
Nova dijakinja



Kaj točno se dogaja z našim 
svetom? Prostor in čas, v ka-
terem se nahaja naša gener-
acija, je morda eno konfuzne-
jših zgodovinskih obdobij, ki 
mu je človeštvo priča. Mogoče 
pa se nam to le dozdeva, saj 
je to edino obdobje, v kate-
rem živimo. Ni še popolnoma 
jasno ali živimo v času velik-
ih sprememb ali enostavno 
v času, ko se vse približuje 
dnu. Razdrobljeno, nejasno, 
negotovo in mi razdrobljeni, 
nejasni, negotovi. Dogajan-
je preteklega šolskega leta je 
sunkovito preoblikovalo in 
razdeljevalo dijaško populaci-
jo. Septembra smo debatirali 
o beguncih, decembra o lezbi-
jkah in gejih. 

Živimo v čudnih časih, 

ko ni več gotovo, o čem je 
sploh smiselno pisati. Ko se 
moramo vprašati, če je rdeča 
nit lahko politično korektna. 
V teh časih so pisali, razmišl-
jali in ustvarjali naše članice 
in člani in revija pred vami je 
zgolj eden izmed produktov 
našega delovanja. 

Rdeča nit, ki se vleče 
skozi vsebino tokratne izdaje 
naj bi bila ravno to - rdeča 
nit. Ker je mišljenje dijaških 
peres tako raznoliko, je nji-
hova kohezija zgolj formal-
nost, ki neprestano opomin-
ja. Opominja na to, da so v 
ekipi Novega dijaka pred-
vsem dekleta. Dekleta, ki se 
bodo v 21. Stoletju še vedno 
izboraževale do višjih stope-
nj, a zasedale nižje položaje. 

Dekleta, ki morda še vedno 
čutijo sram, ko se do stranišča 
sprehodijo s tamponom ali 
vložkom v roki. Dekleta, za 
katere v našem besednjaku 
ni ustreznih ženskih samos-
talnikov. Še vedno smo priča 
javnim nastopom, ki femi-
nizem predpostavljajo kot eno 
največjih zablod sodobnosti. 

Feminizem ni boj za 
prevlado, ampak za razpus-
titev oblasti - človeka nad 
človekom, države nad skup-
nostjo (v tem primeru žensk). 
Zato tudi težnja po emanci-
paciji žensk, ki prihaja od 
zgoraj: “osamosvojite se, v 
času nosečnosti si privoščite 
brezalkoholno pivo, kupite si 
čevlje, v katerih boste pokaza-
le delodajalcu svojo odločnost 



in nenazadnje - odvrzite 
burke,” ni feministična, am-
pak znotraj marketinško/
evropocentrično obarvanega 
aktivizma spodbuja pasiv-
nost. Zato je vsaka avtoriteta 
za preobrazbo položaja žensk 
največ možnost, da se vključi-
mo v sistem hirearhije in iz-
ključevanja; kot pravi Peggy 
Kornegger - tudi ženska pred-
sednica sama po sebi ni fem-
inistična, ni revolucionarna, 

ampak v najboljšem primeru 
deluje zgolj reformistično.

Samo z organiziranjem 
od spodaj se lahko znotraj 
kolektivizma ohranja individ-
ualna iniciativa, ki pravzaprav 
uteleša aktivno, delujočo, 
neizključujočo demokracijo. 
Primer takšne organizacije je 
tovarna Rog; kjer namesto na 
hirearhiji, organizacija temelji 
na kolektivizmu, kjer se zato 
človeka doživlja kot individu-

ma, neodvisnega od spolne/
socialne/nacionalne … sk-
upine, ki ji pripada. Janković 
pa se je odločil, da mu ni všeč 
fasada. Upor na papirju ni 
dovolj, a vseeno: želimo veliko 
užitka ob branju ali pa tudi 
ne, saj si želimo predvsem, da 
bi vas Novi dijak spodbujal k 
razmišljanju in silil k izražan-
ju.

P.S.: S četrto tiskano izdajo se zaključuje drugo uredniško obdobje novega dijaka. Septembra 
se ta predaja naslednji generaciji v upanju, da se ustvarjalna pot Novega dijaka nadaljuje. Na 
tej točki bi se zahvalili vsem, ki so nas podprli, nam pomagali, nas razumeli, nas spodbujali in 
nas spremljali. Najlepša hvala!
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Za začetek povzemimo 
zgodovino Društva lju-
bljanskih gimnazijcev. Leta 
2012 se v takrat (še) neurad-
nem društvu združijo dijaki 
treh gimnazij; Bežigrajske, 
Poljanske in Vičanske. V tem 
letu tudi prvič izide dijaška 
publikacija – v spletni obliki 
ter pod imenom Das Gym-
nasium. Že januarja nasled-
nje leto izide Novi dijak na 
tiskanih straneh. Društvo se 
prične udejstvovati tudi na 
drugih področjih. Organizira 
se okrogla miza in koncert 
v KUDu Franceta Prešerna 
ter literarni večer v Galeriji 
Škuc. Aprila 2014 izide druga 
tiskana izdaja Novega dijaka, 
večina njegovih ustanovnih 
članov v tem letu opravlja 
maturo, zaključi srednješolsko 
izobraževanje. V želji po na-
daljevanju projekta se tokrat 
uradno društvo prepiše na 
mlajšo generacijo. Ta prične 
z delom že septembra 2014, 
ko pripravi enomesečni festi-
val brezplačnih dogodkov za 

mlade in mlade po srcu imeno-
van Rast. V okviru Rasti ek-
ipa društva organizira nekaj 
več kot trideset dogodkov in 
delavnic. Na tej točki društvo 
tudi razširi svoje delovanje. 
Delu se pridružijo še dijaki z 
Gimnazije Jožeta Plečnika ter 
Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana. Postavi 
se spletni portal, kjer se red-
no objavlja prispevke. Junija 
2015 se Nodi tretjič pojavi 
v tiskani izdaji, pred tem pa 
je na dveh straneh sodeloval 
tudi pri Dnevnikovem projek-
tu Obrazi prihodnosti. Sep-
tembra 2015 se ponovno orga-
nizira Rast. Dogodki so bolje 
obiskovani in zatrdimo lah-
ko, da je festival večji uspeh 
kot prejšnje leto. Prične se 
sodelovanje s Trubarjevo hišo 
literature, kjer dijaki organi-
zirajo vsakomesečne dogod-
ke. Nodijevi člani in sodelav-
ci sodelujejo na literarnih 
večerih po celi Ljubljani, ust-
varjajo nove dijaške projek-
te, kakršen je Param Dokso. 

Pričnejo se udejstvovati pri 
drugih medijih na primer Ko-
ridor. K sodelovanju nas pov-
abijo organizatorji Slovenskih 
dnevov knjige – Nodijev prvi 
honoriran nastop. Vmes us-
pešno opravljamo birokratske 
dolžnosti ter ohranjamo pozi-
tivno bančno bilanco. Zakaj 
torej vsa ta zatišja? Čemu se 
vsakič zdi, da je Nodi z nami 
zadnjič? Zakaj imam občutek, 
da pišem osmrtnico?

Očitno je, da je za 
Nodijem že razmeroma sol-
idna preteklost in vsako leto 
se njegov položaj izboljša, 
pridružijo se novi zagnani 
ljudje. A kljub temu je ved-
no znova problematično iz 
ambicij in razmišljanj ust-
variti »celostno umetnino«, 
kakršno zahteva format letne 
revialne izdaje. Montiranka 
na svojem blogu novembra 
2013 razmišlja o dijaških in 
študentskih medijih. Zapiše: 
»Naj že v začetku izdavim: 
res je, dijaški mediji bi radi 
bili študentski, pa ne znajo. 

Novinarka
Jaka Smerkolj
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Želijo si biti družbenokritični, 
zaneseni, napredni, profesio-
nalni, artikulirani in samos-
tojni, pa jim to večinoma 
prav epsko spodleteva. Prav 
noben dijaški časopis (še) ne 
uživa panslovenske slave, no-
benemu od njih še ni uspe-
lo zgenerirati protesta proti 
kakšni relevantni stvari, kaj 
šele kakšnih hujših družbenih 
sprememb.« Problematičen je 
razhod med tem, kaj bi dijaki 
želeli in kaj storimo. Dejstvo 
je, da nas oznaka »gimnazijs-
ki maturant« ne more defini-
rati. Dijaška populacija ni niti 
približno homogena enota, ne 
bi ji morali pripisati lastno-
sti nekakšnega kolektiva, ki 
bi bil v svojih razmišljanjih, 
odločitvah in dejanjih složen. 
Naša skupna lastnost ozi-
roma lastnost, ki nam bi jo 
najverjetneje pripisali drugi, 
je splošna družbena apati-
ja. Ta se kaže v tem, da di-
jaško publicistično pisanje 
temelji na lastnih zaniman-
jih, prvih poskusih umetnos-
tne (bodisi gledališke, bodisi 
glasbene, bodisi literarne) 
kritike z občasno naslovitvi-
jo političnega vprašanja ali 
dveh. Prisoten je tudi trend 
umetnostnega pisanja, ki se 
izogiba kakršnikoli problema-
tizaciji, ker literature nikoli ne 
sodimo po kvaliteti razčlembe 
idej v ozadju. Seveda situ-
acija še zdaleč ni tako črna, 
kakršno jo opisujemo sedaj. 
Za primer lahko vzamemo di-
jaško iniciativo Param Dok-
so, ki je v odziv begunskemu 
valu organizirala benefit Čez 
vse meje. Gre za neposreden 
poseg v javni prostor. Dijaki 
so tudi nastopili na protest-
nem shodu. A vseeno dijaku 
nikoli ne bo pripisana radi-

kalna odločitev, ki bi jo la-
hko pojmovali kot odhod na 
barikade. Pomnimo dijaških 
protestov pred nekaj leti, kat-
erih rezultat je bil predvsem 
škandalozno vedenje mladih 
protestnikov, ki so, nezm-
nožni ubeseditve svojih prob-
lemov, pričeli z granitnimi 
kockami obmetavati slovenski 
parlament. V prej omenjenem 
zapisu avtorica dijaško pasiv-
nost deloma pripiše družben-
emu pojmovanju dijaka. Ta je 
povečini še nepolnoleten in s 
tem v popolni oskrbi staršev, 
torej nezmožen podajanja le-
gitimnih pozivov za izboljšan-
je razmer. 

Iz teh razlogov so di-
jaške iniciative in društva 
logična posledica. Ker nam 
nihče drug ne bo dal glasu, 
si ga bomo vzeli sami. Četudi 
pišemo za skopo število bral-
cev, četudi bolj kot ne delamo 
le drug za drugega. Dijaško 
pisanje morda še ni tako spe-
cializirano, kakor bi moralo 
biti, da bi lahko imelo vpliv 
na širšo javnost. Pogosto se 
skriva za neproblemskostjo, 
saj deluje s strahom pred iz-
postavljanjem. Zdi se absurd-
no, a gotovo je jasno izražanje 
političnega mnenja v dijaških 
letih odločitev, ki ji lahko 
sledijo posledice. Tako nam 
vsaj govori kritičen odnos do 
fotografij pijanih petkov, ki 
se jih brezskrbno objavlja na 
facebook-u. V tem torej lahko 
poskusimo najti opravičilo za 
to, da Nodi pred vami v ve-
liki meri ne nasljavlja nekat-
erih množičnih družbenih 
premikov, ki so se zgodili 
v preteklem letu. Kolektiv-
izacija preprosto ni mogoča, 
kakršnakoli specializacija pa 
bi potencialno odvračala di-

jake, ki bi želeli sodelovati. 
Že trenutno pravna ureditev 
Novega dijaka, kot neprofit-
nega apolitičnega društva, ki 
piscem narekuje vsaj formal-
no apolitičnost, je za koga kl-
jučen odvrnilni razlog. Dijaš-
ki medij bo na trhlih temeljev 
tudi zaradi strukture bralske-
ga občinstva, čigar spremem-
be niso naklonjene časopisni 
dejavnosti. Format bi vseeno 
moral preživeti, saj odpira 
možnost za izražanje mnenja 
na stopnji, ki ni mogoča zno-
traj reportaž šolskih dogod-
kov ali recenziranja albumov. 

Torej Novi dijak navkl-
jub svojim težavam, ki izvi-
rajo iz finančne nestabilnost, 
učenja komunikacije med 
člani in podobnih reči, mora 
obstajati. V taki ali drugačni 
obliki, če se ne more osre-
dotočiti na eno izmed aktu-
alnih tematik. Če nam sam 
šolski kurikulum in impera-
tiv uspeha ter pridobivanja 
kompetenc ne dopuščata za-
dostnega raziskovanja perečih 
tematik, še ne pomeni, da ne 
bi smeli pisati, razmišljati. 
Izgradnja dijaškega medija 
bo možna samo preko širjen-
ja le-tega ter višje stopnje 
komunikacije med bralci in 
pisci. Dijaški medij ne more 
biti študentski. Njegov ključ 
do uspeha se skriva v zave-
danju lastnih pomankljivosti. 
Dejstvo je, da smo mladi bolj 
kot kadarkoli poprej unikaten 
propagandni stroj, ki ga »svet 
odraslih« s pridom izkorišča. 
Želje po sodelovanju z mlad-
imi so prisotne, zato sprejmi-
mo lastno nezrelost in sodelu-
jmo. Ker dijak sam, zaradi 
svojega statusa, na barikadah 
ne more ničesar storiti.



“Ker nam nihče drug ne 
bo dal glasu, si ga bomo 

vzeli sami.”
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Vprašanje, ali se po študiju v 
tujini vrniti v Slovenijo, ki za-
deva vse željne izobraževanja 
zunaj Slovenije, večina od nas 
prelaga na zadnji letnik študi-
ja. Izgovor je seveda: “Odvis-
no, bom videl kako bom 
takrat razmišljal.”, a verjetno 
bomo čez pet let imeli isto 
mnenje kot zdaj, romantično 
izkušnjo več ali manj, a naša 
fundamentalna načela ostaja-
jo. Zatorej ni boljše priložnos-
ti kot zdaj, da začnemo o tem 
premišljevati.

Načnimo vprašanje pri 
izvoru – pri razlogih zakaj 
smo (najbrž) sploh odšli – in-
teresi, glede katerih smo čuti-
li, da ne morejo biti izpolnje-
ni, če doštudiramo v Sloveniji. 
Nekateri, ker enostavno ni 
bilo te smeri študija, drugi, 
ker je določeni študij boljši 
drugod ali pa ker se nam je 
zdelo, da za naše interese ni 
širokega zanimanja na našem 
trgu dela itd. Vprašati se je 
seveda treba, kako (in če) se 
da te prvotne probleme rešiti 
in če to pomeni našo vrnitev 
domov (torej nekam, kamor 
smo vezani ne le z delovno po-
godbo, temveč tudi s kultur-
no in moralno, o katerih bom 
govorila kasneje).

Najprej vprašanje glede 
prvega problema: pomanjkan-
ja tovrstne smeri študija pri 
nas. Odgovor na vprašanje ali 
bi šel zaradi tega študirat ven 
ali ne, je očiten – druge izbi-
re, kot da gremo, skorajda ni. 
A kaj to pomeni za vrnitev v 
Slovenijo po študiju? Je sploh 
smiselno priti nazaj, če pa že 
spočetka ni povpraševanja po 
našem poklicu? Konec koncev 
se nove študijske smeri doda-
jajo predvsem glede na to, ali 
je to znanje v našem okolju Št
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sploh uporabno; kje je potem 
smisel, da iščemo zanimanje 
za naš končan študij, če nam 
je univerza že lepo nakazala, 
da tega zanimanja enostavno 
ni. A po drugi strani se potre-
be naše družbe vseeno pogos-
to spreminjajo po zahodnem 
vzoru, in glede na to, da veči-
na študira v državah Zahodne 
Evrope (56%, sledi Južna 
Evropa z 31% ), se lahko na-
dejamo novega zanimanja za 
prav ta poklic oziroma prav 
to izobrazbo, ki jo imamo mi. 
Razlika je samo v tem, da 
bomo edino mi lahko to nudi-
li, saj na domači univerzi tega 
prej ni bilo, pojavi se idealna 
priložnost, da dobimo zapos-
litev, saj imamo iz čisto ob-
jektivnega vidika več izkušenj 
in lahko pripomoremo - kat-
erikoli smeri že pripadamo.

Nasprotno bi lahko 
rekli za tretji zgoraj omenje-
ni primer; ko kljub temu, da 
obstaja študijska smer, nis-
mo zadovoljni z odnosom do 
svojega poklica v državi. Tu 
se poraja predvsem problem 
umetnikov - prevelikega vnosa 
dela za premajhen odziv jav-
nosti. Res, čemu bi se trudil 
obujati mrtve, če zdaj ni zani-
manja, ki se tudi ne bo magič-
no ustvarilo v tvojih petih le-
tih študija. Vendar ne samo 
javnost, tudi znotraj kroga 
ljudi, ki počnejo isto s tvojim 
življenjem kot ti, se preglo-
boko usidrajo preveč statična 
prepričanja o stanju v družbi. 
Konstantno poslušamo misli 
kot so “Javnosti to pač ne za-
nima, ker ne znajo ceniti teh 
stvari” in kdo bi zares želel 
sodelovati s takimi ljudmi. 
Skratka, ena stvar je, da te 
pustijo na cedilu ljudje, za ka-
tere veš, da jim tvoj interesni 

krog ne pomeni višek življen-
ja, drugo pa je, ko se to zgodi 
v tvoji lastni stroki. Seveda v 
takem okolju izpopolnjevanje 
sebe prek poklica veliko težje 
poteka, saj je sama delovna 
kultura za to neprimerna.

Poleg “delovne kulture” 
seveda ne smemo izpustiti 
tudi same kulturne navezano-
sti na Slovenijo, ko razglablja-
mo o vprašanju potencialne 
vrnitve, saj po vsej verjetnosti 
naš vrhovni cilj v življenju ni 
samo izpolnitev naših poklic-
nih ambicij. Za iskanje odgov-
ora na zastavljeno vprašanje 
je kultura poleg poklicnih 
možnosti en najpomembne-
jših faktorjev, saj nas veže 
na vse v naši okolici. To je 
predvsem pomembno za vse, 
katerih poklici niso »sporni« 
v slovenskem prostoru, torej 
delovna etika pri naši izbiri ne 
igra tako velike vloge. Ustalje-
ni poklici imajo konec koncev 
nek standard, ki se neznatno 
ne spreminja iz države v drža-
vo (vsaj v Evropi, in glede 
na to, da gre večina študen-
tov v evropske države, taka 
posplošitev ni smrtni greh). 
Zato je treba pogledati ostale 
prioritete - kot prej omenjeno 
tudi kulturo. Nikakor ni mož-
no »spregledati« v kakšnem 
kulturnem okolju živiš; svo-
jega osebnega zdravnika ali 
prijatelja, vse boš povezoval 
s Slovenijo, predvsem pa so 
z življenjem v državi v kateri 
si odraščal že vzpostavljeni 
pogoji za medčloveško pov-
ezovanje, ki jih ni treba prej 
graditi. Enostavno povedano 
skupna zgodovina življenja v 
Sloveniji pojde in zaseje več 
možnosti za dobre odnose. 
In težko se je tej kulturni in 
medčloveški varnosti odpove-

dati zavoljo “zlatega” sveta. 
Prav tu se seveda ujamemo 
v zanko. Je sploh dober ar-
gument za vrnitev to, da nas 
je strah, da bo v tujini naše 
življenje slabše, ker bomo 
gradili odnose in (mogoče) 
ustvarjali družino z ljudmi, 
ki nam niso dovolj podob-
ni? Zavoljo ne-prepoznavanja 
slovenskih referenc se ned-
vomno ne splača odločati o 
tem, kdo nam bo pomemben 
v življenju. A kot prej reče-
no o delovni etiki, življenje v 
skupni državi ni samo skupno 
gledanje Kekca ob posebnih 
priložnostih, temveč skupna 
morala in skupne ideje o tem, 
kakšno je “idealno” življenje 
in kako stremeti k njemu, kar 
vsekakor ni trivialno. A spet, 
mar ni naš cilj izboljšati same 
sebe tudi prek drugih, ne biti 
zaprt v lupini celo življen-
je? Če sprejmemo to, da je 
pomembno imeti življenjske 
sopotnike s podobnimi ideja-
mi o svetu, vsaj delno spre-
jmemo tudi to, da so ostale 
napačne, to stremljenje po 
ideološki in kulturni varnosti 
pa onemogoča naš razvoj in 
sprejemanje drugih.

Povezanost s sodržavl-
jani se navezuje tudi na tretjo 
pomembno situacijo, omenje-
no v uvodu: ko gremo študirat 
ven, ker se nam zdi, da je 
tam boljši program. Tukaj je 
odločitev v naslovu povezana 
s t.i. moralno pogodbo državi. 
Če se nam ta domneva, da je 
študij res boljši drugje, potrdi 
po končanem študiju, je seve-
da edino logično, da je ta smer 
tam na splošno bolj razvita. 
In če gledamo izključno s tega 
vidika, je karkoli drugega kot 
ostati v tujini zelo nepričako-
vano, saj smo zaradi izpopol-



12

njevanja lastnih zanimanj 
seveda sploh odšli študirat. 
Za nas to pomeni boljše de-
lovno okolje – boljšo opre-
mo, sodelavce z zelo dobrim 
znanjem, spodbudno vzdušje, 
ki nam pravi, da je naš pok-
lic nekaj vreden; skratka ide-
alno okolje za delo. Ena od 
pomembnih stvari, ki bi nas 
lahko tu še držala nazaj, je 
občutek moralne odgovornos-
ti do države, predvsem v obli-
ki zvestobe sodržavljanom, ne 
institucijam. Če smo že dobili 
priložnost uspešno študirati 
v dobrem okolju, nenazad-
nje tudi zaradi izobrazbe, ki 
smo jo pridobili v Sloveniji, se 
počutimo dolžni podariti svo-
jemu “staremu” okolju to, kar 
smo se naučili.

Če vzamemo vkup vse 
aspekte predstavljene v bese-
dilu, si težko predstavljamo 
človeka, ki bi na zastavljeno 
vprašanje odgovarjal zgolj z 
ekonomskega vidika. A tudi 
pri ljudeh, ki so jim pomem-
bni tudi drugi faktorji, lahko 
zaznamo prevladujoči trend; 
pritisk nase, da bi bil edini 
pomembni faktor ekonomski. 
Pri izbiri se pogosto poskuša-
mo odločati na najbolj “ob-
jektiven” način, kar je verjet-
no do neke mere smiselno, a 
se mi vseeno zdi pomembno, 
da se ne odločamo izključno 
glede na neke splošne smer-
nice.







15

M
la

do
st

ni
ca

Ži
va

 Š
ke

ta
 in

 S
vi

t 
K

om
el



16

Kinotrip je novonastala fes-
tivalska platforma pod okril-
jem Kinodvora, ki je poleg 
tega, da je predvajala filme, 
poskrbela še za prevoz nekat-
erih tujih igralk in igralcev 
v Ljubljano, dogajanje pa 
je povzemal moto “mladi za 
mlade”, kar je celotni zadevi 
pustilo nekoliko marketinš-
ki priokus. Kot pripadnika 
mladcev sva si vseeno ogle-
dala trip identitetno-iskalnih 
stisk (Princ, Sam de Jong) ter 
hvalnico svobode, ki po mnen-
ju enega izmed obiskovalcev 
ni naslovljena dovolj turško, 
zato predlagava preimenovan-
je v Kebab (Mustang, Deniz 
Gamze Ergüven).

Če naslov Mustanga 
ne odraža dovolj turškosti, 
to nadoknadi zgodba, ki opi-
suje 5 sester, ki jim je umrl 
oče, zato živijo z babico in 
brkatim stricem na turškem 
podeželju, kjer so žrtve repre-
sivnih ruralnih norm. Ker so 
se po pouku špricale s fanti, 
so zaprte v hišo, v kateri jih 
babica in stric preoblikujeta 
v material za omožitev. Poča-
si jih obljubljajo in razdaja-
jo raznim tipom, od starejše 
do najmlajše, vendar se plani 
sfižijo, ko se tretja ubije, četr-
ta in peta pa zbežita v Istan-
bul s pomočjo lokalnega hip-
sterja.

Po besedah Tugbe Sun-
guroglu, ene izmed glavnih 
igralk, je Istanbul za dekleta 
“kot New York ali kot san-
je, prostor, kjer je ogromno 
svobode”. Celoten film je us-
merjen k temu idealu iskanja 
svobode, a hkrati ga ne opre-
deli kot ideala vseh ali zgolj 
nekaterih posameznikov, tem-
več ima to za samoumevno 
željo vsakega (uporniškega) 

najstnika, ki jo skuša ustvari-
ti in doseči z naivnostjo, neiz-
kušenostjo, idealiziranjem; 
ki jo razume kot New York. 
Vihravost in svojeglavost mus-
tanga spremeni v trademark 
mladosti in s tem poetično 
objektivizira mlade. S tem, ko 
nam režiserka za konec ponu-
di nerealno možnost pobega iz 
represije (impulzivna reakcija 
ob pogledu na tipa, s katerim 
je usojeno predzadnji nedolžni 
sestri narediti krvavo postel-
jo) in jo predstavi kot realno, 
nas prepriča, da je uporništvo 
mladostniška igra.

Film vsake toliko časa 
obeta ovinek proti problemom 
kot je politična represija nad 
ženskami (govor politika, ki 
ženskam odsvetuje smejanje v 
javnosti), a se potem s femi-
nistične note hitro spet pora-
vna, ko se, v tem primeru, ena 
izmed deklet ubije in postane 
to ključni moment scene; kar 
bolj kot na primerjavo z Jane 
Austen spominja na Trpljenje 
mladega Wertherja. Tugbo, ki 
sicer živi v Parizu, sva vpraša-
la, kako čuti represijo nad 
ženskami v Franciji in kako 
v Turčiji. “Povsod je prisotna 
diskriminacija, a v Turčiji je 
več problemov kot so posilst-
va in uboji žensk.” “Po mojem 
mnenju se dogaja povsod,” 
dodaja Ilayda Akdoğan, “am-
pak vse je odvisno od družine. 
V Istanbul prihajajo družine 
iz različnih okolij, ki tam ne 
spremenijo mišljenja. Potem 
tudi otroci odrastejo s to ide-
jo, mislijo, da njihova punca 
oz. žena ne sme početi ničesar 
brez moža.” Na vprašanje, če 
se je s filmom kako spremenil 
njun odnos do emancipacije 
žensk, sta odgovorili, da sta 
vedno imeli to “girl-power” 
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idejo, všeč pa jima je, da film 
deklet ne viktimizira, ampak 
jih predstavi kot junakinje.

Princ, ki prihaja iz-
pod očitno spretnih prstov 
nizozemskega režiserja, za 
razliko od Mustanga prikazu-
je zgolj 4 devičnike - skupino 
fantov v blokovskem naselju 
amsterdamske revne četrti. 
Zgodba se vedno bolj fokusira 
na Ayouba, ki mu je všeč ne-
dostopna punca, njegov fotr 
je đanki, sestra začne hoditi 
z njegovim najboljšim pri-
jateljem. Skratka, vsi klišeji 
na enem igrišču. A romanti-
ziranje zamenja satiričnost; v 
svetu, kjer največ pomenita 
blagovna znamka in število 
trebušnjakov, ima ironičen 
podton celo očetov pogreb. V 
glavnem neprofesionalni igral-
ci nerealistično zgodbo dopol-
nijo s pristnostjo (čeprav bi o 
režiserjevi percepciji pristne-
ga lahko še razpravljali, saj so 
se mu sončnična semena zde-
la tovrsten dodatek), rezultat 
pa je film, ki bi ga dejansko 
lahko ohlapno umestili med 
dobre komedije.

Kako torej sploh mis-
liti ali prezentirati mladinski 
film kot nekaj, kar mladih ne 
zgolj objektivira? Kaj sploh 
označuje beseda mladi, ki je 
bila vseprisotna tekom festi-
vala Kinotrip? Je to termin, 
ki ima nek pomen samo kot 
statistična enota? Bi bilo kaj 
bistveno drugače, če bi mla-
dinske filme ustvarjali mladi 
in ne tako imenovani odrasli? 
Ne nujno, saj bi bila tudi naša 
kreacija lahko zgolj produkt 
nekih klišejev in reprezentacij, 
ki bi jih pobrali od profesion-
alcev in profesionalk. Je sploh 
smiselno ločevati mladinski 
film kot posebno kategorijo, ki 

naj bi imela za tarčno publiko 
mladino ali specifično vsebino, 
povezano s prav edinstvenimi 
problemi, značilnimi zgolj za 
to skupino »mladih«? Kino-
trip bi bil torej dober projekt, 
če bi v prihodnosti projek-
cije filmov pospremil tudi s 
prevpraševanjem reprezent-
acij in klišejev v prikazovan-
ju mladih, ne da z njimi zgolj 
oglašuje.
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Filmarka
Kristian Božak Kavčič

Andrej Šprah je že več 
let vodja raziskoval-
no-založniškega oddel-
ka Slovenske Kinoteke, 
je izvajalec Kino-katedre 
za pedagoge in avtor več 
zapisov o dokumentarnem 

filmu, ki so zbrani v de-
lih, kot so npr. Vračan-
je realnosti, Neuklonlji-
vost vizije in Prekletstvo 
iskanja resnice. O tem, 
da gre za enega največ-
jih strokovnjakov na po-

dročju dokumentarnega 
filma in filma na sploh, ni 
dvomiti, zato smo ga pov-
abili na pogovor o filmski 
vzgoji in njenem položaju 
v prihodnosti.
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Ste vodja kino-katedre v 
Kinoteki. S čim se uk-
varja kino-katedra, kako 
poteka in kakšen je odziv 
javnosti?

Kino-katedra v Kinoteki je 
program, ki poteka na vseh 
izobraževalnih nivojih, se 
pravi, da gre v osnovi peda-
goško-andragoški program, 
ki pa vsaj v zadnjem času 
največjo pozornost namenja 
predvsem na eni strani films-
ki vzgoji za mlade, torej za 
srednješolsko in osnovnošols-
ko populacijo, hkrati pa se 
poglablja andragoški del v 
precej dobro obiskanem pro-
gramu kino-katedre za peda-
goge, ki je namenjen v bistvu 
pedagoškim delavcem, ki se 
ukvarjajo s filmsko vzgojo pri 
svojih predmetih. Hkrati je v 
najširšem sklopu kino-katedre 
tudi vsakoletni mednarod-
ni simpozij filmske teorije in 
kritike, jesenska filmska šola, 
ki pa se zelo intenzivno uk-
varja z različnimi teoretskimi 
problemi, vezanimi z zgodovi-
no, teorijo filma in filmsko 
estetiko itd. Simpozij poteka 
enkrat letno, odvisno od šte-
vila predavateljev, traja od 
tri do štiri dni. Kino-katedra 
za pedagoge se odvija enkrat 
mesečno, v obliki delavnic, 
kot so filmska projekcija, 
predavanje in pogovor, prim-
eri dobrih praks. Kot rečeno 
je v letošnjem letu program 
popolno zapolnjen, torej so 
že čakalne liste, kar pomeni, 
da je res veliko zanimanje za 
tovrstno izobraževanje, med-
tem ko kino-katedra za os-
novno šolo in kino-katedra za 
srednjo šolo delujeta po prin-
cipu povpraševanja, kjer gre 
za programe, ki jih sestavlja 

uvodno predavanje filmske 
projekcije in pogovor po pro-
jekciji, kjer pa šole izberejo na 
osnovi nabora določenih film-
ov svoj program. Ravno tako 
je to program, ki traja prib-
ližno štiri ure, in ravno tako 
kino-katedra za pedagoge. V 
sklopu kino-katedre za sredn-
je šole je tudi izšla publikacija 
Osnove filmske ustvarjalno-
sti, ki je v elektronski obliki 
brezplačno dostopna na naši 
spletni strani, v fizični/tiskani 
obliki pa je dostopna, mislim, 
da za zmerno ceno 10 evrov.

Kdaj in na podlagi česa 
ste se odločili, da začnete 
z izvajanjem kino-kate-
dre?

Kino-katedra poteka že od 
ustanovitve Kinoteke, v ra-
zličnih oblikah, s tem, da je 
bolj konkretno filmsko vzgo-
jno obliko in to razdelitev, 
kakršna je zdaj, dobila v 
času zadnjih petih let, med-
tem ko pa so različne oblike 
izobraževanja bile prisotne 
ves čas, se pravi vsaj vid-
ik ne le filmske predstave, 
temveč ogleda filmske pred-
stave z uvodnim predavan-
jem, razgovorom, vabljenimi 
strokovnjaki z različnih po-
dročij, ki potem kontekstuali-
zirajo bodisi vprašanje filmske 
tematike, bodisi vprašanje 
filmske estetike, oziroma je 
govora o širših kontekstih, 
ki se v okviru filmske umet-
nosti pojavljajo. V osnovi je 
tendenca Kinoteke, težnja, da 
je vsaka, glede na to, da smo 
filmski muzej, filmski arhiv, 
projekcija v svoji temeljni 
nalogi, ne samo informacijs-
ko, ampak že izobraževalno 
dejanje in da poizkušamo st-

vari na različne načine kon-
tekstualizirati, kino-katedra 
pa poizkuša kontekstualizirati 
predvsem ta vzgojni oziroma 
izobraževalni vidik filma.

Poleg vaše vloge v Kinote-
ki je pomembno izpostavi-
ti še vašo vlogo pred-
stavnika stroke v komisiji 
za oblikovanje naciona-
lnega programa filmske 
vzgoje. Kaj pravzaprav je 
ta program in kako naj bi 
izgledal?

V komisiji za oblikovanje na-
cionalnega programa filmske 
vzgoje je šest članov, poleg 
mene iz Kinoteke še Petra 
Slatinšek iz Kinodvora, se 
pravi iz filmskih institucij, 
medtem ko so poleg naju še 
Nina Ostan iz Zavoda za šol-
stvo, Irena Ostrouška z Minis-
trstva za kulturo, Nada Požar 
z Ministrstva za šolstvo in 
pa Jelka Stergel iz Filmske-
ga centra, ki pa je tudi nosi-
lec celotnega projekta in ona 
je predsednica te skupine. 
Komisija za pripravo in tudi 
nacionalni program sam sta 
nastala na osnovi pričako-
vanj širše javnosti, predvsem 
pa na osnovi direktiv oziro-
ma priporočil nacionalnega 
programa za kulturo, do leta 
2017, kjer seveda specificira 
zahtevo po specifikaciji po-
dročja filmske vzgoje. Sama 
strategija naj bi imela dve 
stopnji, na eni je dejansko 
ta nacionalna strategija, ki 
naj bi na eni strani diktirala 
stanje, na drugi strani zazna-
la določene cilje in predvidela 
določene ukrepe, s katerimi 
bi bilo mogoče na nacionalni 
ravni izboljšati to stanje kon-
stantne deficitarnosti filma v 
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izobraževalnem procesu. Na 
drugi stopnji, kar se mi zdi 
še posebej pomembno, pa je 
kot dodatno oziroma dopol-
nilno nalogo dobila komisija, 
da pripravi tudi učni načrt 
filmske vzgoje za gimnazije, 
srednje šole, kar pomeni, da 
bo poleg strateškega doku-
menta, ki ima podobno vlogo 
kot nacionalni program za 
kulturo v nekem širšem films-
ko-vzgojnem kontekstu, dobi-
la tudi konkretno operativno 
gradivo, se pravi, da bo lah-
ko, ko bo komisija zaključila 
s svojim delovanjem ob koncu 
letošnjega leta, če bo vse po 
načrtih seveda, ta učni načrt 
dejansko šel v to klasično pro-
ceduro, ki jo zahtevajo vsi 
učni načrti in če bo potrjena 
na skrajni instanci, bo seveda 
lahko po tem neposredno up-
orabljena v praksi. Ta strate-
gija bo tako v idealni situaciji, 
za katero seveda vsi srčno up-
amo, da se bo kot taka dejans-
ko uveljavila, tako strateško 
kot operativno gradivo.

Zakaj in kako ste se loti-
li področja filmske vzgoje? 
Zakaj se vam zdi pomem-
bno otroke in mladostnike 
vzgajati ob filmu in pouče-
vati o njem?

Ta odločitev je bila precej 
samoumevna, glede na to, 
da se intenzivno ukvarjam z 
filmom na različnih ravneh, 
predvsem v teoriji, publicis-
tiki, je seveda neka normalna 
stopnja, da skušam to znanje, 
ki sem ga pridobival, oziroma 
vedenje, ki ga posedujem na 
tak ali drugačen način, seve-
da prenesti tudi na mlajše 
generacije na eni strani, na 
drugi strani na kolege in ko-

legice, ki se želijo intenzivne-
je posvečati filmski vzgoji v 
šolskem sistemu, in sicer iz 
preprostega razloga: ker gre 
na eni strani za izjemno defi-
citarno zastopanost oziroma 
odsotnost filma na kakršniko-
li ravni izobraževanja. Šele v 
zadnjih nekaj letih se, čeprav 
še vedno nesistematično, pa 
vendarle sporadično, začenja 
poučevati teorija, estetika in 
zgodovina filma na različnih 
oddelkih oziroma katedrah 
slovenskih univerz, medtem 
ko pa je raven dostopnos-
ti filmske umetnosti, filmske 
kulture, avdio-vizualne in 
medijske sfere, v katero spa-
da film na osnovnošolski in 
srednješolski ravni, praktično 
popolnoma odsotna. Tu je ta 
nujnost oziroma samoumev-
nost, da konec koncev film, 
kot eden najbolj razširjenih 
kulturnih in umetnostnih 
fenomenov, če se smem tako 
izraziti - seveda ne gre samo 
za umetnost, ampak za vse 
ostalo, kar film še pomeni - 
dobi svojo zasluženo mesto v 
vzgojnem izobraževanju. Še 
posebej glede na dejstvo, da 
sploh danes, v času digitalnih 
tehnologij, medijske kulture, 
itd., so odraščajoči mladost-
niki tisti, ki najbolj intenziv-
no doživljajo svet ravno preko 
raznorodnih množično medi-
jskih vsebin, med katerimi 
film zagotovo zavzema eno 
najvidnejših mest.

Kako otroci različnih sta-
rosti pojmujejo film ter 
kdaj je potrebno začeti s 
filmsko vzgojo pri otroku?

Mislim, da se filmska vzgoja 
začenja podobno kot vse os-
tale oblike umetnostne vzgoje 

oziroma senzibiliziranja mla-
dih za različne oblike doživl-
janja sveta preko nečesa, 
čemur lahko rečemo medij, 
umetnost in podobno, to se 
pravi od najmlajših, samega 
začetka. Seveda pa so potem 
načini, na katere je potrebno 
dostopati do otrok, tistih na-
jmlajših, pa potem mladost-
nikov, odraščajočih, različni 
glede na intenzivnost, s kat-
ero se sami otroci ukvarjajo 
s filmom. Ta ključen prelom 
nastopi na začetku zadnje tri-
ade osnovne šole, ko iz stopnje 
poizkusa obravnavanja fil-
ma na doživljajski, intuitivni 
ravni in komunikacije z otro-
ki preko te ravni pridemo na 
raven, kjer se že pojavlja ta 
refleksivni moment, se pravi, 
ko je poleg doživljanja, čut-
nega zaznavanja in izražanja 
teh zaznav, potreben oziro-
ma samoumeven trenutek, da 
otroci to, kar doživljajo kritič-
no premislijo in v najboljšem 
primeru seveda ta premislek 
tudi izrazijo na najrazličnejše 
načine. Na tej stopnji pa je 
potem vprašanje metodologij, 
načinov pristopov, ki jih je 
izjemno veliko, ravno tako 
kot je izjemno veliko pristop-
ov na tej osnovni, temeljni 
ravni, torej tudi doživljajski 
svet otrok je mogoče nagov-
oriti na izjemno veliko nači-
nov in skozi različne ravni. 
Tukaj pa je ključno vprašanje 
ne samo metodologije, am-
pak tudi samih pedagogov, 
vzgojiteljev, skratka delavcev 
v vzgojnem izobraževanju, 
ki skozi lastno, na eni strani 
poznavanje materij, na drugi 
strani pa skozi senzibilnost 
za komunikacijo z otroki lah-
ko naredijo največ in mislim, 
da je tukaj najprej ta stik, to 
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razmerje otrok-pedagog, in 
šele potem različne doktrine, 
teorije, metodologije, skozi 
katere se potem neko znanje 
prenaša skozi generacije.

Kakšno je trenutno stan-
je v Sloveniji, kar se tiče 
filmske vzgoje?

Kar se tiče filmske vzgoje 
je stanje milo rečeno precej 
kaotično, kar pa ni nič ne-
navadnega. V letošnjem letu 
je bil narejen evropski pro-
jekt na eni strani raziskovan-
ja stanja filmske vzgoje, na 
drugi strani podajanja smer-
nic filmskega izobraževanja, 
Framework for Film Educa-
tion, kjer ugotavlja, da je, z 
redkimi izjemami v Franciji, 
na Danskem, v Nemčiji in 
morda še kje, stanje kaotično 
oziroma neregulirano praktič-
no po celotni Evropi, se pravi, 
da so ta priporočila, ta Frame-
work ravno neko izhodišče, da 
bi se uredilo stanje v Evropi 
nasploh. V Sloveniji mislim, 
da je, če odmislimo ta del 
filmske vzgoje, o katerem sva 
največ govorila, se pravi v 
samem šolskem sistemu, zno-
traj učnih načrtov, kurikulov 
in samega izobraževanja na 
vseh ravneh, kjer je popolno-
ma odsoten, ključen moment, 
ki se je zgodil za preboj same 
filmske vzgoje, zagotovo zas-
nova projekta Kinobalon, ki 
je nastal v okviru Kinodvo-
ra in ki je oral ledino na na-
jrazličnejših ravneh filmske 
vzgoje. Seveda pa zato ne 
preseneča, da je ravno ko-
legica Petra (Slatinšek) tudi 
sodelovala v pripravi tega 
Frameworka, se pravi, da je 
bil Kinodvor, kot primer do-
bre prakse na Evropski ravni, 

povabljen na sodelovanje k 
pripravi celotne Evropske 
strategije. Poleg Kinobalona 
je vrsta ponudnikov, kakršna 
je tudi Kino-katedra v Slov-
enski kinoteki, zavod Vizo in 
še mnogi drugi, katerih delo-
vanje je odvisno od vsakolet-
nih razpisov na Slovenskem 
filmskem centru in drugih 
morebitnih razpisov, preko 
katerih te organizacije, društ-
va prejemajo sredstva, s po-
močjo katerih seveda delujejo. 
Na eni strani je tako razviden 
velik porast različnih subjek-
tov oziroma ponudnikov films-
ko vzgojnih vsebin, na drugi 
strani pa je seveda vprašanje 
ravni kvalitete, ki jo različni 
ponudniki dosegajo in potem 
je ta regulativa, če lahko tako 
rečem, razpisna komisija, ki 
dodeluje sredstva. Določene 
samoiniciative, popolnoma 
neodvisne od državnih sub-
vencij, pa delujejo, kakor pač 
delujejo. Tukaj gre za popol-
noma privatno iniciativo, na 
katero nima nihče vpliva, a 
kolikor sem seznanjen s tem, 
tega ni ravno tako veliko, ker 
seveda ne gre za neko komer-
cialno raven, neko dobrobit 
in ker tukaj ne gre za infras-
trukturo, ki bi bila dovolj raz-
vejana, da bi omogočala tako 
širok spekter, da bi lahko nek-
do od tega seveda tudi imel 
kakršnokoli omembe vredno 
korist oziroma profit.

Kaj menite o ideji o uvedbi 
obveznega predmeta vzgo-
je filmske umetnosti v šol-
ski kurikul? Kako mislite, 
da bi takšno poučevanje 
moralo izgledati? Morda 
že kakšne dobre prakse v 
preteklosti ali bi bilo to 
nekaj čisto novega?

Mislim, da je, kar se tiče ob-
veznega predmeta vzgoje 
filmske umetnosti, to velika 
utopija. Že če bo v prvi fazi 
to postal obvezni izbirni pred-
met, bo to res ogromen korak, 
skok naprej. Filmska vzgoja 
je kot predmet imela mesto v 
šolskem izobraževalnem pro-
cesu, in sicer v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Tudi 
učbeniki obstajajo, skratka 
poučevalo se je na različne 
načine in po tem gre za de-
jansko veliko regresijo na tej 
ravni, da se po tem ta prak-
sa, ki se je v nekem trenut-
ku uveljavila kot dobra prak-
sa oziroma kot uveljavljena 
praksa, ni nadaljevala. Niko-
li nisem raziskoval razlogov, 
zakaj je prišlo do tega, da se 
nekaj, kar je že bilo uveljavl-
jeno, ni nadaljevalo oziroma 
nadgrajevalo. Vsekakor pa je 
tukaj potem samouveljavitev 
tovrstnega predmeta precej 
zahteven projekt, glede na 
dejstvo, da se tudi na uni-
verzitetni ravni ne poučuje 
filma, razen sporadično, kl-
jučno vprašanje pa je potem 
vprašanje kompetenc peda-
gogov, ki naj bi izvajal filmsko 
vzgojo kot obvezni predmet. 
Pri izbirnem predmetu gre za 
neka dodatna izobraževanja, 
ki omogočajo pridobiti kval-
ifikacije za poučevanje, med-
tem ko je, vsaj kolikor sem 
seznanjen, pri obveznih pred-
metih to bistveno bolj zahte-
ven proces. Tu gre za princip 
domin, za nazaj odsotnost 
izobraževanja na vseh ravneh 
pomeni tudi izjemen manko 
kvalificiranih strokovnjakov 
pedagoške stroke, ki bi seveda 
lahko poučevali tak predmet. 
Kako bi to moralo biti, pa je 
tukaj vprašanje odločitve za 
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metodologijo, doktrino, pris-
top. Tu je pravilo, da je po-
leg teh osnovnih smernic, ki 
jih predlagajo učni načrti, da 
so pedagogi izjemno svobodni 
pri svojem procesu poučevan-
ja, kar je edino pravilno. Če 
damo pedagogu legitimite-
to, da lahko poučuje določen 
predmet, je seveda tukaj po-
tem nesmiselno predpisovati 
(ne vem kako) ozke meje, zno-
traj katerih bi se gibal. Zdaj 
utopija, ki upam, da postaja 
realnost, je obvezni izbirni 
predmet. Obvezni predmet, 
ki bi se imenoval... karkoli bi 
vsebovalo “film” poleg ostalih 
pridevnikov, pa je nekaj, na 
kar bomo morali, na žalost, še 
kar nekaj časa počakati.

Skok nazaj v sedanjost. 
Kako vidite vlogo “tele-
vizijskih” serij? Se vam 
zdi vredno preučiti njihov 
vpliv poleg vpliva filmov 
na mladostnike?

Televizijske serije postajajo 
izjemno pomemben segment 
popularne kulture, množičnih 
medijev in konec koncev se 
zelo pogosto uveljavljajo kot 
obvezen sestavni del eminent-
nih filmskih revij po svetu, 
se pravi, da se proučevanje 
filmskih serij na različnih te-
oretskih ravneh obravnava 
zelo intenzivno. Nenazadnje 
smo imeli pri nas pred tremi, 
štirimi leti Jesensko films-
ko šolo prav na temo tele-
vizijskih serij, skratka da je 
tudi simpozij, ki ima naslov 
“filmska šola”, vzel televizijo 
kot legitimnega sogovornika 
oziroma vrednega proučevan-
ja, in zdi se mi, da je njiho-
va navzočnost na različnih 
ravneh proučevanja popolno-

ma legitimna. Seveda gre za 
to, da gre za različne estetske 
pristope, da sta vendarle tele-
vizija in film različna medija v 
svoji osnovi, da pa sam izraz, 
sama artikulacija, se pravi av-
dio-vizualna artikulacija pa 
tukaj ni tako bistveno različ-
na. Dobrodošlo je proučevanje 
avdio-vizualne sfere tudi skozi 
televizijske serije, ampak tu-
kaj lahko zelo hitro pride do 
neke degresije, ki postane po-
tem alibi, saj konec koncev 
pa imamo medijsko vzgojo 
in znotraj medijske vzgoje je 
televizija, okej, saj preučuje-
mo filmske serije - potem smo 
že zelo blizu tega, da, če so 
filmske serije na nek način ek-
vivalent filmu ali pa dobivajo 
ta status, pa po tem konec 
koncev preko televizijskih 
serij zapakiramo vse tisto, 
kar bi odprli v polju filmske 
vzgoje. Za mene so seveda do-
brodošel dopolnilni segment, 
nikakor pa se mi ne zdi, da 
pa je filmska serija nekaj, kar 
bi lahko kakorkoli nadomesti-
lo preučevanje in poučevanje 
filma znotraj šolskega siste-
ma, nenazadnje zaradi vsega 
tistega kar film je, televizijs-
ka serija pa ni, vključno z 
zgodovinskimi, ekonomskimi, 
množično medijskimi in os-
talimi dejavniki, ki sva se tudi 
že dotaknila.

Dejstvo je, da obisk kine-
matografov upada. Vidite 
to kot resno grožnjo eksis-
tenci filmske umetnosti, 
kako spraviti več ljudi v 
kinematografe in ali vid-
ite filmsko vzgojo kot eno 
izmed rešitev za to? 

Kar se tiče obiska kine-
matografov - na žalost nisem 

iz te stroke. Tukaj gre ver-
jetno za vrsto dejavnikov, se 
pravi, da na ta del ne morem 
odgovoriti, ker gre verjetno 
tukaj predvsem za ekonomske 
razloge, vprašanje studijskih 
sistemov, za vprašanje, kako 
kapital regulira prisotnost 
filmov. Seveda gre za to, da 
novi mediji, nove tehnologije 
prinašajo nov način recep-
cije avdio-vizualnih vsebin 
in so zaradi tega tudi načini 
potrošnje filma drugačni, to 
pa nikakor ne pomeni grožn-
je filmski umetnosti. Morda 
večjo grožnjo pomeni ukin-
janje celuloidnega filma, pa 
ne v smislu ukinjanja fizične 
prisotnosti filma, ampak da 
se uničuje te filme, skratka da 
ne gre več za neko razmerje 
do preteklosti tudi v odno-
su do fizičnih nosilcev. Dig-
italna sfera, ne samo v sferi 
produkcije, ampak tudi v sferi 
načinov razmerja do pretek-
losti, skuša uveljavljati svojo 
premoč, in to je tisto, kar je 
zaskrbljujoče. Glede obiska 
kinodvoran pa je bilo v zgodo-
vini že večkrat tako, da se 
sporadično veča in zmanjšuje, 
odvisno od vrste dejavnikov. 
Filmska vzgoja neposredno 
na obisk kinodvoran ne more 
vplivati, konec koncev naj bi 
se filmska vzgoja zavzemala 
tudi za obravnavo vprašanja 
kvalitete, kjer pa vemo, da je 
celoten filmski program daleč 
od tega, da bi bil sinonim za 
kvaliteto. Velik del produkci-
je je popolnoma ekonomsko 
naravnan in je tako vprašanje 
kakovosti drugotnega ali pa 
celo obrobnega pomena. Pris-
otnost filmske vzgoje bi lah-
ko vplivala predvsem na dvig 
kvalitete, kakovosti ponudbe 
v kinematografih, medtem ko 



na množičnost obiska mislim, 
ne bi mogla vplivati.

Vaša napoved za prihod-
nost filmske vzgoje v Slo-
veniji...

Vsekakor se bo, vsaj v prvi 
ravni, razširil krog ponud-
nikov različnih vsebin vzgoje, 
ki bodo tudi vplivali na zave-
danje, možnosti dostopa do 
različnih vsebin, kar opozarja 
na to, da je neka stvar prisotna 

in ravno zaradi tega splošnega 
zavedanja se raven zavesti o 
nujnosti filma kot sestavnega 
dela izobraževanja in vzgoje 
že bistveno dviga. Verjamem, 
da bosta strategija, ki jo pri-
pravljamo, in učni načrt, ki je 
v izdelavi oziroma že praktič-
no v končni fazi, pripomogla 
k temu, da bo film dobil svo-
je mesto v šolskem sistemu. 
Nenazadnje se film predava 
na umetniški gimnaziji v Novi 
gorici, uvaja se kot nov pred-

met na umetniški gimnaziji v 
Ljutomeru, verjetno bo vsaj 
v nekaterih ljubljanskih gim-
nazijah tudi postal sestavni 
del, vsaj v tej prvi fazi. Ver-
jamem, da tu lahko govori-
mo o principu snežne kepe: 
ko se bo prva kepica zavali-
la, bo steklo bistveno hitreje. 
Konec koncev ta moja lastna 
izkušnja s Kino-katedro za 
pedagoge, ki poleg vrste ped-
agogov z ljubljanskih srednjih 
in osnovnih šol privablja tudi 



ljudi s tako oddaljenih krajev 
kot so Ljutomer, Maribor, Aj-
dovščina in malo bližjih, kot 
recimo Kranj, Škofja Loka, 
Novo mesto itn., pomeni, da 
se za prihodnost filmske vzgo-
je ni bati, bati se je predvsem 
kakšnih regulativ oziroma 
zatikanj zadev pri procesu-
alnih vprašanjih, medtem ko 
na vsebinskih in strokovnih 
ravneh mislim, da bojazni ne 
bi smelo biti.
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Rojen v Budimpešti, odraščal 
v Parizu, se je Lázsló Nemes 
za film zanimal že v svojih 
zgodnjih letih, zdaj pa po 
štiriletnem obdobju razvijan-
ja in dopolnjevanja scenarija 
predstavlja svoj režiserski ce-
lovečerni prvenec. Z njim si je 
mladi madžarski režiser, ki je 
dve leti deloval tudi kot asis-
tent velikemu Béli Tarru, na 
cannskem festivalu prislužil 
Grand Prix, poleg tega pa je 
osvojil še zlati globus za na-
jboljši tujejezični film.

Pred začetkom fil-
ma se izpiše razlaga pojma 
“sonderkommando”; ujetnik 
taborišča, katerega delo je 
pregledovati oblačila ostalih 
ujetnikov, ki jih malce zatem 
usmrtijo, ter čiščenje celice, v 
kateri so bili usmrčeni. Napis 
razkrije tudi, da je življenjs-
ka doba “sonderkommandov” 
le nekaj mesecev, kar naredi 
občutek stalne bližine smr-
ti še močnejšega. Zgodba je 
namreč minimalistična - ru-
tino Savlovega čiščenja cel-
ic prekine deček, ki še kaže 
znake življenja. Tu nam avtor 
postreže s kadrom dečka, 
ki ga zakasnelo usmrtijo, in 
bližnjim kadrom Savla, ki ob-
stane nepremičen. Zdi se, kot 

da v vsej lastni razčlovečeno-
sti začuti kanček življenja in 
s tem se med njima vzpostavi 
vez, ki v Savlu prebudi samo-
zavedanje, zavedanje dejstva, 
da se lahko zopet vsaj enkrat 
sam odloči. In odloči se (če je 
kdaj bral Antigono, žal ne iz-
vemo), da bo dečka pokopal, 
jasno, tako kot je v skladu z 
njegovo vero - z vso obredno 
periferijo - in to je tudi glav-
no gonilo skozi celoten film. 
Avtor to premiso okrašuje z 
izjemno uporabo kamere in 
vselej prisotno bližino smrti.

Najprej se lotimo prve. 
Film se prične z zamegljenim 
prikazom ozadja, skozi katere-
ga se prikrade glavni lik, Savl. 
Kakor je tudi jasno v nasled-
njih trenutkih, je ta tehnika 
vseskozi prisotna - natural-
istično oster obraz na nejas-
nem, neostrem ozadju, kjer 
se avtor poigrava s tem, kaj 
pokazati in kaj ne. Pri sled-
njem je vredno dodati še, da 
s tem film deluje neizmerno 
bolj pristno. Zdi se namreč, 
kot da se avtor zaveda, da so 
bili Auschwitz in ostala kon-
centracijska taborišča večkrat 
zlorabljena v namen prikaza 
junaškosti posameznikov, ki 
so rešili kakšno življenje, ali 

celo iznajdljivosti preživelih, 
ter da želi v filmu prikazati 
surovost, nečloveškost in čis-
to zlo, ki je vzgajalo ta polom 
človeštva. In pri tem res uspe. 
Film nikoli ne deluje vznese-
no, v bistvu nam ne servira 
nikakršnih čustev, s čimer 
pa spretno zariše Savlovo 
občutje, ki sam deluje bolj 
prepričljiv kot razčlovečen 
kup mesa in kosti. Če se vr-
nem nazaj, film sestavljajo 
kader-sekvence, kjer kamera 
izredno blizu sledi Savlu, kar 
sproži učinek lažjega pois-
tovetenja in skoka v samo 
dogajanje. Tako kljub temu, 
da o nobenem izmed likov v 
filmu ne izvemo prav ničesar, 
se zdijo prav ti izjemno živl-
jenjski, izjemno polni čistega 
nagona po preživetju. To sto-
pnjuje bližina smrti, kjer je 
človeško življenje v taborišču 
odvisno od dobre volje nadre-
jenih in včasih le sreče.

Film odlikuje izjemna 
pristnost, ki hkrati z nečust-
venostjo in napetostjo pred-
stavita avtorjevo spretnost. 
Spretnost, s katero Lázsló 
zariše ta izreden film, ki kl-
jub morbidnosti obravnavane 
tematike, očara s svojo živl-
jenjskostjo.

Savlov sin (Saul fia, Lázsló Nemes, 2015)
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Gledalka
Veronika Cukrov

“People are the best defence against walkers. Or each other.” – Rick

The Walking Dead

Iz anarhije v fevdalizem

Ko je serija The Walking Dead 
pred leti prišla na televizijo, 
sem si, tako kot večina, rekla 
“pa ne spet nekaj z zombiji, 
saj niti obstajajo ne, povsem 
nelogični in nezanimivi so”. Ni 
se mi zdelo niti gledljivo, kaj 
šele sporočilno.

Vendar lahko zdaj, po te-
meljitem in fanatičnem ogledu 
serije, končno rečem, da sem 
se globoko motila; ljudje smo 
obsedeni z zombiji, kot smo 
bili stoletja dolgo z vampir-
ji, saj predstavljajo definicijo 
dehumanizacije, brezbrižno-
sti do sočloveka, krvosestva, 
nečustvenega pragmatizma, 
obrnitve sočloveka proti tebi 
na najhujši možen način: ko 
te kanibalsko napade pripad-
nik lastne vrste, izgubiš vero 
v svet. In nato za kazen pos-
taneš tak kot on. 

Serija TV mreže AMC, 
ki nam je v preteklosti post-
regla z izjemnim The Break-
ing Bad, podira rekorde gle-

danosti ter rekorde kritik; 
večina ji očita prekomerno 
pobijanje lastnih likov, nekon-
sistentnost ter pravilo “vedno 
imamo največ en osrednji lik, 
ki ga igra temnopolti igralec”. 
A obstajajo določeni aspekti 
serije, ki so zelo pomenljivi.

Sporočilnost serije je kot 
že rečeno veliko globja, kot se 
vam morda sprva zdi ob ogle-
du predfilma: živi mrtveci so 
bolj kot vse zgodba o genezi 
družbe iz prvotnega stanja, 
zgodba o anarhiji ter formaciji 
civilizacije – zgodba o družbe-
ni pogodbi in vprašanje, ali ta 
sploh obstaja. Zombiji so pri 
vsem tem le sredstvo, izgovor 
za biblično povodenj, v kateri 
je moral Noe ugotoviti, ali bi 
za zadoščenje lastne morale 
ter domnevnega božjega cilja 
ubil svoje vnuke. 

Z namenom prikazo-
vanja osnovne geneze družbe 
iz prastanja oziroma apo-
kalipse je prvotna skupina 

(“The Group”) naivna ter 
neizobražena – ne gre za in-
telektualce, za politično pod-
kovane ljudi, med njimi ni 
zdravnikov, inženirjev, nikog-
ar, ki bi imel strokovno znanje 
za preživetje v divjini, razen 
Ricka in Shana, dveh poli-
cistov, ki dobita vlogi alfe in 
bete v novo nastajajoči skup-
nosti – imata namreč največ 
sposobnosti obvarovati skupi-
no, sta “najmočnejša vojaka” 
in zato posledično legitimni 
vodja ter njegov prvi general.

Sama ideja neizo-
braženosti glavnih akterjev 
je zelo pomembna (Glenn 
kot drugi podanik je bil kljub 
izjemni pameti pred apoka-
lipso raznašalec pic, dekleta 
iz kmetije so neizobražena, 
Daryl pa je kot pravi red-
neck celo življenje lovil živali 
po gozdovih), saj posledično 
niso obremenjeni s političnimi 
koncepcijami in se z njimi v 
lastnem delovanju sploh ne 



29

obremenjujejo; nimajo izob-
likovane ideologije, ne opažajo 
historičnih vzorcev, ne opaža-
jo geneze državljanjskih prav-
ic, zato lahko gledalec pristno 
občuti, kako je družba de-
jansko nastajala; sprva je bila 
družba neideološka, neobre-
menjena z zgodovinskimi iz-
kušnjami, apolitična, naivna. 

A ko si Shane, vedno 
podrejeni beta, želi več, želi 
si vodstva, želi sam sprejema-
ti odločitve, ki so povsem 
v nasprotju z Rickovimi in 
začne celo privabljati pod-
pornike (Andrea), meni, da 
mu pripada Rickova žena 
Lori ter celo ogrozi nesporno 
monarhistično vladavino z za-
sejanjem dvoma v to, čigav 
je Lorin nerojeni otrok, nato 
pa skuša poseči po Rickovem 
življenju, takrat je čas za boj 
med generalom. Seveda zma-
ga alfa Rick, kar je preostale-
mu delu skupine še dodaten 
dokaz za to, komu slediti ter 
koga se bati.

Sam monarhistični pod-
ton serije je tudi sicer pre-
cej očiten; ko Lori, Rickova 
žena, med rojevanjem Judith 
umre, Rick ne obravnava Ju-
dith kot svojega otroka, saj 
ga preprosto preveč daje ideja 
tega, da pripada Shaneu, ter 
ga poveri v skrb dekletu iz 
skupine. Njegov nesporni sin 
(poudarek na moškemu spolu, 
ki ima  zgodovinsko v očeh 
monarhije vedno prednost) 
Carl (po drugi strani) postane 
njegov glavni podanik, njegov 
prvi general, saj že pri dese-
tih letih opravlja izvidnice, 
se posvetuje z očetom, kot 
se je nekoč Shane, nadzoruje 
skupino, celo Herschela kot 
starega modreca, ter nadzoru-
je karanteno povsem sam. 

Rick ga uči vseh veščin, ki 
jih uporablja sam, od spre-
jemanja moralnih odločitev 
do uporabe orožja, da bi ga ta 
nekega dne le nasledil. Kajti, 
kot pravi Rick, “This is not a 
democracy”. 

Naslednja točka po vz-
postavitvi vodje v civilizaci-
jskem razvoju “skupine” je 
zgodovinski kliše: po zavojitvi 
prebivalstva preživele kmeti-
je se predstavi Herschel kot 
stari modrec, ki kot Aristotel 
ali Ptolemaj Aleksandru Ve-
likemu (Ricku) vestno svetuje 
o moralnih odločitvah, o vo-
jnah, o žrtvah, ter o iskanju 
pravice. Herschel je celo fizič-
no izjemno podoben starim 
Grkom, poleg tega pa je prvi 
strokovno usposobljeni lik, 
saj kot veterinar opravlja op-
eracije (pravi modrec torej), 
ima kmetijo, ki oskrbuje lju-
di s prehrano ter reši skupino 
pred epidemijo gripe. Z Her-
schelom skupina dobi določe-
no modrost in izkušnje, ki jih 
sama zase seveda ni imela. 
Herschel je Asterixov vaški 
druid, je Harry Potterjev Ha-
grid ter Dumbledore naenk-
rat. Vse skupaj torej zveni kot 
arhetipska kekčeva pripoved. 

A kot pri naštetih fik-
cijah že zgodaj v seriji opaz-
imo sovražnika; drug zametek 
družbe. Nekoga močnejšega, 
z imperijem obkroženega, 
karizmatičnega, objektivno 
nepremagljivega. Poleg pri-
marno moralne skupine pod 
vodstvom Ricka, ki glede na 
ekstremnost razmer večino 
časa še vedno ponavlja/upo-
rablja svojo krilatico “This is 
not a democracy”, se pred-
stavi fašisoiden, magičen, čar-
oben, z gladiatorskimi igrami, 
alkoholom in razvratnimi pi-

kniki opremljen Woodbury 
pod vodstvom fašisoidno iz-
gledajočega ter fašisoidno 
zvenečega, od-ljudi-izbranega 
Cezarja - “The Governorja” 
(“The people gave me that 
name”), ki vam ne dovoli po-
begniti iz objema svoje prijaz-
nosti. 

In kot vsaka geneza civ-
ilizacije tudi to trčenje pome-
ni vojno; spočetka se nam-
reč vso ubijanje živih ljudi 
(ne-zombijev) v seriji dogaja 
le z razlogom pridobitve nu-
jnih resursov za preživetje, 
odstranitve ljudi, ki bi sami 
ogrozili preživetje skupine, 
vendar zadeva eskalira s 
predstavitvijo Governorja ter 
njegove vojske; Governor je 
nekdo, v katerem se je nekaj 
zlomilo - ko njegovo hčer ubi-
jejo ter postane zombi (biter, 
walker), se odloči, da se to ne 
bi pripetilo, v kolikor bi bil 
od nekdaj psihopat ter ne bi 
imel problemov z ubijanjem; 
z vsem ubijanjem, tudi tistim 
povsem nesmiselnim. In nato 
ubija brez razloga, iz jeze, iz 
terapevstkega zadoščanja, 
morda tudi, ker terapevtov ni 
več. Ubija, saj meni, da je me-
sija. Ubija, kadar je razjarjen. 
Ubija, ker lahko, in ker se mu 
vedno vsi podredijo. Pri Gov-
ernorju šele opazimo lastno-
sti tipičnega karizmatičnega 
voditelja; od njegovih krilatic 
“We are not killing people. 
We are killing the killers.”, 
do obljubljanja ljubezni vsem 
dekletom, v katerih vidi po-
tencial za politično izkoriščen-
je. Governor je nekdo, ki je 
čeden demagog in to ve. Rick 
je proti njemu zgolj kričava 
razvalina.

Vendar je v seriji prika-
zano mnogo več kot zgolj zlo-





“Ubija, ker meni, da je mesija. 
Ubija, kadar je razjarjen. Ubija, 
ker lahko, in ker se mu vedno vsi 

podredijo.”
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raba družbe za lastne namene 
ter razvoj fašizma – prikazani 
so tudi bolj preprosti politični 
mehanizmi kot je kapitulaci-
ja, oziroma  vsaj skoraj pros-
tovoljna aneksacija. “The 
Group” - kot že rečeno - navi-
dezno pod prisilo razmer ok-
upira Herschelovo kmetijo ter 
ne želi oditi, nato pa se vsi 
skupaj zlijejo v eno skupi-
no pod Rickovim vodstvom. 
The Group je kljub človeškem 
obrazu neusmiljen okupator, 
ki se tekom serije vedno znova 
uspešno širi. 

Vendar zombiji kljub 
nepomembnosti igrajo vsaj 
eno pomembno vlogo: ko se 
posamezniku po smrti zgo-
di spreobrnjenje, izgubi dos-
tojanstvo z izkazom najbolj 
nizkotnih, neselektivnih, 
primitivnih in nečloveških, 
kanibalskih nagonov. In njiho-
va odsotnost njih je tisto, kar 
dela človeka dostojanstvenega 
ter človeškega. Zato tudi tisti, 
ki vedo, da so zombiji mrtvi, 
čutijo neke vrste obsojanje 
svojih bližnjih, ki jih želijo po 
smrti napasti. 

Na začetku serije se 
trudijo s pokopi ter pogrebi, 
na koncu pa mrtvih niti ne 
sežigajo več. Pokopi se zgo-
dijo le, če je to nujno; če so 
posamezniki okuženi s smr-
tonostno gripo, denimo. Ka-
jti vsi mrtvi se spreobrnejo, 
četudi niso “ugriznjeni”, in s 
tem dokončno izgubijo dos-
tojanstvo ter se obrnejo proti 
svoji vrsti. Zato se je potreb-
no vprašati, katere vrednote 
so zares pomembne? Če smo 
izgubili dostojanstvo in vemo, 
da bomo po smrti vsi zombi-
ji in vemo, da bomo vsi um-
rli, zakaj vztrajamo? Zaradi 
katerih vrednot je po apo-

kalipsi vredno vztrajati? In 
kot vedno se izkaže, da to ni 
kapitalizem, da to ni iskanje 
osebne sreče, temveč pomoč 
sočloveku. 

V vsaki anarhiji KZ-ji 
prenehajo delovati - in v naši 
se izkaže, da sta edina zlo-
čina, ki očitno po naravnem 
pravu obstaneta ne glede na 
sam obstoj družbe, umor 
(Shane, Carol) in posilstvo 
(Lori in Shane, Governor in 
Maggie). Lastnina postane 
prva vrednota, ki je vsem 
samoumevna kot nikogaršnja, 
kot res nullius, ter nepomem-
bna kljub njeni esencialno-
sti, saj tudi najbolj moralni 
liki, kot sta Herschel in Rick, 
brez sramu ropajo avtomo-
bile z bencinom, bolnišnice, 
lekarne in podobno. Lastnine 
ni več, pripada najmočne-
jšemu. Najbolj spretnemu. In 
človekovega dostojanstva, kot 
že rečeno, v osnovi ne more 
biti več. Odvzem prostosti? 
Odvzem prostosti je v seriji 
znak usmiljenja. Družba je 
propadla. 

In na tej točki se je po-
trebno vprašati, kateri deli 
družbe so pravzaprav propad-
li. Kaj nas sploh dela družbo? 
So to univerzitete, bolnice? 
Cerkve? Je to umetnost? 
Morda kar šport? Je to mor-
da vlada? Vojska? Policija, ki 
bi nas varovala? Je to občutek 
uspavanosti? Najverjetneje 
lahko rečemo, da je občutek 
varnosti tisto, zaradi česar 
smo civilizacija – občutek 
pravne varnosti. Družbena 
pogodba. Rick na neki toč-
ki relativne blaginje “The 
Group” skuša vzpostaviti vla-
davino Councila, vendar mu 
zadeva vedno znova spodleti, 
saj so katastrofe, ki se jim 

dogajajo, vedno preveč hipne 
za demokracijo. Preveč hipne 
za snovanje družbene pogod-
be. In ko ti Governor iz tan-
ka zavpije “You decide now, 
Rick”, se zaveš, da je proces 
civilizacijske geneze dolg, 
krvav in še zdaleč ne delo en-
ega človeka. 
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nančnih sredstev in še pose-
bej zdaj, v luči našega osred-
njega kul-turnega praznika, 
se o pomembnosti kulture ve-
liko govori. Sredstva zanjo se 
vseskozi znižujejo, ker državni 
proračun po besedah njegov-
ih upravljalcev beri politikov 
ne zmore podpirati še tega. A 
to ni mesto za razpravljanje o 
resničnosti tega dejstva, to la-
hko počne drug pisec v kakš-
nem drugem članku. Nižanje 
denarnega pritoka na kultur-
no področje je tako okrepilo 
nasprotovanje med dvema 
stranema. Na eni strani sliši-
mo glasove tistih, ki menijo, 
da si proračunskega denarja 
ne zasluži, na drugi pa tiste, 
ki se ves čas in vedno znova 
borijo za njeno mesto v načrtu 
proračuna, naših življenjih ali 
pa v kapitalističnem sistemu.  
V slednjem kultura in tisti, ki 
jo sooblikujejo, niso pojmo-
vani kot “produktiven” del 
družbe in se jim zato na videz 
ne pripisuje kakšne pomemb-
nejše vloge, kot je tista, ki so 
jo nosili v času osamosvajanja 
in takoj po njem. Kultura je 
bila več kot dve stoletji sim-
bol vsega kar smo in v časih 
zatiranja tudi ena izmed rešil-
nih vrvi, ki so v nas vzbuja-
le upanje in boj za obstanek 
našega naroda ter je doživela 
svoj razcvet dvakrat; v času 
po drugi svetovni vojni ter po 
osamosvojitvi od Jugoslavije.  
Danes pa, ko mineva 25 let 
od rojstva naše države in smo 
premostili prva negotova leta 
ter iz socializma skočili glo-
boko v kapitalizem, je kulturi 
padla njena stopnja pomem-
bnosti in se je zato izgubila v 
tekmi za čim večji dobiček, ki 
ga lahko prinese 

posamezniku.
A potrebno se je zave-

dati, da vrednosti in pomem-
bnosti nikakor ne moremo 
enačiti. Prva ima za narod 
zgodovinsko in identifikacijs-
ko vlogo ter nas umešča na 
svetovni zemljevid, dru-ga pa 
je pogojena s tem, ali bomo 
tam tudi ostali. Pomemb-
nost kulture je namreč pove-
za-na z njeno vlogo v družbi 
sedanjosti ter s tem tudi s 
sredstvi, ki so ji namenjena 
in ki ust-varjalcem omogoča-
jo razvoj novih inovativnih 
idej in principov. Le-te bodo 
težko prišli na plano ob hip-
erzasedenosti ustvarjalcev, 
ki delajo na več projektih s 
kratkim rokom “izdelave”, da 
bi zaslužili vsaj nek dostojen 
znesek. Časa za poglabljanje 
v “passion” pro-jekte jim v 
tem tempu preprosto zmanj-
ka, ti projekti pa pogosto tudi 
niso preveč dobičko-nosni in 
se zato včasih smatrajo kot 
neproduktivni.

O pomembnosti in 
vrednosti kulture v času kul-
turnih praznikov na veliko 
razglabljajo razni predstavni-
ki političnih organov, jo vese-
lo postavljajo na piedestal in 
nam občasno tudi pridigajo o 
njeni neprecenljivi vlogi. Kl-
jub vsemu temu trudu, ki ga 
v našo kulturno vzgojo vlaga-
jo razne učiteljice slovenščine, 
uredniki umetniških program-
ov na televizijah (ki jim je 
žal namenjena pozna ura) ter 
v javni situaciji tudi kakšen 
politik, pa v vsakdanjem živl-
jenju povprečnega prebivalca 
dežele na sončni strani Alp 
za kulturo ni prostora. Če 
vzamemo v okvir le bralno 
pismenost, ki jo tako zavzeto 
poudarja zdajšnja 



ministrica, kulturna oza-
veščenost res narašča. Vendar 
pa dejstvo, da se vsako leto 
zviša število ljudi, ki v roku 
365 dni preberejo eno knjigo 
ne smemo enačiti s tem, da 
vsi ti ljudje obiskujejo tudi 
gledališča, koncerte ipd. Prav 
nasprotno, statistika kaže, 
da se obisk prireditev in kul-
turnih ustanov z vsakim let-
om vztrajno znižuje in posta-
ja navada dveh generacijskih 
skupin: mladostnikov in up-
okojencev.

Da se za kulturo na-
jmanj zanima aktivna gener-
acija, je zaskrbljujoče dejstvo. 
Razumljivo je, da jim v hi-
trem tempu sodobne družbe 
ne preostane prav veliko časa, 
a kljub temu gre za ljudi, ki 
soodločajo o prihodnosti naše 
države. V primeru, da jim 
kultura ne pomeni ve-liko, 
se zanjo tudi ne bodo borili 
in kulturno izobraževali svo-
jih potomcev, ki so naslednji 
v vrsti za vodenje države in 
njene politike. Mladostniki 
danes so po statističnih po-
datkih sicer še kar aktivni 
na področju kulturne izo-
braženosti, a problematična 
je njena povezanost z družbe-
no podobo. Kultura je tukaj 
podlegla Facebook gumbu, ki 
pravi pridem in s tem vsem 
prijateljem sporoča, da se za-
nimaš za predavanje o liter-
aturi francoskega pisatelja iz 
male vasice, ki ga je prizad-
ela vojna med dvema sosedo-
ma in je v njej odkril smisel 
ži-vljenja. Če se tega ali pa 
katerega koli drugega dogod-
ka s področja umetnosti (teh 
je ve-liko, kar je vsekakor do-
bro) ne boš udeležil, si mal-
odane prepuščen obsojajočim 
mnenjem vrstnikov, češ iz 

katere zakotne soseske pa ta 
prihaja. Ali karkoli od viden-
ega, slišanega ali prebranega 
razumeš, je v teh situacijah 
popolnoma nepomembno, 
važna je le zunanja podoba, ki 
jo ustvarjaš.  S pojavom tega 
trenda dobivamo skupine lju-
di (seveda obstajajo tudi taki, 
ki jih umetnost res zanima), 
ki na kulturo gledajo tako 
kot naši politiki; priročna za 
postavljanje pred fotoapara-
tom, drugače pa le eden izmed 
nujnih delov novega finančne-
ga načrta.

Krivično bi bilo reči, 
da državi in njenim prebiv-
alcem za kulturo ni mar, saj 
se zanjo občas-no zavzame 
kakšen funkcionar ali pa se 
zanjo vsakodnevno borijo tis-
ti, ki zanjo in od nje živijo; 
ustvarjalci sami. Tisti, ki bi 
zanjo stradali do smrti. Prav 
veliko časa in truda pa le-tem 
ni namenjeno, le toliko, da se 
jim v znak sprave stisne roko. 
In obrne hrbet.
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Nihilistka
Tjaša Mržljak

Človek, ki je padel na zemljo

Osmega januarja letos je Da-
vid Bowie izdal svoj šestindva-
jseti in zadnji album. Osmega 
januarja leta 1947 se je rodil 
David Robert Jones. V teh le-
tih nam ni dal samo glasbe, 
igral je več pomembnih vlog, 
ne samo pred kamero in na 
odru, tudi v življenju. S svo-
jo Ziggy Stardust persono je 
ustvaril  obojespolno figuro in 
na začetku sedemdesetih let 
odprto govoril o svoji biseksu-
alnosti. S svojo drugačnostjo 
je bil vzor mnogim, močno 
je pripomogel k razvoju rock 
glasbe in k sprejemanju dru-
gačnosti same. 

Eden njegovih prvih 
korakov je bil nakup saksofo-
na. Od takrat naprej je svoje 
življenje posvetil umetnosti. 
Delal je vse na svoj način, bil 
je Davie Jones, bil je človek, 
ki je prodal svet, Ziggy Star-
dust, Aladdin Sane, The Thin 
White Duke, bil je človek, ki 
je padel na zemljo, Pierrot, 
bil je del glasbene skupine, 
nato nekdo, ki ne spada na ta 
svet, čeprav nikoli ni. Na kon-
cu pa se poslovi z albumom 
Blackstar. Na dan izida smo 
poslušali album, si ogledali 

video za skladbo Lazarus, ne 
da bi slutili, da je to zadnja st-
var, ki nam jo bo dal. Človek, v 
katerega sem se zaljubila, ker 
je izžareval posebno energi-
jo, se je poslovil na samosvoj 
način, v stilu. Glas, ki te 
očara in ima nekaj posebnega, 
nekaj nezemeljskega. Besedi-
la, ki te napolnijo z upanjem 
ali pa preprosto samo plešeš 
na melodijo, ki jih spremlja. 
Vsem je dal vedeti, da so lah-
ko junaki, četudi samo za en 
dan. Opozoril je na spremem-
be in sam bil sprememba, ki 
jo je svet močno potreboval. 
Še vedno jo. Po njegovi smrti 
je tu občutek, da je svet bolj 
prazen, da nekaj manjka. To 
praznino je potrebno zapoln-
iti z novimi spremembami, s 
sporočilnostjo svetu, naj bo 
strpen, in da drugačnost ni 
nekaj slabega ter da jo je tre-
ba sprejeti. Ali pa preprosto s 
predvajanjem njegovih skladb 
znova in znova. Hoditi po uli-
ci, ko se ne počutiš najbolje in 
ko je vse odeto v tisto zimsko 
januarsko bedo ter poslušati 
Bowieja, kako poje »Oh, you 
pretty things!«, te napolni z 
vzhičenostjo, ki ti jo lahko 

da samo on.  Hunky Dory bo 
vedno eden izmed mojih na-
jljubših albumov. V sedem-
desetih letih, ko je bil njegov 
jedilnik sestavljen iz čili papr-
ik, kokaina in mleka, naj bi 
bil Bowie na vrhuncu svojega 
ustvarjanja. Ampak je očitno, 
da je pustil vtis v vsakem de-
setletju.

Konec šestdesetih let s 
slavno skladbo Space Oddity 
kot Major Tom, za katero je 
rekel, da je protisredstvo za 
vesoljsko mrzlico. V sedemde-
setih je bil nekaj popolnoma 
novega kot Ziggy Stardust. Za 
ime je rekel, da je v celoti iz-
peljanka, arhetip in kliše. Zig-
gy prihaja iz imena Iggy Pop 
in/ali Twiggy, Stardust pa od 
The Legendary Stardust Cow-
boya, ki se je enkrat pokazal 
na odru in šel dol z njega in 
jokal, ker se mu je publika 
posmehovala, saj niso vedeli, 
da misli resno s svojo country 
skladbo. O svoji Ziggy oseb-
nosti je rekel : »I’ve always 
been very scared about what 
I represent and very wary of 
being categorised because I’m 
not altogether very sure of 
what I represent. I’m a ball 
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of confusion, mentally, phys-
ically…everything about me 
is confused and Lou is very 
much the same way. We’re 
both very mixed up, paranoid 
people – absolute walking 
messes – and Iggy’s as bad.« 
Čeprav sam zase ni vedel, kaj 
in kdo je, je predstavljal ne-
kaj velikega za ostale ljudi. 
Mogoče je svet rabil nekaj 
kaotičnega, nekaj, kjer ni vse 
v najlepšem redu, mogoče je 
svet rabil nepopoln zgled, nek-
oga, ki je vse in nič hkrati. On 
in Angie sta imela velik vpliv 
na modo in glam rock kultu-
ro v tem času. V osemdesetih 
letih je svet navduševal s svo-
jimi MTV videospoti, posnel 
je tudi enega izmed najbol-
jših videospotov vseh časov 
za skladbo Dancing In The 
Street s pevcem Mickom Jag-
gerjem, igral je v Broadway 
predstavi The Elephant Man 
in filmu Labirint, ki je del 
otroštva mnogih. Sodeloval je 
tudi s skupino Queen in ust-
varil hit Under Pressure. Na 
prehodu desetletja je deloval 
tudi v skupini Tin Machine, 
a svet ga je še vedno videl 
kot samo David Bowieja. V 

devetdesetih letih je eksperi-
mentiral z elektronsko glasbo 
in s skladbo I’m Afraid Of 
Americans opozoril na šir-
jenje »ameriške« kulture po 
svetu. Na začetku 21. stoletja 
je sodeloval z veliko glasbeni-
ki in tudi izdal dva albuma, a 
ga je zdravje upočasnilo. Po 
skoraj desetih letih zatišja je 
izdal nov album leta 2013 The 
Next Day in nas tri leta kas-
neje počastil še s svojim testa-
mentom Blackstar.

Ljudje potrebujemo lju-
di, ki navdihujejo in David 
Bowie je bil navdih mnogim. 
Umetnost je velik del naših 
življenj in Bowie je bil velik 
umetnik, ki nam ni dal samo 
glasbe, ampak vse, kar je la-
hko. Zdaj lahko poslušamo 
njegove skladbe, ko potrebu-
jemo nekaj, kar bo spreme-
nilo naše razpoloženje ali pa 
ga utrdilo. Zdaj lahko vidimo 
njegov vpliv v celotni pop 
kulturi v zadnjih petdesetih 
letih. Zdaj ga imamo in nikoli 
nas ne bo razočaral.

Desetega januarja le-
tos je David Bowie umrl. Še 
par dni poprej je izdal album 
in vse skupaj je bilo dokaj 

neresnično. Sama novici na-
jprej nisem verjela, potem te 
zadane, kot te počasi vsaka 
smrt, ker ji, čeprav je povsod 
okoli nas, ji ne pustimo blizu. 
Ljudje umirajo vsak dan in 
nobeno življenje ni bolj vred-
no od drugega, vsi smo ena-
ki. Vseeno nas smrti bližnjih 
in ljudi, ki jih občudujemo, 
zadenejo bolj. Tako je za 
Bowiejem žalovalo na tisoče 
ljudi in se od njega poslovilo 
tisti dan. Sam nam v skladbi 
Lazarus pravi, naj samo po-
gledamo gor in on je v nebe-
sih. Kaj pa, če ne verjamem v 
nebesa? David še vedno živi, 
dokler živi njegovo delo in se 
ga ljudje spominjajo, tako je 
z vsakim človekom. Vsakič, ko 
spregovorimo o njem, obstaja 
ponovno. Naj živi čim dlje, 
naj širi svoje ideje čim dlje, 
naj bo zgled izgubljenim čim 
dlje, naj živi, dokler sveta čez 
tri milijarde let ne pogubi trk 
Rimske ceste in Andromede. 
Jaz verjamem v ljudi, ki de-
lajo dobro. Jaz verjamem v 
Davida Bowieja.
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Mojca Pišek je v Literaturi 
276 (junij 2014, letnik XXVI) 
zapisala misel, ki jo - oziroma 
bolje rečeno nas - preganja 
še danes: »Zdelo se mi je, da 
ne glede na to, koga berem, 
ves čas berem istega pesnika. 
Da berem čisto preveč zares 
mlade poezije. Da so si vsi ti 
mladi pesniški glasovi podob-
ni kot jajce jajcu. Da so vsi 
po vrsti brez preteklosti in 
prihodnosti. Brez spomina. 
Stvari so prazne. V njih ni 
nič.« Dejstvo, da to izjavo v 
takšnih in podobnih člank-
ih še skoraj dve leti po nje-
ni objavi tako množično citi-
ramo, pove, kako zelo blizu 
bistvu je kritičarka zadela z 
mislijo. Udarila je tja, kjer 
najbolj boli. Mlade poezije je 
v Sloveniji veliko. O njenem 
trenutnem stanju se je govor-
ilo na večeru Knjižnega kazal 
naslovljenem Kaj se dogaja s 
slovensko poezijo?,  ki se je 
odvijal 29. marca v Pritlič-
ju, podobno okroglo mizo pa 
je v Trubarjevi hiši literature 
organiziral tudi Novi dijak, in 
sicer v okviru meseca Rasti. 
Poleg samega prebiranja mla-
dih pesnikov sta nam ti deba-
ti služili kot oporni točki pri 
razmišljanju o položaju mla-
dega pesnika. 

Problem slovenske po-
etike predvsem na ravni mla-
dih pesnic in pesnikov ni jas-
no razviden. Eden ključnejših 
je gotovo porušeno razmerje 
med številom pesmi in šte-
vilom bralcev poezije, le-teh 
je namreč razmeroma malo. 
Problematična je uredniška 
in kritiška praksa. Veliko se 
govori o težavah, ki jih s se-
boj pripelje literarna hiper-
produkcija. Vsi ti in še mnogi 
drugi problemi se med seboj 

prepletajo in nikakor ne pri-
pomorejo k temu, da bi mlado 
pesniško »sceno« lahko brali 
manj hermetično, kot poezi-
jo njenih pripadnikov. Morda 
pa je naš vzgib popolnega ra-
zumevanja pojavov in doga-
janj pri umetnosti lahko prob-
lematičen. Tukaj pridemo do 
prve kritike mlade poezije in 
to ji najverjetneje lahko še 
najbolj zamerimo. Bolj kot 
za pomanjkanje izkušenj ali 
zgodb za vsebino bi lahko rek-
li, da mnogi mladi ustvarjalci 
premalo beremo. Posledično 
so eksperimenti znotraj forme 
prej izjema kot pravilo, vsebi-
na in raven jezika pa izvenita 
generično in ponavljajoče se. 
To lahko povežemo s splošnim 
padcem bralne kulture. V 
svetu filma, televizijskih serij 
in vedno naraščajočega bom-
bardiranja informacij, si čas 
za knjigo vzamemo vedno 
redkeje. Posledično mlada 
ustvarjalna genereacija ne slo-
ni na nobeni točki literarne 
zgodovine in ne uspe zasesti 
svojega mesta v literarni pro-
dukcija. Potrebno je naslo-
viti tudi, koga res mislimo s 
pojmom »mlad pesnik«. Tu-
kaj ciljamo predvsem na še 
neizdane pesnice in pesnike, 
ki svojo poezijo še pošiljajo 
po natečajih, jo objavljajo v 
šolskih zbornikih, berejo na 
Mladih rimah in podobnih 
dogodkih ter nimajo formalne 
izobrazbe na področju litera-
ture. Ta omejitev je podrob-
na, da lažje razumemo same 
razloge za pisanje poezije in 
morda delno upravičimo »na-
ivnost« pri ustvarjanju le-te. 

Nekaj izjemno privlač-
nega je v pisanju poezije in 
popolni svobodi, ki jo ta ponu-
ja. Pri večini mladih pesnic in 
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pesnikov je ta naziv odveč, 
saj se tudi sam težko definiraš 
kot tak. Neka spoštljiva dis-
tanca do tistih nekaj oseb, 
ki se s pesništvom preživlja-
jo, in velikih figur literarne 
zgodovine, ostaja. Večinoma 
gre za izreke intime. Delčke 
sebe, ki jih drugače ne znaš 
ubesediti in jih na varno lah-
ko skriješ le v očesu javnega 
branja. Prehitro se mladim 
pesnikom pripiše neko željo 
po prevzemanju literarnega 
prostora. Prehitro se od nji-
hovega pisanja nekaj zahteva. 
Vsak ima pravico pisati in 
ta pravica mora biti neodtu-
jljiva.  Marsikateri pesnik si 
ne želi vzgajanja in si ne želi 
od svojega pisanja nič. Piše-
mo različno, za različne ljudi, 
ob različnih priložnostih. Da 
se nekaterim zdijo naša živl-
jenja močno enolična, ni naša 
težava. Dejstvo je tudi, da s 
sorodnostjo pesmi ni nič nar-
obe in nas misel, da je nek-
do doživel podobno kot mi, 
lahko kvečjemu osvobaja. Po 
drugi strani pa obstajajo tudi 

mlade pesnice in pesniki, ki si 
s pesmijo želijo izboriti svoj 
prostor pod soncem. Tem la-
hko v bran postavimo kritiko 
obstoječih pesniških glasov.

Nihče, umetnik katere-
gakoli področja ali sploh ne 
umetnik, si ne zasluži podcen-
jevalnega odnosa na področ-
ju že uveljavljenih eminenc. 
Katja Gorečan v svoji zbirki 
Trpljenje mlade Hane v pesmi 
Hana in poezija (Hani se ne 
da več) zapiše: » ... kaj pa ti 
ženski otrok delaš tukaj nisi 
dobrodošla/to smo samo mi 
vrh parnasa/ki traja in dok-
ler ne umremo nimaš za burek 
...« Podoba vrha gore Parnas 
je v veliki meri ustvarjeni že v 
šolah, ko v literarnozgodovins-
ki kurikulum ne uspe prodreti 
sveža kri. Pesniki, o katerih 
se učimo, so izobraženi moški 
z več izdanimi zbirkami. Za 
opravljeno maturo ne potre-
buješ poznavanja nobene žen-
ske avtorice. V maturitetnem 
sklopu so le tri. Sapfo izsto-
pa - kot edini primer erotične 
poezije. Kako naj torej mladi 

pišejo raznoliko in doživeto, 
če se v šolah učijo tradiciona-
lno in »mrtvo«. 

Problem mlade pesnice 
in mladega pesnika je sistems-
ki in kompleksen. Ne uspe-
ta se uveljaviti tudi, če bi 
to želela. Morda hodita na 
delavnice kreativnega pisanja, 
če spadata med tiste, ki v njih 
vidijo smisel. Morda se jima 
je že kdaj zgodilo, da je bila 
njuna poezija degradirana na 
stopnjo tekmovalnosti. Morda 
bi rada brala, pa imata čez 
vrh glave Prešerna. Veliko je 
krivcev v položaju mladega 
pesnika in mlade pesnice, a 
zagotovo ni kriva poezija. Ta 
ni produkt in ni tekmovanje, 
ni odvisna od ničesar druge-
ga, razen od avtorja samega. 
Erika Vouk v svojem prven-
cu Bela Evridika v eni izmed 
pesmi zapiše: »Z roko režem 
si krvavo pot,/pesem je gale-
ja,/srce galjot.« Tako naj tudi 
beremo vso mlado slovensko 
poezijo.

Deset pesniških zbirk mladih in ne tako mladih avtorjev, ki jih ne 
beremo v šoli, ampak jih je dobro prebrati:

1. Katja Gorečan: Trpljenje mlade Hane
2. Peter Semolič: Druga obala
3. Uroš Prah: Čezse polzeći
4. Ana Peplnik: Cela Večnost
5. Katja Perat: Najboljši so padli
6. Nataša Velikonja: Ostani
7. Veronika Dintinjana: Rumeno gori grm forzicij
8. Denis Škofič: Sprehajalec ptic
9. Anja Golob: Vesa v vzgibi
10. Esad Babačić: Sloni jočejo pošteno
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Bivati v času načeloma pome-
ni eksistirati v neprestanem 
teku zaporednih dogodkov. 
Pa je čas le neprestani tek, 
ki opominja na minevanje 
in končnost? Človek časa ne 
izkuša, izkusiti mu je dano 
dogajanje znotraj njega. Čas 
je lahko razumljen kot de-
terminanta eksistence, kot 
opravičilo za nelagodnost 
življenja, ki je človeka izbralo 
v napačnem obdobju. Toda 
pri tem gre bolj za predajo 
in nadaljnje rešitve ni, saj čas 
zgolj teče, ne ozirajoč se na 
človeštvo in njegove bolesti. 
Za začetek bi se bilo najbolj 
smotrno vprašati, kaj čas 
sam po sebi sploh je. Heideg-
ger poudarja, da se o času ne 
moremo vprašati kot “kaj je 
čas,” ker bi ga s tem že opre-
delili kot bitnost. Kako lahko 
torej govorimo o njem? Delu-
je neskončen in neoprijemljiv 
za razliko od nas, ki mineva-
mo. Zdi se, da mora obsta-
jati nekaj, kar poganja tek 
zgodovine človeštva. Pa lahko 
to omogoči le čas, ali lahko 
življenja tečejo neodvisno od 
kakršnega koli predpostavl-
jenega sredstva? Hkrati pa je 
nekaj, kar se je nekoč zgodilo 

in sedaj pomeni preteklost, v 
neki točki bilo sedanjost. La-
hko torej zamolčimo slutnjo 
sedanjosti v že poteklem?

V obstoj časa smo na 
nek način trdno prepričani. V 
njem eksistiramo in nepresta-
no sledimo teku dogajanja do 
točke, ko preminemo. O njem 
torej ne vemo nič konkret-
nega in temeljnega za našo 
eksistenco. Kaj torej pome-
ni izraz predajati se času? 
Izkušati nič ali poudarjati 
pomen konstrukta, o katerem 
zares ne vemo ničesar? Se je 
sploh smotrno spraševati o 
času, ko pa je neoprijemljiv in 
nas vedno pušča v nezavedni 
sedanjosti, opremljeni s spo-
mini preteklosti? Morda ne, 
vendar pa so v človeku vzgibi, 
da sebe in okolico zapolni s 
časom. To je razvidno jeziku, 
s katerim opisujemo pretek-
lost, sedanjost in prihodnost. 
Morda slovenščina, v kat-
eri uporaba predpreteklika 
zamira (bi bila uporaba pred-
preteklika skorajda zamrla, 
hihi), ni najbolj izrazit primer 
želje po natančnem opredel-
jevanju sebe v času, vendar 
pa v številnih jezikih obstaja 
več preteklikov, sedanjikov 

in prihodnjikov. V izražanju 
je torej omogočena natančna 
opredelitev do izkustva doga-
janja. Vendar pa časa nikoli 
ni mogoče točno določiti, to 
je razvidno že pri praktičnem 
merjenju časa. K čemu torej 
stremimo? K čim natančnejši 
opredelitvi svojega izkustva s 
časovno dimenzijo?

Poleg želje po časovni 
opredelitvi pa zanimanje vz-
buja tudi pojem večnosti, 
morda prav zaradi zavedan-
ja končnosti. Tako je iskan-
je nečesa, kar obstaja izven 
časa, ki neprestano opominja 
na končnost, povsem razuml-
jivo. Za primer vzemimo Boga 
z večnimi idejami, ki vedno 
govori sedanjost. Bog je na-
jvišja popolnost, večnost, o 
kateri človek sluti, vendar 
obstaja izven sveta izkustev. 
Čutno-zaznavni svet temelji 
na oprijemljivih izkustvih in 
minevanju, človek pa hrepeni 
po večnosti zaradi strahu pred 
končnostjo. Naš čas bivanja 
se izteka, prežema nas strah 
pred časom smrti. Posredno 
je to strah pred časom samim, 
saj slednji omogoča iztekanje. 
Naše izkustveno doživljanje se 
dogaja v času, to pa se bo slej 

Filozofinja
Katja Gornik

Čas
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ko prej končalo. Zato težnja 
po Bogu, ki se dobesedno ne 
more, metaforično pa lahko 
meri s časom in stopi v bran 
minljivi eksistenci človeka. 
Je Bog torej zmožen človeka 
rešiti pred časom?

Mar ni Bog tisti, ki 
vernike kliče k sebi, ko se 
mu zahoče? Predati se Bogu 
pomeni izgubiti precejšen del 
svobode, s tem pa tudi odgov-
ornosti za svoje življenje. Pre-
pustiti življenje višji sili in se 
predati v boju s življenjem 
in časom, ki se ne zmeni za 
konec, je to najboljša izbira? 
Lahko iz tega sklepamo, da je 
v času mogoče biti svoboden? 
Sprejeti težo brezmejne svo-
bode in dejstvo, da bivanje 
nekoč izzveni, in se navkljub 
temu dejstvu dejavno soočati 
z življenjem, ni preprosto. To-
rej niti čas niti Bog ne pome-
nita rešitve. Bi lahko zato 
med njima potegnili vzpored-
nice? Ni ju mogoče izkusiti s 
čutili, misel pa z dokazom o 
njunem obstoju obvisi na toč-
ki dvoma. Sta torej Bog in čas 
povezana? Predajati se Bogu 
in času pomeni predajati se 
neoprijemljivemu, čutilom ne-
dosegljivemu. Zakaj je potem 

toliko dvoma o obstoju Boga 
in tako malo tistih, ki dvom-
ijo o obstoju časa? Verjetno 
zaradi vsakodnevne praktične 
uporabe slednjega.

Pa je čas lahko Bog? Če 
smo determinirani s časom in 
prostorom, v katerem živimo, 
potem se predajamo temu de-
jstvu in z njim opravičujemo 
tesnobnost življenja. Pa svo-
boda ostaja ob tem neomeje-
na? Če za tragičnost življenja 
krivimo čas, je slednji torej 
naš nadrejeni, lahko bi se nag-
nili v skrajnost in ga približali 
Bogu. Problem je v tem, da se 
čas za človeka ne zmeni. Bog 
je ustvarjen za to, da človeka 
odreši absurda eksistence. Čas 
pa ni odrešenik, temveč večni 
spremljevalec. Če je čas prem-
ica, kje se potem nahaja ek-
sistenca posameznika? Morda 
je kratka daljica na tej premi-
ci, odsek neskončnih stičnih 
točk. To bi znalo držati, ven-
dar nastane problem, ko se 
eksistenca znajde v položaju, 
kjer skupnih točk ne čuti, ker 
se neprestano premika naprej 
s časom. Čas vodi, človek se je 
zmožen ozirati le nazaj in gle-
dati pretekle točke, sedanje pa 
ne more zgrabiti. Ko se zave 

stičnosti, je le-ta že minila in 
ostaja v preteklosti. Je človek 
torej res daljica na neskončni 
premici? Se je tej prisvojit-
vi časa mogoče upreti in kaj 
sploh pomeni upor času? 
Nasilna prekinitev druženja 
s časom s svobodo izbire, da 
lahko svoje sobivanje s časom 
kadarkoli prekinemo in sami 
določimo dolžino odseka na 
premici? Ampak čas, ki je 
venomer tekel z njim, gre na-
prej. Neuničljiv je, človek pa 
je končen. Tudi Bog naj bi bil 
večen, ker kraljuje vseobsega-
joči sedanjosti. Pa se je času 
mogoče odpovedati, kakor 
se je mogoče obrniti proč od 
Boga?





“Poleg želje po časovni opredelitvi pa 
zanimanje vzbuja tudi pojem večnosti, 

morda prav zaradi zavedanja končnosti.”
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Japonka
Nika Bronič

Kaj imata skupnega sushi in senca?

Japonska naklonjenost do 
kvalitetnega obrtništva pre-
veva vsa področja materialne 
kulture. Tradicionalna hierar-
hična družbena struktura ses-
toji iz ponižnih in skromnih 
posameznikov, ki živijo pod 
trdo roko vladavine vljudno-
sti. Na Japonskem praktično 
nihče nikoli ne izreče tega, kar 
misli. To je še bolj nemogoče 
kot v zahodnoevropski kultu-
ri, ker vsak družbeni odnos 
definirajo premnoga pravi-
la vedenja. Družba, znotraj 
katere posameznika omejuje 
kopica zapovedi, razvije rav-
no zaradi ukleščenosti med 
nepremostljive tradicionalne 
vrednote način samoizpol-
nitve, ki ne temelji na povsem 
kapitalističnih vrednotah. 
Kraj, kjer je to koristno, je 
zgolj področje do potanko-
sti dodelanega obrtništva. 
Šibko točko za zelo evropo-
centričen nabor vrednot pa 
predstavlja neskončna ome-
jenost osebnega izražanja. 
Diktatura spodobnosti torej 
na nek način izrodi skoraj 
fetišno čaščenje dobro nare-
jenih stvari. Tradicionalna ja-
ponska kultura, na katero se 

nanašam, pa si je s prihodom 
ameriške kulture prisvojila 
predvsem njene slabe navade. 
Kapitalistična manira v da-
našnji japonski pop kulturi 
nastopa kot protiutež tradi-
cionalnemu asketizmu, ki bolj 
kot v minimalizmu išče svojo 
definicijo v zmernosti. Kar je 
zanimivo, je predvsem to, da 
je družba na ravni medoseb-
nostnih odnosov obdržala 
tradicionalne vrednote, med-
tem ko se je vizualna podoba 
večinskega materialnega sve-
ta povsem predrugačila. Na 
kratko, Japonci še vedno ne 
smejo (in da, družbena pravi-
la so enako močna kot for-
malna v tem primeru) kazati  
iskrenih čustev, četudi emo-
tivnost vizualne kulture priča 
nasprotno. Kawaii kultura, ki 
je paralelna ameriškim kon-
ceptom postmodernističnih 
tradicij, ne bi idejno mogla 
bolj odstopati od tradicio-
nalne podobe japonske, kjer 
biva ljubezen do mojstrstva in 
kvalitete. Tako rekoč obstaja-
ta dve Japonski, za zahodn-
jake predvsem kot idealizirani 
podobi, ki pa v resničnosti 
nista niti najmanj primerljivi. 

Japonska, kjer mlajša gener-
acija kupuje sladoled iz ma-
joneze potem, ko se naveliča 
dolgih vrst igralnih avtoma-
tov, in Japonska, ki se oklepa 
dolgoročne priprave čaja in 
umetnosti ikebane.

Druga drugi sta kon-
trastni in vendar sta prisiljeni 
obstajati druga poleg druge 
ali še bolje, druga znotraj 
druge.

Japonska je še vedno 
polna majhnih mojstrskih 
delavnic, ki ročno izdelujejo 
tatami preproge, restavracij, 
ki ponujajo eno samo vrsto 
juhe, katere recept je 14 let 
izpopolnjeval lastnikov dedek, 
hkrati pa polna neskončnih 
prodajalnih polic preobražene 
plastike na električno napa-
janje. To ne zanemari dejstva, 
da hkratna prisotnost dveh 
kontrastnih svetov ne razd-
vaja tudi kulturne identitete. 
Svet, v katerem je popol-
na mojstrskost dosežena s 
skromnostjo in dolgoročnim 
učnim procesom, sobiva s 
poplavo instant zabave in za-
dovoljitve, prisotne na ulicah 
urbanih metropol.

S tem pa ne morem 





reči, da je v povprečnem Ja-
poncu prisoten le eden od 
svetov. Japonci živijo v konf-
liktnosti med kapitalističnim 
hotenjem in tradicionalno 
zapuščino askeze. Ta aske-
za mora biti razumljena kot 
dolgoletno iskanje ravnotežja. 
To, kar Evropejci dojemamo 
kot minimalistično prvino 
japonske estetike, oni sami 
definirajo brez predpone za 
nekaj minimiziranega, temveč 
se estetika utelesi v iskanju 
ravnotežja med elementi. Na 
preprostem primeru japonske 
sobe za pitje čaja. Celoten 

interier, materiali, barve in 
teksture so namenoma nevsil-
jivi in to samo zato, da bodo 
v eno izmed lesenih niš lah-
ko postavili ikebano in tako 
omogočili, da nobeden izmed 
elementov prostora ne zmoti 
pogleda na 15-centimetrsko 
ikebano. Takšna koncepcija 
prostora seveda nima veze z 
minimalizmom. Zaradi vpliva, 
ki ga je tradicionalna japons-
ka kultura imela na začetku 
20. stoletja na zgodnje mod-
erniste, Evropejci zamenjuje-
mo minimalistično estetiko za 
golo iskanje uravnoteženosti, 

ki pa je samo praktično ute-
lešenje šintuistične doktrine. 
V arhitekturi se zmotno do-
jemanje nekaterih konceptov 
najbolj opazi v dojemanju 
svetlobe. Japonci namreč 
nikdar ne razmišljajo o svet-
lobi in senci, ampak samo o 
različnih sencah. Če je zlato 
pravilo zahodne arhitektura 
igra sence in svetlobe, japon-
ski interier sestoji samo iz ra-
zličnih senc. Podoben prebrat 
se zgodi pri sushiju, ki na 
zahodu velja za ribo na rižu, 
medtem ko je na japonskem 
sushi riž. Okus sushija je okus 
riža. Riba je samo dodatek, 
skorajda nepomemben.

Zahod je fasciniran z 
vzhodom in ga idealizira. Re-
zultat tega pa je veliko bolj 
problematičen tako za vzhod 
kot za zahod. Zahodnjaki lah-
ko občasno kritiziramo sveži-
no ribe v sushi restavracijah 
in kupujemo majice s kawaii 
simboli, vzhod pa mora spre-
jeti v svojo kulturo sebi tuje 
koncepte družbenega delovan-
ja, ki jih za seboj potegne ka-
pitalistična kultura.
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Čeprav ne obstaja uradne di-
agnoze za bolezen, znano kot 
»psihopatija«, so psihopati 
pogosto upodobljeni v kultu-
ri in pisani umetnosti, zadnje 
čase pa je zanimanje za njih 
sploh poraslo v komercial-
ni Hollywoodski industriji 
- glavni junak s psihopatsko 
motnjo daje avtorju ogrom-
no svobode pri njegovih de-
janjih oz. pri realističnem 
upravičevanju le-teh. Zato 
lahko junake, ki bi jim ob 
natančnejši analizi lahko pri-
pisali psihopatsko motnjo, 
zasledimo  že dolgo nazaj v 
zgodovini. Eden slavnejših 
zgodnjih primerov je Jago v 
Shakespearovi tragediji Oth-
ello, v kateri je zanimivo, da 
ima ta junak, ki je sicer ar-
hetipski antagonist, več dia-
loga kot naslovni lik.  Mnoge 
interpretacije tragedije se ve-
liko bolj osredotočajo na Jaga 
kot na Othella in kažejo, da 
je njegov lik s strani Shake-
speara veliko bolj dodelan od 
vseh ostalih, ne glede na svoje 

grozljive zločine in nemoralno 
početje pa zgodbo konča bolje 
kot večina likov.

Pozneje, v poznem 19. 
in zgodnjem 20. stoletju, se je 
še povečalo število asocialno 
naravnanih likov v literatu-
ri, a večinoma zgolj v obliki 
nedodelanih in nerealistično 
upodobljenih antagonistov 
(gangsterji, nori znanstveni-
ki, sovražniki superherojev) 
v kriminalkah in znanstve-
no-fantastičnih/fantazijskih, 
pogosto šundovskih romanih. 
Izraz »psihopat« se pogosto 
uporablja tudi v odločbah v 
pravnem sistemu, zato ima 
skoraj vsak neko predstavo 
o tem, »kdo je psihopat« ali 
»kako ga prepoznamo«, a 
se velikokrat moti. Najbolj 
pogosta napaka je, da psi-
hopate enačimo s serijskimi 
morilci ali nasiljem. Oboje se 
zagotovo pogosto prekriva, a 
mediji radi uporabljajo izraza 
sinonimno, ker tako poskrbi-
jo za bolj odmevno novico. V 
resnici nimajo vsi psihopati 

morilskih nagnjenj in tudi vsi 
serijski morilci niso psihopati.

Velikokrat se izraz »psi-
hopat« meša z izrazom »psi-
hotik«, ki označuje človeka 
s psihozo: osebnostno mot-
njo, pri kateri oboleli izgubi 
občutek za to, kaj je realno in 
stvarno ter tisto, kar je zgolj 
namišljeno. Obe motnji sicer 
definira asocialno in bizarno 
vedenje, a to bi lahko rekli 
za skoraj vse psihološke mot-
nje, saj kakršnekoli tovrstne 
bolezni terjajo svoj davek na 
osebnostni ravni. Mnogi ver-
jamejo tudi, da psihopati niso 
»narejeni«, temveč s takimi 
motnjami rojeni in potem-
takem neozdravljivi. Več ra-
ziskav je pokazalo, da je pri 
nastanku psihopatskih motenj 
najbolj pogosta kombinacija 
obojega, torej so psihopati 
enake predanosti moralnim 
omejitvam in prepovedim, ki 
jih postavlja družba ali zakoni, 
in lahko tako, sploh v trenut-
ku jeze ali strasti ali drugega 
močnega čustva storijo nekaj 

Psihopatka
Max Rakušček
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radikalnega, ne da bi pomis-
lili na posledice. V času, ko 
čedalje večkrat začnemo do-
jemati psihološke in osebnos-
tne bolezni bolj enakovredne 
fizičnim in ne zgolj kot »sla-
bo voljo«, poteka veliko raz-
prav o tem, ali je psihopatija 
bolezen ali zgolj stanje duha, 
razmišljanja, človeka. Celo 
avtor PCL-R, Robert Hare, 
psihopatijo opisuje »kot če bi 
hoteli barvno slepemu opisati 
rdečo barvo, tako psihopatu 
ne moremo opisati krivde ali 
obžalovanja«. 

Pomanjkanje krivde 
pa še zdaleč ne pomeni nuj-
no kriminalno aktivnost in 
nasilna dejanja, saj prav ta 
lastnost pomaga k lažji ma-
nipulaciji drugih, ki je na 
nekaterih področjih še kako 
priročna. Takrat govorimo 
o t.i. »uspešnih psihopa-
tih«. Hare na primer pravi, 
da naj bi bilo 1% svetovne 
populacije psihopatov, a 
vsaj 4% svetovnih poslovnih 
menedežerjev. Poklici, kot so 
poslovni/generalni direktor, 
odvetnik, tržni posrednik ali 
prodajalec, definitivno pros-
perirajo od sposobnosti ma-
nipulacije. »Uspešni psihopa-
ti« naj bi, kot po Cleckleyu 
skrili svojo pravo naravo pod 
masko normalnosti in izrabili 
svoje pomanjkanje empati-
je za lažje doseganje osebnih 
ciljev. Psihopat na delov-
nem mestu bo tako pogoste-
je izpostavljal slabe lastnosti 
sodelavca v pogovoru s šefom, 
lagal o sodelavcih ali samemu 
sebi, pogosto spreminjal raz-
položenje, da bi lažje spravil 
sodelavca ob živce, ustvarjal 
notranje zamere med sodelav-
ci, da bi se katerega od njih 
znebil, prevzemal odgovo-

rnost za tuje delo, saboti-
ral projekte konkurenčnih 
sodelavcev, ipd. Kot manjši 
delavec, ki bi rad priplezal 
po hierarhični lestvici lestvi-
ci, naj bi si pogosto tudi iz-
boril boljši položaj s spolnimi 
odnosi s kom višje nad njim, 
kot šef pa na primer postavl-
jal ekstremne in nerealistične 
cilje za svoje podrejene, da bi 
jih v očeh drugih bolj upra-
vičeno odpustil. Ponovno gre 
za dejanja, ki niso nujno ne-
zakonita, (»uspešni psihopat« 
zagotovo ne pomeni nekoga, 
ki bi ubil svojega konkurenta 
zaradi delovnega mesta), pač 
pa za zgolj moralno sporno 
obnašanje v prid večjega vp-
liva in zaslužka, ki nedvomno 
pripomore k velikemu egu in 
arogantnosti posameznika, 
kar pa sta spet značilnosti 
psihopatske motnje.

Pomembno je tudi ra-
zlikovati med psihopati in 
sociopati. Psihopati so  bolj 
manipulativni, narcistični, 
pogosto tudi pretkani in na-
tančni načrtovalci, medtem 
ko sociopati ravnajo veliko 
bolj impulzivno in čustveno. 
Zato tudi ne obstajajo »us-
pešni sociopati«, saj so ti 
ponavadi brezposelni, čustve-
no nestabilni posamezniki, ki 
pa lahko ustvarjajo osnovne 
odnose z ljudmi, psihopati 
pa tisti prej omenjeni geniji 
manipulacije, ki si lahko na-
berejo bogastvo in moč, a ni-
koli ne morejo imeti pristnih 
človeških odnosov.

Najpogostejši vzroki za 
razvoj motenj iz potlačitev 
travm so kriminalno obsojeni 
starši, zanemarjenje iz stra-
ni staršev, stroga disciplina 
v družini, ipd. A možni niso 
zgolj travmatični dejavniki, 

pač pa tudi npr. stalno pre-
jemanje denarja ali druge 
materialne vrednosti, saj se 
ti posamezniki preveč osre-
dotočijo zgolj na neko »nagra-
do« in ne pomislijo na posled-
ice, ki jih dejanje, s katerim bi 
to »nagrado« dobili, prinese. 
Hitro popuščanje staršev pri 
nadzoru, postavljanju meja 
in ugajanju zahtevam otroka, 
kar lahko hitro vodi v razvoj 
agresivne in impulzivne potre-
be po lastni zadovoljitvi (toda 
v zadnjih dveh primerih gre 
za blažje potencialne dejavni-
ke, ki morajo biti skoraj zag-
otovo kombinirani z genetsko 
predispozicijo za ravzoj mot-
nje).

Zgodovinska osebnost, 
iz strani strokovnjakov di-
agnosticirana kot zagotov 
klinični psihopat, je bil an-
gleški vohun Forest »Tom-
my« Yeo-Thomas, nacis-
tičnim nasprotnikom med 
2.svetovno vojno, znan tudi 
kot »Beli zajec«. Uporabljal 
je veliko lažnih identitet, 
preživel grozljivo mučenje, 
ko je bil ujetnik Gestapa, za-
davil zaporniškega paznika z 
golimi rokami in pobegnil, se 
več dni pretvarjal, da je mrtev 
v krsti in bil slaven zapelje-
valec mnogih žensk. Večina 
ljudi ne pozna imena Forest 
Yeo-Thomas, a skoraj vsi smo 
že slišali za junaka, za katere-
ga je bil Yeo-Thomas neposre-
den navdih; Jamesa Bonda. 
Centralni lik serije romanov 
Iana Fleminga in petindva-
jsetih filmskih adaptacij je 
fascinanten primer, kako je v 
liku z jasno in močno izraženo 
osebnostno motnjo ta prikrita 
zaradi konteksta. Popoln stroj 
za ubijanje, ki je tako dober 
v tem kar počne zlasti zara-
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di svojega pomanjkanja ves-
ti in obžalovanja, hkrati pa 
tudi strasten ženskar, ki svo-
ja slavna »Bondova dekleta« 
jemlje zgolj kot začasne ob-
jekte, je brez pomisleka psi-
hopat ali sociopat, le da se fil-
mi bolj kot na to osredotočijo 
na akcijo, glamur in zabavne 
enovrstičnice. James Bond 
niti ni tipični »anti-heroj«, 
ampak je celo klasičen model 
heroja, ne glede na vse nasilje 
in nemoralna dejanja, ki jih 
brez obžalovanja izvaja. Že 
50 let je najbolj priljubljen 
psihopat v filmu, le da ga 
njegovi oboževalci skozi lečo 
konteksta vidijo bolj kot ulti-
mativno podobo stare dobre, 
»gentlemanske« moškosti, 
v resnici pa je njegova fizič-
na usposobljenost in čustve-
na praznost na ravni robota 
bolj značilnost psihopata kot 
pa svetovnega idola moškosti.  
V zadnjih letih, ko je porasel 
trend temačnejših in bolj re-
alističnih adaptacij, se zdi kot 
da so se prave Bondove narave 
zavedli tudi ustvarjalci – novi 
Bond ni tipičen šarmantni 
lepotec tipa Pierce Brosnan, 
ampak Daniel Craig, robat, 
surov, z ledenim pogledom v 
svojo tarčo, filmi v katerih 
igra pa bolj izkazuje njego-
vo temno plat in jo celo po-
jasnjujejo skozi travmatično 
otroštvo. Poznavalci trdijo, 
da gre za daleč najbolj zvesto 
adaptacijo izvirnega junaka 
Iana Fleminga.

Po zedinjenem mnenju 
strokovnjak je najbolj real-
istično upodobljen psihopat 
ali sociopat v zgodovini filma 
plačani morilec Anton Chig-
urh iz filma bratov Coen, No 
Country For Old Men. Javier 
Bardem je za upodobitev pre-

jel oskarja in mnogi se strin-
jajo, da je tako prepričjiv in 
strašljiv negativec prav zara-
di svoje realističnosti. Anton 
Chigurh nima dolgih mono-
logov ali maničnega smeha, 
ampak govori tiho, kratko, 
jedrnato, hladnokrvno pride v 
prostor in opravi svoje delo. 
Ima se za instrument usode; 
pogosto odloči med življenjem 
ali smrtjo z metom kovanca 
ali drugo odločitvijo, v filmu 
pa ubije praktično skoraj vse 
druge osebe, ki jih sreča. Ne 
čuti niti kančka obžalovanja 
ali sočutja, niti ne tesnobe, 
depresije ali bolečine in je 
med psihologi in psihiatri 
priznan kot zlata izjema v 
času, ko so nerealistični, t.i. 
»elitni psihopati« tipa Han-
nibal Lecter, bolj popularni. 
Zaradi človeške fascinacije 
z grozljivim, svobode avtor-
jev pri pisanju zgodbe s so-
ciopatskim protagonistom in 
tudi tihega občudovanja psi-
hopatskih likov, saj jih popol-
noma nič ne briga o tujem 
mnenju (lastnost, ki si jo vsi 
na skrivaj želimo), bomo psi-
hopate in sociopate zagotovo 
videvali še velikokrat v filmu 
in na televiziji, z razvojem ra-
ziskav duševnega zdravja pa 
kmalu izvedeli še več.



Po 1. svetovni vojni so Giban-
je Freikorps sestavljali ra-
zočarani nemški vojaki, pre-
pričani, da Nemčija nikoli ni 
bila v resnici poražena, zgolj 
izdana s strani levo usmer-
jenih civilistov. Delali so vse, 
da bi komuniste iztrebili in 
sodelovali so v vrsti nasilnih 
dejanj, usmerjenih v ta cilj: 
zadušitvah revolucij v Nemči-
ji in drugod (v Latviji so na 
primer izvedli poboj tristotih 
civilistov, osumljenih simpati-
ziranja z boljševiki), pri pre-
ventivnih aretacijah, na prim-
er Karla Liebknechta ter Rose 
Luxemburg ter se pozneje 
spogledovali z nacistično ide-
ologijo – član Freikorpsev je 
bil tudi Rudolf Hoss, povel-
jnik Auschwitza. 

 Klaus Theweleit, 
nemški sociolog in pisatelj, 
je eden izmed mnogih, pri 
katerih je gibanje vzbudi-
lo zanimanje, raziskoval pa 
je predvsem spolne fantazije 
njegovih pripadnikov. Thewe-
leitova glavna teza je, da so se 
ti nemški vojaki žensk bali. Pa 
ne vseh; v njihovih glavah sta 

Ljubimka
Živa Šketa
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obstajali le dve vrsti žensk, 
bele in rdeče. Bele v vlogi ma-
ter in sester in potemtakem 
»neogrožajoče«, rdeče v vlogi 
komunistk in prostitutk – ki 
ogrožajo ne le vojakovo moč 
in identiteto, temveč tudi ob-
stoj belih, čistih žensk. Ta 
strah pred ženskami, predlaga 
Theweleit, so zgolj do največ-
je skrajnosti potencirani stra-
hovi in občutki vseh moških.

Zelo lahko sovražimo 
ali se bojimo nečesa, česar 
ne razumemo, kar v našem 
maturitetnem čtivu ugotovi 
tudi Levin, ki je odličen prim-
er malega “Theweleitovega 
Freikorpsa”; “Padle ženske se 
mi gabijo. Ti se bojiš pajkov, 
jaz pa te golazni. Ti najbrž 
nisi preučoval pajkov in ne 
poznaš njihovih nravi; jaz pa 
tudi ne.” Gibanje Freikorps je 
ekstremen primer tako nakop-
ičenega sovraštva – do žensk, 
drugače politično usmerjenih, 
judov … Druge ljudi je, tudi 
če so nam podobni, težko raz-
umeti, kar do neke mere povz-
roča povsem normalen strah 
pred ustvarjanjem odnosov. 
Pri podajanju v zvezo pa 
grožnja ni le nerazumevanje 
drugega, temveč tudi izguba 
individualnosti, ki je cena za 
združenost.

Novo vrsto ljubezen-
ske svobode nam ponuja 
nov način iskanja partner-
jev, spletni dating – poišči 
podobnega človeka (čim manj 
odkrivanja drugačnega), post-
opek poteka brez stika (čim 
manj obvezujoče) in omogoča 
hitro zamenjavo osebe (čim 
manj monotonosti, čim več 
produktivnosti). Za ljudi, ki 
želijo ohraniti individualnost, 
a hkrati ne biti osamljeni, 
je to pravzaprav kar smisel-

na rešitev, osvobajajoča za 
ljubezen pa je približno toliko 
kot je svobodni trg osvobaja-
joč za delavca. Med vlečenjem 
paralel s kapitalistično idejo 
bi rada izpostavila še nasled-
njo; občutek, da obstaja ne-
skončno možnosti, ki ustvarja 
prepričanje, da vedno obsta-
ja še boljša opcija in nekako 
nadomešča sanjarjenja, ki so 
vedno boljša od realnosti. Po 
drugi strani pa nas to pahne 
nazaj v iskanje romantičnosti 
na nivoju Eme Bovary oz. še 
dlje, saj so na paleti spet fil-
mi, ki se ustavijo, ko začnejo 
glavna igralca voditi čustva - 
v Gospe Bovary vsaj še obsta-
ja poglavje, ko njen ljubimec 
odpove dejanski pobeg pred 
možem in razblini njeno pred-
stavo o usodnosti.

Pomemben pa ni samo 
prikaz šund-ljubezni, tem-
več tudi kar temu sledi; nje-
na prodaja. Prostitutka vas 
lahko zadovolji za eno noč, 
družinski avto vas bo za-
dovoljeval celo življenje, saj v 
paketu pride nasmejana, sreč-
na(!) družina! Nič naključne-
ga ni, da se politični sistemi 
ukvarjajo z vprašanji ljubezni; 
od Engelsove kritike družine 
kot malomeščanskega idea-
la, čemur današnje reklame 
tako determinirano naspro-
tujejo, do komunističnega 
uvajanja svobode v ljubezni; 
brezplačni vrtci, dovoljevanje 
ločitev, legitimiranje istospol-
nih skupnosti. Še danes levica 
mnogo bolj stremi h konceptu 
svobode v ljubezni, saj vsaj 
na tem področju razume, da 
se tesno prepleta s socialno 
tematiko. O ja, ljubezen je 
rdeča. Emancipacija žensk, 
ki je definitivno korak naprej 
v ljubezenski svobodi, se je v 

kapitalizmu na primer spre-
menila le v to, da zdaj na 
prvem mestu ženske ni otrok, 
temveč kariera. Dejansko 
žensko zdaj to, da bi postavi-
la družino pred delo (že v tem 
smislu, da je noseča) diskred-
itira. No, enako sicer velja za 
vse, ki karkoli postavijo pred 
kariero.

Kljub današnji navi-
dezni popolni svobodi v 
ljubezni in navidezni pro-
gresivnosti le te - uporaba 
tehnologije in globaliziran-
je - želja po ohranitvi indi-
vidualnosti in narcisističnem 
iskanju osebe čim podobnejše 
sebi - deluje podobno regresiv-
no kot ljubezenski utopizem, 
naša maturitetna poslastica. 
Toliko kolikor t.i. dating apps 
povezujejo ljudi s skupnimi 
interesi, na primer lezbijke 
ali geje, jih hkrati razdružu-
jejo v širšem kontekstu, jim s 
tem, ko jim dajejo vedeti, da 
je prek strani, ki jim ponudi 
točno to, kar iščejo, še najlaž-
je to tudi v resnici najti, pov-
ejo tudi to, da naj to iskanje 
opravijo tam, kjer ga lahko 
diskretno, ločeno  od osta-
lih. Enako velja za osamljene, 
obupane, stare … Ljudi, ki jih 
družba tako ali drugače odri-
va na rob. Z drugačnostjo se 
nam na tovrstnih aplikacijah 
sploh ni treba več srečevati, 
saj samo odkljukamo opcije, 
ki nam ustrezajo in se izolira-
mo od ostalih. To, da bi se, če 
bi našli svoj profil, vanj zalju-
bili, je le posledica. Žižkov ko-
mentar, da je ljubezen to, da 
seks ni več le skupna mastur-
bacija, je povsem na mestu.

Freikorpsi so masturbi-
rali na svoj odsev in svojo ust-
varjeno superiornost. Z užit-
kom bi se prijavili na Tinder.
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Vojni zločinci. Izmečki naše 
družbe, tisti ljudje, ki se nam 
ne zdijo več prav nič človeški, 
ki jih imamo za pošasti. Pa je 
temu res tako? Kaj, če so to 
le navadni ljudje, ki so uboga-
li ukaze svojih nadrejenih in 
se ob tem niso zavedali, kaj 
sploh počnejo? Ukaze mora-
mo upoštevati – ustreliti ali 
biti ustreljen, to je ‘zakon’ ki 
ga upošteva vsak posameznik, 
ne glede na to, kaj si ob tem 
predstavlja. Tu se nam porodi 
vprašanje – zakaj človek sploh 
zagreši vojni zločin?

Teorij o zlu je več. 
Nekatere navajajo, da je 
človek vzgojen v slabo ose-
bo, da je sadističen in perver-
zen, da želi slabo sočloveku, 
saj mu po lastni definiciji ni 
enak, je manj od njega. Vse 
te teorije so v nekaterih prim-
erih resnične, a zdi se mi, kot 
da oseba zagreši vojni zločin 
zaradi načel, ki so ji vtepene 
v glavo. V nacistični Nemčiji 
so ljudem prali možgane, Hit-
ler je s svojimi govori spodbu-
jal množice h ksenofobnemu 
mišljenju in rasizmu. Arijs-
ka rasa je bila po njegovem 
najbolj uspešna, zato je bilo 
vse ostale potrebno zapreti 
v geta, saj so bili ti skoraj-
da na nivoju živine. In tako 
so jih kasneje tudi tretirali v 
koncentracijskih taboriščih. 

To naj bi zagrešili okrutni 
SS-ovci in pripadniki Gesta-
pa. V najrazličnejših filmih so 
vsi pripadniki nemške vojske 
prikazani kot največje pošasti 
– ljudi pobijajo vse povprek, 
posiljujejo taboriščnice, nad 
nesrečneži izvajajo nasilje – 
psihično in fizično – in vse to 
se je res dogajalo, a v veliki 
večini so bili obtoženi vojni 
zločinci birokrati, ki so iz 
pisarne izvajali genocid nad 
vsemi, ki se furerju niso zdeli 
primerni. Sam holokavst je bil 
logistično izjemno zahteven, 
zato kar nekaj teh uradnikov 
ni nikoli fizično ubilo nikog-
ar (ubijali so zgolj s predajo 
nadaljnjih ukazov za pokol in 
načrtovanjem taborišč).

Tu se porodita dve ra-
zlični ideji. Ali si ubijal, ker 
te je to veselilo in si resnično 
verjel, da si ti ljudje zaslužijo 
umreti, saj so ‘manjvredni’, 
ali pa si le slepo sledil uka-
zom nadrejenih, ne da bi se 
popolnoma zavedal, čemu 
pravzaprav prisostvuješ . 
Želeli so napredovati, ustreči 
svojim poveljujočim, biti v 
ponos družini, ki je prevzela 
nacistično ideologijo, in zato 
so to počeli. Pa tudi, če sami 
niso točno vedeli, zakaj to 
počnejo. V zadovoljstvo os-
talih so postali vojni zločin-
ci. To dejanje opisuje nemška 

filozofinja Hannah Arendt v 
svoji knjigi Eichmann v Jeru-
zalemu, saj je prav med sojen-
jem temu vojnemu zločincu 
za storjeno v njem videla tak 
tip človeka. Pove nam tudi: 
“dokler gre za zločin, tudi na-
jmanj pomembna kolesca tega 
mehanizma na sodišču takoj 
spremenijo v vršilce, torej v 
človeška bitja” kar pomeni, 
da še tako ‘nedolžne’ ose-
be, kot so bili birokrati med 
drugo svetovno vojno, lah-
ko vidimo kot vojne zločince 
enakovredne tistim, ki so ubi-
jali za užitek. Izpostavi, da je 
zlo postalo banalno v smislu, 
da se v svoja dejanja sploh 
ne poglobimo in tako lahko 
zlo postane banalno – nekaj 
vsakdanjega, instinktivnega.

Kakšna moralna nače-
la imajo torej vojni zločinci? 
So popolnoma šovinistični in 
skrbijo samo zase? So to za-
vedni nacionalisti, ki zgolj 
branijo svoj narod pred zu-
nanjimi grožnjami? Če si 
ogledamo vojne zločine, stor-
jene med balkansko vojno, 
v ospredju vidimo prav take 
osebe. Želeli so si svoje lastne 
države kjer bo bival samo en 
narod, zato je bilo nujno po-
trebno iztrebiti vse tiste, ki so 
na območju, ki so si ga zažele-
li, živeli že več generacij. Seve-
da se tu najdejo svetle izjeme, 

Vojna zločinka
Tina Tomšič



ki so, tako kot Eichmann, 
zgolj sledile ukazom, a veči-
na tistih, ki v tem niso želeli 
sodelovati, je dezertiralo. Pri 
nas na srečo zares hude vojne 
ni bilo, a vsi vemo, kakšne 
grozote so se takrat godile v 
Bosni in Hercegovini, na Kos-
ovu, v Albaniji in drugod po 
nekdanji SFRJ. Razlika med 
vojnimi zločinci te vojne in 
druge svetovne vojne je ta, da 
so ljudje med slednjo verjeli 
v to, da morajo ustreči Hit-
lerju, saj jih je ta zastrupljal 
že dolgo pred vojno, pred bal-
kansko pa tega zares ni bilo. 
Miloševič je sicer spodbujal 
Srbe k nacionalnim idejam, 
a so si svoje države požele-
li tudi ostali narodi tedanje 

republike. Ljudje niso žele-
li zgolj slediti ukazom, ki so 
bili v prid drugemu narodu, 
tako je bilo število dezertacij 
med drugim dokaj visoko. V 
ljudski armadi so tako osta-
li le srbski nacionalisti, ki so 
izpolnjevali ukaze (vse morda 
vsi niso izpolnjevali z največ-
jim užitkom – uporaba drog 
in alkohola naj bi bila pogos-
ta pomoč pri udejstvovanju 
genocida).

Kdo je torej večja 
pošast? Tisti, ki je klal z užit-
kom, ali tisti, ki je zgolj up-
ošteval ukaze in želel ustreči 
nadrejenemu? Oba sta enako 
kriva, oba sta ubijala, v družbi 
sta tretirana enako, pa vendar 
se zdi, kot da med njima ob-

staja moralna razlika. Pri psi-
hologiji nas učijo, da vsak la-
hko postane sadist, ko pridobi 
moč. Pa to zares postaneš, če 
se ne zavedaš, da sploh imaš 
moč in skušaš zadovoljiti os-
tale? Če ne veš, koliko moči 
imaš in koga vse nadzoruješ, 
je, kot da bi bil možgansko 
mrtev – prisoten in odgovo-
ren, a tega sploh ne veš. Oba 
tipa človeka sta enako pošast-
na, vendar je najverjetneje 
lažje prenašati pasivneža, ki 
se večino slabih stvari okoli 
sebe sploh ne zaveda, kot pa 
sadista, ki te lahko obsodi na 
smrt že samo, če misli, da ni-
maš enakega mnenja kot on. 
Zato menim, da – čeprav sta 
oba tipa vojnega zločinca – 



nista popolnoma enaka. Eden 
od njiju je lahko vsaj prijetna 
družba, čeprav je popoln pa-
sivnež. On izven svoje službe 
najverjetneje ima moralna 
načela, tisti drugi pa se ne 
briga za nič drugega kot zgolj 
samo zase in uresničitev svo-
jih idealov, tudi če to pomeni 
genocid nad drugo raso, saj ti 
je vseeno za življenja drugih 
in se s svojimi dejanji tudi za-
vedaš posledic le-tega. Taka 
oseba je prava pošast.

Storitev vojnega zločina 
je torej v vseh primerih ne-
kaj, kar storiš sam, ker se ti 
to v določenem trenutku zdi 
prav. Razlika je zgolj v tem, 
ali to počneš zaredi lastnih 
prepričanj, ali pa da bi ustre-

gel drugim. V vsakem prim-
eru si na sodišču obsojen, če 
te odkrijejo. Tako je najbol-
je, da po storjenem zločinu 
pridobiš ponarejene doku-
mente in pobegneš – čim dlje, 
tem bolje. Med skrivanjem je 
najbolje pogosto menjavati 
svojo službo in navezati čim 
manj stikov z ljudmi, ki bi te 
lahko izdali. Če si srečen, na 
sodišču sploh ne boš pristal 
ali pa boš na svojem sojenju 
le še senilen starec, ki se ne 
spomni več, zakaj je pobijal 
ljudi in ali je sploh počel kaj 
narobe. To je le še razlog več, 
zakaj se mora o vojnih zlo-
činih govoriti. Če se o njih ne-
posredno po vojni ne govori, 
se jih pozabi. Ti ne smejo biti 

pozabljeni – zgodovina naj bi 
nas namreč učila. Ni čudno, 
da imamo vsako leto polno 
kolobocij zaradi vseh vojn, ki 
so se zgodile v zadnjem stolet-
ju in smo v njih sodelovali. Te 
naj bi nas opominjale na vse 
grozote vojn, a so navadno 
premalo specifične in preveč 
dolgočasne.

Vsak človek ima svoja 
lastna moralna načela. Če se 
le-ta med osebami ne bi raz-
likovala, bi bila družba dol-
gočasna in nam ne bi pustila 
prostora za nadaljnjo osebno 
rast. V našem interesu pa bi 
moralo biti, da so ta nače-
la humana do sočloveka in 
ne stremijo k nasprotujoči si 
družbi.
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Descartes je med svojimi 
mnogimi dvomi dvomil tudi v 
to, ali je buden ali ne. Mogoče 
to tukaj ni res življenje, so 
le sanje, in nekega dne se bo 
ta speči velikan zbudil in vsi 
bomo preprosto izginili, saj 
veste, da čas v sanjah teče 
drugače. Priznaval je strah 
pred tem, da nanj vpliva Zlob-
ni duh in zavedal se je, da le 
zase lahko reče: “Mislim, torej 
sem.” Seveda najverjetneje ni 
predpostavil, da so vsi ljudje 
okoli njega robotizirani orga-
nizmi brez samozavedanja, a 
nihče ne more tega vedeti za-
gotovo. Ta občutek je danes, 
morda še veliko bolj kot prej, 
vseprisoten. Pogosto smo tudi 
sami žrtve dvoma, ali res živi-
mo svoja življenja. A da bi se 
izognili prekonfuznemu filozo-
firanju, ki mu gotovo ne bomo 
kos, bi raje naslovil problem 
sodobne družbe, ki je tesno 
povezan z neprestanim tokom 
informacij in deloma knjižno 
hiperprodukcijo (čeprav le-ta 
je zgodba zase). Ta problem 

so knjige povečini naslovljene 
po kopitu How to… 

Približno 1.600.000.000 
možnosti nam v 0,40 sekunde 
na vprašanje “Kako žive-
ti življenje?” ponudi spletni 
brskalnik Google. Enota časa, 
v katerem nam velika baza 
podatkov odgovori, je absurd-
no majhna. Izvrstno opiše tre-
nutno situacijo, v kateri smo 
neprestano nestrpni, pesti nas 
naše neznanje, saj se zaveda-
mo, da nas bo v sistemu mer-
itokracije neznanje ter z njim 
povezane nekompetence, ob-
sodilo na propad. Vsak dvom 
hočemo nemudoma zatreti. 
Lahko bi rekli, da želimo vsi 
biti bog, ki bi ga dojemali 
kot neke vrste vsevedno bitje. 
Naša želja po znanju je močno 
povezana z našo željo po iz-
polnitvi, po doseganju lastnih 
ciljev. Problem pa nastopi, ko 
nas samo doseganje ciljev ne 
zadovolji več, saj gre povečini 
za cilje, ki si jih delimo z dru-
gimi, saj ne glede na trenutno 
stopnjo individualiziranosti 

ne moremo zanikati dejstva, 
da živimo v skupnosti, v druž-
bi. Ciljev ne bi radi le dosegli, 
radi bi postavili mejniki, ki bi 
funkcionirali kot cilji za preo-
stanek populacije, če poenos-
tavim – hočemo biti najbol-
jši. A ker nas kot smrtna in 
končan bitja neprestano pre-
ganja občutek ničevosti, torej 
smrti, in občutek majhnosti, 
torej dvom vase, skušamo čim 
hitreje razjasniti vse, kar je 
nejasno v naših življenjih. S 
tem imperativom nas vsako 
neznanje navdaja s strahom 
in ne radovednostjo. Zato 
je povsem razumno, da se 
temu strahu želimo izogniti s 
poznavanjem. Bolj kot poznaš 
določeno stvar, bolj je zredu-
ciran tvoj strah pred njo. How 
to ... knjige oziroma istovrstno 
počutje je eskapistično veden-
je in razreševanje samega sebe 
pred bremenom odločitve.

Breme odločitve je po-
jav razvoja civilizacije, skozi 
katerega je posamezniku dana 
svoboda osebnega odločanja 

Zmedenka
Jaka Smerkolj
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ter naloženo breme osebnega 
odločanja. Morda se sliši para-
doksalno, a priznajmo si, da 
če se nam ne bilo treba toliko 
odločati, bi bilo naše življen-
je lažje. Tako so naši možgani 
stalno v stanju pregrevanja, 
ko čutimo pritisk odločanja, 
hkrati pa nam, bolj ko skuša-
mo odločitev sprejeti razums-
ko, življenje spolzi skozi roke. 
V takih tesnobnih trenutkih 
oseba potrebuje odklop in ni 
ga boljšega, čeprav vedno red-
kejšega, odklopa, kot je branje 
knjige. Samo, da časa za bran-
je knjig ni več, ker če bomo 
samo brali, bomo jutri mrtvi, 
ne da bi kaj postorili. Nikogar 
si še niso zapomnili po tem, 
da je prebral izjemno količino 
knjig. Izkoristimo torej čas in 
se odklopimo s knjigo, ki nam 
bo omogočala življenje brez 
življenja. Prihodnost v sedan-
josti. Imamo sanje, ki jih ne 
znamo uresničiti, ampak jih 
je že uresničil nekdo drug. Še 
več, ta oseba je s temi sanja-
mi zaslovela in jo vsi pozna-
jo, kot poosebitev naših sanj. 
Seveda to ni sebičen človek, 
napisal je knjigo za nas. Kn-
jigo, ki nam bo razkrila, kako 
točno lahko po liniji najman-
jšega upora pridemo do svo-
jih sanj in potem smo tako 
ali tako že dovolj visoko, da z 
majhnim korakom še zaslovi-
mo. Uspeh je popoln. Lahko 
umremo srečni.

Ta človek je nenamerno 
povzročil ogromno škodo. Z 
razlogom veliki pisatelji liter-
arne zgodovine niso napisali 
nešteto knjig po kopitu How 
to ... Navduševali so nas s 
svojim delom in nas občasno 
usmerili s kakšnim namigom, 
komentarjem. Plezaš na goro 
in nekdo ti zarije kline, napel-

je vrv, ampak gor boš moral 
splezati sam, nobenega smisla 
ni, če greš z gondolo – oziro-
ma: izkušnja bo neprimerlji-
va. Ta človeška pretencioznost 
uspešnega, da zgradi gondolo, 
kjer bi ostali morali plezati, 
je pogubna za družbo. Vsak 
mora najti svojo pot na vrh te 
gore, saj v resnici vsak pleza 
na svojo metaforično goro. Us-
pešni v nekem trenutku poz-
abi na vse spodrsljaje in ek-
splozivne trenutke adrenalina, 
ko je mislil, da sedaj bo pa res 
padel v svojo smrt. Smisel je 
ravno v vseh porazih in neus-
pehih. Ti so tisti, ki te dejans-
ko izoblikujejo in omogočijo, 
da ustvariš svoje sanje, ki so 
dejansko tvoje. Razmišljaj s 
svojo glavo, so nam govorili, 
bodi kritičen, so nas učili in 
zakaj nam gre to tako dobro, 
razen ko pride do nas samih. 
Tako lahko se odločimo, kako 
se bomo oblačili, katero glas-
bo imamo radi, katera hrana 
je po našem okusu, ampak 
to, da bi živeli svoje življen-
je, to pa nam res ni usojeno. 
Mogoče pa se nas zelo des-
cartovsko nadzira Zlobni duh 
oziroma nad nami bdi nekaj, 
kar nam ne dopušča življenja. 

Na tej točki bi se dotak-
nili še industrije potrošnje. 
How to ... je produkt nepre-
cenljive vrednost, za katerim 
stoji velikanska industrija. Ne 
bo izginil, to gotovo ne. Gre 
za izjemno uspešne izdelke, 
ki so množično brani. Glede 
tega lahko rečemo le, da je to 
res žalostno. Banalen, ampak 
efektiven je ekonomski po-
gled, ko zapravljamo denar za 
izdelek, ki opisuje delo, aktiv-
nost, stanje, namesto, da bi 
to počeli mi sami. Človeška 
rasa ne bi preživela, če se ne 

bi ljudje bili sposobni sami 
znajti med spolnim aktom s 
partnerjem. Gre za novo sto-
pnjo izolacije, ko počasi res 
živimo v družbi daleč od lju-
di. How to ... v nas vzbuja 
svojevrsten sram. Počutimo 
se nelagodno, ker ne zna-
mo oziroma ne poznamo ali 
smo negotovi glede nečesa, 
kar naj bi obče gledano bilo 
popolnoma jasno. Dejstvo je, 
da je vsako vprašanje, ki se 
ga zastavi kjerkoli, ubesedi-
la ena oseba, mislile pa so ga 
še vsaj tri. Podobno nas vara 
ta občutek, da smo s svojimi 
tegobami sami, čeprav se med 
našimi bližnjimi gotovo skriva 
še kdo, ki goji podobne. Ko-
municirajmo! Nismo razvili 
tako kompleksnih sistemov 
sporočanja zato, da nam bo 
v življenju svetoval nekdo, ki 
sploh ne pozna našega imena, 
ki sploh ne ve, da nam svetu-
je, ki je verjetno to storil le za 
denar.

Živimo v družbi, ki 
ji vlada strah. Strah pred 
vsem, predvsem pa strah pred 
končnostjo. HIV, prometna 
nesreča, teroristični napad, 
pljučni rak, naključna tolpa 
agresivnežev, radioaktivno 
sevanje, izginotje brez ka-
kršnekoli sledi. Človek se ne 
boji višin, boji se padanja. 
Pri padanju se ne boji padan-
ja samega, takrat je pomir-
jen, saj ve, da mu nihče nič 
ne more, boji se pristanka na 
trda tla. Želel bi si zagotovi-
ti, da bo pristanek mehak in 
preživetje gotovo. To, žal, ni 
mogoče. Nikoli ne moremo 
gotovo vedeti, kaj nam pri-
naša jutrišnji dan, čas nam žal 
uhaja vedno znova. Zato sled-
imo svojim sanjam in če bomo 
vmes dobili kakšno brazgoti-
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no ali modrico še toliko bol-
jše. Res drastičen in nevaren 
predlog, ki ga vzemite z rezer-
vo, a vzemite s polic How to 
... knjige in jih raztrgajte, 
zažgite. Priznajmo si lastno 
šibkost, ki je popolnoma nara-
vna in neizbežna. Če nič dru-
gega zato, da nam ne bo treba 

nekoč reči, da smo uspeli, ker 
smo korak za korakom sledi-
li nekomu drugemu. Zmeden 
je vsak, pa naj se prodaja še 
kako dobro. Nikoli si človek 
ne bi smel dopuščati, da lahko 
misli za druge. Mislim, torej 
sem, in ne misliš, torej sem, 
ali še huje - misli, torej sem. 

Samo, ker ne želimo umreti, 
še ni najboljša možnost, da 
nikoli ne živimo. Svet pa je že 
sam dovolj strašljiv, tudi brez 
kupa knjig, ki nam govorijo 
kako ga obvladovati. Življen-
je bo tesnobno, takšno je pač 
življenje.
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Brez staršev je naša eksisten-
ca onemogočena, vendar kaj 
se zgodi, ko je ta tudi kas-
neje popolnoma pogojena z 
njimi, v fizičnem, denarnem 
in čustvenem smislu? Otrok 
postane odrasel človek, ka-
terega deprivacija mišljenja 
zaradi nezmožnosti razvijan-
ja onemogoči samostojnost in 
položaj v družbi.

 Popolnoma normalno 
je, da se otroku nudi kakršna-
koli pomoč, ki jo potrebuje in 
navsezadnje, če jo želi,  npr. 
finančna, pri nakupu nove-
ga stanovanja, svetovanje v 
odnosih ali pomoč pri učenju 
oz. pri domači nalogi.  Vendar 
v nekaterih primerih lahko 
starši presodijo, da si je želi 
tam, kjer je v resnici ne po-
trebuje in so otroku 100% na 
voljo, čeprav to ni potrebno.

 Ko otrok spozna, da 
ima starše vedno na voljo, se 
počuti sprejetega in ljubljen-
ega. S pomočjo staršev lahko 
reši probleme, ki se morda na 
prvi pogled zdijo nerešljivi in 

ima ob tem občutek uspeha. 
Problem nastane, ko otrok 
pomoč začne izkoriščati, da se 
mu nebi bilo treba s čim spo-
pasti oz. nečesa narediti. Veči-
na staršev z veseljem pomaga 
otroku in mu skuša dati na-
potke za razne spopade v živl-
jenju ali pa mu zgolj pomaga 
pri reševanju matematičnega 
problema. Ob tej vznesenosti 
nad vzgajanjem svojega otro-
ka in občutkom povezanosti z 
njim pa marsikateri od staršev 
spregleda golo izkoriščanje. Iz 
lastne lenobe ali nezaintere-
siranosti za delo in reševanje 
stisk, otrok subtilno prepriča 
starše, da tega sam ne zmore 
in si zagotovi njihovo pomoč. 
Nekdo, ki je bil celo življenje 
odvisen od take pomoči in se 
v mladosti ni naučil sam spo-
pasti s problemi, ki spremlja-
jo življenje, tudi svojega mišl-
jenja ni uspel razviti do te 
mere, da bi lahko v sebi našel 
vzgib, pretehtal vse aspekte 
in se s problemom aktivno 
spopadel. Kdor ne razmišlja, 

tega ni sposoben ali pa le mis-
li, da tega ni sposoben, se s 
težavo spopada s položajem, 
ki ga ima v družbi, svetu, 
ker rešitve niti noče poiskati 
zaradi nezainteresiranosti in 
(sedaj že) ugnezdene lenobe 
in prepričanja o lastnem neus-
pehu.

 Občasno starši svoje-
ga otroka tudi podcenjujejo in 
zadolžitve opravijo namesto 
njih, ker so mnenja, da mali 
tega tako ali tako ne bo znal. 
Če se zgodi tako nasprotje 
med šolo (kot institucijo), ki 
želi predati znanje in spod-
buditi razmišljanje, in med 
starši, ki proces otrokovega 
razmišljanja zaradi svojega 
lastnega (nehote) zaustavljajo 
v najpomembnejših letih raz-
voja, se lahko z leti enakega 
početja razvije človek, ki je v 
fizičnem smislu odrasel, ven-
dar v psihičnem ne-zavedajoč 
se svojega pomanjkanja tako 
intelektualnih in mišljenjskih 
sposobnosti kot tudi želje po 
nadaljnjem odkrivanju sveta 

Mama
Urša Praprotnik



(in s tem znanja) in zmožno-
sti prilagajanja, je zmožnost 
razvijanja njegove  tolerance 
omejena in s tem je omeje-
no tudi sprejemanje drugega 
mnenja. Na kratko: razvita je 
ozkoglednost.

 Še eno tako razmišl-
janje staršev, da bodo otroka 

zgolj vodili po najprimernejši 
poti, je popoln nadzor nad 
početjem v šoli z eAsisten-
tom. Lep pregled nad vsemi 
ocenami, izostanki in priha-
jajočimi obveznostmi odtehta 
otroku  sporočilo o nezaupan-
ju in o podcenjevanju (v smis-
lu: če te ne bom opominjal, 

kaj narediti, tega ne boš 
sposoben). Skrajen primer 
eAsistenta pa je SMS spo-
ročilo s tedenskim zamikom o 
vsakršni vpisani spremembi, 
tako o oceni kot o izostankih, 
ki je za povrh še plačljivo. 
Morda je to odraz prikrite 
(z enotedensko možnostjo 



osebnega pogovora otroka s 
starši) miselnosti staršev o 
nesposobnosti otrokovih spre-
jemanj posledic za svoja de-
janja (špricanje pouka, slabše 
ocene), ker so prepričani, da 
bodo le s popolnim nadzorom 
zmožni otroku predati vzgo-
jno sporočilo in s tem zopet 

(nehote) onemogočajo razvi-
janje mišljenja prav - narobe, 
in prav tako sporočilnost, da 
bodo vedno stali za njim, ne 
glede na to, kaj se bo zgodi-
lo, in da nikoli ne bo zares 
sam - s prizvokom negativne 
konotacije. Vendar ne smemo 
pozabiti dopuščati možnosti 

staršem, da skušajo s tem na-
dzorom intervenirati v situaci-
ji že tako težavnega mladost-
nika, čeprav se to ne sklada 
v celoti z zgoraj navedenim 
razvijanjem sprejemanja pos-
ledic za svoja dejanja, vendar 
jim je delno opravičeno zaradi 
»zavoženosti« svojega otro-
ka in morda željo po popravi 
svoje napake.

Krivde za pomanjkan-
je mišljenja in s tem poman-
jkanje razvijanja svojega 
mnenja NE moremo obešati 
zgolj staršem (primarna so-
cializacija), veliko težo nosi 
tudi družba, v katero otrok 
pade (sekundarna socializaci-
ja). Če je družba večinsko 
sestavljena iz posameznikov, 
ki stremijo k pogovorom, 
razpravam, razmišljanjem in 
medsebojnim sprejemanjem, 
bo nekdo, ki je vanjo »padel«, 
(lahko) postal del celote, torej 
se bo nezavedno poistovetil 
tudi z načinom delovanja 
posameznikov v njej.

Za kar bomo postali, se 
bi morali torej delno za zah-
valiti staršem, delno pa sebi. 
Vendar tudi družbo, ki smo si 
jo izbrali ali pa nas je vanjo 
pahnila sreča/nesreča, smo 
delno izbrali oz. vztrajali v 
njej zaradi podzavestnega vp-
liva starševske vzgoje.
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Leta 1941 je Otto Frank za-
prosil za vizum za vstop v 
Združene države Amerike. 
Čeprav je imel dosti denarja in 
prijatelje na vplivnih položa-
jih, je bila njegova prošnja za-
vrnjena. Takratno stanje duha 
v Ameriki namreč ni bilo nak-
lonjeno imigrantom. Država je 
ravnokar prišla iz ekonomske 
krize, ksenofobija in rasizem 
sta bila še kako prisotna, po-
javljal pa se je tudi strah pred 
nemškimi vohuni in saboterji, 
ki naj bi prišli v ZDA skupaj 
z nedolžnimi begunci. Leta 
1938 je le 5% Američanov iz-
razilo prepričanje, da bi bilo 
potrebno dvigniti imigracijske 
kvote, 67% pa je bilo odloč-
no proti imigraciji. Leta 1941 
je bil celo sprejet zakon, ki je 
onemogočil imigracijo vsem, 
ki so takrat še imeli sorodni-
ke v Nemčiji. Ta ukrep je bil 
posledica očitne ksenofobije 
in populistične retorike, saj ni 
čisto jasno, kako naj bi ome-
jil dostop nemškim vohunom 
in saboterjem, jasno pa je 
bilo, da bo zaradi tega prihod 
otežen prav židovskim imi-
grantom. 

Leta 1942 je Margot 
Frank, Ottova hčerka, do-
bila uradni poziv za delo v 
taborišču. Družina Frank 
se je  skrila na podstrešje 
očetove pisarne in tam ostala 
do leta 1944, ko so jih nemške 
sile odkrile in deportirale v 
koncentracijska taborišča. 
Konec vojne je videl le Otto 
Frank. Leta 1947 se je odločil, 
da bo objavil dnevnik svoje 
hčerke Anne, ki ga je ta pisala 
skoraj cel čas skrivanja. Njen 
dnevnik je hitro postal eden 
od najbolj znanih pričevanj o 
drugi svetovni vojni, simbol 
židovskega trpljenja in grozot 

nacističnega režima. 
In prav ZDA, ki je za-

vrnila prošnjo Otta Franka 
za vizum, je Dnevnik takoj 
pograbila. Postal je velika us-
pešnica, uvod v prvo različico 
je celo napisala  Eleanor Roo-
sevelt, žena Franklina D. Roo-
sevelta, ki je bil predsednik 
ZDA od leta 1933 do 1945 . 
Zapisala je, da je Dnevnik: ‘’…
eden od najbolj pronicljivih 
in ganljivih komentarjev na 
temo vojne in njenega učinka 
na človeka, ki sem jih kadar-
koli prebrala’’  Ljudje, ki so 
med vojno podpirali zatego-
vanje imigracijskih kvot,  so 
zdaj z solzavimi očmi prebira-
li Dnevnik Anne Frank in se 
zgražali nad grozotami holo-
kavsta.  

Marca 2016 je Evrops-
ka unija podpisala dogovor, 
po katerem bo Grčija pošilja-
la vse imigrante, ki bojo ile-
galno prišli v Grčijo, nazaj v 
Turčijo. V  zameno bo Evropa 
povečala znesek, ki ga preje-
ma Turčija, do leta 2018 bo 
Turčiji izplačanih 6 milijard 
evrov. Za EU, ki šteje preko 
500 milijonov prebivalcev, je 
bilo 1,3 milijona imigrantov, 
ki so zaprosili za azil, prevelik 
logistični zalogaj. Bolj kot z 
realnimi razmerami so dejan-
ja pogojena z paniko, populis-
tično retoriko in strahom pred 
Isisovimi teroristi, ki bi prišli 
z begunskim valom. 

 V Siriji se trenutno bo-
juje 5 različnih frakcij: Sirijs-
ka vlada, opozicija, Kurdski 
uporniki, ISIL in Al Qaeda. 
Zahodne sile so v vojni sprva 
podpirale upornike, ko pa se 
je izkazalo, da zajetno število 
teh simpatizira z ISIL-om, 
so svojo uporno silo umakni-
li. Seveda so ZDA upornike 
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predtem oborožili. Sedaj niso 
več čisto prepričani, koga toč-
no naj sploh podprejo. Rusija 
se uradno bori proti ISIL-u, 
toda za razliko od Nata pod-
pira Al Assada. Turčija spre-
jema begunce in pomoč EU, 
a tudi kupuje olje ISIL-a. 
Vojna se je razvilo v razve-
jan in kompleksen konflikt, 
motivacija zunanjih sil, da jo 
ustavijo, pa je vprašljiva. Po 
nekaterih ocenah bi lahko tra-
jala še vsaj deset let.

Aprila 2016 je Amnes-
ty International izdal poroči-
lo, v katerem opozarja, da je 
Turčija začela pošiljati imi-
grante nazaj v Sirijo. S tem 
Turčija krši mednarodne kon-
vencije o pravicah beguncev, 
ki so jo Združeni Narodi spre-
jeli leta 1951, prav z razlo-
gom, da bi zaščitili begunce 
2. svetovne vojne. Obstajajo 
tudi poročila, da naj bi turški 
vojaki streljali na begunce, ki 
poskušajo prečkati mejo.

Čez nekaj deset let, ko 
se bo Sirijska vojna končala in 
se bo vsesplošna panika glede 
beguncev, teroristov umirila, 
bomo končno sposobni videti 
posledice trenutne begunske 
politike. Takrat bo seveda 
prepozno. Edini, ki so se iz 
zgodovine česa naučili, so sk-
rajni desničarji in populistični 
demagogi, saj je levica še ni 
našla pravega odgovora na 
krizo. Prave teže zgodovinske-
ga dogajanja pa se bomo za-
vedali šele v retrospektivi, ko 
se bomo lahko s simbolnimi 
dejanji le še poklonili žrtvam.
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Po drugi svetovni vojni se je 
skupina Judov in ostalih, ki 
so preživeli nemška koncen-
tracijska taborišča, odpravila 
na lov za visokim nacističnim 
uradnokom Adolfom Eich-
mannom. Ostarelega nacista 
so leta 1960 odkrili v Bue-
nos Airesu, ga na poti domov 
stlačili v avto in odpeljali v 
Izrael. Leto kasneje je bil 
Eichmann,  ki je sodeloval pri 
transportu miljonov Judov 
v koncentracijska taborišča, 
postavljen pred okrožno 
sodišče v Jeruzalemu. Sojen-
ju je prisostvovala tudi Han-
nah Arendt, nemška politična 
filozofinja judovskega rodu, in 
svoja opažanja in razmišljana 
objavila v knjigi Eichmann v 
Jeruzalemu. 

V delu je postavila 
tezo, da Eichmann, čeprav 
je zagrešil neizrekljive zlo-
čine, ni bil zmešan fanatik, 
temveč povsem povprečen 
posameznik, ki je preprosto 
sprejel načela svoje države in 
sodeloval v njenih podvigih z 

vnemo marljivega birokrata. 
Knjiga je bila kmalu označe-
no za kontroverzno in je bila 
deležna številnih ostrih kritik, 
predvsem s strani judovske 
skupnosti, saj je nasproti 
motu “Nikoli več”, ki je tako 
pogosto uporabljen v govoru 
o Holokavstu in predstavlja 
genocid judovske populacije 
kot neprimerljiv in nepono-
voljiv dogodek, postavila pro-
vokativno frazo “banalnost 
zla”. Uporabiti besedo “banal-
nost”, ki je v SSKJ definira-
na kot “pusta vsakdanjost, 
obrabljenost, plehkost”, v 
kontekstu največje moralne 
odpovedi stoletja – nacis-
tičnega genocida, oziroma 
tako imenovane “Dokončne 
rešitve”, je bila nedvomno 
drzna izbira.  Vendar pa se 
“banalnost zla” tu ne nanaša 
na Dokončno rešitev kot na le 
še eno običajno zlo v človeški 
zgodovini, temveč na izjemno 
zlo, ki je nastalo iz običajnega 
in vsakdanjega. 

V Eichmannu je Arendt 

razkrila novo vrsto storilca, 
ki je zagrešil novo vrsto zlo-
čina brez tradicionalnih mo-
tivov sovraštva in ne da bi 
bil pošastno fanatičen, glo-
boko indoktriniran antisemit. 
Zdel se je banalen, predvsem 
pa nepremišljen v strogem 
pomenu besede – nekdo, ki ni 
bil zmožen razmišljati o svo-
jih dejanjih, čeprav je prav 
dobro vedel, za kaj je šlo. 

Adolf Eichmann “je bil 
obtožen po petnajstih točkah: 
‘skupaj z drugimi’ je zagrešil 
zločine proti judovskemu ljud-
stvu, zločine proti človeštvu 
in vojne zločine skozi celot-
no obdobje nacističnega reži-
ma in zlasti v obdobju druge 
svetovne vojne”. Obtožnica 
je poleg tega, da je deloval 
namerno, navajala tudi, da 
je deloval “iz nizkotnih nag-
ibov in ob popolnem zave-
danju zločinske narave svojih 
dejanj.” Eichmann je bil pri 
vprašanju nizkotnih nagibov 
prepričan, da zagotovo ni to, 
čemur je sam pravil inneren 

Sledilka
Lucija Mihić Zidar
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Schewinenhund, “na dnu srca 
pokvarjeni pankrt”. Njegovo 
“normalnost” so potrdili tudi 
psihiatri. Eden je ugotovil 
celo, da “je njegov celotni psi-
hološki profil, njegov odnos do 
žene in otrok, matere in oče-
ta, bratov, sester in prijatel-
jev, ‘ne le normalen, ampak 
nadvse zaželen’ ”. Zato več 
kot očitno ni šlo za moralno, 
kaj šele pravno neprištevnost.

Odločilna napaka v 
Eichmannovem značaju je 
bila skoraj popolna nesposob-
nost, da bi na karkoli pogle-
dal s stališča drugega človeka. 
Prav tako je bil nepoboljšljivo 
ujet v izrekanje samih kliše-
jev, njegova nezmožnost govo-
rjenja pa je bila več kot očitno 
“tesno povezana z nezmožnos-
tjo mišljenja, namreč mišljen-
ja s stališča nekoga drugega”. 
Na sodišču je Eichmann gov-
oril o sebi, kot da ne bi mini-
lo čisto nič od časa, ko je bil 
pooblaščenec nacističnega 
režima. Pred ali med sojenjem 
ni izrekel ničesar, česar o sebi 
ne bi rekel takrat. Da petna-
jst let po grozljivih zločinih, 
ki jih je zagrešil, o sebi ni 
zmogel povedati ničesar nove-
ga, je kazalo na to, da je biti 
esesovski oficir, z vsem kar je 
to vključevalo, tako na veden-
jski kot na psihološki ravni, 
postala njegova identiteta.

Eichmannova slepa 
zvestoba režimu pa ne izvira 
toliko iz identifikacije z reži-
mom kot takim, temveč s fik-
tivnim svetom, ki ga ta režim 
producira. Pri Dokončni rešit-
vi ni šlo za sadistični užitek, 
temveč za težko, a nujno in 
veliko nalogo. Njeno spre-
jemanje in sodelovanje pri 
njenem izvajanju sta bila red-
ko ideološko utemeljena. Misel 

ljudi, ki so postali morilci, je 
bila le misel, da “so del nečesa 
zgodovinskega, veličastnega, 
enkratnega”, kar je v svojih 
govorih poveljnikom Einsatz-
gruppen in višjim vodjem SS 
policije pogosto poudarjal 
Himmler. Pri tem je upora-
bil preprosto in učinkovito 
zvijačo. Šlo je za to, da so 
bili nagoni sočutja obrnje-
ni in usmerjeni proti storil-
cu samemu. “Namesto, da bi 
rekli: Kako strašne reči sem 
storil ljudem!, so morilci tako 
rekli: Kako strašne reči sem 
morel gledati med opravljan-
jem dolžnosti, kako težko sem 
nosil breme naloge na plečih!” 
Tako individualni člani SS kot 
narod kot celota so dožive-
li strašno osamljenost, če so 
si drznili prenehati delovati 
v tem fiktivnem svetu, ki je 
bil zožen na vseprisotnost ter-
orja, in premislili o odnosu 
sebe do dela, ki je bil od njih 
zahtevan. Eichmann se tako 
od običajnega zločinca, ki se 
lahko zaščiti pred resničnostjo 
nezločinskega sveta le v ozkih 
okvirih svoje tolpe, razlikuje 
po tem, da je bil obdan z avro 
sistematičnega laganja, ki je 
predstavljala splošno vzdušje 
tretjega rajha in delovala kot 
nadvse učinkovito varovalo 
pred resničnostjo kot takšno. 
Njegova dejanja so bila zločini 
le v retrospektivnem pogledu, 
kajti on in svet v katerem je 
živel, sta bila nekoč popolno-
ma harmonična. 

Vendar pa se Hannah 
Arendt v knjigi oddalji od 
tako imenovane strukturalis-
tično-funkcionalistične inter-
pretacije Holokavsta, ki kot 
vzrok za zločine “brez mo-
tivov” navaja sodobne družbe-
ne strukture. Čeprav ji je 

pogosto očitano, da je s prika-
zovanjem Eichmanna kot bi-
rokrata nezmožnega razmišl-
janja odvzela težo njegovim 
dejanjem, Arendt v njegovo 
krivdo in odgovornost ni niko-
li dvomila. Pri njeni definiciji 
“nepremišljenosti” ne gre za 
nespametnost ali neumnost, 
temveč temelji na razliki med 
zavedanjem in razmišljanjem. 
Nepremišljenost predstavlja 
posebno vrsto mentalitete, ki 
ni pomanjkanje racionalnega 
in instrumentalnega razmišl-
janja, ampak pomanjkanje 
zmožnosti in dejanja preso-
janja. Čeprav bi brez dvoma 
lahko našli nekaj resnice v 
karikirani podobi slepega bi-
rokrata, katerega lojalnost 
je bila izrabljenega iz strani 
nadrejenih, gre pri Arendtovi 
oznaki Eichmanna za več kot 
le to. Jasno je bilo, da je svo-
ja dejanja zagrešil zavestno in 
s popolnim zavedanjem nji-
hovih praktičnih posledic. 

Arendt v svojih zapisih 
pravzaprav poudarja Eich-
mannov ponos na svojo inicia-
tivo pri deportacijah Judov, 
kot tudi celo njegovo pripravl-
jenost v ta namen kršiti ukaze 
nadrejenih, do česar je prišlo 
predvsem v zadnjih letih vo-
jne, ko so nacistični voditelji 
v upanju na prizanesljivost ob 
bližajočem se porazu omilje-
vali svojo politiko Dokončne 
rešitve. Eichmann je tako do 
konca ostal zvest Hitlerjevi 
ideji nacističnega gibanja in 
naredil vse kar je bilo v njegovi 
moči, da bi bila Dokončna 
rešitev zares dokončna. V 
tem kontekstu se kaže Eich-
mannovo prepričanje, da ni 
bil le suženj pravil, po katerih 
mu je bilo zapovedano živeti, 
temveč idealist zvest sili, ki 





“Eichmannova slepa zvestoba režimu pa ne 
izvira toliko iz identifikacije z režimom kot 
takim, temveč s fiktivnim svetom, ki ga ta 

režim producira.” 



je premikala zgodovino sveta. 
Eichmannov koncept idealiz-
ma je predvideval žrtvovanje 
osebne morale v prid večjih in 
pomembnejših idej ter to de-
janje smatral za vrlino. “Eich-
mannov popolni idealist je 
imel tako kot vsi drugi seve-
da osebna občutja in čustva, 
vendar ne bi nikoli dopustil, 
da bi vplivala na njegova de-
janja, če bi prišla navzkriž z 
njegovo idejo. Idealist je bil 
človek, ki je za svojo idejo živ-
el in je bil zanjo pripravljen 
žrtvovati vse, zlasti pa vsa-
kogar.” Kar pa zadeva vesti, 
se je Eichmann “popolnoma 
zavedal, da bi imel slabo vest 
le, če ne bi storil tega, kar so 
mu naročili – poslal na mil-
jone moških, žensk in otrok v 
smrt z velikim zanosom in kar 

največjo natančnostjo.”
Eichmann je svoje 

ravnanje z velikim poudarkom 
utemeljeval s sklicevanjem na 
Kanta, kar se je Arendt že na 
prvi pogled zdelo nezaslišano, 
saj je Kantova filozofija “zelo 
tesno prepletena s človeško 
zmožnostjo presoje, kjer ni 
prostora za slepo pokorščino.” 
Eichmann je Kantovo filozofi-
jo seveda popolnoma izkriv-
il, svojo interpretacijo pa je 
poimenoval različica Kanta 
“za domačo uporabo malega 
človeka”. Princip, “da mora 
biti načelo moje volje vedno 
tako, da lahko postane nače-
lo splošnih zakonov,” je Eich-
mann popačil v “Deluj tako, 
da se načela tvojih dejanj 
ujemajo z načeli zakonoda-
jalca ali zakona države,” ozi-

roma v formulaciji Hansa 
Franka, “Deluj tako, da bi fir-
er odobraval tvoja dejanja, če 
bi vedel zanje.” Tako je edina 
stvar, ki je v tej domači rabi 
ostala od Kantovega duha, 
zahteva po tem, da naj človek 
ne le spoštuje zakon, temveč 
“preseže zgolj klic pokorščine 
in lastno voljo poistoveti z 
načelom onkraj zakona – vi-
rom, iz katerega je Eichmann 
izšel.” V Kantovi filozofiji 
je bil ta vir praktični um, v 
Eichmannovi domači rabi pa 
firerjeva volja. 

Eichmannovo nepopus-
tljivo stališče do pokoravanja 
svojim morilskim dolžnostim, 
ki je v njem nekoč utišalo ti-
sto malo vesti, kar mu jo je 
še ostalo, ga je v njegovih 
očeh hkrati tudi opravičeva-



lo. Služilo je kot dokaz, da 
“je vedno deloval proti svo-
jim ‘nagibom’, pa naj so bili 
sentimentalni ali pogojeni z 
interesi, da je vedno opravil 
svoje ‘dolžnosti’. “ Eichmann 
je opisoval, kako težko mu je 
bilo sodelovati v “Dokončni 
rešitvi”, a je bil na to vsee-
no ponosen. Da je izvrševanje 
svojih dolžnosti kljub zave-
danju nečlovešnosti svojega 
ravnanja smatral za vrlino, 
samo kaže na to, kako shrljivo 
daleč je njegova samoprevara 
dejansko segala.

Hannah Arend je želela 
oditi v Jeruzalem, da bi vi-
dela Eichmanna, a zagotovo 
ni bila dovolj naivna, da bi 
verjela, da bo videla nekoga, 
čigar videz bo pošasten. De-
jansko pošastna stvar, ki jo 

je uvidela na jeruzalemskem 
sodišču, je bilo dejstvo, da je 
Eichmann predstavljal mejo, 
ki jo je prestopil skoraj cel 
narod in za katero je teror 
postal običajna lastnost sve-
ta. Kar je Arendt uvidela že 
v samem začetku je, da zla 
Dokončne rešitve, ne more-
mo razumeti v abstraktnosti 
politične in moralne teorije. 
Da bi dojeli njegov pomen,  
ga moramo sprejeti kot poziv 
k ponovnemu premisleku o 
tem, kaj pomeni misliti, ho-
teti in presojati. Vprašanje, 
ki se zastavlja je, ali lahko 
mejo, ki jo je prestopil nemš-
ki narod, zopet prestopimo? 
Nanj ne moremo odgovoriti, 
lahko pa rečemo, da Eich-
mannovo zlo nakazuje na to, 
kako enostavno ljudje neha-

mo uporabljati tako banalno 
sposobnost, kot je mišljenje. 
Banalnost zla se razkriva v 
mnogih oblikah, a je vsakič 
podžgana z delirijem slepe 
lojalnosti, ki zamenja razmišl-
janje. Za Arendt zlo ni banal-
no, ker bi ga srečevali povsod, 
temveč zato ker vsakič, ko se 
z njim srečamo, pokaže nekaj, 
kar je skupno nam vsem: krh-
kost posameznika, predvsem 
pa krhko banalnost tega, kar 
kot posamezniki mislimo, da 
smo in da delamo. Pošastnost 
Eichmanna ni v njegovi podo-
bi, je v spoznanju, da se skri-
va v prav vsakemu od nas. 
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Vizionarka
Martin Pečen

Ideologija (vseh) ideologij 

Ob lahkotnem klikanju po in-
ternetu naletim na vedno več 
člankov, ki generično opisuje-
jo, kako živimo v vedno hitre-
je spreminjajočem se svetu. 
Na prvi pogled ni to nič več 
kot že neštetokrat slišana 
puhlica, ki nima nikakršne gl-
obje vrednost in mi v najbol-
jšem primeru lahko ponudi le 
rahlo vznemirjenje ob misli na 
nepredvidljivo in razburljivo 
prihodnost.  Ko pa sem zadn-
jič naletel na malo bolj izdela-
no misel na to temo, sem se ji 
posvetil bolj temeljito in dou-
mel, da morda te hitre spre-
membe le niso tako nedolžne 
in so s seboj prinesle veliko 
skrb vzbujajočih družbenih 
sprememb, ki smo jih dolgo 
časa prezirali.

Tako sem naletel na 
govor Alana Macfarlana, pro-
fesorja sociologije na Univerzi 
v Cambridgeu. V njem gov-
ori o svetu brez jasne vizije, 
v katerem smo se nenadoma 

znašli in je nastal kot posle-
dica izredne povezanosti, ki 
nam jo omogočajo današnji 
mediji, zlasti internet. Še ni-
koli prej v zgodovini človeštva 
posameznik ni bil izpostavl-
jen toliko in tako različnim 
informacijam, ki prihajajo z 
vseh strani neba in so plod 
različnih ideologij, propagand 
in miselnosti. Ta informacijs-
ka prenasičenost je ustvarila 
svet, v katerem je malo ver-
jetno, da se bo še kdaj ustalila 
enotna ideologija z enotnimi 
cilji, saj vsak živi v ideologiji, 
ki si jo ustvari sam iz selektiv-
no zbranih elementov ostalih 
ideologij. »It is a rich brew, 
but not a clear one,«  pra-
vi Macfarlane o nastali juhi 
ideologij. Enotne ideologije 
so stvar preteklosti, saj posa-
meznik ni več omejen na en 
ali dva državna medija, ki po-
ročata selektivno in z nekim 
ciljem, ampak si lahko sam 
izbira, kateri ideji bo sledil in 

kaj mu najbolj ustreza. Ni-
koli več ne bo nastala v cel-
oti komunistična ali fašistična 
država, kot se je to dogajalo 
v preteklosti, saj se obilica 
levih, desnih ali sredinskih 
časopisov venomer izniči, tako 
da nastane nekakšna mlačna 
sredina, ki se ne more dogov-
oriti, kakšni so cilji. Tako bi 
lahko rekli, da smo ostali le 
s teorijami in spomini na 
mogočne ideologije preteklos-
ti in se ujeli v večno prehod-
no obdobje, kjer se zdaj ideje 
ideologij podijo kot nekakšne 
meglice, ki se ne bodo nikoli 
več uresničile. 

Pa saj to ni nujno sla-
bo, kajne? Pustimo ideologi-
je - naj izumrejo in postanejo 
zgolj teoretične! Ljudje smo 
končno (vsaj navidezno) do-
bili popolno svobodo - svobo-
do misli. Nihče nam ničesar  
ne vsiljuje in lahko se prosto 
odločamo, čemu bomo sledili. 
Vendar ni vse samo tako pozi-
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tivno. Z izginotjem enotne 
ideologije se skoraj vedno raz-
vrednotijo tudi vse družbene 
vrednote, ki so vezane nan-
jo. »In this phase we can not 
share answers, because we do 
not share questions,«  pravi 
Macfarline. Kar naenkrat smo 
kot družba ostali brez skupne 
ideologije, z razvrednotenimi 
vrednotami, vrženi v morje in-
formacij in mnenj in prisiljeni 
smo v individualno odločanje, 
kar je zelo pogosto kar pretež-
ka naloga. Še posebno izgu-
bljene se počutijo mladi, še 
ne popolnoma izrisani umi, ki 
kaj kmalu podvomijo vase in 
dobijo občutek, da je drugim 
vse jasno, le njim nič. Tako se 
pojavijo tesnobnost in ostale 
duševne motnje, ki so, kot vsi 
verjetno vemo, že kar nekaj 
časa v porastu. 

Še ena izrazito slaba 
lastnost, ki jo prinese izguba 
enotne vizije, je dovzetnost 
družbe za manipulacijo z vz-

bujanjem strahu. Edino strah 
še vedno poseduje to moč, 
da ljudi ponovno združi in 
jih zaroti proti zunanjemu 
sovražniku. To seveda ni na 
novo vzpostavljena ideologija, 
temveč le izredno stanje, ki 
zahteva drastične in pogosto 
slabo premišljene ukrepe. To 
velikokrat umetno ustvarje-
no nevarnost lahko z velikim 
pridom izkoriščajo vlade, ki 
pod pretvezo hitrega odzi-
va uveljavljajo zakone, ki 
pod normalnimi pogoji ne bi 
bili sprejemljivi. Ta zunanji 
sovražnik mora biti jasno ločl-
jiv od družbe, ki jo ogroža, za 
kar je pogosto prikladna  tuja 
religija, barva kože, kultura...  
Mislim, da ni potrebno pose-
bej izpostavljati podobnosti s 
trenutnim dogajanjem in »ne-
varnostjo«, ki preti Evropi.

Trenutna humanitarna 
in moralna kriza - tako kot 
bliskovit razvoj informacijske 
tehnologije - nas je očitno 

vse zelo presenetila. Nihče 
ni predvidel in nihče tudi 
ni mogel predvideti, kakšen 
vpliv bo imelo tako drastično 
zmanjšanje sveta na družbo. 
Še vedno stojimo z odprtimi 
usti in praznega pogleda ter 
čakamo, da se začne neko 
novo obdobje, ki pa se je mor-
da že začelo.



Udeleženka
V tednu med 27. februarjem 
in 4. marcem se je odvijal 
tedenski benefit za pomoč 
prosilcem in prosilkam za 
azil v Sloveniji, ki ga je or-
ganizirala dijaška iniciativa 
Param dokso. Tekom tedna 
se je med drugim odvila serija 
predavanj, ki si jih v celoti la-
hko ogledate na spletnem por-
talu Komunal, v pričujočem 
članku pa sva povzela nekat-
ere dokse, ki so jih govorci in 
govorke parali na dogodkih.

Ker zadnje čase tako 
z leve kot z desne prihajajo 
odločne pobude, da je treba 
begunsko krizo reševati pri 
njenem izvoru, smo začeli z 
vprašanjem: »Kje sploh nas-
tanejo begunci?« O tem Arne 
Zupančič.

Begunci iz bližnjevzhod-
nega območja, iz srednjega 
vzhoda in iz severne Afrike 
najprej pridejo v Turčijo. Tam 
recimo jih začnemo obravna-
vati kot begunce, pred tem jih 
od držav skozi katere potujejo 
ne ločimo.

Kljub navideznemu 
konsenzu med levico in desni-

Lucija Mihić Zidar in Svit Komel 

Čez vse meje
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co, se izkaže, da prvi kot izvor 
navajajo globalni kapitalizem, 
slednji pa vojno stanje v Siriji. 
Posledično so eni proti vmeša-
vanju na Bližnjem vzhodu, 
drugi pa intervencije zahteva-
jo. O treh ideoloških pozicijah 
do beguncev oziroma njihove 
uporabe je v torek spregovoril 
Mirt Komel.

Levičarji v begunski 
krizi, v beguncih samih, vid-
ijo nek nov revolucionarni 
subjekt, ki bo zdaj tu izve-
del revolucijo in vzpostavil 
socializem v Evropi. Neolib-
eralci, velika večina liberalne 
sredine, vidi v beguncih še en 
moment tega, kako bi se dalo 
s poceni delovno silo znižati 
že tako poceni delovno silo, ki 
obstaja v Evropi. Desničarji 
pa v tem vidijo novo grožn-
jo nekim avtohtonim nacio-
nalnim skupnostim, evropski 
kulturi in civilizaciji. Kaj je 
problem vseh treh pozicij? 
Po mojem to, da vsi trije na 
nek način instrumentalizira-
jo in outsource-ajo, tako re-
koč projecirajo navzven tisto, 
kar bi morali sami vzeti nase. 
Levičarji bi morali vzeti nase 
to, da če hočejo revolucijo, 
jo morajo delati sami in ne 
čakati  zunanjega drugega, 
da bo prišel naredit revoluci-
jo namesto njih. Liberalci bi 
pač, kar se tiče dela, morali  
zavihati rokave in poprije-
ti za delo, ne pa špekulirati 
na trgih. In desničarji, konec 
koncev, videti, da če obstaja 
kakšna grožnja Evropi, so to 
oni sami.

Zakaj nam gre najbolj 
na živce kadar begunci in 
begunke niso pohlevni, pa-
sivni in ne ustrezajo našim 
predstavam? O paradoksu ak-
tivnega begunca je v četrtek 

govoril Andrej Kurnik.
Če gledate neko 

akademsko, znanstveno lit-
eraturo, ki se ukvarja z mi-
gracijami, imate danes dva 
prevladujoča tokova. Prvi 
je tok, ki se ga enači s tako 
imenovano teorijo “Push and 
Pull” faktorjev. To je teori-
ja, ki je precej hegemonska, 
seveda v zahodni znanstveni 
tradiciji, ki skuša vse objek-
tivirati in skuša kot pogoj 
spoznanja izpostaviti odklan-
janje vsega subjektivnega, sk-
ratka, da pridemo do golega 
predmeta, ki ga preučujemo. 
Migracija se dogaja zaradi 
nekih vzrokov in migranti so 
tako rekoč predmeti, ki se 
premikajo po svetu sem in 
tja zaradi teh vzrokov. Proti 
tej tradiciji se je vzpostavila 
neka nova, ki izhaja tudi iz 
migrantskega aktivizma. To je 
ideja avtonomije migracij, ki 
zagovarja, da je treba upošte-
vati subjektiviteto migracij in 
to kar je v migracijah subjek-
tivnega. Pri pristopu “Push 
and Pull” faktorja imamo 
takoj določene probleme. 
Čeprav seveda lahko govori-
mo o tem, da so neki razlogi, 
kot je na primer vojna, zara-
di katerih ljudje “legitimno” 
zapuščajo svoje domove, gre-
do drugam in iščejo zaščito, 
se takoj znajdemo pred prob-
lemom, da zaradi odvzeman-
ja subjektivitete migrantom 
vzpostavljamo odnose pater-
nalizma in humanitarizma. 
Pomembno je poudariti, da je 
izpostavljanje migrantov kot 
žrtev pravzaprav samo druga 
plat njihovega demoniziranja. 
Pri ideji avtonomije migraci-
je ali migrantov pa gre za to, 
da se upošteva nek človeški 
faktor, voljo in želje v sami 

migraciji. Ta ideja nam zaradi 
tega omogoča, da mislimo vz-
roke, ob enem pa priznavamo 
protagonizem migrantom. To 
seveda ne pomeni, da migraci-
ja nima vzroka, bodisi v ekon-
omskem, socialnem ali vojnem 
opustošenju. Vzroke se anal-
izira, a se istočasno razume, 
da imajo migranti sami nek 
protagonizem. Pri avtonomi-
ji migracij ne gre toliko za 
preučevanje migracij, ampak 
za preučevanje današnjega 
sveta iz perspektive migracije. 
Gre za razumevanje migracij 
v odnosu z zgodovinskimi in 
aktualnimi oblikami zatiran-
ja in obenem za razumevan-
je, da migracija kot praksa 
ali družbeno gibanje izziva te 
oblike zatiranja, narekuje nji-
hovo evolucijo, njihov razvoj 
in ima potencial, da jih zlomi. 
Avtonomija migracij skuša 
razumeti alternativne oblike 
družbenosti oz. skupnostnos-
ti, ki pravzaprav predstavljajo 
moč zatirane populacije. Zato 
je ta teorija kritična do nekih 
pojmov in politik, ki se nam 
zdijo zaželjene, ki so nekako 
normativno predpisane, kot 
so recimo politike integracije. 
Ko te stvari vemo, se lahko lo-
timo vprašanja vzrokov, ne da 
zapademo v diskurz žrtve ali 
v paternalizem.

V skladu s poudarjan-
jem migrantske subjektivi-
tete, so do svojega glasu 29. 
2. v atriju ZRC SAZU prišli 
tudi prosilci za azil iz Egip-
ta, Afganistana, Irana, Iraka 
in Sirije. Govorili so o svojih 
državah, o razmerah v njih, 
razlogih za beg in svojih iz-
kušnjah s potjo in azilnimi 
postopki. Alaa, ki je v Slo-
venijo prišel iz Sirije, je gov-
oril o življenju pred vojno in 
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razlogih za njen začetek.
Življenje je bilo zelo do-

bro, a brez političnih pravic, 
z veliko korupcije in pritiska 
na ljudi. Leta 2010 so se ljud-
je odločili, da imajo dovolj in 
da morajo nekaj spremeniti. 
Prav tako se je okrog Sirije 
dogajalo veliko revolucij. Mis-
lim, da ste vsi slišali za ar-
absko pomlad, no pravzaprav 
je bila huda zima, ne samo 
pomlad. Ljudi so se obrnili 
drug proti drugemu. Mislim, 
da smo revolucijo potrebova-
li. A ker so jo bogate države 
izrabile za trgovanje, se je 
sprevrgla v vojno. V medijih 
pravijo, da gre za vojno med 
suniti in šiiti, a to večinoma 
ne drži. Sedemdeset odstot-
kov sirijske vojske je na prim-
er sunitov, vendar se borijo z 
ramo ob rami ob Assadu, ki je 
šiit. V Siriji imamo približno 
pet religij in etničnih skupin, 
a tu gre samo za denar – če 
lahko plačaš ljudi, boš imel 
svojo vojsko. Iz lastne izkušn-
je vem, da je situacija podob-
na v Siriji, Iraku in na celem 
Bližnjem vzhodu. To ni samo 
vojna med suniti in šiiti, am-
pak je svetovna vojna. Rusija 
podpira Iran, Amerika pod-
pira Savdsko Arabijo, in obe 
se med seboj borita v naših 
državah. Vsakdanje življenje 
v Siriji pred vojno je bilo zelo 
varno, zato so ob začetkih 
spopadov vsi ljudje, ki so ime-
li to možnost, začeli odhajati, 
saj niso bili navajeni bojev in 
orožja. 

Ena izmed prevladu-
jočih paranoj, ki spremljajo 
begunsko krizo, so ponarejeni 
potni listi. O zapleteni situ-
aciji palestinskih beguncev, 
ki so sedaj ponovno postali 
begunci, in njihovih papirjih 

je v 2. 3. spregovoril Jaber El 
Masry.

Do danes Palestina 
uradno ni država, zato nima-
mo državljanstva. Najlažje 
je palestinskim beguncem, ki 
imajo palestinsko potno listi-
no, saj lahko brez težav po-
tujejo. Najtežje je beguncem, 
ki živijo v taboriščih v Liba-
nonu, Siriji ali Iraku. Imajo 
zgolj papirje države, v katero 
so prebegnili, zato ne morejo 
nikamor. 

To pojasnjuje, zakaj 
nekdo na meji ne laže, ko 
trdi, da prihaja hkrati iz Pal-
estine, Iraka in Sirije. Poleg 
omenjene situacije, v kateri 
begunci iz taborišč v Siriji in 
Iraku zaradi novih vojnih ob-
močij ponovno postanejo be-
gunci in tako po večini nima-
jo ustreznih dokumentov za 
prehod v Evropo, je problem, 
da nekatere države, iz kat-
erih begunci prihajajo, svojim 
državljanom ne izdajajo pot-
nih listov. Črni trg z doku-
menti torej ni izključno način 
švercanja ekonomskih mi-
grantov, temveč je za te ljudi 
edina opcija, da se prebijejo 
skozi nadzor na mejah, saj ra-
zen begunskih prepustnic niso 
imeli in nimajo mednarodno 
veljavnih dokumentov.

Najbolj trdovraten 
ugovor je, da Evropa pre-
prosto vseh teh ljudi ne more 
sprejeti. O tem je 1. 3. govoril 
Tadej Troha.

Prej smo imeli “Po-
rabimo lahko samo toliko 
kot ustvarimo,” zdaj imamo 
“Sprejmemo lahko samo to-
liko beguncecv, kot jih lah-
ko preskrbimo.” Vzpostavlja 
se logika, da je Slovenija kot 
nekakšen hotel, kamor zvečer 
ob enajstih pride gost in bodo 

rekli: “Ja glejte, zabukirano je 
vse, ne morte not, ni prosto-
ra.” Tisti, ki smo že na začet-
ku poudarjali pomen politike 
oprtih meja, smo se potem 
srečali z očitki sentimental-
nega levičarstva, češ “Nimate 
pojma, vi bi samo vzeli ljudi 
pa nič naredili, saj sploh ni-
mate nobenih rešitev.” Kar bi 
bilo treba narediti, je provizo-
rično reči: “Zaenkrat nimamo 
številke. Ni formule, ni načina, 
kako priti do številke koliko 
beguncev smo sposobni spre-
jeti.” Predstavljajte si situaci-
jo, da se na Hrvaškem zgodi 
vojaška diktatura. Hrvate 
začnejo pošiljati v taborišča 
in jih na deset tisoče pobijati. 
Ali bi mi Slovenci, ko bi pač 
Hrvati prišli na mejo potrkat, 
če bi jih sprejeli, rekli “Ja le-
jte, 25-30 vas lahko sprejme-
mo.”?

O zagovarjanju odprtih 
mej na nesentimentalni ravni, 
torej ne sklicujoč se zgolj na 
moralo in sočutje, je v okvi-
ru iste okrogle mize razmišljal 
Jernej Kaluža.

Moj problem je od vse-
ga začetka te begunske krize 
bil, kako je mogoče utemelji-
ti neko pozicijo odprtih meja 
na načelni ravni. Se pravi, ne 
je utemeljiti na ravni morale, 
ampak na način, da rečemo, 
da je nekako zdravorazumsko 
in dobro sprejeti te ljudi. Da 
je, ko vidimo vse to trpljen-
je, to edino smiselno dejanje. 
Vprašanje je, kako je mogoče 
zagovarjati neko politiko 
odprtih meja v vsakem prim-
eru, ne glede na recimo vo-
jno v Siriji ali pa neko tako 
izjemno situacijo. Problem 
je v tem, da prepričevanja v 
smislu “Poglejte to trpljen-
je!” delujejo samo do neke 
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mere. Nekateri sočustvujejo 
s tem, ampak kot opažamo, 
obstaja velika množica, ki se 
jih to zaradi nekih razlogov 
očitno ne dotakne. Zanima 
me tudi, kako je mogoče to 
pozicijo zagovarjati na način, 
da jo lahko razložimo na neki 
načelni ravni, ne samo s tis-
timi, ki delijo čustva. Najbolj 
splošen odgovor, ki pa ni 
dovolj konkreten, je pač ta, 
da kapitalizem eksploatira de-
lovno silo v tretji svet. Da je 
tudi evropska socialna država 
v veliki meri produkt eksp-
loatacije delovne sile v tretji 
svet in bi, to je recimo Grae-
berjeva argumentacija, radi-
kalno odprte meje v končni 
fazi to eksploitacijo ukinile. 
Če bi bile meje odprte, bi bila 
strukturna posledica ta, da bi 
načeloma morala biti delov-
na sila po celem svetu enako 
vredna. To seveda še ne bi uk-
inilo kapitalizma, a se mi zdi, 
da je to neka točka, kjer je 
mogoče obe te dve stališči, se 
pravi, nek bolj socialističen in 
bolj liberalen ideal med sabo 
povezati. 

Predavanja so se zakl-
jučila v Stari elektrarni s pred-
stavniki Slovenskega in antro-
pološkega združenja KULA, 
ki so raziskovali postavke, na 
katerih temelji zavračanje be-
guncev v Sloveniji, s katerim 
se soočamo odkar nismo več 
izključno tranzitna cona.

Z dogodkom v Kranju 
smo vsi ugotovili, da so za-
deve šle predaleč, če se bo-
jimo celo otrok. Pokazala se 
je še druga dimenzija, ki nas 
skrbi bolj, kot bi bilo videti na 
prvi pogled. To je izobraževal-
ni sistem. Ne bom govoril o 
reakciji učiteljev, ampak bom 
govoril, kaj ti učitelji v svojih 

učnih programih pravzaprav 
posredujejo. Ena od stvari, 
ki nas je pred dobrim de-
setletjem – vsaj nekatere 
med nami, zelo presenetila, 
so učni načrti, v katerih brez 
kakršnih koli zadržkov z rec-
imo empirično držo plasirajo 
v učbenike za geografijo raz-
poreditev ras v posameznih 
delih sveta. V učbeniku za 
osmi razred osnovne šole so 
navedeni kot rasni tipi indi-
janec, mestic, zambo, črnec 
in belec. Tako dobesedno piše 
v učbeniku geografije. Seve-
da, če bi vprašal svoje kolege 
antropologe po svetu, kdo in 
kaj je zambo, jih velika velika 
večina ne bi vedela kaj je to 
in kdo je to. Tovrstna znanja, 
ki jih imamo v učbeniki in v 
učnih programih vendarle nor-
malizirajo nekaj, kar samo po 
sebi ne bi smelo biti problem. 
To je predstava, da obstaja-
jo rase, čeprav je empirično 
zmotna. Problem pa je v tem, 
da zaradi tega ker se naučimo 
v šoli, da empirično obstajajo 
rase, kasneje verjamemo, da 
so ljudje tozadevno različni, 
četudi v resnici niso. In zato 
ker piše v različnih učbenikih, 
da imajo ljudje različne kul-
ture, da so te nezvedljive dru-
ga na drugo, da je absolutno, 
da so ljudje tako drugačni in 
da živimo v svetu, v katerem 
potekajo tako imenovane vo-
jne med civilizacijami, ljudje 
v to verjamejo. To se jim zdi 
neko samoumevno nevprašl-
jivo znanje, s katerim začne-
jo. In če morajo učitelji učiti 
po takšnih učnih programih, 
seveda ni nenavadno, da rea-
girajo na tako pošasten način, 
kot so nekateri učitelji reagi-
rali. 

Na podlagi primera, 
ki ga je v izjavi podal Rajko 
Muršič, strah pred tujim oziro-
ma ksenofobijo lahko razume-
mo kot nekaj, kar temelji na 
posameznikovi racionalni per-
cepciji in razlaganju sveta, in 
ne zgolj kot nekaj, kar je ome-
jeno na sfero čustvenega ali 
izvira iz nezavednega. Je pro-
dukt razmerij vednosti, ki so 
vzpostavljena v našem šolstvu 
in so zakoreninjena v tradici-
jo zahodne družbe. Ironično 
prav z begunsko krizo prihaja 
tudi možnost za spremembo 
naše kulture in vednosti, ki 
je v njej vzdrževana. Morda 
bo prihod tako imenovanega 
tretjega sveta in njegovo zlitje 
s prvim hibridiziral do sedaj 
znanstveno ločene kulture in 
reformiral naš učni načrt.
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Grožnje Zorana Jankoviča so 
postale resničnost. Rog hoče 
izbrisati iz njegovega čistega, 
antivandalističnega centra 
mesta in zgraditi privatiziran 
“center sodobne umetnosti”. 
Mi pa mu z velikim odporom 
odgovarjamo: “Nehi nas MO-
Lestat”. To smo pokazali 
25.5.2016 s povorko po mestu 
in dokazali, da se ne bomo 
predali. Veliko ljudi ima 
ogromno predsodkov o Rogu. 
Večina jih misli, da je to le 
še eno zatočišče narkomanov, 
ki se stalno drogirajo in da 
je nevarno že pogledati vanj, 
kaj šele se razgledati okoli. A 
ni tako, Rog je središče alter-
nativne kulture, solidarnosti, 
rekreacije in zabave, a seveda 
ni bilo vedno tako. Tovarna 
Rog, kot vam pove ime, je 

bila sprva tovarna usnja, ki 
je propadla. V času socializ-
ma so tukaj začeli proizva-
jati kolesa, najbolj znana so 
bila kolesa Pony, njihov pat-
ent pa je bil vzet s Kitajske. 
Po stečaju tega podjetja so 
prostori samevali, občasno je 
tam prenočil kak brezdomec. 
25.3.2006 je tovarna ponov-
no zaživela. Gruča vztrajnih 
ljudi se je odločila ta prostor 
uporabiti v dobre namene. Na 
lastno pest in denar so začeli 
s prenavljanjem. Po desetih 
letih še vedno prenavljajo, 
dodajo in skušajo čim bolje 
urediti okolico. V desetih letih 
pa je nastalo ogromno dobre-
ga. Skate park - in ne le make-
ta -, koncertna dvorana, kjer 
lahko poslušaš svoje najljubše 
underground izvajalce za pros-
tovoljni prispevek, Modri kot, 
kjer imajo vedno nekaj nove-
ga, od gledališča pa do zabave 
za noč čarovnic, Transforma, 
z njihovim najboljšim polet-
nim taborom v naravo, So-
cialni center Rog, kjer se z 
dneva v dan borimo za ena-
kopravnost in pravice ljudi... 
Ne pozabimo dobrih ‘jamov’ 
ali pa veganskih večerij, pi-
knikov, koncertov, od Rag-
galution pa do Oi Polloi. Za 
vsakega posameznika se najde 
nekaj, ali je ta oseba športnik, 
ali pa največji ‘spranc’. Rog 
pa ne izvaja le projektov, am-
pak jih tudi podpira. Septem-
bra smo v okviru rasti imeli 
v Rogu delavnico grafitiranja 
in koncert. Poudarila bi še, da 
nas občina podpira kot pro-
jekt, Roga pa ne. Župan po 
eni strani podpira begunce 
in azilante, hodi na pro-be-
gunske proteste, ki jih celo 
mi organiziramo in je v očeh 
mnogih udeležencev nezažel-

en, medtem pa hoče podreti 
prostor, kamor se večina azi-
lantov zateka, uči angleščine, 
slovenščine, borilnih veščin, 
igra nogomet in preživi prosti 
čas, ki ga ima veliko. Župana 
smo celo prosili, da za azilan-
te iz Azilnega doma Vič naba-
vi URBANE, saj tako lažje 
pridejo do njegovega prečudo-
vitega centra in ne ždijo v 
domu, ker na Viču ni ničesar 
za početi, a nas je zavrnil. 
Zavzema se le za pozitivno 
promocijo, medtem pa v re-
alnosti ne naredi popolnoma 
nič. Rog je narejen za ljudi in 
ne za korporacije. Ljudje med 
seboj sodelujemo in delujemo 
enakopravno. Vsi se odločamo 
o vsem in delamo, kar hoče-
mo. Temeljimo na samoorga-
niziranju in solidarnosti ter se 
s skupnim delom učimo delati 
in živeti v skupnosti. Zame 
Rog ni še ena stavba v centru 
mesta, vendar je prostor, kjer 
sem in bom spoznala veliko 
ljudi, se veliko novega nauči-
la in doživela nekaj najlepših 
trenutkov: jammanje na stre-
hi ob sončnem zahodu, kon-
cert od Raggalution, pikniki, 
veganske večerje, grafitarske 
delavnice, dolgi, a delavni 
sestanki v SC Rog, kovanje 
protestov in udeležba na njih, 
in afterpartiji, Iransko novo 
leto, čistilna akcija. V Rogu 
sem se naučila sodelovanja in 
delovanja z drugimi in se bolj 
odprla svetu samemu.  Otres-
la sem se mnogih stereotipov 
in spoznala veliko ljudi. Vem, 
da Rog ne prinaša MOL de-
narja in ga nikoli ne bo. Vsee-
no pa so stvari, kot so umet-
nost, solidarnost neprecenljivi 
in sestavni deli naše družbe. 
In to je Rog. Rog je moj drugi 
dom. Jaz sem Rogovka.
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We grow up with the expec-
tation that we will follow the 
path set for us by our parents 
and teachers. That we will 
go to elementary, middle and 
high school, graduate and en-
roll in an American university. 
We are told to eat our vegeta-
bles, brush out teeth, do our 
homework, and follow the sys-
tem to gain the education nec-
essary to go out in the world 
and make a good enough liv-
ing to support a family. We 
must listen to our elders and 
do as we are told or else we 
will fall off the path and fail. 
This is the ideology set forth 
by our parents and grandpar-
ents, but it is beginning to be 
interpreted more leniently as 
time passes. Fewer people are 
getting drivers licenses when 
they turn 16 or are moving 
out of their parents’ houses 
when they graduate college. 
There is an increasing number 
of students who are opting to 
take gap years during their 
educations to go out and ex-

plore the world, get job expe-
rience, and find who they are 
as individuals. 

I am one of those peo-
ple. 

I am an 18 year old girl 
who grew up in the booming 
city of Houston, Texas in the 
United States. I attended a 
small private school through 
the 8th grade and switched 
to public for high school. I 
worked hard, got good grades, 
and graduated with honors, 
but I did not join my friends on 
the path to college. I instead 
made the decision to take a 
gap year and go to Israel, a 
country across the world more 
than 30 times smaller than 
the state that I grew up in. 
As I tell people about my de-
cision, I get mixed responses. 
Some are very happy for me 
and wish me an amazing trip 
while others believe that I am 
throwing away my chance for 
an education and hitching a 
new ride on the path to fail-
ure. Personally, I prefer the 

first response. Many people 
do not understand the bene-
fits in a gap year program or 
the ways that it can help put 
me ahead in life so they do 
not see the reasons behind my 
decision. 

First off, we have our 
whole lives in front of us, so 
what’s the hurry? As Drake 
so infamously put it- “You 
only live once,” so I intend to 
spend that life to the best of 
my ability. Once I graduate 
college, I’ll need to find a job 
to support myself, so I may 
not have the opportunity to 
travel or discover who I am. 
Taking a year off allows me 
to do this. It allows me to 
explore new places, experi-
ence new cultures, expand my 
interests, and find who I am 
while still taking some class-
es on the side. Additionally, 
students who take gap years 
between high school and uni-
versity tend to be more ma-
ture and more prepared for 
classes, so they therefore tend 

Popotnica
Jessica Lefkowitz
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to succeed more on campus 
than those who do not. After 
explaining this, people seem 
to be more understanding of 
students who partake in gap 
year programs. 

I then turn to explaining 
why I chose to spend my year 
in Israel. Though many peo-
ple think of Israel as a country 
in the Middle East torn apart 
by conflict and terrorism or 
that it abuses its citizens, Is-
rael is actually not like this at 
all. Sure, Israel faces terror-
ism and is involved in a huge 
conflict, but that is not all it 
is. Due to these factors, the 
level of national defense and 
security has surpassed those 
of most western countries. 
In cities that endure close to 
constant missile bombard-
ments, local authorities made 
playgrounds bomb resistant 
to help ensure children’s safe-
ty and  ameliorate their post 
traumatic stress. I would feel 
completely comfortable walk-
ing around in the middle of 

the night alone-an act that I 
would never even think of do-
ing in Houston without the 
fear of getting shot. Israel is 
not only a safe country, it is 
one full of history and diverse 
cultures - two factors that I 
am drawn towards. If I am go-
ing to spend a year abroad, I 
want to go to a country that 
is really impacting the world 
in a positive way on a daily 
basis, and I could not think 
of a country more fitting than 
Israel. 

I plan to continue my 
education in an unconvention-
al way that teaches me more 
than a teacher in a classroom 
can do. I am going to be fully 
independent with the chance 
to explore, volunteer and 
make friends who will become 
my second family. I support 
those attending university 
in the upcoming year, but I 
could not be happier with my 
decision to travel to abroad.



“First off, we have our 
whole lives in front of us, 

so what’s the hurry? ”
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Za vsakogar obstajajo stvari 
na tem svetu, ki zlomijo srce. 
Zame je to kavarna s sijajno 
lokacijo in prijetnimi nata-
karji, kjer strežejo kavo, ki 
je grozljiva. Ali pa kavarna z 
imenitno kavo, natakarji pa 
so videti, kot da so vstali z 
napačno nogo ter začeli jutro 
z, po drži sodeč, zelo neokus-
no kavo in so razlog, da moraš 
še naprej iskati svojo popolno 
kavarno.

Ljubezen do kave sem 
razvila doma, kjer mama 
in oče čisto vsak dan, nekaj 
minut sedita za mizo, s časo-
pisom pred sabo in kavo v 
roki. Ritual, ki združi vsaj 
enkrat na dan, za nekaj po 
kavi dišečih trenutkov. Včasih 
se mi je zdela vsaka kava za-
dovoljiva, zdaj pa bi skoraj 
jokala, ko dobim na avto-
matu na bencinski črpalki 
boljšo, kot v kavarni, kjer jo 
vsaj enkrat preplačam. Želela 
bi v dežele, od koder priha-
jajo naša kavna zrna, kjer bi 
lahko pila kavo iz ravnokar 

obranih, sortiranih in sušenih 
zrn, ne tistih, ki se več tednov 
prevažajo do nas. V Kolumbi-
jo, kjer bi pila kavo, ki jo us-
pešno proizvaja Zveza proiz-
vajalcev kolumbijske kave in 
omogoča preživetje majhnim 
pridelovalcem kvalitetnih zrn. 
V Brazilijo, največjo svetovno 
proizvajalko kave, iz katere 
izhajajo nekatere najdraž-
je, kot tudi nekatere najbolj 
cenene kave v supermarke-
tih. Kenijo, od koder izhaja 
za mnoge kavoljubce najbolj 
cenjena kava, ki ima pogosto 
priokus vina ali sadja. Ali v 
Gvatemalo, kjer je okus kave 
nežen zaradi vpliva vlažne 
klime ali poln okusov po 
začimbah ali čokoladi, če je 
kava pridelana v zavetju gora, 
na gvatemalskih višavjih.

To je moja hvalnica 
kavi. Jutra, ko te sonce ravno 
začne greti v obraz in medtem 
srebaš kavo in tako začenjaš 
dan. Dnevi, ki se začnejo nar-
obe in bi se končali narobe, 
če jih ne bi rešila skodelica 

kave z nekom, ki je pripravl-
jen poslušati, kaj vse v tvo-
jem svetu ne stoji na svojem 
mestu. Kava, ki ti nudi vsaj 
nekaj energije, ko so noči 
prekratke in se dnevi prekma-
lu začnejo. Kava, z vonjem, ki 
te spominja na toliko stvari. 
Knjiga, h kateri se perfektno 
prilega še skodelica kave. Ko 
sem s sveže kuhano turško 
kavo, sedela v kuhinji in bra-
la »M Train« od Patti Smith,  
se je sploh zdela kot nekaj 
svetega. Ker precej rutins-
ko življenje Patti, temelji na 
obiskovanju kavarn, celotna 
knjiga se zdi kot opis mnogih 
kavarn v katerih je bila in do-
godkov, ki so se odvijali pred 
njenimi očmi ali v njeni glavi, 
medtem ko je pred njo stala 
skodelica kave. Patti, ki je 
sanjala o svoji kavarni. San-
je mnogih, lastna kavarna, ki 
bi bila zatočišče sebi podob-
nih. Ona je našla prostor, kjer 
bi imela zatočišče zase in za 
druge, vendar je zaljubljenost 
premagala to dolgoletno željo 

Kavarnarka
Elizabeta Vršnik
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in je ni nikoli uresničila. Za 
človeško ljubezen se splača 
odpovedati ljubezni do kave.

Ampak pojavila se je 
grožnja ljubiteljem kave. 
Svetovna poraba kave raste 
in raste in strah, da bi prišlo 
do pomanjkanja kave, je up-
ravičen. Globalno segrevanje, 
ki povzroča suše v Braziliji 
in drugod po svetu ter vedno 
večje zahteve, katerim proiz-
vajalci ne uspejo dovolj hitro 
ustreči, so razlog da bi lahko 
kmalu prišlo do velike kavne 
krize. Zahteve trga so preve-
like, da bi proizvodnja lahko 
zadostovala. Odpira se vedno 
več kavarn in vedno več ljudi 
si privošči lastni kavni aparat, 
s čimer pa prihajajo zahteve 
po vedno bolj kvalitetni kavi. 
Kava je, enako kot vino, post-
ala napitek, ki si ga ljudje 
želijo čim podrobneje spozna-
ti. Kako je narejen, kako se 
čim bolje prepozna vse okuse, 
ki zaznamujejo različne kave. 
Vendar je nasprotno od vina 
dobiček, ki pride do proiz-

vajalcev kave veliko prema-
jhen. Kmetje kljub ogromni 
svetovni porabi kave, živijo 
v revnih razmerah v tropskih 
gozdovih. Za njih se zavze-
ma organizacija Fairtrade, ki 
poskuša proizvajalce zaščiti-
ti pred nestabilnim trgom, 
tako da se borijo za pravične 
cene in poslovanje ter obe-
nem ohranjajo naravo. Leta 
2001 je cena kave padla na 
rekordno nizko raven in povz-
ročila propad tisoče kmetov, 
saj je bila prozivodnja kave, 
predvsem cenene, večja od 
porabe. V bližnji prihodnosti 
nam sledi ravno obratno, trg 
zahteva, da se produkcija ka-
vnih vreč poveča za več deset 
miljonov, narava in življen-
ske razmere proizvajalcev pa 
tega ne omogočajo. Mogoče 
bomo morali kmalu zače-
ti z varčevanjem kave in se 
odpovedati svojim dnevnim 
dozam kofeina.

Rimskokatoliška cerkev 
naj bi v preteklosti kavo 
imenovala »hudičeva pijača« 

in kadar jo sama pijem po 
šesti uri, se s tem skoraj lahko 
strinjam. Na svojo žalost sem 
ena tistih, ki morajo s pitjem 
kave po določeni uri konča-
ti, saj zaspati še brez kofeina 
pogosto ni lahko. Če se ji 
včasih res ne morem upreti 
pa potem poskušam zaspati 
tako, da zaključujem svoj dan 
s kakšno pesmijo njej v čast. 
Z Bachovo kantato o kavi, 
Sinatrovo »Coffee song« ali z 
»Black coffee« zapeto iz ust 
Elle Fitzgerald. Z lahkoto bi 
še naštevala, saj kadar je gov-
ora o napitku kot je kava, ni 
težko najti tistih, ki si vzame-
jo čas in napišejo hvalnico.





Albert Camus:
“Resnica ima moški 

obraz.”



Srečko Kosovel:
 “Eno besedo bi rekel rad, 

da bi kot veter lahka v vaša srca prišla, 
eno besedo bi rekel rad.”


