej bruham zlobo. 

Ti jočeš, jaz režem. Jaz sem izzivala, tukaj nimam pravice. Ko se 
moji lasje ujamejo med fotrove prste, mi zagori lasišče. 

Nova zareza.
Ta je zato, ker si šibka.
Postanem boksarska vreča. Njegova jeza tolče po mojih stegnih. 

Naenkrat sem petletni otrok, ki ga šeškajo zaradi lumparije. Udarci 
kričijo kriva, kriva, kri va. Neumna. Prasica.

Ogledalo v kopalnici odseva mojo bedno podobo. Sem bel, neob-
delan kip. Sem umetnica in črta je izrazno sredstvo. Moje telo je platno. 
Nanj zarišem dolge rdeče črte. 

Rdeča je lepa barva. 
Ostružki se zgubajo in zavrtinčijo proti tlom. 
Jaz sem umetnost.
Ta je zato, ker nisi dovolj dobra.
Ko zarežem, sem neprizadeta. Občutki strahu, jeze, besa in nemoči 

otopijo in nadomesti jih bolečina.
Majhna cena za boljše počutje.

''Debela si,'' reče Ajda. Posmehujem se ji. Suha sem kot pajek. Ne, 
kot suha južina. Sovražim pajke. 

To dela samo zato, da bi me prizadela. 
V odgovor odprem hladilnik in si na štiri kose kruha na debelo 

namažem majonezo. Ko si vse skupaj postavim na krožnik, ga zavr-
tim pred njenim obrazom in se odpeljem iz kuhinje. Kar zijaj, koza. Jaz 
žrem, ti hujšaš. 

''Mhm. Jaz vsaj nimam špeha in celulitaste riti,'' ji vrnem bodico. 
Besno se zasrepi vame.
''Če bi imela kakšne obline, bi mogoče celo kakšen tip pogledal za 

tabo.''
Sem zdaj debela ali presuha? Zjasni se že. 
Ta je za fanta, ker ga ni. 
''Vsaj nisem cipa,'' odvrnem ter ji pomežiknem in se poženem iz 

kuhinje, preden me lahko doseže. Ko se hočem zakleniti v kopalnico, 
se pojavi med vrati. Hitro jih priprem, vendar med njimi ostane njena 
roka. Odprtina je široka za štiri prste. Stojiva si blizu in zasikam ji, naj se 
spelje. Zbojim se, da mi bo z drugo roko zarila nohte v oči.

Ta je zato, ker si odvratna. 

Z robcem popivnam kri. Lahko bi ga ožela. Škarje, na katerih se 
držijo krvavi svaljki kože, položim na mizo. Kot slika je. Najraje bi 
okrvavljen robec pustila v kopalnici na tleh, samo da bi šokirala fotra.

Mesarsko orožje sperem pod vodo in nogo previdno položim na 
tla. Pazim, da s krvjo ne bi umazala

hlačnic ali tal.

''Nič čudnega, da te nobeden ne mara, ko imaš pa tak gnil značaj, '' 
me Ajda zabode v hrbet. 

Ta je zato, ker si zguba.
Ta je zato, ker nimaš prijateljev.
''Odjebi.''
Škarje še zadnjič zaplešejo. 
Ta je zato, ker si.

I don't care if it hurts, 
I wanna have control, 
I want a perfect body, 
I want a perfect soul.
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Tisto uro, ko se je Ajda rodila, sem bila zraven. Njeno mamo sem močno stiskala za roko. Ona mene ni, ker me tako ali tako nikoli nihče ne. 
Jaz sem vedno tista, ki se oklepam drugih. Oklenem se jih, ko padejo, ko se urežejo, še posebej tesno pa jih stisnem, ko jim kdo umre in ko jim gre 
v življenju slabo. Na svet sem prišla takoj, ko me je prvo bitje občutilo in odšla bom v trenutku, ko me zadnje bitje ne bo več moglo občutiti. Zato 
sem tukaj: da me čutite, da bolim - to je moja edina funkcija. Ajda je moj prijem občutila že večkrat. Človek je pač človek: pade, se pobere in gre 
naprej; mene občuti pa me tudi kaj hitro pozabi. Kar je opraskane kože, se zaceli, če pa moj prijem pusti odprte rane, je želja teh ljudi pozabiti me 
in čim manj čutiti. Kdor je v boju z mano sam, ga vedno premagam, človek pač potrebuje zaledje trdnega izvora in zaupanja – če že ne v sočloveka, 
pa v samega sebe. Običajno je tako, da je človek sam svoj poveljnik, šele ko je sam svoja vojska. Takih vas – ljudi ni prav veliko. Ste meč, ki je v 
rokah drugih, ki jim bolj zaupate. Prepustite se jim voditi, ker na moj stik z vami gledajo drugače, bolj hrabro in me zaradi njih premagate, sami 
namreč ne bi zmogli. Izpolnitev mojega poslanstva je lahka. Človek je bitje mnogih napak in je meni zlahka dostopen. Veliko otrok je sicer kar 
dobro zaščitenih, ker jih starši varujejo in jih že za najmanjšo prasko takoj potolažijo. Mnogo odraslih si sploh ne bi mislili, da sem obstajala že, 
ko so oni bili majhni, če ne bi imeli na kolenih in komolcih brazgotin, ki bi jim to dokazovale. Tudi Ajda je imela malo obtolčene kolena. Ni bila 
še povsem odrasla in poleti, ko je vroče in se ljudje raje oblečejo v kratke hlače, jih ona ni nikoli oblekla. Zdelo se ji je, da je pogled na njene noge 
pregrad. Še marsikaj na njej se ji je zdelo napačno, ampak so rekli, da je to za dekle njenih let normalno; človek pri teh letih je pač bolj svojeglav. 
Ko se je ohladilo, se ni nihče več zanimal, kaj ima oblečeno. Prav zato so se Ajdi hladna poletja zdela super, ni se namreč želela pogovarjati o tem. 
Nasploh se je iz leta v leto vse manj rada pogovarjala o čemerkoli, o sebi še najmaj. Ko je govorila, si je vsako besedo izsilila iz grla, ker je želela 
prikriti sram in še bolj kot to: želela je dokazati, da je kot ostali. Tisi ostali, ki se pogovarjajo z žarečimi očmi in klepetajo o zadnjih novicah in grejo 
skupaj na kavo in so najboljši prijatelji. Vse to se ji je zdelo oddaljeno dlje od otroštva, ki je bil sladka, a prehitro minula izkušnja biti del ostalih, kot 
da bi ta čas bil le bežen trenutek v stoletju življenja. Bila je pasivna opazovalka srečnih normalnih življenj ljudi, katerih del si je želela biti. Doma 
so jo spraševali, zakaj je tako zaprta sama vase. Ob takih trenutkih se je počutila, kot da ji očitajo, da ni nekdo drug, ki je uokvirjen v popolnost, 
postavljena za vzor vsem smrtnikom. Nekega dne, ko so ji spet očitali njeno stanje, ki je njej pomenilo izvor vsega obupa, njim pa nedoumljivo 
napako izrabe življenja, je vrgla ob tla prvo, kar ji je prišlo pod roke. Vaza se je razbila na tisočero črepinj, te pa so mi odprle pot vanjo. Zarezale so 
v kožo in stisnila sem jo. Tokrat me ni občutila, kot me ponavadi občutijo ljudje in me je doslej tudi sama, ko si je želela, da me čim prej ne bi bilo 
več, v tistem momentu je moj stisk doživela odrešilno kot olajšanje, ki ga čakaš tako dolgo, da že misliš, da ga nikoli ne bo. Gledala je v krvavečo 
dlan, dokler je ni streznil jezni glas staršev. Hitro je pobrala razsute črepinje in jih vrgla proč. Pozno zvečer se je splazila do smetnjaka in iz njega 
izbrskala veliko črepinjo. S tem koščkom stekla je dobila moj objem, kadar se je počutila ničvredno. Z vsakim rezom sem prišla, enkrat na dan, 
vsak dan, večkrat na dan ... A nikoli nisem imela besed, da bi ji povedala, da sem samo bolečina, ki ni vredna njenega telesa. Če bi lahko, bi Ajdo 
spremenila v zadnje bitje, ki me ne more več občutiti ter bi za vedno izginila s tega sveta. Ampak sem jo še vedno držala v prijemu, vsakič bolj 
tesno. Nazadnje pa ni več vedela, ali jo bolj boli občutek ničvrednosti ali poškodovano telo. Začela je panično teči, bežati pred lastno krvjo, ki je 
tekla iz ureznin, pred črepinjami, ki so jih povzročile, pred mano, ki sem iz njih izvirala. Če bi jo človek vprašal: »Kam?« bi mu odgovorila »Stran!« 
Tekla je stran od sebe po cesti, mimo hiš, travnikov, do ajdovega polja. Toliko lepega belega cvetja se je raztezalo po polju kot lepota mladosti, ki naj 
bi jo Ajda živela, ki si jo je želela živeti, ki bi jo morala živeti. Njej pa so krvavele vse rane, še najbolj samozavest, tako zelo da je še mene – bolečino 
zabolelo.  jokala bi, ko bi imela oči, na ves glas bi klicala ljudi na pomoč, ko bi imela usta ... nikogar ni bilo blizu. Ker ko se v nekoga zakoreninim, 
mora priti nekdo na pomoč in vzeti del bremena, ker tako bolečega objema, kot ga je čutila Ajda, sam nihče ne prenese. 

Manca Dolinar
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1. Roxy Music - Avalon (1982)

Klasičen album kultnega art-rock benda, s katerim so Roxy Music 
zaključili svojo kariero in zaokrožili ter izpopolnili tisti novovalovski 
pop zvok osemdesetih, h kateremu so se proti koncu vedno bolj nag-
ibali. Je eden tistih lp-jev, ki podajo podlago poletju, sončnim zahodom 
ter cruisanju naokrog z DeLoreanom (tudi s kolesom ali peš seveda). 

Zvočno je plata sicer nekakšen prototip dream-popa, art popa, 
sophisti popa, če hočete (termin oz. žanr s katerim nekateri kritiki 
označujejo take muzike). Tako rečeno energično, zasanjano, nekje tam 
med oblaki..

Nujno poslušati: Take a chance with me, More than this, True to life, 
Avalon

2. Tobias Jesso Jr. - Goon (2015)

Če zaidemo v bolj nedavne čase in v polje indie glasbe, še bolj na-
tančno indie kantavtorstva, v našem primeru pianista in vokalista, bi 
izpostavil album Goon Tobiasa Jessa Mlajšega. 

Kot nek pregovor nedvomno pravi, je prav preprostost, neka 
prvinskost, tisto, kar dela glasbo in življenje nasploh, zanimivo. Tako 
velja tudi za muzike Jessa, ki le prek preprostih klavirskih akordov 
in milega glasu ustvari cel kozmos zelo poslušljivih, včasih že malce 
cheezy, čustvenih izrazij. Seveda se zlahka sliši to kot le še en klišejski 
lik, ki vzame inštrument in prepeva o svojih ljubeznih. A Tobiasa žal ne 
moreš ne imeti rad, tega ti ne dopušča. Ta preprostost je tako perfektno 
umeščena ter izrabljena, da Jesso tako skoraj nikoli na albumu ne pride 
do točke, na kateri bi mu lahko očitali pretiravanja. Pri tem imata ned-
vomno nekaj tudi Tobiasova persona in značilen vokal. In če bo(ste) 
slučajno v skladbah odkrili nekaj McCartneya, to sploh ni tako čudno, 

saj je imel poleg Harrija Nilssona, Newmana in še nekaterih nanj na-
jvečji vpliv. 

V sklopu tovrstne scene bi bilo zelo vredno poslušati še najnovejši 
album Fatherja Johna Mistyja, I love you honeybear, ki pograbi sicer 
nekoliko bolj poetičen, razumen ton in tako morda predstavlja celo 
odličen kontrast Goonu. Kakorkoli že sta obe plati nedvomno kandi-
datki za plati leta.

Nujno poslušati: How could you babe, Without you, Hollywood, Just a 
dream, Leaving LA

3. Camp Lo - Uptown Saturday Night (1997)

Precej podcenjen debitantski hitter njujorškega hiphoperskega dua 
Camp Lo, katerega sestavljata Sonny Cheeba & Geechi Suede. Album, 
sicer posnet med leti 95 in 96, je nekakšna smooth gangsterska fuzija 
hip hopa, soula ter jazza, vendar kljub temu ostaja nekako oddaljena 
od tistega jazz rapa, ki so ga plasirali npr. Digable Planets ali pa A tribe 
called quest; V primerjavi z njimi Camp Lo še vedno ostajata zvesta 
ulični podtali. Poleg tega pa vseeno ohranita nekaj tiste pročrnsko 
ideološke tematike (blaxpoitation), ki je bila tako značilna za alterna-
tiven hip hop. To vse se uteleša seveda preko besedil ter tesnih instru-
mentalov, pod katere se lahko povečini podpiše legendarni producent 
Ski.

Razen Butterflyja a.k.a. Ishmaela Butlerja a.k.a. Palaceerja Lazara in 
Davea iz De La Soul, na albumu ni odmevnejših kolaboracij. A kaj zato, 
saj že sama Sonny in Geechi z zanimivim wordplayom in slick glasovi 
poskrbita za nadkul vzdušje skozi cel album.

In čeprav je v širših krogih Uptown še kar obskurna hip hop izdaja, 
Uptown Saturday Night nedvomno ostaja en najsvetlejših in razgibanih 
albumov New York hip hopa 90ih let.

Fedija Saksida

7 Večnih
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Nujno poslušati: Luchini (aka This is it), Sparkle (+Mr Midnight mix), 
Swing (ft. Butterfly), Black Nostaljack (aka Come on), Coolie High

4. Yusef Lateef - Eastern Sounds (1961)

Nadaljevali bomo v duhu jazza in se dotaknili neprecenljive klasike 
predkratkim preminulega jazzovskega multi-instrumentalista Yusefa 
Lateefa (May he rest in jazz heaven). Je eden tistih jazzovskih albumov, 
ki z vsakim komadom poslušalcu ponudijo neko novo dimenzijo glo-
bine in pa tudi skupaj sestavljajo neko zaključeno celoto. 

Yusef tukaj pripoveduje nekakšno noirsko zgodbo vzhodnih dežel, 
nad katerimi je bil tako navdušen. V tem duhu je posnel tudi precej 
albumov z orientalsko tematiko in inkorporiral njihove nacionalne 
instrumente v samo glasbo. Na Zvokih vzhoda se Yusef loti oboe(ni 
vzhodni inštrument, a se vsaj sliši dokaj vzhodno), kitajske flavte, et-
ničnih perkusij in pa še česa. 

Tako je sama atmosfera Easter Soundsov ravno dovolj vzhodnjaško 
skrivnostna, da se plate skoraj ne moramo naveličati in tako zlahka ved-
no znova odkrijemo nek drug faktor, ki nas še dodatno pritegne k al-
bumu. (recimo tudi v smislu samplanja: legendarni japonski producent 
hip hopa Nujabes je uporabil v komadu Feather sample iz komada Love 
Theme from the Robe.. rip seveda tudi njemu)

Nujno poslušat: Cel album

5. Panda Bear - Tomboy (2011)

Panda Bear, član indie-eksperimentalne skupine Animal Collective 
nas je pred 4 leti obdaril s še eno poletno klasiko, albumom Tomboy. 
In kot je značilno raziskovanje glasov in zvoka za živalski kolektiv, se 
tega spretno ter plodno loti tudi njihov, v Lizboni situiran vokalist ter 
instrmentalist Noah Lennox aka Panda Bear. 

Kar dela njega in njegov bend tako zanimivo je faktotum, da se na 
vsakem lp-ju oz ep-ju oz čemerkoliže, lotijo nekega novega koncepta, 
usmerijo eksperimentiranje z žanri ter glasbili v neko drugo smer. Kl-
jub temu seveda ohranjajo tisti Animal Collective zvok, ki jih definira 

že od samega začetka.
S to plato se je Noah povrnil k simplističnim prvinam in dodal 

morda nekoliko več poslušljivosti v miks (seveda za širšo poslušalstvo). 
Letos je sicer izdal LP Panda Bear meets the Grim reaper, ki bi se 

prav tako zlahka uvrstila med najboljše leta.

Nujno poslušati: Tomboy, Surfer’s hymn, Last night at the jetty, Sche-
herezade, Slow motion, Benfica

6. Teklife - Next life (2014)

V hajpu footworka in juka, ki je v šteku že nekaj časa je skoraj nu-
jno izpostaviti vsaj eno izdajo te scene. V tem smislu sem se odločil za 
kompilacijo Next life čikaško baziranega kolektiva TekLife. 

Kompilacija je posvečena DJ Rashadu, nespornemu kralju juka, ki 
je lansko leto preminul zaradi usodne kombinacije večih drog. Baziral 
in populariziral je, skupaj s pomočjo nekaterih članov TLja, zvok juka, 
s katerim se ga definira zdaj. Žanru je dodal mnogo več melodike, ne-
kaj urejenosti in masovnih junglskih ter acid-house vplivov. Torej kot 
takšen, ki se ga dela zdaj.

Next life sicer zagotovo ni ena najboljših izdaj Teklifa, pa kljub 
temu zaobjame sceno in nam nakaže večino producentov kolektiva. 
Od klasičnih Traxmana, RP Booja,.. pa vse do Feloneezija in Jackie-ja 
Daggerja, ki prihajata iz Srbije. Teklife je sicer z leti postal svetovno ori-
entiran (t.i. Worldwide), tako da imajo člane po vsem svetu.

Za vrhunske zvoke juke-a se definitvno obrnite in nadaljujte glas-
beno raziskovanje skozi diskografijo DJ Rashada, začenši najbolje z 
njegovim edinim polnometražcem, LP-jem Double Cup (2013).

Nujno poslušati: Dj Chap - Glacier bae; Dj Paypal, Feloneezy & Jackie 
Dagger - U should no; DJ Rashad ft. Spinn, Taso, Manny - OTS; DJ Spinn 
- Thots; DJ Tre - DnB funk; Durban - I’m so; Traxman - Sit ya self Down

7. Delroy Edwards - Slowed down funk vol. 1-3 (2014)

Za zaključek pa še malo beatov, vaporwavea in južnjaško upočasn-



jenega funka. Kot naslov pravi, si bomo zavrteli (ja fliknte si na youtu-
bu, tisti, ki berete to) 3-delčno izdajo losangeleškega Delroya Edwardsa. 
Delroy, sicer bolj znan kot producent tehna in housa, je lansko leto bolj 
opazno prekinil to vez s kar štirimi, v podtalnih tokovih, dokaj pop-
ularnimi izdajami. Za prve tri že vemo, tista četrta pa je bil njegov po-
skus v nekem diskurzu black metala, tehna, coldwejva in še česa.. tako 
imenovani Teenage Tapes, izdani pri nadzanimivi britanski založbi The 
Death of Rave (to se čekne). Ampak v tem trenutku se raje fokusiraj-
mo na S.d.f., saj ni zima, temveč skoraj poletje in temu primerno paše 
poslušat kaj, ki ima za razliko več tistega funky, slo-mo, vijolčno obar-
vanega vajba. You know what I’m Sayiiin. 

Kot rečeno so Slowed Down Funk kasete Delroyev poskus v počas-
nem, razrezanem remiksanjem komadov, ki so krucialni del termina 
vaporwave. Torej; chopping and screwing (razišči na internetu, DJ 
Screw!), doza umazanih ter proper fank semplov, malce skrivnih ses-
tavin in voilà: Slowed down funk. Samo na kaseti in internetu!

Nujno poslušati: VOL1 What’s yo hood like, Intimate connection, Jam-
min tape, Sos edit 4 tha whip, Duck slick; VOL2: Get the nutt, One 4 tha 
juiceman, J.A.D., Wassup mane, It ain’t right; VOL3: Anotha lonely night, 
Bump this, Now u in my trunk, Kronik city, Warpath

risba: ema kobal
risba: ela puc
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Festivalsko poletje
Ema Kobal

Stiropor
Ljubljana, 24. in 25. junij

Letos se bo namesto dvotedenskega festivala zgodil samo 10-urni šus na različnih prizoriščih Metelkove. 

Line-up: Kassem Mosse, Addison Groove, Jeremy Underground, Florian Kupfer ...

Glastonbury
Velika Britanija, od 24. do 28. junija

Na najznamenitejšem svetovnem festivalu popularne godbe bosta nastopila headlinerja Kanye West in Foo Figters (raz-
kritje tretjega ostaja še skrivnost). 

Preostali nastopajoči:
Lionel Richie, Patti Smith, FKA Twigs, Florence and the Machine, Pharrell Williams, Run the Jewels, Future Islands, 

Alabama Shakes, Flying Lotus, Mavis Staples, Mary J. Blige, Caribou, Future Islands, Azealia Banks, Death Cab for Cutie, 
Hot Chip.

Terraneo 
Hrvaška, od 16.junija do 14.avgusta

To je največji festival na hrvaški obali in eden redkih, ki ga ne prirejajo britanski organizatorji. 

Med letošnjimi favoriti izpostavljajo: 2Cellos, Lambchop, Nicola Conte Combo+ Ilija Rudman, Kokolo Afrobeat orches-
tra+ The Boogaloo troyers.
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INmusic festival
Hrvaška, od 22. do 24. junija

Najbližji velikan med poletnimi festivali, kjer bodo največ poslušalstva novačila imena Rudimental, La Roux, Placebo, 
Paolo Nutini in Black Rebel Motorcycle Club.

Flow Festival
Ljubljana, od 26. do 28. junija

Festival z desetletno tradicijo, ki prvotno prihaja iz Helsinkov, se letos prvič predstavljda tudi izven svojih meja - pri 
nas. Gre za združitev glasbe, oblikovanja in umetnosti nasploh, poleg glasbenih dogodkov pa bomo priča tudi inštalaciji 
umetnika Jaše Mrevljeta, ki nosi naslov : “Now is not the time to be silent (UTTER / Action 1)”. Središče dogajanja bo 
postavljeno v Tobačna mesto, kjer bodo nastopili hiphoperski duo Run The Jewels, ki je lani izdal eno raperskih plošč 
leta, kanadski glasbenik in producent Caribou, ki velja za »giganta« elektronike, Roisin Murphy, ki je zaslovela kot pevka 
zasedbe Moloko, glavno ime festivala pa bodo Pet Shop Boys. 

Festival Lent
Maribor, od 26. junija do 11. julija

Mariborski adut, ki vedno postreže s pestro glasbeno ponudbo, od afriških godb prek jazza do rocka in hiphopa. 

Jazz Festival Ljubljana 
Ljubljana, od 1. do 4. julija

Najstarejši jazz festival v Evropi z neprekinjeno tradicijo letos poteka že 56. 
Letošnji glavni protagonisti festivala bodo SLY & ROBBIE MEET NILS PETTER MOLVAER,

DIOGO NOGUEIRA & HAMILTON DE HOLANDA: BOSSA NEGRA, Fire! Orchestra
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Soundwave
Tisno (Hrvaška), od 6. do 10. avgusta 

Celopoletna serija manjših britanskih festivalov se je iz Petrčanov predlani preselila v Tisno in letos največ obeta Sound-
wave z imeni, kot so Slum Village, Mr Scruff, LTJ Bukem, Mala in full Arts Line Up.

Outlook Festival
 Pula (Hrvaška), od 2. do 6. septembra

Vodilni evropski festival bassa in hiphopa, letos bodo med nastopajočimi tudi: Beenie Man, Run The Jewels, Noisia, Madlib ...

FM4 Frequency Festival
St. Pölten (Avstrija), od 20. do 22. avgusta

Veliki festival na odprtem z alternativnim predznakom, ki ponuja že vrsto let največja svetovna imena sodobne glasbene pro-
dukcije. Letos bodo nastopili: Linkin park, Kendriok Lamar, The Prodigy, The chemical brothers, The offspring, Interpol ...

Umbria Jazz 
Italija, od 10. do 19. julija

Od leta 1973, ko se je zgodil prvi Umbria JAzz Festival, so Perugio obiskali največji virtuozi jazzovske glasbe: Herbie Han-
cock, Enrico Rava, Miles Davis, Lionel Hampton, v zadnjem desetletju pa Dedee BridgeWater, Gilberto Gil, Milton Naci-
mento, Terence Blanchard ... 

Letos pa prihajajo: Paolo Conte, Charles Lloyd, Subsonica, Paolo Fresu Brass bang, Robert Glasper trio; Tony Bennett & 
Lady Gaga Stefano Bollani, Cassandra Wilson.
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Dimesions Festival 
Pula (Hrvaška), od 26. do 30. avgusta

V 2000 let stari rimski areni v Puli se bo odvijal spektakularen koncert z izjemnimi gosti: Four tet, Little Dragon, Floating 
Points.

Paleo Festival Nyon
Nyon (Švica), od 20. do 26. julija

Eden izmed pomembnejših festivalov na odprtem v Švici, ki poteka že od leta 1976, letos pripravlja raznolik program: 
od Joan Baez, Robbieja Williamsa,Vincenta Veillona in Vincenta Kucholla pa do Gramatika, Caravan Palace, Benjamina 

Clementine, Too Many Zooz.

Letos morje odpade, ljudje!

Sajeta
Tolmin, od 30. julija do 4. avgusta

Eden zanimivejših slovenskih poletnih festivalov, ki poleg večernih glasbenih dogodkov ponuja tudi delavnice in preda-
vanja, večinoma na pravljičnem sotočju Tolminke in Soče. 
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Karla Pelko

Kaj nas zadane in
premakne?

Vsi poznamo glamurozne svetovne filmske festivale, kakršni so festivali v Cannesu, Benetkah ali Berlinu. Tudi bliže nam se je 
nekaterim festivalom že uspelo uveljaviti, npr. Motovunu v hrvaški Istri ali Sarajevskemu filmskemu festivalu. Prvi bo letos od 25. 
do 29. julija, sarajevski pa od 14. do 27. avgusta. V Sloveniji sta se poleg Kino Otoka v Izoli (začetek junija) uveljavila še ljutoerski 

Grosmannov festival, specializiran za grozljivke, in Blejski filmski festival na temo  vode (od 14. do 18. junija).
V čem je čar festivalov? Nekoč predvsem v tem, da so gledalci prišli gledat zvezde, danes pa se zdi, da so še bolj namenjeni družeju 

Zato ne preseneča, da mnoge spremljajo tudi glasbeni koncerti in številne druge prireditve. 
Včasih pa pozabljamo na filmske festivale v naši bližini, ki so prav tako posebni, saj ima vsak od njih kakšno značilnost, zaradi 
katere je izkušnja filma prav tam tako edinstvena. Zato se ne bom ukvarjala z najbolj razvpitimi, ampak raje z dvema najbolj 

izvirnima filmskima festivaloma v naši bližini. 

DokuFest
Prizren, od 8. do 16. avgusta 2015

Dokufest je mednarodni festival dokumentarnega in kratkega fil-
ma, največji filmski festival na Kosovu. Vsako leto napolni kinodvorane 
ter improvizirane filmske projekcije v središču mesta z več kot 200 
skrbno izbranimi filmi s celega sveta. Fotografske razstave, pogovori in 
delavnice s strokovnjaki ter glasbenimi dogodki so prav tako del festi-
valskega programa. Dokufest je med drugim postal tudi odmeven glas-
beni festival, saj se ponoči odvijajo koncerti domačih in tujih avtorjev, 
glasbenih skupin ter Dj-ev. 

Dokufest je leta 2002 zasnovala skupina prijateljev, filmskih na-
vdušencev, ki so se tako uprli poskusom lokalnih oblasti, da zaprejo še 
zadnjo filmsko dvorano v Prizrenu. Prijatelji so se organizirali in začeli 
predvajati dokumentarne filme po različnih lokacijah v mestu. Lani, 
dvanajst let pozneje, je mesto v času festivala obiskalo že več kot 18.000 
ljudi z vsega sveta. Filme pa so lahko gledali ne le v kinodvorani in let-
nem kinu, ampak tudi na tako izjemnih prizoriščih, kot sta trdnjava 
nad mestom in platforma nad reko Bistrico, ki teče skozi mesto.  

Festival je znan zaradi živahnega vzdušja ter navdušenja, s katerima 
obiskovalci in več kot 150 prostovoljcev preplavijo to najzanimivejše 
kosovsko mesto, saj se v njem prepletajo albanska, srbska in turška 
tradicija. Tako lahko še vedno pijete pravi turški čaj, poslušate mujezi-
na, kako poje z minareta mošeje, ali obiščete srbsko pravoslavno cerkev. 

Ker sem hotela iz prve roke dobiti nekaj odgovorov, sem pisala en-
emu od ustanoviteljev, danes pa umetniškemu direktorju Dokufesta, 
Vetonu Nurkollariju, in takoj mi je odgovoril. Odpisal mi je v anglešči-
ni, tole pa je prevod njegovih odgovorov: 

Po čem je filmski festival Dokufest drugačen od vseh drugih festi-
valov po svetu?

»Dokufest se razlikuje od drugih festivalov zaradi več razlogov. 
Eden izmed njih so gotovo nenavadne projekcije filmov na odprtem, 
z enkratno in spektakularno projekcijo nad reko in na trdnjavi. Temu 
bi dodal še izjemno vzdušje v mestu Prizren v času Dokufesta in iz-
jemno vojsko prostovoljcev, ki pripomorejo k temu, da je dokufest tako 
unikatna izkušnja.« 

Kateri trenutek v zvezi s festivalom je bil za vas doslej osebno na-
jmočnejši?
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»V zadnjih 13-ih letih je bilo veliko zelo močnih trenutkov, ven-
dar sta zame osebno predvsem pomembna dva, ki si ju bom za vedno 
zapomnil. Prvi je projekcija nemega filma Trpljenje Device Orelanske 
režiserja Carla Theodorja Dreyerja, ki ju je spremljal britanski glasbeni 
elektronski duo, kar je bila ena izmed najbolj čustveno močnih filmskih 

izkušenj. Drugi pa je predvajanje vseh 12-ih kratkih filmov na temo 
pesmi z albuma Let England Shake, priznane pevke in avtorice pesmi P. 
J. Harvey. Tako gospodična Harvey kot irski fotograf Seamum Murphy 
sta bila prisotna na projekciji in na pogovoru po koncu filma.« 

Kino Otok
Izola, od 3. do 7. junija 2015

Med 3. in 7. junijem bo v Izoli potekal že 11. mednarodni filmski 
festival Kino Otok, ki je drugi največji slovenski filmski festival in eden 
najbolj izvirnih filmskih festivalov v regiji. Pred enajstimi leti, leta 2004, 
sta ga ustanovila dva mlada filmska režiserja, Jan Cvitkovič (med dru-
gim avtor filmov Kruh in mleko in Od groba do groba) in Vlado Škafar 
(avtor filma o Primožu Peterki in celovečerca Oče). 

Značilnost festivala je, da kažejo filme na odprtem: na morski oba-
li in na Manziolijevem trgu v Izoli, tipičnem mediteranskem trgu. Na 
začetku festivala je veljalo, da so v glavni program povabljeni le filmi 
tistih režiserjev, ki se lahko tudi sami udeležijo festivala. Zato niso vabili 
slavnih režiserjev s celega sveta, ampak mlade režiserje, od katerih so 
mnogi pozneje zasloveli in prejeli nagrade celo na tako pomembnih 
festivalih, kot je kanski.

Pomemben del filmskega festivala v Izoli je tudi »Silvanova filmska 
šola«, ki nosi ime po pokojnem direktorju slovenske kinoteke, Silvanu 
Furlanu, njeni udeleženci pa se izpolnjujejo v  pisanju filmskih kritik. 

Tudi Vladu Škafarju, enemu od dveh ustanoviteljev izolskega films-
kega festivala, sem pisala mail, in tudi on je prijazno odgovoril na moji 
dve vprašanji. 

Po čem je filmski festival Kino Otok drugačen od vseh drugih festi-
valov na svetu?

“Drugačnost pri snovanju ideje Kino Otoka ni bila tako bistvena. 
Bile so želje, da se naredi nekaj tistega, kar smo pogrešali, med dru-
gim tudi, da se ponudi misel resnične filmske skupnosti, ki ne sprejema 
ustaljenih in škodljivih delitev, ampak razume smisel povezanosti, to 

pomeni, da smo vsi v istem čolnu, organizatorji festivala, filmarji, gle-
dalci in poročevalci, vsi v eni ljubezni do filma. Koliko se je to uresničilo 
in se ohranja do danes, pa lahko vsak preveri na pragu poletja v Izoli.”

Kateri trenutek v zvezi s festivalom je bil za vas doslej osebno na-
jmočnejši?

“Najmočnejši odgovor na te zamisli in želje je prišel jutro po otvor-
itvi prvega Kino Otoka. Ob devetih zjutraj, v četrtek, je bila na sporedu 
prva projekcija in zanimalo in obenem skrbelo me je, če je sploh kdo 
v dvorani. Slavje se je vleklo vso noč do jutra in še sam sem zamujal 
nanjo. Predstavljal sem si, ko sem hodil proti kinu, da odpiram vrata 
dvorane (danes izolskega art kina Odeon) in v temi počasi vidim, da so 
stoli prazni in se film vrti samemu sebi. Ko sem nekaj minut pozneje 
težkih pljuč zares odprl vrata, nisem mogel naprej, saj so pred vrati na 
tleh že sedeli gledalci. 

Dvorana je bila, kot se reče, nabito polna, toda v istem hipu me je 
zares prevzelo nekaj drugega: svetla slika filma je v zadnji vrsti osvetlila 
obraze naših gostov, uglednih filmskih ustvarjalcev, ki so vsi brez iz-
jeme prišli gledat film svojega kolega; med njimi so bili ugledni stare-
jši indijski režiserji, prvaki bollywooda, nosilci zlatih palm ..., bil je na 
videz samopašni Musa Sene Absa iz Senegala, na videz cinični Žilnik, 
prejšnji večer oblegana ruska igralka Olga Oničenko, skratka bili so tam 
vsi, celo Mika Kaurismaeki, ki je pošteno potegnil in je še nekaj ur prej 
ob zori taval po morju.  Zadelo me je in premaknilo.”

Se vidimo. V Izoli ali v Prizrenu?
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Poletna izdaja, kakršna je pred vami, ne 
ponuja veliko možnosti za pogovor o letnih 
dosežkih na področju kulture. Dejstvo je, da 
smo s šolskim letom omejeni zgolj mladi. 
Svet kulture pa je svet odraslih izobražencev, 
ki se z manjšino pišč ne ukvarja neposredno. 
A področje gledališča je v tem oziru izjema, 
morda nenamerno, ampak gre za eno redkih 
kulturnih ustanov, ki svoj program strogo 
prireja mladim, ki svoje leto krojijo v skladu 
s šolskim koledarjem. Zato bomo izkoristili 
priložnost ter pokomentirali gledališke ozi-
roma dramske, saj smo že v osnovi izločili 
operne ter plesne, predstave. Pomembno je, da 
bo članek škrbina. Podrobneje se bomo spus-
tili zgolj v repertoar dveh največjih gledaliških 
hiš v Ljubljani, to sta SNG Drama Ljubljana in 
Mestno gledališče ljubljansko. Po eni strani s 
tem naredimo hudo krivico obilici drugih gle-
daliških hiš v mestu, ki nezanikljivo ponujajo 
kvaliteten umetniški program. Po drugi nam 
ta nadvse ozki okvir ponudi priložnost, da se 
ozremo tudi na družbeni efekt, ki ga ima gle-
dališče, saj so ravno predstave teh dveh gle-
dališč najbolj obiskane. Pot do zla je tlakovana 
z dobrimi nameni, tako nekako. 

Repertoarja Drame in MGL-ja v letu 
2014/2015 je zelo močno zaznamovala oblet-
nica prve svetovne vojne, posameznik in 
njegovo iskanje samega sebe v novonastalih 

okoliščinah. Umetniška direktorica MGL 
Barbara Hieng Samobor je repertoar velike-
ga odra naslovila “ZGODBE 20. STOLETJA” 
in v tem okviru so na odru premiere dožive-
li Švejk, Veliki Gatsby, Neki novi tipi, Zlata 
čeveljčka, Dobri človek iz Sečuana in Iliada. 
Ravnatelj SNG Drama Igor Samobor pa je 
predstave Čarobna gora, Figurae Veneris His-
toriae, Grad, Iliada in Jugoslavija, moja deže-
la povezal z rdečo nitjo “IDENTITETA”. Dva 
dokaj različna pogleda na preteklost. Pretežno 
pesmističen pogled na stoletje vojn so sprem-
ljali pretežno depresivne predstave v Drami. 
V Mestnem gledališču pa so se poskusili na 
grozovito obdobje grozot ozreti kar se da op-
timistično z izpostavljanjem fenomenov in 
oseb, ki so zaznamovali to obdobje ali pred-
stavljajo arhetip takratnega človeka ter s tem 
reflektirajo arhetip njegovega naslednika. Re-
zultat teh različnih metod umetniškega razis-
kovanja zgodovine je tudi žanrska obarvanost 
programov. V Drami je med ogledom preds-
tav slišati veliko manj smeha kot na primer v 
MGL. Mnogi bi rekli, da je burkaško gledališče 
eno najnižjih form performativne umetnosti 
in s tem se je zagotovo treba strinjati (zato ne 
obžalujemo prav zelo izključitve Špas teatra ter 
Siti teatra iz pregleda), a komedija na nivoju je 
ena izmed temeljnih oblik gledališča, ki lahko, 
če je izpeljana kakovostno, vsebuje zelo močne 

družbeno-kritične konotacije. Ravno to pa naj 
bi bila glavna funkcija gledališča. Dolgo časa je 
že minilo od takrat, ko smo pri umetnosti ce-
nili zgolj estetsko vrednost. Umetnost in tako 
tudi gledališče mora družbi nastaviti zrcalo, jo 
opozarjati na problem, postavljati vprašanja, 
osvetljevati temne kote, od katerih prepogosto 
odvračamo poglede. Sklep, ki si ga drznemo 
postaviti, pa je, da je v prvi vrsti še vedno pre-
več polikanih srajc in ukrojenih suknjičev s 
premalo ogorčenimi izrazi.

Gledališče je forma visoke umetnosti, 
ki pa ni zelo dostopna. Kot lahko priča vsa-
ka mlada oseba, ki pogosteje zahaja v hrame 
kulture, so cene kart v večjih gledališčih kar 
zasoljene, s tem se iz občinstva naredi selek-
cija, ne reprezentira več družbe, saj je večina 
družbe na ulicah, ne pa na oblazinjenih stolih. 
S tem se mu naloži še dodatni pritisk, saj mora 
prizmo, skozi katero projeci ra, prirediti “viš-
jim slojem”, saj se  od tega preživlja, a hkrati 
bi moral predstavljati tudi ulico, ki ni prisotna, 
ki ne more biti prisotna, saj v bitki za vred-
note ni mogla doseči višjih stopničk hiearhije 
Maslowa. Žal pa se morajo uprizoritve preve-
likokrat prilagoditi pričakovanjem, financam, 
kalupom, ki naj bi jih zapolnile znotraj pro-
gramov. Tako je rezultat letošnjega repertoarja 
zelo medla podoba, za katero nihče ne more 
biti prepričan, kaj točno nam sporoča. Drža, 

IGRA : ODER – kdo je zaključno poglavje 
gledališkega repertoarja 2014/2015

Jaka Smerkolj
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da je bila vojna grozna, je jasna, a kako naj 
nanjo gledamo in kdo smo po njej, je še ved-
no zavito v gosto meglo. Osebno sem mnenja, 
da prav veliko časa za razjasnitev teh doga-
janj nimamo več, prihodnost bo želja takrat, 
ko zgodovina ne bo več grožnja. Ne pravim, 
da bi moralo gledališče podati vse odgovore, 
a složnost v usmerjanju družbe bi bila dobro-
došla pri družbeno-kritičnem ustvarjanju na 
vseh področjih, ne le pri gledališču. Velikokrat 
pa je prav družba tista, ki ustvarja pritiske in 
omejitve, ki onemogočajo umetno-
sti, da bi krmarila svojo pot.

S citati velikih imen ter besedili 
slavnih družbeno-kritičnih dra-
matikov je letošnji repertoar veliko 
obljubljal, a kaj hitro se je zalomilo. 
Idealen primer je gimnazijski obisk 
predstave Veliki Gatsby F. Scotta 
Fitzgeralda, ki je bila s strani gle-
dališča gimnaziji z začetka odsveto-
vana. Prišli smo do točke, ko je gola 
ženska ključni problem predstave, 
ki v osnovi govori o popolnoma 
razvrednoteni družbi, družbi nihil-
istov, kakršna naj bi bila tudi naša generacija. 
Živimo v stanju, kjer je spolnost vedno manjši 
tabu, a hkrati je vodstvo gledališča zaskrbela 
koketna narava predstave. Tako gledališče ne 
more problematizirati Gatsbyja, ne more ob-
soditi povzpetništva in idealiziranja življenja 
bogatih. S tem je predstava na osnovni ravni 
spodletela, saj je desetminutni prizor hip-
erseksualizirala do tega, da je bil eden izmed 
zaključnih komentarjev, ki sem ga slišal: 
“Sem mnenja, da je predstava predvsem po-

kazala, kaj vse mora biti pripravljen storiti 
igralec, kako se mora razgaliti pred občinst-
vom.” Podobni problem je bil prisoten tudi 
pri nekaterih drugih predstavah. Zgodba o 
Beatlih, zaradi mnogih birokratskih  težav 
ni imela fabule, ki bi lahko bila karkoli dru-
gega kot glorifikacija fenomena. Švejk, ki je 
sicer lepo reprezentiral malega človeka v bit-
ki proti sistemu, je to delal bolj po naključju 
in njegova zdrava pamet je izzvenela bolj kot 
neumnost. Dobri človek iz Sečuana, slavno 

Brechtovo delo, ki je še najbližje političnemu 
gledališču, je bil občinstvu podeljen kot lično 
zavito darilo z lepo pravljico. S tem se sicer res 
malce oddalji od svojega izvirnika, a vseeno ja 
Brechtova problematika izjemno pomembna 
za sodobno družbo, vprašanje pa je, ali večina 
ljudi še dovolj dobro pozna Brechta, da se za-
veda podnot, ki so bile v predstavi še dodatno 
zakrite s plastjo selotejpa. Koprodukcija treh 
največjih hramov kulture, Iliada, je na oder 
postavila vojno in dodala nekaj močnih dra-

maturško-režijskih elementov pospremljenih 
z nekaj močnimi izjavami o množični kultu-
ri. Še zadnja predstava iz repertoarja Velikga 
odra MGL pa sta Zlata čeveljčka. Sodba samo-
morilca in zlati čeveljčki, ki jih danes nosimo 
vsi, saj izgleda, kakor da smo Slovenci vsi na 
robu smrti, v kateremkoli pomenu te besede.

Zelo depresivno, pesimistično in predvsem 
dolgotrajajoče ter izčrpavajoče je bilo doživl-
janje repertoarja Drame. Na kratko: Tugomer 
je bil res tuga, zgodba o poskusu umestitve 

slovanskega plemena v prostor in na-
padih germanskih plemen ni prinesla 
nobenega rezultata. Gledališko čez 
nobeno predstavo ne moremo reči nič 
slabega, saj so izvrstne in ne gre zan-
ikati, da so naša gledališča na nadvse 
visokem nivoju, a problem je v vsebi-
ni. Tugomer je že zdavnaj mrtev, mi 
pa smo na istem, kot smo bili takrat. 
Zaupamo drugim, drugi nam ne tako 
zelo. Kafkov Grad je dokazal, da se 
vseh literarnih del pač ne da priredi-
ti za oder. Nesmiselnost so pripeljali 
do točke, ko se je zdelo nesmiselno, 

da predstava traja tako dolgo. Človek od tega 
težko vzame bistvo sporočila, saj je enostavno 
preutrujen. Čarobna gora je bila zelo napor-
na za spremljanje. Figurae Veneris Historiae 
se je zdela nadvse neaktualna. Jugoslavija, 
moja dežela pa nadaljuje Vojnovićevo sago, 
o kateri ima tako ali tako vsak svojem mnen-
je. Vsesplošni ton repertoarja je bil izjemno 
temačen. Zdi se, da je položaj posameznika 
vseskozi brezupen, družba, v kateri prebiva, pa 
na tak ali drugačen način bolna. Nihče pa si ne 

Tako je rezultat letošnje-
ga repertoarja zelo medla 
podoba, za katero nihče ne 
more biti prepričan, kaj toč-
no nam sporoča. Drža, da je 
bila vojna grozna, je jasna, 
a kako naj nanjo gledamo in 
kdo smo po njej, je še vedno 
zavito v gosto meglo.
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drzne točno začrtati poti posameznika, morda 
pa to enostavno ni namen. 

Umetnost famozno prekriva odgovore na 
srebrnih pladnjih z raznolikimi tkaninami. 
Gledališče v tem oziru ni nič drugačno. Seve-
da ne smemo pričakovati, da bodo vsi odgov-
ori jasni in enostavni (in niti) da bodo taka 
vprašanja. Zdi pa se, da primanjkuje poguma. 
Družba začne zelo hitro, ostro obsojati. Skrb 
vodstva MGL glede spornosti predstave je bila 
nadvse upravičena, saj sem prepričan, da bi 
se hitro našel kakšen od ogorčenih staršev, ki 
bi ga skrbela nedolžnost njegovih potomcev. 
Vendar si ne smemo privoščiti kvarjenja in-
tegritete umetnosti, saj je tisto, česar ne želi-
mo videti, ravno tisto kar bi morali videti. V 
naslednjem šolskem letu  je krovna tematika 
MGL “STRAST IN ČAST – ALI SPLOH ŠE 
OBSTAJATA?”, malce moraliziranja, a barvit 
repertoar, kar se tiče vključevanja mladih ust-
varjalcev. SNG Drama Ljubljana pa si je izbrala 
citat Ryszarda Kapuścińskiga »Človek kulturo 
ne le ustvarja in v njej deluje, domuje. Človek 
jo nosi v sebi. Človek je kultura.« Upajmo, da 
bo človek našel pot do kulture, pot, ki ne bo 
omejevala nikogar in osvobojevala marsikoga.

risba: ela puc
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Naj začnem s tem, da bi morala že davno 
tega dne napisati nekaj besed o beatniški gen-
eraciji, njihovim uporom, revolucijam... skrat-
ka vse te zadeve. Ampak nisem. Odlašala sem 
do zadnjega trenutka, pet dni do tiska številke, 
predvsem zato, ker se mi ni dalo in nekako 
nisem vedela, kako na se celotne zadeve lotim. 
Nisem ravno razmišljala o tem, kako bi moje 
neaktivno pisanje vplivalo na druge, a za voljo 
tega članka bom rekla, da se stvari nisem lo-
tila zato, da bi se uprla. Komu? Morda vsem, 
ki želijo, da bi več ljudi vedelo za beatniško 
generacijo. Ne vem, ali izrečena luža vsebuje 
kakršnokoli kapljico smisla, a recimo, da vsi 
razumemo o čem govorim. Sedaj nemara že 
vsi vemo, da je to tisti članek, ki je tako dol-
go čakal na svoj nastanek. Torej...Tega, kaj je 
beatniška generacija in nekaj o njenih avtorjih, 
bom na kratko razložila tako, kot sem to pred 
nekaj zvonjenji budilke razložila mlademu 
človeku. 

Začetnika beatniške generacije sta Allen 
Ginsberg in Jack Kerouac, ki sta se spoznala 
na začetku 40-ih let na Columbia University in 
tam tudi začela bolj aktivno pisati ter obliko-
vati ideje in načela gibanja, ki sta ga kasneje 
razširila tudi med druge. S svojimi deli Howl, 
On the road in Naked Lunch so Ginsberg, 
Kerouac in William S. Burroughs poglavitni li-
terati generacije, o kateri vam govorim. Seveda 
so se jim  pridružili še mnogi pisatelji in pesni-
ki, ki so se v tistem času prav tako zavzemali 
za spolno svobodo, zavračali materializem in 
proti tradicijam tradicij pod vplivom psihe-
deličnih drog brez oblek in s čikom v ustih 
pisali in pisali, dokler niso pripisali literarne 

revolucije.
 Tako se je torej v petdesetih letih 

počasi oblikovalo gibanje, imenovano beatniš-
ka generacija. Le to se je hitro širilo med mlade 
ameriške pisce, ki so dobili ugled kot novi bo-
hemski hedonisti, ki so s spontano ustvarjal-
nostjo in ne prilagajanjem literarnim normam 
krojili prihodnost književnosti. 

 To svobodno mišljenje, droge in 
sproščeno minimalistično življenje se je po 
šestdesetem letu počasi prelevilo v takrat zelo 
razširjen hipijevski način  življenja. 

Ginsbergov upor se je začel na univerzi, ko 
so profesorji neumorno težili k predpisanim 
pesniškim oblikam in pravilom, po katerih 
naj bi se literarna umetnost ravnala. On pa je 
pisal nekonvecionalne tekste svobodnih oblik 
in to je preraslo v upor, o katerem se še danes 
govori. 

Njihove knjige berejo  namreč v šolah, 
predvsem v Ameriki je njihova literatura zelo 
pomenben del literarne zgodovine, za katero 
vedo vsi. Precej žalostno je, da za beatniško 
generacijo ve le bore malo slovenskih mladost-
nikov, čemur sem s tem člankom naredila 
konec. Ne čisto, ampak lahko rečemo, da sem 
vsaj skromnemu delčku ljudi raširila obzorje.

Čeprav se z malce zamujenim člankom 
prvotno nisem nameravala upreti nikomur, 
lahko rečem, da se vsi upiramo, nekateribolj, 
drugi manj.. Če pa si med branjem mojega 
prispevka v mislih govorite da nimam prav 
in da še nikoli niste hoteli narediti revolucije, 
četudi za majhno stvar,  morate resno premis-
liti o svojem tihomirstvu ter se postaviti zase!

Beatbirarirari
Ela Puc



Treba je potovati. Enostavno nemogoče je 
ostati vedno na istem mestu. Rutina in enolični 
dnevi začnejo človeka dušiti, zaželi si nečesa 
novega, osvobajajočega, drugačnega – zaželi si 
potovanja. Mora na pot, nekam drugam, da ni 
vse ves čas eno in isto. S potovanjem si širimo 
obzorja, spoznavamo in odkrivamo stvari, ki 
bi nam ostale skrite, če ne bi nikoli zapustili 
svojega omejenega koščka zemlje. S spozna-
vanjem novega, drugačnega, nenavadnega 
navsezadnje spoznavamo in bolje razumemo 
tudi sami sebe. 

Verjetno je malo mladih, ki si ne želijo po-
tovati; večino pri tem ovirajo denarne težave. 
Mladi nimamo rednih dohodkov, nekateri 
sicer delajo med počitnicami, drugim dajo 
denar starši, vendar nas vseeno pri potovanju 
omejuje predvsem proračun.

Na kakšen način torej lahko čim bolj 
zmanjšamo stroške potovanja? Največ porabi-
mo za prevoz in prenočišče. Letalske karte so 
redko cenejše od 100 evrov, zato je bolj ugodno 
potovati z vlakom ali avtobusom (poleg tega 
lahko med potjo delamo postanke in obišče-
mo več krajev). Avtobus je ponavadi cenejši 
od vlaka, pri obeh pa lahko veliko prihranimo 
z nočnimi vožnjami – tako nam za tisto noč 
ni treba plačati prenočišča, saj spimo na vlaku/
avtobusu. Za tiste, ki si želijo ogledati čim več, 
je dobra izbira vozovnica Interrail, s katero se 

lahko vozimo s katerimkoli vlakom v več kot 
30 državah, desetdnevna karta pa npr. stane 
192 evrov. Možno je seveda tudi štopati ali pa 
potovati s pomočjo strani, ko je npr. Prevozi.
si, vendar pa lahko tako potujemo ponavadi 
le sami ali v paru, poleg tega pa je tak način 
potovanja lahko nepredvidljiv in celo nevaren. 
Kot prenočišče so nam v večjih mestih na vol-
jo hostli, drugod kampi, zelo ugodno pa lahko 
najamemo stanovanje na vedno bolj prilju-
bljeni spletni strani Airbnb, na kateri lastniki 
brez posrednikov oddajajo stanovanja.

Če smo rešili vprašanje denarja, se pojavi 
naslednje težko vprašanje: kam odpotovati? Ni 
kotička sveta, ki ga ne bi bilo vredno obiskati, 
zato je odločitev in z njo omejitev zelo težka. 
Če smo veliko privarčevali, si lahko privošči-
mo potovanje kam daleč, kamor se splača iti z 
avionom. Lahko obiščemo starodavno Skan-
dinavijo in njeno dih jemajočo naravo, lahko 
obiščemo Anglijo in njeno mirno podeželje in 
moderna velemesta, lahko obiščemo španska 
mesta in plaže. Če imamo na razpolago manj 
denarja, se lahko podamo v nič manj zanimive 
slovenske sosede.

Italija je imela bogato in burno zgodovino, 
kar se kaže v izjemni arhitekturi, vrhunskih 
galerijah in muzejih ter čudovitih mestih. Ne-
kajdnevne počitnice lahko preživimo v kakš-
nem italijanskem mestu – Benetke, Firenze, 

Bologna, Milano, celo Rim – in uživamo v 
duhu Italije. 

Na drugi strani ležita Madžarska in Bal-
kan. Oba imata kot Italija bogato zgodovino, 
vendar večino tistih, ki gredo na Balkan, bolj 
zanima balkanski način življenja, ki je precej 
bolj spontan, pristen in sproščen od našega z 
vsem, kar spada zraven – hrano, pijačo, zaba-
vami, glasbo ... Na Madžarskem poleti poteka 
veliko glasbenih festivalov; manjši so ponava-
di osredotočeni na določeno zvrst glasbe in 
bolj poceni (jazz, psychedelic, gypsy ...), v Bu-
dimpešti pa bo avgusta eden večjih evropskih 
festivalov, Sziget. 

Vendar nam za nepozabno potovanje ni 
treba v tujino. Tudi v Sloveniji je veliko za-
nimivih krajev in dogodkov (predvsem pole-
ti), ki jih je vredno obiskati. Premalo se zave-
damo, da nam ni treba iti daleč na izlet, ki si 
ga bomo zapomnili za vse življenje. Za cilj si 
lahko izberemo katerikoli kraj, točko. Povsod 
lahko najdemo kaj zanimivega in preživimo 
nepozabne dni. 

Ni važno, kam potujemo. Važno je, da 
potujemo. Da ne obtičimo na istem mestu, 
ampak odkrivamo in spoznavamo tisto, kar 
je drugačno od nas, da vidimo in doživimo 
čim več, da izkoristimo priložnosti, ki so nam 
dane. Da živimo.

Nekam drugam
Alex Tadel
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Vsem se nam včasih zazdi, da se naše 
življenje odvija kot po filmskem scenariju, 
pa čeprav mogoče le po nizkoproračunskem 
polvečercu, a vendar filmsko.

Sam sem to doživel, ko mi je moja nekdan-
ja punca priznala, zakaj nama ne gre več …

»Mislim, da sem lezbika.«
»Kaj?!? … Zakaj to misliš?«
»Joj, ne vem, že dolg časa se mi to dozde-

va, in zadnjič sem pogledala na google, kako 
to veš, in je pisal vse, kar se tut men dogaja, in 
zdej sem čist zmedena…«

»… in kaj boš zdej?«
»Neveeeem… « je rekla, in zakopala obraz 

v dlani.
Njene besede so mi še dolgo odzvanjale v 

ušesih. Nisem mogel verjeti. Ne, ni res. Nisem 
hotel verjeti. Sedaj, ko gledam nazaj, se vse zdi 
tako očitno. A tako kot film, lahko tudi živl-

jenje sodimo le za nazaj, nikoli vnaprej. Po tem 
sva ostala skupaj še dva tedna. Delno zato, ker 
sama ni bila prepričana, kaj čuti, delno zato, 
ker sem bil sam kreten. Preprosto se nisem 
mogel sprijazniti. »Saj je samo faza« je ironič-
no tudi kliše, ki nam ga v najstniških komedi-
jah prodaja Hollywood. Sposobnost človeških 
možganov, da neprijetna dejstva preprosto 
ignorirajo, je res fascinantna. A pred ničemer 
ne moreš bežati večno. Po dveh tednih me je, 
kljub mnogim namigom, zaradi mojega tr-
mastega vztrajanja ponovno ujela nepripravl-
jenega. Ugotovila je namreč, da ne more več 
imeti fanta, ker je sedaj dokončno ugotovila, 
da jo privlačijo le ženske. Ampak še vedno si 
želi, da ostaneva prijatelja. Saj ne, da tega ne 
bi hotel, a vsi vemo, da je to tako, kot če bi ti 
fotr povozil psa, in ti nato rekel, da ga lahko še 
vedno obdržiš.

Karkoli že ste pomislili ob tej zgodbi, vse 
sem že slišal. Od »Jao, stari, zajebu si, mogu bi 
izvest menage a trois, dokler si mel še šanse.« 
do »Haha, to je sigurno zato, ker res slabo sek-
saš«. Življenje dandanes res posnema umet-
nost bolj, kot umetnost posnema življenje.

P.S.: In če to slučajno bereš tudi ti, opros-
ti. Oprosti, ker se nisem prej sprijaznil s tem, 
kar si mi povedala, ker sem bil sebičen in ker 
si nisem dovolil zares verjeti. Upam, da nekoč 
spoznaš neverjetno punco, ki ti bo dokazala, 
da ljubezen ni le socialni konstrukt, ampak 
edino, za kar se splača živeti. Totalen kliše, 
vem. Ampak tudi klišeji obstajajo z razlogom.

Anonimna izpoved

Ko življenje posnema umetnost





Rastočium!
3. september - 28 september



83

slika: ema kobal

naslovnica: katarina caserman, timon hozo, lara zupan



84


