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Kaj naredi človek, ko zgubi glas? Pije čaj z limono in 
medom. Počiva. Ne govori. Utihne in čaka, da se glas 
vrne sam od sebe. 

 
Ko glas izgine, ima v glavi pogovore s samim seboj. 
Pogovori so duhamorni in črni, zato glas obupa in 
utihne. 

 
V tem trenutku je bolnik, brez glasu, prazen in neupo-
raben. 

 
Bolnik sem jaz, dijak. Bolezen so tabuji. Bolezen je 
trenutna politika. Bolezen si ti, ki mi praviš, da glasu 
pravzaprav nikoli nisem imel. Bolezen si ti, ki me ni-
koli nisi naučil uporabljati lastnih glasilk. 

 
Novi dijak je torej placebo.

 
Novi dijak, Nodi, v družbeni kritiki in kreativnosti 
povezuje dijake petih ljubljanskih gimnazij. Vsako leto 
izda tudi revijo, pričujoča je že peta zapovrstjo. Z njo 
in s pripravo različnih, predvsem kulturnih dogodkov, 
pokuša preseči pasivnost, ki si nam jo zapovedal. Nodi 
nam da možnost družbenega angažmaja.

A placebo deluje le, če vanj verjameš. Za trenutek 
ozdravljen glas je hripav, ne sliši se ga dobro in kma-
lu spet utihne. Bolezen je vztrajnejša. Neenakost, vo-
jne in grožnja okoljske katastrofe pač ne izginejo, ko 
napišem članek, pripravim pogovor ali organiziram 
literarni večer. 

 
Lahko kričim, a moj glas se morda nikoli ne bo vrnil.
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Ko sem v Bežigrajski knjižnici vprašal 
knjižničarja za Krambergerjev življenje-
pis, me je sprva vprašal, če me zanima 
življenjepis Janeza ali Ivana. Odgovoril 
sem mu, da me zanima Ivanov, in poča-
si se je približal polici, kjer sem knjigo 
iskal. Med tem ko se je sklanjal do police 
s črko K, je priznal, da je potreboval kar 
kakšen trenutek, preden se je spomnil, 
za katerega Krambergerja pravzaprav 
gre. Rekel je, da mu je Kramberger in 
politično dogajanje okoli njega z leti že 
malo ušlo iz glave. Ob svetovnem vzponu 
populizma pa je prav Krambergerjeva 
zgodba dandanes izjemno aktualna, saj 
ponuja lekcijo o problematikah slovens-
kega populizma.

 Evropa v zadnjih letih doživlja 

porast populizma, od skrajno desničar-
skih in konservativnih strank na Poljskem, 
v Avstriji in Skandinaviji, pa do levega 
populizma Jeana-Luca Melanchona v 
Franciji in Jeremyja Corbyna v Angliji. 
SSKJ ga definira kot »gibanje, ki poudar-
ja pomen nižjih slojev za razvoj družbe, 
države,« kar se do neke mere odraža tudi 
v slovenski politiki. Kljub obetavnim po-
skusom Pahorjeve predsedniške kampani-
je in Cerarjevega 2. januarja, pa obširni 
in vsestranski populizem za zdaj v slov-
enski politiki še ni obrodil sadov. Ena 
izmed največjih težav, s katerimi se slov-
enski populistični politiki srečujejo, leži 
že v samem srcu slovenske politike. To je 
problem delitve na »naše« in »vaše«, ki 
izhaja predvsem iz tako imenovane »pol-

Jure Majnik

Prazni čevlji karakterno razgibanega 
demagoga
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pretekle zgodovine«. Najbolj značilna 
primera te delitve sta Primčeva stranka 
Glas za otroke in družino (GOD) in pa 
Meščeva Združena levica (ZL), ki sta obe 
trdno zasidrani na svojem politični bregu 
in hudo obremenjeni s čistostjo svoje 
politične ideologije1. S strogo delitvijo se 
stranki le oddaljita od pridobivanja vo-
livcev z drugačnimi političnimi pogledi in 
s tem izgubita svoj populistični potencial 
privabljanja širših množic. To se najbolje 
odraža v javnomnenjskih raziskavah, kjer 
stranki za zdaj dosegata le nekje med 3 
in 8 odstotkov volivcev2.

 Glede prehajanja začrtanih 
političnih okvirjev bi najboljši tuji zgled 
bodočemu slovenskemu populistu lahko 
bila Marine Le Pen v Franciji in Trump 
v Ameriki. Pri obeh voditeljih se je iz-
kazalo, da imata podporo tradicionalno 
levičarskih regij, ki pod navadnimi pogoji 
nikakor ne bi glasovali za tako radikalno 
desnega kandidata3. Pri tem je zanimiv 
predvsem način, na katerega sta oba 
populista uspela pridobiti delno podporo 
levice. Oba sta obrnila hrbet ideji dveh 
prevladujočih strank in volivcem pred-

stavila alternativo tako imenovanemu 
establišmentu. Prej vladajoče politične 
elite sta okrivila za težave z integracijo 
migrantov in izpostavila družbene prob-
leme kot so pomanjkanje delovnih mest 
ter družbena neenakost. S tem širšim 
spektrom političnih pogledov sta na svo-
jo stran poleg tradicionalno desne volilne 
baze pridobila tudi levičarje, razočarane 
nad njunima protikandidatoma. Trump 
in Le Pen sta tako za privabljanje širše 
volilne baze uporabila odpor množic do 
političnih elit in strank, ki so krojile 
politiko praktično od same vzpostavitve 
sodobnih političnih sistemov v Franciji in 
Ameriki.

 Za razliko od prej omenjenih 
držav pa Slovenija, zaradi svoje relativ-
no kratke samostojne zgodovine in tur-
bulentnega političnega dogajanja, nima 
trdno izoblikovane politične elite. Mimo 
nekaterih redkih strank s stalno volilno 
bazo (na primer SDS in prej LDS) se v 
Sloveniji niso uspele razviti politične tvor-
be s tako močno tradicijo. To se najbolje 
odraža na parlamentarnih volitvah, kjer sta 
na zadnjih dveh volitvah največ podpore 
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dobili novoustanovljeni stranki Pozitivna 
Slovenija (2011) in Stranka Mira Cerarja 
(2014, zdaj Stranka Modernega Centra). 
Prav pomanjkanje močne politične elite 
je v primeru Slovenije do velike mere on-
emogočilo pojav okoliščin, ki bi bile prim-
erne za vzpon antipolitičnega populista, 
ki bi jeznemu narodu ponudil radikalno 
alternativo. Čeprav slovenska politika v 
samostojni Sloveniji ni bila zmožna os-
novati izrazite politične elite, je tik pred 
osamosvojitvijo prišlo do zgodovinskega 
trenutka in pojava prvega pravega slov-
enskega populista, Ivana Krambergerja.

 Ivan Kramberger, znan tudi kot 
»dobrotnik iz Negove« in »prijatelj male-
ga človeka in nasprotnik komunizma«4, 
je v poznih osemdesetih letih v Sloveniji 
vzniknil iz politične periferije kot kan-
didat za bodočega predsednika države. 
Z energičnimi javnimi nastopi in glasno 
kritiko komunistov in beograjske vlade 
je uspel močno vplivati na javno mnen-
je volivcev in pridobil podporo skoraj 
vsakega petega Slovenca5. Kljub veliki 
podpori javnosti, Kramberger ni imel 
jasno definiranih političnih pogledov. 
Čeprav je bil največkrat označen za radi-
kalnega desničarja, so bile njegove pred-
volilne obljube v veliki meri usmerjene v 
izboljšanje položaja delavcev in »malega 
človeka«, kar je le še dodalo k nejasnosti 
njegovih političnih pogledov. Prav neo-
predeljenost, združena z njegovo osebno 
mističnostjo6, sta volivcem omogočila 
raznolike interpretacije, ki so bile odvisne 
predvsem od njihovih lastnih političnih 
prepričanj. Podoben vzorec lahko vidimo 
tudi pri Donaldu Trumpu, ki je po eni 
strani obljubljal prekinitev multilateral-
nih trgovskih sporazumov kot sta TTIP 
in TPP, medtem ko je višjemu sloju 
obljubljal obsežne davčne olajšave.

 Ta dvojnost se kaže tudi v Kram-
bergerjevi retoriki, ki ima prav tako veliko 
podobnosti s Trumpovo. Kramberger je 
na sprevodih vedno govoril brez dlake na 

jeziku, uporabljal je preprosto besedišče 
in kratke, udarne stavke, s čimer je svoje 
sporočilo učinkovito posredoval velikim 
množicam poslušalcev. S svojim govorom 
in osebnostjo je ponazarjal tudi narod-
no spravo, dober primer tega je tudi ena 
izmed anekdot, povezanih z njim. Kram-
berger je imel namreč v svojem lokalu v 
Negovi obešeno sliko Tita skupaj z Jezu-
som na križu. V enem izmed svojih govo-
rov je poudaril, kako nekaterim lokalnim 
voditeljem to ni ustrezalo, zaradi česar je 
sliko Tita prestavil na nasprotno stran, 
da »bi se lahko lepo gledala iz oči v oči7.«

 Poleg retorike in samega obse-
ga nastopov je zanimivo tudi, kako je 
vsebino prirejal specifični publiki. Vi-
dimo lahko jasne razlike med nastopi v 
manjših vaseh na podeželju in njegovimi 
govori na Kongresnem trgu v Ljubljani. 
Najboljša primera sta njegov odnos do 
komunistov in do »južnjakov«. Če jih 
v množici ni bilo, je migrantom grozil z 
deportacijo, komunistom pa s prisilnim 
delom, v nasprotnem primeru pa je ob 
njihovi prisotnosti govoril le o njihovih 
vrlinah in krepostih. S prirejanjem svo-
je retorike in vsebine govora je uspešno 
dosegel specifično ciljno publiko, kar je 
pri naših današnjih kvazipopulistih pra-
va redkost. Res težko bi si na primer 
predstavljali Luko Meseca z govorom na 
gasilski veselici ali pa kakšen obširnejši 
sprejem Primca na Kongresnem trgu. 
Kramberger pa je bil človek, ki je lahko 
naredil oboje8.

 V svoji predvolilni kampanji leta 
1990 je Kramberger opravil več kot 121 
nastopov po različnih slovenskih vaseh 
in ko je prvič prispel v Ljubljano, ga je 
na Prešernovem trgu pričakala kar triti-
sočglava množica9. Aktivno družbeno 
udejstvovanje in uspešni javni nastopi so 
se obrestovali in na predsedniških volit-
vah je prejel 224 162 glasov, kar je takrat 
znašalo 18,5 % volilnih udeležencev10. 
Zanimiv podatek je tudi, da je bila na 
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volitvah leta 1990 volilna udeležba zelo 
visoka (kar 84 %)11, kar običajno pomeni 
procentualno nižjo podporo radikalnim 
kandidatom.

 Kot bomo po vsej verjetnos-
ti lahko opazovali že v letošnji bitki za 
predsednika republike, slovenske stranke 
predsedniške volitve pogosto uporabijo 
za obširno samopromocijo pred parlam-
entarnimi. Podoben vzorec se je pokazal 
tudi v primeru Krambergerja in njegove 
novoustanovljene Domovinske narodne 
stranke, ki se je leta 1992 odločno podala 
v boj za parlamentarne stolčke. Kram-
bergerjevi stranki je v predvolilni kam-
panji priljubljenost močno rastla, s tem 
pa je vse močnejša postajala tudi njegova 
opozicija. Zaradi glasne kritike Kučana 
in komunistov si je Kramberger nakopal 
vse več nasprotnikov v političnih in civil-
nih krogih. Kljub močni opoziciji je kam-

panija Domovinske narodne stranke tekla 
gladko, vse do usodnega dne 7. junija 
1992, ko je Kramberger padel pod streli 
lovske puške. Glede politične motivira-
nosti umora so se razvile mnoge teorije 
zarote in primer še danes ni popolnoma 
razrešen12. Kljub dilemam glede Kram-
bergerjeve smrti pa je jasno, da se je s 
tem v slovenski politiki odprl nov pros-
tor za karakterno razgibanega demagoga, 
ki ga (do sedaj) ni še nihče uspešno za-
sedel13.

 Kaj je torej zgodovinska lekci-
ja skrivnostnega primera Ivana Kram-
bergerja in kaj se lahko nadobudni 
slovenski populisti iz njega naučijo? 
Glavna lekcija je predvsem prestopan-
je ideoloških delitev oziroma prirejanje 
ideologije situaciji in danemu občinstvu. 
Poleg tega Kramberger nadalje dokazu-
je pomen ekscentričnosti in karizme, ki 
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jo nekaterim slovenskim »populistom« 
gotovo primanjkuje. Morda pa za prave-
ga slovenskega populista vseeno še ni 
prišel pravi čas in bo potrebno počakati 
na razvoj močnega političnega establiš-
menta, proti kateremu se bodo populisti 
lahko “uprli”. Ne glede na vse, Kram-
bergerjev primer zgovorno priča o odno-
su slovenskega naroda do populizma in 
razloži neuspešnost trenutnih populistov. 
Na koncu lahko zgodba kakšnega manj 
hrabrega populista tudi prestraši, saj 
sporoča, da se radikalna antipolitična 
alternativa ne izplača, ker se vse lahko 
kaj hitro lahko konča z nepričakovano in 
prezgodnjo smrtjo.

 

[1] Delo je stranko Glas poimonovalo kar za »najbolj 
versko stranko«, Združena levica pa prav tako rada 
kaže naklonjenost do tradicionalnih marksističnih 
idej, poleg tega ima pa frakcija stranke tudi močan 
jugonostalgičen pridih.

[2] Utenkar, Gorazd (2017). [internet]. Glas Aleša 
Primca: Rojstvo najbolj verske stranke. Delo. Dost-
opno na: http://www.delo.si/nedelo/glas-alesa-prim-
ca-rojstvo-najbolj-verske-stranke.htmlhttps://
jinovsvet.wordpress.com/2017/04/11/stranki-ale-
sa-primca-dobro-kaze/

[3] Chrisafis, Angelique (2017). [internet]. The real 
misery is in the countryside: support for Le Pen surg-
es in rural France. Guardian. Dostopno na: https://
www.theguardian.com/world/2017/apr/21/counry-
side-marine-le-pen-forgotten-france-presidential-elec-
tion-2017

[4] Makovec Urška (2016). [internet]. Ivek, dobrot-
nik iz Negove, prijatelj malega človeka in nasprotnik 
komunizma. Siol. Dostopno na: http://siol.net/nov-
ice/slovenija/ivek-dobrotnik-z-negove-prijatelj-male-
ga-cloveka-in-nasprotnik-komunizma-419134

[5] Paveo, Vlado (1990). Resnica o Ivanu Kram-
bergerju. Magnolija, Ljubljana. Str. 34

[6] Kramberger si je na primer sam izdeloval avtomo-
bile, ni do konca opravil šolanja, delal kot dimnikar 
v Črni Gori, izumil in daroval izboljšane dializne 
aparate ter zdravila slovenskim bolnicam iz Nemči-
je, javno nastopal z opico na rami in vedno nosil 
značilen klobuk preko dolgih temnih las.
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[7] Niedorfer Srečko (1990). Čudež imenovan Kram-
berger. Alea, Ljubljana. Str. 48: povzetki iz govora v 
Forminu 28. julija leta 1987

[8] Kljub tej veliki razliki v podpori, pa se pri Prim-
cu kažejo nakateri elementi Krambergerjeve retorike, 
vendar Primčevi nastopi niso tako ekscentrični in 
karizmatični kot nastopi Krambergerja. Zaradi te 
podobnosti je Nova24TV Primca označila kar za 
»novega Krambergerja«: http://nova24tv.si/kolum-
na/ales-primc-kot-nov-ivan-kramberger/

[9] Niedorfer Srečko (1990). Čudež imenovan Kram-
berger. Alea. Str. 92

[10] Miheljak, Vlado (2012). [internet]. Proletarski 
opernbal. Mladina. Dostopno na: http://www.mladi-
na.si/115976/proletarski-opernbal/

[11] Predsedniške volitve 1990-2007 (2012). [internet]. 
Delo. Dostopno na: (http://www.rtvslo.si/strani/
zgodovina/4348

[12] Več o tem v knjigi Iskanje resnice Srečka Logarja

[13] Nekateri pisatelji in novinarji trdijo, da je 
bil atentat skrbno načrtovano dejanje, ki naj bi 
omogočalo kasnejši vzpon Zmaga Jelinčiča. Poslanec 
Marjan Poljšak je za Delo celo izjavil, da je »Kram-
bergerja ubila udbomafija, Jelinčič pa je njen plačani 
igralec.« Do neke mere se res lahko opazi podobnosti 
med Krambergerjem in Jelinčičem, vendar se volilna 
uspešnost Jelinčiča Krambergerju ni niti približala. 
(Iskanje Resnice, Srečko Logar str. 34)
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Intersekcionalizem kot nadgradnja
feminizma

21. stoletje – stoletje političnih pretresov, 
družbenih nihanj, ekonomskih razdiranj, 
pri vsem tem pa predvsem stoletje oza-
veščanja, aktivističnih gibanj, shodov, 
nestrinjanj in razpadov družbenih ter 
političnih sistemov. Določene marginali-
zirane skupnosti so pridobile na osnovnih 
človekovih pravicah, za katere se borijo 
že od nekdaj, pojavile so se nove teme za 
razpravo, identiteta posameznika je na-
posled postala bolj fluidna, toda še zdaleč 
ni dosežena točka, kjer bi bilo to, da bi se 
človek lahko sam definiral, norma v da-
našnji družbi. Eno izmed takih gibanj, ki 
je trenutno v ospredju, je feminizem.

 Feminizem je beseda, ki že do-
bro stoletje vzbuja zanimiva vprašanja 
in debate, ne samo med mladimi, temveč 
med pripadniki vseh starostnih skupin. 
Ob tej temi se porajajo vprašanja kot so: 
kaj pravzaprav je feminizem in s čim se 
ukvarja? Kdo so zagovorniki feminizma? 
Se je feminizem prelevil v neko aktual-
no aktivistično platformo, katere cilj je s 
komercializacijo iztržiti denar?

 Na prvi pogled se zazdi, da je 
feminizem v osnovi kompleksen, če priv-
zamemo, da si ga, kljub osnovni definici-
ji, vsak lahko razlaga po svoje – tako so 
se tudi razvile različne veje feminizma. 
Pa vseeno opredelitev, če si podpornik 
feminizma ali ne, ne bi smela biti tež-
ka, zadošča poznavanje osnovne defin-
icije in nekaj zgodovine samega gibanja. 
Feminizem je v osnovi gibanje za enako-

pravnost spolov na ekonomskem, politič-
nem in socialnem področju. Gibanje je 
osredotočeno na pridobitev pravic žensk, 
saj so te v mnogih pogledih v slabšem 
položaju kot moški. V nasprotju s pre-
pričanji nekaterih, feminizem ni gibanje 
za nadvlado žensk. Enakopravnost med 
spoloma preprosto ne bo dosežena, dokler 
ne bodo imele ženske v istih sektorjih, z 
enako izobrazbo kot moški, zagotovljene 
tudi enake plače; dokler ne bodo izginili 
žaljivi stereotipi o ženskah; dokler se ne 
bo izničila stigma glede ženske in njene 
seksualnosti in ne bomo starokopitne 
mentalitete, da je ženska manjvredna 
od moškega, zamenjali z bolj humanim 
načinom razmišljanja.

 Poleg seksizma in mizoginije 
obstajajo še druge oblike diskriminacije 
kot so rasizem, abilizem (diskriminacija 
in predsodki do ljudi s posebnimi po-
trebami), homofobija. Intersekcionalni 
feminizem je gibanje za pridobitev os-
novnih pravic žensk, ki se obenem sooča-
jo tudi z drugimi oblikami diskriminacije 
in predsodki ter so zato prikrajšane za 
marsikatere pravice. Torej so belke, het-
eroseksualne in cisseksualne ženske bolj 
privilegirane kot katerakoli ženska, ki to 
ni. To je dejstvo in realno stanje, ki je 
razvidno tudi iz številnih statistik. Čemu 
torej taka ignoranca?

 Dejstvo je, da je osrednji namen 
intersekcijskega feminizma prikazati os-
novne zahteve feminizma v luči žensk, 

Tina Jančič
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ki niso belke, cisseksualne, heteroseksu-
alne ali telesno prizadete. Sam pojem 
intersekcionalizem pomeni prekrivan-
je elementov posameznikove identitete 
(npr. spol, rasa, narodnost, spolna us-
merjenost) oz. neločljivo povezanost teh 
identitet. Tako se posledično družbena 
neenakost lahko odraža pri eni osebi 
na več ravneh naenkrat; posamezne ob-
like diskriminacije ne delujejo neodvisno 
druga od druge. Intersekcionalizem torej 
preučuje povezanost več sistemov represije 
in diskriminacije in njihovo medsebojno 
delovanje.

 S tem, ko so ženske pripadnice 
nebelih ras, izvzete iz feminizma, to pos-
tane diskriminatorno gibanje. Glede na 
raziskave BLS (Bureau of Labor Statis-
tics) je leta 2013 bela ženska v povprečju 
zaslužila 79 % plače, ki jo je zasluži bel 
moški, medtem ko je črnka v Ameriki 
zaslužila le 64 % plače belega moškega1. 
V Veliki Britaniji pa je glede na statis-
tike Fawcett Society, ki so bile objavljene 
letos, razlika v plačilu za poln delovni 
čas povprečne črnke in belega Britanca 
19,6 %2. Te statistike veljajo za moške in 
ženske, ki imajo enake službe in enako 
izobrazbo.

Intersekcionalni feminizem po-
skuša doseči to, kar je sam cilj feminizma 
in še več; poskuša se boriti z dodatnimi 
diskriminacijami, kar pa niti ne bi sme-
la biti težava. Zagovornice t. i. »belega 
feminizma« pa so to izpostavile kot neko 
težavo, ker se feminizem kot celotno 
gibanje ne bi smelo deliti glede na raso, 
spolno usmerjenost in spolno identiteto; 
to bi naj namreč pomenilo delitev vseh 
žensk, ki bi po njihovo morale delovati 
skupaj kot celota.

Ker pa posebnega zagovarjanja 
pravic marginaliziranih skupin v belem 
feminizmu ne zasledimo, je bilo potreb-
no izpostaviti tudi problematike drugih 
oblik diskriminacij. S tem, ko podporniki 
belega feminizma nasprotujejo intersek-

cionalizmu, zavračajo zagovarjanje pravic 
drugih zatiranih skupin in kažejo svojo 
ignoranco. Dejstvo je, da je klasično fem-
inistično gibanje, ki se bori le proti teža-
vam, s katerimi se soočajo vse ženske, 
bolj izključujoče kot pa inkluzivno.

 Poleg tega bi morali kot posa-
mezniki delati na tem, da raziščemo 
razne družbene problematike, s katerimi 
sami sicer nismo neposredno povezani, pa 
vendar potrebujejo zagovorništvo. Pomen 
intersekcionalizma je med drugim v tem, 
da privilegirani ljudje ali ljudje, ki niso 
na udaru raznih predsodkov, diskrimi-
nacij in stigem, tudi sami prispevajo h 
gibanju. Tako, da o tovrstnih tematikah 
debatirajo z znanci, da kritizirajo ljudi, 
ki usmerjajo sovražni govor proti margin-
aliziranih skupinam, da se potrudijo ime-
ti široko perspektivo: da ne centralizirajo 
nekega splošnega gibanja in s tem zatrejo 
glasove vseh manjšin in zatiranih skupin.

 V osnovi je intersekcionalni fem-
inizem nadgradnja definicije splošne-
ga feminizma, sooča se z več oblikami 
kršitev človeških pravic kot pa splošni 
feminizem. Odločitev je na posamezniku, 
če je zagovornik človeških pravic ali ne.

[1] The Wage Gap, by Gender and Race (2017). 
[internet]. Infoplease. Dostopno na: https://www.
infoplease.com/us/wage-gap/wage-gap-gender-and-
race
 
[2] Many minority ethnic women ‘left behind’ by pay 
gap progress. [2017]. [internet]. The Fawcett Soci-
ety. Dostopno na: https://www.fawcettsociety.org.
uk/2017/03/many-minority-ethnic-women-left-be-
hind-pay-gap-progress/
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Izredno negativno in nevarno
za družbo

Tehnološki preboj dvajsetega stoletja in 
njegov neustavljivi pohod, ki se vleče še 
danes, je zaznamoval življenje mladih 
generacij s tem, ko je do nepojmljivih 
razsežnosti povečal nabor načinov za 
zapolnjevanje prostega časa. Čeprav se 
ne bi rad spuščal v kritiko posameznih 
pozitivnih in negativnih posledic takšne-
ga otroštva, je vseeno eden od njegovih 
bolj razvidnih vplivov velik upad moti-
vacije tudi za najpreprostejša vsakdanja 
opravila. Vsak trenutek namreč obstaja 
možnost, da se izgubiš v iskanju (ne)po-
trebnih informacij na spletu in posledič-
no odmisliš delo, ki bi ga trenutno moral 
opraviti. Še bolj pa se mi zdi zanimivo, na 
kakšne načine se poskuša z novodobnimi 
pristopi preko tehnologije nazaj pribori-
ti  motivacijo mladih generacij. Če bi jih 
poskušal zaobjeti s psihološkega vidika, 
se opirajo na skozi zgodovino dobro zna-
no metodo »korenčka-palice«, nagrade in 
kazni. Posameznik je, če upošteva dana 
navodila in opravi predstavljeno nalo-
go, nagrajen ter v nasprotnem primeru 
kaznovan, ko mu to ne uspe. Novodobni 
pristopi so na tej dokaj preprosti podlagi 
sestavili sistem nagrajevanja, v katerem 
je hkrati udeležena večja skupina v istem 
delu ali nalogi povezanih posameznikov, 
s poslovenjeno tujko imenovanem »ig-
rifikacija« (neuradno preveden termin iz 
angleške besede »gamification«). Izraz 
sam izhaja iz enega dandanes najbolj 
razširjenih načinov tehnološke zabave, 

to je igranja videoiger. Zaradi njihove 
interaktivnosti – igralec mora z danimi 
orodji premagovati ovire in v igri napre-
dovati sam – za razliko od ostalih medi-
jev zabave pridobijo mnogo večjo in dol-
gotrajnejšo pozornost udeleženca. Prav 
preko slednje želi ta nov sistem poveča-
ti produktivnost in učinkovitost posa-
meznika na raznih področjih vsakdanjega 
življenja (od službe in izobraževanja do 
hišnih opravil). Vendar pa se upravičeno 
postavi vprašanje, do kolikšne mere lahko 
prvotni namen dejavnosti še ostane ne-
spremenjen in kdaj notranje zadovoljstvo 
po doseženem cilju zamenja le zunanja 
nagrada.

 

Ideologija iger
 

V svojem bistvu igrifikacija znotraj in 
zunaj sveta iger deluje po podobnih me-
hanizmih, vendar ti v resničnem življenju 
tudi zaradi manjše implementacije teh-
nologije niso tako obsežni in dovršeni. 
Osnova za vpeljevanje takšnega sistema 
oziroma vsakršnih elementov igre v živl-
jenjske situacije je vmesnik, prek kat-
erega udeleženec razume način igranja. 
Bolj natančno bi ga lahko razdelil na 
spisek pravil za dosego zmage ali cilja, 
ki neposredno definira kriterije za us-
peh, in njegove subtilnejše dejavnike, ki 
z besednimi, vizualnimi ali zvočnimi ele-
menti ustvarjajo bolj poglobljeno igralno 

Nejc Hirci
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okolje. Zgornja primera pa predstavljata 
zgolj tisto stran vmesnika, ki predaja po-
trebni kontekst posamezniku, saj poleg 
zadnjega tudi sistem potrebuje določene, 
s sicer velikimi predpostavkami privzete 
podatke o igralcu. Ne glede na to, če bo 
na njihovi podlagi priredil njegovo igral-
no izkušnjo, mora pridobiti informacijo 
o njegovi uspešnosti, da se ohrani vero-
dostojnost nagrajevanja in kaznovanja. 
Med posameznimi sistemi sicer najdemo 
velike razlike v načinih implementacije 
igralnih elementov, vendar pa vsem os-
taja enako ideološko izhodišče. To je, da 
je za sistem izbran nabor vsakdanjih de-
javnosti mogoče razločiti na enoznačne 
zmage in poraze ter da bo uporabnik, 
dokler bo nagrada zmage upravičila zan-
jo potrebna sredstva, sledil in korektno 
opravljal zadane naloge. Tako ostane 
samo vprašanje, s kakšno igralno metodo 
bodo dejavnosti postale najbolj zabavne 
oziroma bo igralec najbolj motiviran, da 
jih opravi. Pri tem pa seveda ostaja tudi 
ne ravno utemeljeno prepričanje, da bo 
tako motiviran posameznik nujno postal 
bolj produktiven in učinkovit1.

 

Najbolj “čisti” primer igrifikacije
 

Kot preizkus te predpostavke sva s pri-
jateljem dva tedna uporabljala aplikacijo 
HabitRPG, ki velja za enega najbolje im-
plementiranih sistemov igrifikacije. Pred-
vsem naju je zanimalo, kakšne posledice 
bo imela uporaba aplikacije na najino ve-
denje in do kakšne mere bo njena metoda 
motivacije resnično uspešna. S slednjim 
mislim na višjo vsakodnevno produktiv-
nost, pri čemer ta ne bi zgolj pomenila 
hitrejšega, a bolj površnega izpolnjevanja 
nalog. Ko se prvič prijavimo v aplikacijo, 
nam sistem dodeli našo virtualno podobo 
in nam ponudi, da jo po želji spremeni-
mo ali poosebimo z danimi estetskimi 
dodatki. Nato si lahko postavimo prve 

izzive, ki so razdeljeni na naše dnevne 
aktivnosti, dolgotrajnejše »to-do« naloge 
in pozitivne ali negativne vedenjske na-
vade. Uporabnik z opravljanjem nalog 
pridobiva točke izkušenj, ki nadgrajuje-
jo stopnjo njegovega virtualnega jaza, in 
virtualno valuto, s katero si kupuje tako 
resnične (individualno izbrane) kot vir-
tualne nagrade (npr. igralni dodatki, ki 
spreminjajo virtualno podobo uporabni-
ka). V nasprotnem primeru, če igralec ni 
uspešen pri izvršitvi zadanih opravil ali 
prekorači rok za dolgotrajnejšo nalogo, 
je kaznovan z izgubo življenjskih točk. 
Na podlagi tega virtualnega jaza lahko 
iz svojih izkušenj in življenjskih točk ne-
prestano spremljamo svoj napredek, kar 
zagotavlja tudi večjo dolgotrajnost os-
novnega pristopa izziva in nagrade. Če 
se za trenutek vrnem k prejšnji teoretični 
razlagi igrifikacije, je prav ta virtualna 
podoba skupaj z življenjskimi točkami  
v HabitRPG-ju dober primer subtilnega 
ustvarjanja igralnega okolja, saj gre za el-
emente vzete neposredno iz računalniških 
iger. Iz želje po večji raznolikosti le-teh, 
pa so v aplikaciji na voljo tudi avanture 
(gre za iz videoiger vzeto nalogo, v kateri 
more igralec doseči določen cilj) namen-
jene skupini igralcev, s katerimi izpolnje-
vanje individualnih nalog hkrati pomeni 
tudi doseganje virtualnega cilja (npr. ubi-
janje pošasti), kar naj bi naredilo celoten 
koncept korenčka-palice bolj zabaven.

 

Ko nagrada razvrednoti nalogo …
 

V prvih dneh uporabe HabitRPG-ja sem 
nedvomno imel vsaj občutek, da sem za 
drugače dolgočasne dejavnosti bolj mo-
tiviran. Ne morem zanikati, da so vsi 
igralni elementi zaradi jasno vidnega 
napredka nadvse privlačni, saj opravl-
jenim nalogam pridajo večji pomen in 
posledično večje zadovoljstvo. Prav tako 
sem opazil, da sem z zasluženim “denar-
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jem” vedno več posegal tudi po virtual-
nih nagradah, čeprav za ceno resničnih. 
Slednje bi verjetno imelo manjši vpliv 
na uporabnika brez predhodnih izkušenj 
z videoigrami. Če bi moral govoriti o 
prednostih uporabe, se mi zdi, da sem na 
podlagi seznama težje pozabil na katero 
izmed nalog, a ta ni neposredno povezan 
z igrifikacijo opravil. Kot eno od glavnih 
opravil sem v aplikacijo dodal pisanje 

seminarske naloge pri filozofiji. Čeprav 
sem se na začetku res zagreto lotil pisan-
ja, je prvotno navdušenje po koncu prve-
ga tedna povsem upadlo. Vedno večjo 
pozornost sem posvečal izpolnjevanju 
kvote besed, saj sem si to izbral za glavni 
kriterij pri opravljanju dnevne naloge s 
seznama. Prav tu se mi zdi ena od velikih 
težav popolne igrifikacije vsakodnevne-
ga bivanja, saj velik del naših opravil 
težko enoznačno ocenimo kot opravljene. 
Primer tega je pisanje moje seminarske 
naloge, katerega kvaliteta je iz dneva 
v dan nihala, saj tega kriterija ni bilo 
mogoče kvantitativno zajeti v aplikaciji. 
Poleg tega je bila težavnost pisanja glede 
na vsebino vsak dan drugačna, kar bi 
pomenilo, da bi moral težavnost naloge 
na HabitRPG-ju temu primerno spremin-
jati. Motivacija se je deloma vrnila tudi 
z že prej omenjeno avanturo ali nalogo, v 
kateri sva s prijateljem sodelovala v boju 
z namišljeno pošastjo. Slednja je nam-
reč prinesla razvedritev od stalne rutine 
opravil in hkrati predstavljala tekmovan-
je, v katerem sva lahko primerjala, kdo 

je bolj uspešno opravil zadane naloge 
prejšnjega dne ter več doprinesel k najini 
skupni nalogi. Še bolj natančno se je moj 
prijatelj z aplikacijo lotil reševanja svo-
jih negativnih ali pozitivnih vedenjskih 
navad. Ker so bile te zelo preproste in 
skorajda trivialne (npr. vrtanje po nosu), 
so bili pozitivni učinki programa toliko 
bolj razvidni. Z novo dobljeno motivacijo 
je lahko precej bolj dosledno sledil ali se 

ogibal zastavljenim navadam, saj je bila 
pri teh vrednost in kvaliteta izvršitve 
povsem irelevantna. Za razliko od trivial-
nih navad, pa je igrifikacijo kompleksne-
jših nalog in vsakdana razumel kot prob-
lematično. Na koncu svojih ugotovitev 
je zapisal: »sicer učinkovito pomaga pri 
upravljanju s časom, premagovanju ru-
tine in spreminjanju navad, a zmanjšuje 
prostor za refleksijo. Zato je njen vpliv v 
svojem bistvu izredno negativen in neva-
ren za družbo.«

 
Nekritično programiranje vsakdana 

 
Iz najine dvotedenske izkušnje lahko iz-
peljem, da igrifikacija nedvomno deluje 
kot učinkovit sistem za dvig motivacije 
posameznika, vsaj pri najosnovnejših 
ciljih. Gledano iz vnaprej postavljenih 
ocenjevalnih kriterijev, bo posameznik 
v večji meri kot drugače opravil zadano 
nalogo. Kot pa sem že prej izpostavil, 
ti kriteriji stežka v celoti zajamejo bolj 
kompleksne naloge, zato bo v tem pogle-

Z igrifikacijo se ne le izgubi pomen kvalitete opravi-
la, ki presega že predvidene kriterije vrednotenja, 
temveč se razvrednoti tudi pomen opravila samega 

po sebi.
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du uporabnikova produktivnost (ne le v 
kvantiteti, temveč tudi kvaliteti izpoln-
jene naloge) stagnirala ali celo upadla. 
Tako bi takšen sistem, če sploh, lahko 
prakticirali zgolj na najbolj preprostih 
in najlažje ovrednotenih opravilih, kar 
v večini izključuje namene, za katere se 
danes uporablja. Tudi če odmislim nje-
no neposredno uporabno vrednost, je že 
ideja, da poskušamo neko kompleksno 
opravilo poenostaviti za namen ocenje-
vanja skrajno sporna. S tem se namreč ne 
le izgubi pomen njegove kvalitete, ki pre-
sega že predvidene kriterije vrednotenja, 
temveč se razvrednoti tudi pomen tega 
opravila samega po sebi. Še ena bistvena 
kritika takšnih sistemov pa izhaja tudi iz 
načina njihove implementacije. Na splet-
ni strani je HabitRPG predstavljen kot 
najbolj čista in dosledno izpeljana oblika 
igrifikacije. Že v osnovi se od večine preo-
stalih sistemov razlikuje v tem, da poda-
ja uporabniku vso svobodo, da si dane 
okvirje ocenjevanja (izzivov in nagrad) 
priredi po lastnih željah ter jih po svoji 
izbiri povsem opusti. Ker pa se ta poskus 
novodobnega motiviranja prej izpeljuje 
v okolju, kjer udeleženec ni hkrati tudi 
organizator sistema (v šolstvu, podjetjih 
in marketingu), lahko to hitro pripelje 
do najrazličnejših zlorab. Ker igrifikacija 
že sama po sebi ne predvideva še kako 
potrebne refleksije pri opravljanju nalog, 
se ta v prej omenjenih zaprtih sistemih 
še bolj izgubi. Kolikor je že sama ideja, 
da si poskušamo naše življenje preured-
iti po sistemu programa, sporna, je že 
možnost njene uporabe v okoljih, ki že 
tako ne podpirajo svobode razmišljanja, 
grozljiva.

 
 

[1] Kopeć, Jarosław (2015). [internet]. Let’s put pro-
grams in our minds. The ideology of gamification. 
Case study of HabitRPG. The Faculty of “Artes 
Liberales”, Warsaw. Dostopno na: http://gamifi-
cation.al.uw.edu.pl/files/Gamification-Critical-Ap-
proaches.pdf), str. 10-14
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Med 49-letno diktaturo Fidela Castra je 
kubanski zakon ljudstvu omejeval svo-
bodo izražanja, združevanja, zbiranja in 
gibanja. Mogoče nas dejstvo, da so bile te 
prepovedi nekoč prisotne v državi, ki nam 
ni pretirano blizu, ne gane. Ampak že mi-
sel na to, da je Kuba, država iz katere pri-
haja »gospod Svetovni«, »Pitbull«, kraj, 
kjer se te stvari še vedno dogajajo, nas 
zbliža z realizacijo tega, kako kritično je 
stanje. Nam samoumevne pravice so njim 
privilegiji, ki si jih ne morejo privoščiti. 
Kubanska vlada je pod Fidelom Castrom 
zavračala kubansko organizacijo člove-
kovih pravic, alternativne politične stran-
ke in samostojne delovne enote.

 Cenzura tiska je bila, in še ved-
no je, eden najbolj aktualnih in ključnih 
problemov na Kubi. To nas popelje k še 
najbolj zastrahujočemu dejstvu, ki teži 
Kubance. Diskurza o človekovih pravicah 
skoraj ni, večina kritik in nasprotovanj 
vladi, tudi če so izvedena neškodljivo in 
so legalna, je zatrtih. Kritiki in intelektu-
alci so množično zaprti, a v zadnjem letu 
so manj pogoste dolgotrajne zaporne ka-
zni med vplivnimi posamezniki, zato pa 
bolj redna kratkotrajna arbitrarna zaprt-
ja med večjo množico kritikov družbe, kot 
na primer novinarji. Količine zapornikov, 
ki jim je skupno nekršenje zakona, so 
zaradi svoje množičnosti dobili ime »pris-
oners of coscience« oz. zaporniki vesti. 
Pod njih spadajo tudi vsi zaporniki, ki 
so na tem mestu zaradi svojega verske-

Cuba Libre, ampak 
kje so pravice?

Lucija Ostan Vejrup
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ga in političnega prepričanja, spola ali 
rase. Le peščica neodvisnih novinarjev 
in blogerjev je prostih in imajo možnost 
pisanja člankov ter tvitanja. A tudi do 
spletnih strani, ki redno objavljajo in so 
aktivne, ima redkokdo dostop, saj ga ru-
tinsko blokira kubanska vlada. Dostop 
do ineterneta ni samo omejen, temveč 
tudi izjemno drag. Dva dolarja za uro 
WiFi-ja je cena, ki si jo v državi, kjer je 
povprečen mesečni dohodek 25 dolarjev, 
lahko privoščijo le redki.

 The Cuban Commission for Hu-
man Rights and National Reconciliation 
je samostojna organizacija, ki se bori za 
človekove pravice, a ker je vlada noče 
avtorizirati, tako kot tudi mnoge druge 
podobne organizacije, deluje nezakonito. 
Prejšnje leto je bilo med januarjem in 
avgustom arbitrarno zapisanih kar 7900 
članov te organizacije.

 Mnogo opozicijskih gibanj in 
skupin, ki se zavzemajo za človekove 
pravice je bilo oblikovanih kot odgovor 
na grozovito tretiranje ljudstva. Ladies 
in white je opozicijsko gibanje, ki so ga 
ustanovile žene in ženske družinske član-
ice zaprtih disidentov. Znane so po svojih 
pacifističnih protestih, kjer hodijo na-
okoli v belem, tako pri maši, kot tudi po 
ulicah mest.

 Drugi načini represije vlade nad 
svobodnim kritičnim ljudstvom so prete-
panja, javna ponižanja in hitre odpus-
titve delavcev brez legitimnih razlogov.

 Pred letom 1980 so se v Kubi 
začeli pojavljati še bolj brutalni načini 
obravnavanja z »nasprotniki ljudstva«, 
domnevno je vlada začela politično zlora-
bljati psihiatrijo. Americas Watch in Am-
nesty International sta objavili poročila, 
ki so namigovala na primere morebitne 
neupravičene hospitalizacije in slabega 
ravnanja s političnimi zaporniki. Poročila 
pričajo tudi o elektrokonvulzivnih tera-
pijah na psihiatričnih oddelkih, upora-
bljenih na vladi nasprotujoči zapornikih 

brez mišične relaksacije ali anestezije.
 Castrov režim je slovel po ome-

jevanju človekovih pravic na nekaterih 
področjih. Tudi množični pokoli, še pose-
bej v času šestdesetih in sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja ne kažejo ravno na 
primer države, ki je naklonjena pravicam 
ljudstva. A čeprav zdaj vidimo Kubo 
v tej luči, je bilo mnenje neskromnega 
dela ljudstva ravno nasprotno. V večini 
se niso slepili pred Castrovo represijo, a 
se zavedajo, da so jim bile, ravno zara-
di njega, omogočene nekatere stvari, ki 
jih brez strogega komunizma ne bi bili 
deležni. Brez revolucije leta 1959 in Cas-
trove zmage, ki je onemogočila razvoj 
suverene, demokratične države, tudi na-
predki, ki so se nato zgodili, ne bi bili 
mogoči. Tako v zdravstvu, kot tudi šol-
stvu so se zgodile reforme, brez katerih 
Kuba ne bi bila država, kakršna je danes. 
Ljudje so dobili možnost izobrazbe, la-
hko so bili operirani in se zaradi tega 
niso hudo zadolžili, omogočeno jim je 
bilo zdravljenje in zagotovljen varen po-
rod. Lahko rečemo, da je kubanski način 
razmišljanja o človekovih pravicah zas-
novan po modelu tretjega sveta. Seveda 
ravno zaradi tega ne moremo reči, da so 
njihovi standardi sprejemljivi. A Castro 
je bil vseeno zmožen doseči minimalni 
standard človekovih pravic in ga do neke 
mere obdržati, kar je več kot bi lahko 
rekli za večino držav tretjega sveta. A po-
trebno je opozoriti, da so bili časi, ko so 
bile, zaradi državno-ekonomskih razlogov 
in politične represije, človekove pravice 
kritično omejene. Brezposelnost in lakota 
sta, po izgubi Sovjetske zveze kot gospo-
darske in ekonomske zaveznice, narasli do 
te mere, da so se ljudje namerno okužili, 
le da bi si zagotovili mesto v bolnišnicah, 
ki so še vedno delovale. Obstajajo tudi 
pretresljivi primeri namerne okužbe z 
aidsom, kar je naraslo v množično giban-
je, še posebej med rokerji in hipiji. 

 Fidel Castro že leta ni deloval kot 
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vodja Kube, zaradi bolezni in nezmožnos-
ti izpolnjevnja dolžnosti vodje je vodstvo 
Kube predal v roke svojega brata Raú-
la Castra. Castrova smrt je na ta način 
pomenila simboličen konec politično in 
revolucionarno zaznamovanega obdobja, 
bolj kot konec načina ureditve države in 
konec človekovih pravic, kot smo jih bili 
vajeni do zdaj. Ker se ideologiji bratov 
Castro ne razlikujeta drastično, se tudi 
način vodenja ne bo preveč spremenil. 

Hkrati pa je tudi Raúl že v svojih osem-
desetih, tako da morda vseeno lahko v 
prihodnosti pričakujemo spremembe. Po 
eni strani je to zelo tragična resnica, po 
drugi pa je naše znanje o Kubi in njeni 
notranji politiki tako minimalno, da je o 
tem težko soditi. Edino v kar smo lahko 
prepričani je, kako zadovoljni smo lahko s 
»svobodo«, ki nam je bila podana. 
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Na naslednjem ovinku desno

Begunska kriza, naraščajoče razlike 
med prebivalci, »nejasna prihodnost« 
Evropske unije in porast nacionalizma. 
Vse to so razlogi za vzpon desničarkih 
strank v evropskih državah1. Populistični 
voditelji in neofašistične stranke dobivajo 
vse več podpore, število glasov narašča, 
mi pa se sprašujemo: »Ali Evropa zavija 
desno?«

 Svet, kjer se število prihajajočih 
migrantov, za katere večina držav nima 
zadostnih finančnih sredstev, veča; kjer 
je zmaga Brexita na referendumu zadala 
hud udarec stabilnosti evropske skupnos-
ti; kjer se narodna pripadnosti državljan-
ov ponovno postavlja v ospredje, z njo pa 
se širi tudi nacionalizem. V takšnih oko-
liščinah se je potrebno vprašati, ali bodo 
države res prevzele »desničarsko ideologi-
jo« in ponovile zgodovino po manj kot 
sto letih.

 Leta 1919 se je v Italiji prvič po-
javil fašizem. Ne kot stranka, ampak le 
gibanje, ki je obljubljalo obnovo Rims-
kega imperija, združenost italijanskega 
naroda in močnejšo Italijo. Leta 1922 se 
je njihov voditelj Benito Mussolini povz-
pel in osvojil mesto premierja, kar je Ital-
ijo zaznamovalo za naslednjih 21 let. Leta 
1933 je Hitler postal nemški kancler in 
začel oblikovati nacistično Nemčijo. Obe-
ma je bil skupen nacionalizem in občutek 
superiornosti njunega naroda nad dru-
gimi državami ter militarizem, ki je terjal 
velike dolgove med drugo svetovno vojno. 

Pogoji, potrebni za razvoj takšnih vlad, 
so nam danes očitno jasni, ne zavedamo 
pa se, da se Evropa vedno bolj bliža svoji 
predhodni obliki iz začetka 20. stoletja.

 Dandanes je vse več držav v Ev-
ropi priča vzponu desničarskih vlad, ki 
ugašajo ogenj medsebojnega sodelovanja 
in povezovanja med državami ter stremi-
jo k čim večji izolaciji. Razlogov za to je 
lahko več, eden najbolj vplivnih pa je najbrž 
migrantska kriza. Leta 2015 je v Evro-
po prispelo vsaj 550 000 migrantov, ki 
iščejo domove, finančna sredstva in boljše 
življenje. Izračuni za leto 2015 v Nemčiji 
pravijo, da bi za skrb za migrante Nemči-
ja morala porabiti 21,5 milijard dolarjev, 
kar je ogromna količina denarja. Pre-
bivalstvo skrbi, da bo denar zapravljen 
za migrantsko krizo za vedno izgubljen. 
Zaradi tega je vse več tudi ksenofobije, 
desničarske stranke pa jo spretno izra-
bljajo za večanje podpore med prebival-
ci, ki jih v drugačnih okoliščinah mogoče 
ne bi podprli. Njihova sporočila o praz-
nenju državnih blagajn, ki jih povzročajo 
migracije, so preslepila volivce, ki na vo-
lilnih lističih množično obkrožajo imena 
desničarev2.

 V Avstriji je desničarska stran-
ka FPÖ (Freedom Party of Austria) na 
volitvah leta 2016 dobila 35,1 % glasov, 
medtem ko je leta 2013 dobila 20,5 %, 
kar kaže na ogromno povečanje glasov 
v zadnjih treh letih. Norbert Hofer in 
njegova antiimigracijska ter nacionalis-

Isabella Menart
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tična politika postajata vse bolj popular-
na med avstrijskim prebivalstvom. Treba 
je povedati, da FPÖ še vedno ni popolno-
ma prepričala dunajskega prebivalstva in 
je bolj uspešna na lokalnih volitvah, kar 
je razumljivo, saj za politično »ekstrem-
istične« stranke ponavadi volijo ljudje z 
nižjim življenjskim standardom, kar pa 
ne velja za Dunaj. Vseeno pa je večina 
prebivalstva nezadovljna z ekonomskim 
stanjem in hočejo izboljšave, ki jih vidijo 
le pri FPÖ-ju.

 Na Poljskem je s svojo stran-
ko PiS (Law and Justice) Jaroslaw 
Kaczynski na parlamentarnih volitvah 
leta 2015 zmagal z 39 % glasov. Rezu-
ltat je omejevanje javnih združevanj in 
protestov, večji nadzor vlade nad mediji 
in vse manjša neodvisnost pravosodnega 
sistema. Stranka dobiva podporo zaradi 
nestabilne ekonomije in nezadovoljstva 
poljskega naroda, ki se vleče že od konca 
druge svetovne vojne. Narod je sit praz-
nih obljub demokratičnih in liberalnih 
strank ter se zateka k vse bolj ekstremis-
tičnim strankam, katerih ideje pa koristi-
jo le peščici prebivalcev in ne poskušajo 
reševati hudih težav s katerimi se danes 
sooča Poljska in druge evropske države. 
Na to kaže vzpon desničarstva tudi v 
drugih vzhodnoevropskih državah, kot je 
na primer Madžarska.

 Najbrž največjo skrb evropskemu 
duhu in tudi obstoju Evrope same pa 
predstavlja Marine Le Pen, samookli-
cana »Madame Frexit«3. Z izrazito anti-
evropsko politiko ogroža celoten projekt 
Evropske unije. Kar preseneča je, da se 
je tako močna oblika desničarstva po-
javila v Franciji, ki ima poleg Nemčije 
danes v Evropi vodilno vlogo in je bila 
vedno podpornica njene ideje. Prav zara-
di tega Narodna fronta v Franciji pred-
stavlja grožnjo evropskim državam, ki so 
ekonomsko vse bolj odvisne od vodilnih 
držav, med katerimi je tudi Francija. 
Kakor preseneča, da se je desničarstvo 

tako močno prijelo prav v Franciji, tudi 
ni bilo pričakovano, da se bo razvilo na 
Nizozemskem. Desničarski politik, a na 
prvem mestu ozkogledi ksenofob, Geert 
Wilders je s svojo stranko PVV (Party 
for Freedom) dobival veliko podporo, ki 
je leta 2012 segla do 12,3 %. Stvari pa le 
niso tako temačne, kot se zdijo, saj je na 
volitvah 15. 3. 2017 PVV dobila le 13,1 % 
glasov, kar je za Geerta Wildersa pome-
nilo veliko razočaranje4.

 

 
[1] Aisch, Gegor, Pearce, Adam and Rousseau Bry-
ant (2017). [internet]. How Far Is Europe Swinging 
to the RIght? The New York Times. Dostpno na: 
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html?_r=0
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26 27

Rat i art

Tekom zgodovine nekatere dogodke zane-
marimo ali pa jih pozabimo, ker o njih 
ne želimo govoriti. Takšna tabu tema je 
v političnem prostoru nekdanje Jugo-
slavije balkanska vojna, ki je divjala ob 
razpadu nekdanje republike. Po dvajsetih 
letih tišine pa se je končno tudi pri nas 
spregovorilo o tisočih beguncih, o geno-
cidu, ki so ga izvajali srbski nacionalis-
ti, bombardiranjih kulturnih spomenikov 
in posledicah, ki jih je pustila balkanska 

vojna.
 V Jugoslaviji je bilo dolgo časa 

nerazrešeno nacionalno vprašanje. Zno-
traj ene države je živelo več narodov in 
dokler je Tito še živel, je skupna država 
večini ljudi ustrezala, po njegovi smr-
ti pa je želja po avtonomiji nadvladala 
ideji bratstva in edinosti. Za razrešitev 
tega problema so se oblasti še bolj trudile 
uveljaviti jugoslovansko narodno iden-
titeto, o kateri se je sicer govorilo že pod 

Tina Tomšič
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Titom. Tako so poskušale rešiti jugoslo-
vansko narodno vprašanje, a je bil ta po-
skus večinoma neuspešen. Vsak narod je 
imel v tej državi, ki je ostala brez »ve-
likega diktatorja«, svoje interese, vendar 
so bili interesi Srbov še najbolj nevarni. 
Slobodan Milošević je na svoji poti do 
oblasti večkrat izrazil željo po Veliki Sr-
biji: vsa ozemlja, na katerih so živeli Srbi 
bi morala pripadati Srbom. Milošević je 
začel dobivati ogromno podpore, kar je 
razvidno iz obiskanosti njegovih »mit-
ingov resnice« najbolj znana je prosla-
va ob 600 letnici boja Srbov s Turki na 
Kosovskem polju, kjer se je zbralo prib-
ližno dva milijona ljudi. Kasneje so se po 
njihovi želji delitve ozemlja na območju 
Bosne in Herzegovine zgledovali tudi Hr-
vati, ti interesi pa so bili kasneje gonilo 
pobojev na Balkanu. V bitkah, ki so se 

odvile na območju Bosne in Herzegovine 
je bil s strani Hrvatov najbolj prizadet 
Mostar, saj je bil osrednje mesto spopa-
dov, s srbske pa Sarajevo, ki je bilo oble-
gano štiri leta.

 Pri nas je osamosvojitev potekala 
bolj mirno, saj Slovenci nismo imeli tako 
izrazite želje po zemlji kot Srbi. Pa tudi 
Srbi niso imeli konkretnega razloga, da bi 
lahko napadli Slovenijo, saj pri nas ni bilo 
večje srbske etnične manjšine. V Bosni in 
Hercegovini, kjer srbska etnična manjši-
na predstavlja približno 30 % prebivalst-
va, Srbi še danes težijo k osamosvojitvi 
kot Republika Srpska, pa čeprav se je vo-
jna že davno končala. Konec vojne sicer 
ne pomeni konec konfliktov, ki v Bosni in 
Hercegovini še zdaleč niso razrešeni.

 Naš boj za obstanek in samostoj-
no državo je bil dokaj preprost. Z rekord-
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no večino na referendumu smo sklenili, 
da se želimo osamosvojiti in se po pol 
leta birokratskih postopkov tudi dokonč-
no odcepili. Seveda je osamosvojitev po-
spremila tudi manjša vojna, vendar ta ni 
primerljiva z ostalimi, ki so se v devet-
desetih dogajale na območju nekdanje 
Jugoslavije. V vseh nekdanjih republikah 
so bile težnje po osamosvojitvi, mi smo 
se zgolj prvi izvlekli iz te »breztitovske« 
zmede. In ker smo bili prvi, nas vse ostalo 
ni več zanimalo. Za nas je bilo to to, iz 
golega usmiljenja smo pač sprejeli tistih 
nekaj »čefurjev«, ostalo pa je utonilo v 
pozabo.

 Pozabili smo na bombardiran 
biser Jadrana Dubrovnik, pozabili smo 
na napadena hrvaška mesta, pozabili smo 
na obkoljeno Sarajevo, pozabili smo na 
genocide, storjene na območjih, ki naj bi 
bila srbska, ker je tam živelo nekaj Sr-
bov, pozabili smo na srbske begunce, ki 
še danes zaradi nacionalnih prepričanj ne 
morajo živeti na hrvaških ozemljih, kjer 
so živeli več kot petsto let. V Sloveniji 
smo pozabili, da smo bili del države, ki je 
razpadla na najokrutnejši možen način, 
še ZSSR je razpadla bolj mirno. Do raz-
pada ni prišlo zaradi upora proti sistemu 
(ta je propadel s smrtjo vodje); do raz-
pada je prišlo zaradi različnih interesov 
narodov na območju Jugoslavije. Mi očit-
no nismo imeli veliko narodnih interesov 
po ozemlju, pa tudi ostalih slovenska 
zemlja, razen kot ozemlje Jugoslavije in 
ne katere druge republike, ni zanimala, 
tako smo se zlahka izvlekli. Nenazadnje 
je naša osamosvojitvena vojna trajala le 
10 dni in terjala približno 50 žrtev na 
obeh straneh, kar je manj kot desetina 
civilnih žrtev v Bosni in Hercegovini, na 
Hrvaškem in v Kosovu.

 Balkanska vojna je zaznamov-
ala celoten prostor, vendar očitno smo 
se v Sloveniji njenemu vplivu izognili. 
Nacionalistično vprašanje pri nas nikoli 
ni bilo problem, ker se že kot homogen 

narod ne moremo za nič (razen samos-
tojnosti) odločiti sami. Pri nas balkans-
ka vojna (na srečo) nima pomembne 
vloge pri političnem odločanju, jo ima 
pa zato sama slovenska razdvojenost, 
kar je morda še hujše, saj se kot narod 
nismo zmožni strinjati, kaj šele, da bi se 
o čem resnem (kar ni teran ali kranjs-
ka klobasa) pogovarjali z našimi sosedi. 
Razdvojenost, ki je v slovenskem politič-
nem prostoru prisotna že skoraj 150 let, 
je tista, ki nam omogoča brezobzirno ig-
noranco do dogodkov, ki se dotikajo vseh 
republik nekdanje Jugoslavije, države, 
katere del smo bili tudi mi.

 Ko govorimo o vojni pa ne sme-
mo misliti samo na vojaške »dosežke«, 
vojne zločine, število žrtev in čas boje-
vanja; pomisliti moramo tudi na pos-
ledice, ki jih je vojna pustila na ljudeh 
med in po vojni. Ta vtis je zelo dobro 
razviden v vizualni umetnosti, ki je nas-
tajala v tem obdobju. Med vojno so nas-
tajale predvsem provokativne grafike, ki 
so opozarjale na problematiko spopadov 
pravzaprav je šlo za vojno med sosedi, 
ki so bili še prejšnji dan v prijateljskih 
odnosih. Med to vojno se je na Balka-
nu razvila tudi aktivistična umetnost, v 
razcvetu pa so bile tudi nekatere avant-
gardne skupine (v Sarajevu je to skupi-
na grafičnih umetnikov TRIO, katerega 
del je bila tudi Šejla Kamerič, pri nas pa 
NSK). Medvojno ustvarjanje in kulturno 
delovanje je ljudem predvsem predstavl-
jalo umik pred grozotami vsakdana. To 
kaže tudi veliko umetniških projektov, 
ki so nastali v času obleganega Sarajeva 
(snemanje filmov, različne grafike, prired-
ba musicala Hair, koncerti klasične glas-
be, …). Po vojni umetnost kaže globoko 
razočaranost ljudi, zgroženost, da se je 
vojna sploh zgodila, da je prišlo do spo-
padov med ljudmi, ki so si nedavno delili 
državo. Območje je ostalo pusto, države 
so bankrotirale in svet si je ustvaril vrsto 
stereotipov, s katerimi so lahko označevali 
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Balkan. Umetniki so predvsem opozarjali 
na bizarnost vojne v razvitih mestih kot 
sta Zagreb in Sarajevo, ta pa je popačila 
sliko idiličnih prestolnic v razcvetu.

 Odziv umetnikov na določen do-
godek, ki se je zgodil, nam v večini prim-
erov sporoči več, kot bi nam lahko kateri 
koli medij ali zgodovinsko dejstvo. To, kar 
umetniki občutijo tekom nekega kriznega 
obdobja in kasneje (ali med njim) iz-
razijo skozi svojo umetnost, pove veliko 
o duševnem stanju družbe in zgodovin-
skem kontekstu, v katerega je umetnik 
postavljen. Umetnik postavi ogledalo 
trenutni družbi v kateri živi, svojo podo-
bo pa projicira v njeno zrcalno sliko. 
Tu govorimo o delih Šejle Kamerič, ki v 
svojem delu Bosnian girl uporabi svojo 
sliko za prikaz in ovržbo stereotipov, ki 
so posledica povojnega opustošenja, de-
lih Vladimirja Miladinovića, ki uporablja 
uradne dokumente in časopisne strani, 

ki govori o dogajanju na Balkanu, ki ga 
je doživljal tudi sam, o umetniškem pro-
jektu Raše Todosijevića Was ist Kunst, 
kjer svoja vojna doživljanja prenaša v 
performativno umetnost in o umetnos-
ti Mladena Stilinovića, ki podobno kot 
Šejla Kamerić uporablja svojo podobo 
in osebne predmete za postavitev umet-
niškega dela. Umetnost, ki je nastala v 
povojnem obdobju je zelo osebna, umet-
niki jo izrabljajo za prikaz svojih čustev. 
Po balkanski vojni so na površje privrela 
vsa čustva, ki so jih mnogi skrivali. Za 
ponosom nad lastno, svobodno državo se 
je skrivala sramota »bratomorske« vojne, 
puščavska pokrajina polna min in ruševin 
je ljudi spremljala v vsakdanu. Svet se je 
norčeval iz revščine, ki naj bi jo čutili na 
Balkanu, pa čeprav so se države že skoraj 
postavile na noge. Bolečina ob tej vojni je 
bila neizmerna; še danes jo čutijo tisoči, 
nas pa na to lahko spomnijo tisoči belih 
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bašlukov v Bosni, sledi strelov na stav-
bah v Liki in območja, kjer je prepoveda-
no hoditi zaradi nevarnosti min.

 Za nas balkanska vojna ni pome-
nila tisoče mrtvih v prestolnici. Pri nas 
vojna ni pomenila genocida zaradi nacio-
nalističnih želj po ozemlju. Pri nas je voj-
na pomenila le prvi večji naval beguncev. 
Tudi zdaj imamo nekaj beguncev, vendar 
se zdi, da smo za tiste v devetdesetih, 
poskrbeli bolje. Poznali smo njihov jezik, 
poznali smo njihovo kulturo, njihova 
tragedija se je dogajala bližje nam, zato 
smo jih lažje razumeli. Seveda se jih je 
vseeno prijelo ime »čefurji« prišlo je tudi 
do družbene stratifikacije in vzpostavitve 
»čefurske« subkulture, v tistem momen-
tu se je o njih tudi nehalo razmišljati kot 
o žrtvah vojne. Nekaj jih je po vojni odš-
lo nazaj, nekaj jih je ostalo, očitno nam 
je vseeno, beseda »čefur« pa se je ohra-
nila, kljub temu, da smo na vojno zaradi 

katere je bila ta beseda sploh potrebna, 
nekako pozabili. Izgleda, da je edini, ki si 
je do sedaj o tej temi upal pisati Goran 
Vojnović, vendar se glave akademikov 
počasi odpirajo tudi tej temi. Očitno 
smo potrebovali le nekaj distance in vz-
postavitev dejstva, da Slovenci nismo 
imeli opravka s to vojno. 
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Ne bi prestregel krogle za Sirijo

2015 je bilo za mnoge leto odprtja oči 
in soočenja z vprašanji, ki se jih, če bi 
imeli izbiro, verjetno ne bi lotevali. Z 
množičnim prihodom imigrantov se je 
vsak lahko vprašal vrsto vprašanj, ki izvi-
rajo iz podobnega temeljnega vprašanja: 
»Ali bi žrtvoval svoj čas in lastnino za 
tujce zgolj zato, ker so ljudje, ker se jim 
godi slabo?« Temeljno vprašanje torej, ki 
pa je v veliki meri ostalo neodgovorjeno.

Vprašanje se sprva sliši 
samoumevno; če bi namreč na ulici nare-
dili anketo, v kateri bi ljudem postavili 
enako ali podobno vprašanje, bi večina 
verjetno odgovorila pritrdilno. Pa vendar 
se zbrano število dobrohotnih odgovorov 
ne bi niti približno ujemalo z udeležbo na 
številnih protestih, shodih in dobrodelnih 
akcijah, ki so se dogajale, ko je bila be-
gunska kriza najbolj aktualna.

Slovenija, sodeč po številu 
udeležencev na shodih v Ljubljani (npr.: 
Svečava spoštovanja za begunce), kjer je 
bilo udeležencev le peščica, za razliko od 
nekaterih zahodnih držav, kjer se je na 
podobnih akcijah zbralo od 30 do 90 tisoč 
ljudi, (London, Kopenhagn) in od ostalih 
balkanskih in vzhodnoevropskih držav, 
kjer so se dogajali množični protesti proti 
sprejemanju beguncev, leži v nevtralnos-
ti. Ljudje se v večjih številih ne zbirajo v 
znaku protesta proti sprejemu beguncev, 
še manj pa se aktivirajo za pomoč le-tem. 
Vsak si seveda lahko o prej omenjenih 
številih misli kar hoče, kljub vsemu pa 

je težko spregledati ironijo v pasivnosti 
Slovencev, enega mnogih narodov, ki je 
geografsko postavljen na pot, ki jo je, 
samo od 16. oktobra do 31. decembra 
predlani, prečkalo 378 604 ljudi.

Pasivnost množice ni nov ali 
nepojasnljiv fenomen. Vedno je obstajal 
tako sloj politično aktivnih ljudi, ki se 
je polariziral z zelo jasno in javno opre-
delitvijo svojega političnega prepričanja, 
kot tudi sloj politično pasivnih, ki so 
se od političnih vprašanj, vsaj v javno-
sti, odmaknili. Zanimivost pri moder-
nem socialnem aktivizmu, prisotnem v 
polemikah, kakršna je begunska kriza, 
je razlika med statusom pridobljenim s 
politično aktivnostjo in dejansko politič-
no aktivnostjo. Problem tvori začaran 
krog. Mnenje javnosti o problemu je 
megleno zaradi pomanjkanja odprtih de-
bat in javnega izražanja opredeljenosti. 
Odsotnost le-tega pa je posledica posa-
meznikove negotovosti o lastnem mnen-
ju v primerjavi z družbeno zastavljenim 
moralnim kodeksom. K mešanici zmede 
lahko dodamo še pomanjkanje verodos-
tojnosti dejstev, ki se jih omenja v red-
kih pogovorih o tematikah, in aktualno 
globalno problematiko ideje resnice kot 
koncepta nasploh. Vsi našteti dejavni-
ki tvorijo prostor, kjer večina politično 
neizobraženih in neizkušenih državljanov 
svoje politične poglede težko izrazi skozi 
lasten laičen pogled. Posameznikove po-
glede pa, ne glede na politično opredel-

Tschimy Obenga
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jenost, narekuje politična korektnost. 
Skratka, najpomembnejši sloj v debati, 
sloj laičnih opazovalcev, ki bi moral brez 
političnega znanja in vpliva instinktivno 
delovati kot moralni kompas, je tiho.

Posledice podobnega problema 
lahko vidimo v enem najbolj aktualnih 
primerov moralne anomalije, Združenih 
državah Amerike. Eden najboljših prim-
erov držav, kateremu je do pred krat-
kim vladalo zanikanje laičnega izražanja 
političnih mnenj.

Večleten odvzem legitimnosti 
javnemu, politično nekorektnemu iz-
ražanju so v Združenih državah povz-
ročile obsodbe s strani skoraj fanatično 
politično korektne levice. Med ljudmi je 
zaradi posledične stigmatizacije laičnega 
izražanja nastalo tiho nesoglasje. Ne-
soglasje med navidezno združeno ide-
ologijo korektnosti ameriškega ljudstva 
in skrito, vendar, sodeč po rezultatih 
volitev, zelo resnično polarnostjo ide-
ologij. Prikrito polarnost je razkrinkal 
senzacionalistični republikanc Donald 
Trump, ki je ponovno odprl prostor za 
izražanje nekorektnega, skrajno desnega 
laičnega mnenja. Skoraj ironično je isto 
ljudstvo komaj tri leta nazaj, z vzkliki 
»Yes, we can,« slavilo drugi mandat svo-
jega prvega črnskega predsednika, Barac-
ka Obame znak progresivne politike in 
združenosti naroda pod idejo boja proti 
diskriminaciji.

Trumpovo predsednikovanje je 
povzročilo premik javnega mnenja in z 
njim politične moči iz leve strani na des-
no. To je omogočila navidezno nenadna 
podpora množice, katere bolj radikalne 
ideje je levica prej obravnavala kot 
nepomembne in nelegitimne. Po dobi za-
tišja pa so dobile političnega predstavni-
ka, ki jih je ponovno legitimiral in tako 
postal en najbolj razvpitih primerov pos-
ledic odvzema legitimnosti pogovorom in 
mnenjem, ki jih je narod zaradi stigme 
in vse bolj prisotne politične korektnosti 

raje pozabil, kakor razrešil.
Leta 2016 smo bili lahko v Združe-

nem kraljestvu priča podobnemu nenad-
nemu razkolu javnega mnenja, ki je nastal 
iz podobnih razlogov. 23. junija je 51,9 % 
udeležencev na referendumu glasovalo za 
izstop Velike Britanije iz Evropske uni-
je. Kakor zmaga republikanske stranke v 
Združenih državah Amerike, tudi referen-
dum Velike Britanije o obstanku države v 
Evropski uniji leta 2016 ni bil prvi svoje 
vrste, niti, sam po sebi, ni prišel iznena-
da. Prvi referendum podobne vrste se je 
namreč zgodil leta 1975, takrat je javnost 
(s 17,2 % prednostjo) glasovala naj Ve-
lika Britanija v Evropi ostane. Svetovno 
politično stanje leta 1975 ni bilo ravno 
spokojno, vsekakor pa je bilo bolj stabil-
no kakor stanje leta 2016 in temu ustrez-
no tudi rezultati referenduma leta 1975 in  
leta 2016 niso presenetljivi. Večina leta 
1975 ni iskala, še manj pa pričakovala 
radikalne spremembe v politiki, česar pa 
ne moremo reči za leto 2016. Kljub temu 
je zmaga strani, ki je podpirala izhod iz 
Evropske unije iz stališča laičnega opa-
zovalca prišla relativno iznenada. Tako v 
primeru referenduma, kot tudi v primeru 
Trumpove zmage, si sredinsko-levičarski 
volivci, manj politično aktivni in laični 
opazovalci političnega spektra, niso mog-
li, skoraj niso hoteli predstavljati zmage 
desnice. Kampanje desnice niso smatrali 
kot nič novega; sedaj glasnejšega izbru-
ha laičnih mnenj desnih podpornikov pa 
niso dojemali kot legitimnega. Na lepem 
je, med vsemi, ki prej niso dovolj aktivno 
spremljali in sodelovali v političnem pro-
cesu izbora predsednika, nastala zmeda. 
Relativno širok spekter političnih mnenj 
se je reduciral na laike, ki prej politične-
ga stanja niso spremljali, vendar se z 
njim sedaj ne strinjajo, ter njim polarne 
državljane, ki se, tudi z danšnjim, bolj 
radikalnim stanjem strinjajo. Vendar 
pred političnim nastopom osebnosti, kot 
sta Trump in bivša francoska kandidatka 
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za predsednico Marie Le Pen, niso imeli 
dovolj legitimne politične platforme, da 
bi mnenja izrazili in jih predstavili kot 
vredna razmisleka.

Vendar, kaj vse to pomeni v 
pogovoru o begunski krizi? Mar obstajajo 
paralele med prej omenjenimi spremem-
bami v ameriškem in britanskem politič-
nem prostoru?

Po mojem mnenju se je bilo ljud-
stvo, kakor med prej omenjenim referen-
dumom in kandidaturo, v odgovor zelo 
akutnemu in prisotnemu vprašanju o 
morali, etiki in javnem mnenju, prisiljeno 
opredeliti za enega od dveh vedno bolj 
polarnih taborov. V tabor levice, ki je 
velela, naj vse begunce sprejmemo samo 
na podlagi tega, da so vendarle ljudje ka-
kor mi ali v tabor desnice, ki je velela, 
naj v državo ne spustimo nikogar, ki tega 
na kakršenkoli način ni vreden. Tabora 
sta postala vse bolj polarna ravno zaradi 
razkola med javnim mnenjem o polemi-
kah, kot so rasizem in ksenofobija. Zara-
di vztrajnosti obeh taborov, na koncu 
vprašanje sploh ni bilo več vezano na toč-
no ta primer množične imigracije, tem-
več na vprašanji: »Ali imata pri stališču 
desnice glede sprejema beguncev kakrš-
nokoli vlogo ksenofobija in rasizem?« in 
»Ali bi levica v resnici bila enako strast-
na in konsistentna v svojem polarnem 
mnenju, če vprašanje ksenofobije in ra-
sizma ne bi bilo vključeno?«

Na vprašanja ne morem odgovori-
ti, izrazim pa lahko le svoje laično mnenje 
glede debate, ki se je, skupaj z govorom 
o vseh prepričanjih, ki so jo podžgala, 
razblinila skoraj tako hitro, kakor je nas-
tala. Za Sirijca, ki ga ne poznam, ne bi 
prestregel krogle, stežka bi si z njim delil 
svoj dom. Pripravljen pa sem poslušati 
mnenja ljudi, ki so. Zavoljo pogovora. 
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Kaj nas zgodovina lahko nauči, 
če je ne razumemo?

Navsezadnje smo le učenci besed: utihne-
mo in spregovorimo na ukaz za 10 ali 15 
let, nato pa, ko napoči trenutek, ostane-
mo nemi. 

 Že od prvega dne v vrtcu so nam 
predstavljena vnaprej določena družbena 
pravila, ki zagotavljajo nemoteno delo-
vanje sistema. Podrejanje takšnim di-
rektivam brez hujših motenj praviloma 
funkcionira nekje do devetega razreda 
osnovne šole. S prihodom v gimnazi-
jo pa posameznik s svojo še neobruše-
no in neokrnjeno identiteto trči v svet, 
ki ga po skrbno načrtovanih smernicah 
sistematično izoblikuje v bodočega pred-
stavnika vladajoče elite, ki bo nekoč 
uspešno združevala moč z znanjem. Pa 
ima tak človek po (uspešno) končani 
gimnaziji oziroma srednji šoli v sebi res 
dovolj samoiniciative, samokritičnosti in 
predvsem zagona ter želje po ustvarjanju 
sprememb v družbi?

 

Vrednote današnjega šolskega siste-
ma

 
Medtem ko za današnjim utrjenim šol-
skim sistemom stoji logika, ki temelji 
na ustvarjanju bodočih intelektualcev, 
pa je pri vsem tem ključnega pome-
na zavedanje, da se izobrazba ne more 
v širšem pomenu enačiti z znanjem. To 
temeljno ugotovitev je zapisal tudi amer-
iški pisatelj John Taylor Gatto v svoji 

knjigi Dumbing Us Down: The Hidden 
Curriculum of Compulsary Schooling 
(1991): »Resnica je, da šolske ustanove 
pravzaprav ne učijo nič drugega kot up-
oštevanje ukazov. To me zelo čudi, ker 
je v ustanovah zaposlenih na tisoče skrb-
nih uslužbencev, vendar abstraktna logi-
ka institucije pretehta njihov posamičen 
prispevek. Kljub temu, da je učiteljem 
mar, prevlada psihopatska vloga insti-
tucije, ki nima prav nobene vesti. Ko 
zazvoni šolski zvonec, je učenec med 
pisanjem poezije primoran zapreti učbe-
nik in migrirati v drugo celico, kjer se 
mora na pamet naučiti skupno sorodstvo 
človeka in opice.« S tem banalnim ven-
dar konkretnim primerom Gatto ponazo-
ri izvorno težavo današnjega šolskega 
sistema. Prav v bistvu tega primera pa 
je možno tudi razbrati ključne vrednote 
šolskega sistema. Temelj in merilo uspe-
ha naenkrat postanejo sposobnost učenja 
podatkov na pamet (ne da bi se zavedali 
njihovega globljega pomena), kreativnost 
pri ustvarjanju Powerpoint predstavitev, 
navsezadnje za oceno recitiramo pesmi, 
katerim se ne pustimo (morda tudi nis-
mo zmožni) odpreti, da bi se nas njihova 
vsebina dotaknila. 

 

Kot panterji v Rilkejevi kletki
 

Po 10 letih se mukotrpno obiskovanje 
šole nehote spremeni v ponavljajočo se 

Iza Senčar
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rutino, pri kateri vemo, da bomo nasled-
njih šest ur preživeli v zatohli ustanovi, 
polni podob z identičnim namrgodenim 
izrazom. Navsezadnje še druženje v šoli 
nekako izgubi svoj čar, ko je glavna tema 
vsakodnevnega pasivnega pogovora, kako 
je šola »bedna«. Kako je prišlo do tega, 
da smo izobrazbo pričeli jemati tako 
zlahka in za nekaj tako samoumevnega, 
medtem ko nas obkrožajo spodbudni 
plakati z napisi, da je znanje naše največ-
je bogastvo?

 Institucija se je iz antičnega ide-
ala o templju znanja sprevrgla v podo-
bo Rilkejeve kletke, v kateri kot panterji 
brezciljno tavamo, ne da bi se zavedali 
lastne vrednosti. V sebi nosimo neukroče-
no veličino, ki se je bila prisiljena uklon-
iti. Dogmatika, ki se posredno poučuje v 
šolskih sistemih, nas je potisnila v neka-
kšno kolesje, pri čemer smo pozabili, da 
ravno mi sestavljamo ključen vijak v taki 
mehanizaciji. Ob tej ugotovitvi se ponov-
no pojavi vprašanje, ki smo si ga zastavi-
li na začetku: »Ali v sebi torej nosimo 
zmožnost samoaktualizacije in posledično 
vzpostavitve lastnega kolesja, povrnitve 
neokrnjene identitete, sedaj podkrepljene 
z bogastvom znanja, ki nam ga nudi gim-
nazija?« Odgovor je – da. Vendar, dokler 
to spoznanje v sebi le nosimo in ga ne 
spodbujamo, bo naše življenje omejeno 
le na gibanje v kletki, in z vsakim po-
gledom, ki odseva upanje in vnemo, bo 
ponovno usahnil sleherni košček naše 
veličine.

 

»Proces«: prilagoditev, ukrotitev, 
ustalitev

 
Po več letih postopanja po vnaprej 
določenih, skrbno začrtanih poteh, se 
človek nehote prične spraševati o smislu 
kalupa, v katerega je bil vržen. Kaj so 
pravila igre? Kako se določi zmagovalca? 
Na zastavljena vprašanja ne moremo 
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odgovoriti posamično, temveč jih lahko le 
združimo v skupno točko, iz katere izha-
ja vsa logika, ki stoji za pravili šolskega 
sistema. To logiko lahko za bolj prozoren 
pregled sistematično razčlenimo na tri 
stopnje.

 Mladostniku vstop v šolski sistem 
prvič nastavi zrcalo, ki vzpodbudi določe-
no mero samorefleksije, ki je ključna za 
nadaljnji razvoj posameznika, a ni nuj-
no vedno koristna z vidika skupnosti. S 
tem se sproži prva faza modeliranja posa-
meznika, kjer se omenjeno samorefleksijo 
prilagodi, oziroma omeji do sprejemljive, 
predpisane meje. Njen namen je doseči 
dovolj visoko raven samozavedanja, 
hkrati pa posamezniku odvzeti možnost 
samokritičnosti, ki jo pri družbeno oza-
veščenem državljanu načeloma razume-
mo kot nepogrešljivo. 

 V kolikor preživi še kakšen tr-
doživ delec upornosti, se ga zatre v drugi 
stopnji, kjer se mladostnika sooči z real-
nostjo situacije. V tej fazi, ki se v praksi 
izkaže za najbolj učinkovito, izhlapijo to-
rej še zadnja pričakovanja, ki si jih posa-
meznik drzne gojiti do institucije, ki mu 
je na informativnih dnevih obljubljala 
neomejen osebnostni razvoj. S tem zak-
ljučkom vstopamo v poslednjo stopnjo 
procesa, v kateri posameznik uvidi in 
ravnodušno sprejme razplet svoje usode 
znotraj sistema, nakar zamahne z roko in 

se potolaži z lažjo, da bo »na faksu itak 
boljše.«

 
Aktualizacija znotraj okvirov šols-
kega sistema

 
Najbolj dragoceno dognanje, ki ga lahko 
osvojimo tekom indoktrinacije šolskega 
sistema je, da optimalna aktualizacija 
znotraj omejitev, ki nam jih določa prav 
ta sistem, ni mogoča. Pojma »aktual-
izacija« in »šolski sistem« sta namreč 
že sama po sebi protislovna – kjer prvi 
zagovarja svobodno miselno rast, jo dru-
gi zavira. Ker pa človek nerad nadaljuje 
svoje življenje v negotovosti, zahteva zak-
ljuček. Zaključek, ki nam ga ponuja to 
spoznanje je, da človek, koprneč po ust-
varjalnosti in udejstvovanju, svoje osebne 
sreče ne bo doživel znotraj okvirov, ki mu 
jih zastavlja šolski sistem.

 Mnogo ljudi bo po tem spoznan-
ju sinhrono ponovilo gesto tretje stopnje 
in po možnosti pri tem dodalo še kakšno 
svoje apatično geslo, ki jim bo še naprej 
služilo kot plašnice, s katerimi se zakriva-
jo, misleč, da bodo s tem obvarovani pred 
problemi, ki postajajo čedalje bolj pereča 
tematika na področju izobraževanja. 
 Pri vseh teh morbidnih spoznanjih pa 
ne gre zanemariti tistega (še tako ma-
jhnega) odstotka populacije, ki se pod 
vplivom naštetih dejstev ne bo zlahka 
konformiral. V tem deležu biva zmožnost 
ne le spoznanja, temveč tudi dejanja, 
usmerjenega proti ustaljenemu toku 
šolskega sistema. Tukaj ne gre za spod-
bujanje revolucije, temveč za prebujenje 
tiste veličine, ki je nobena sistematična 
obdelava in predelava ne moreta izbiti. 
V nas tiči zavedanje, ki presega dušljive 
meje sistema. Z aktivacijo tega zavedanja 
pred nami leži neskončno morje možnosti 
in sredstev, s katerimi imamo kot najbolj 
vplivna generacija, moč premikati še 
tako zastarele in zakrnele meje.
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Tehnološki napredek na račun
 človeškega

Že pred slabim desetletjem je EU izda-
la načrt, ki med drugim predlaga, da 
bi do leta 2020 evropski izobraževalni 
sistemi bolj spodbujali svoje učence k 
vpisu na naravoslovno ali matematično 
usmerjene programe, prav tako pa okrep-
iti poučevanje naravoslovja (ET 2020 
– načrt, ki spodbuja sodelovanje članic 
Evrope na področju izobrazbe). Dejstvo, 
da je v šolah vedno več poudarka na nar-
avoslovju, je neizpodbitno.

Zadrega, ki ob tem nastane, je 
zanemarjanje humanističnih in druž-
boslovnih predmetov na račun tega. Naša 
družba je vse preveč uperjena v tehnološ-
ki napredek, ki ga poganjajo vedno nova 
odkritja na področju znanosti. V kolikor 
so ta v mnogih primerih lahko močno 
donosna, ne smemo podcenjevati pome-
na ved, ki se s tovrstnim napredkom ne-
posredno ne ukvarjajo. Ena izmed takih 
je denimo filozofija, eden izmed najbolj 
zapostavljenih predmetov, čeprav spod-
buja tisto ključno, česar naravoslovni 
predmeti ne – razmišljanje o človeku in 
njegovem delovanju ter kritično obravna-
vo le-tega.

Težava pa ni le v zmanjševanju 
količine humanističnih in družboslovnih 
predmetov, pač pa tudi v kvaliteti po-
dajanja. Denimo, poznavanje zgodovine 
je izjemno pomembno ne le za razume-
vanje vzrokov, zakaj živimo v svetu, kot 
je današnji; služi tudi kot jasno svarilo. 
A od dijakov se pri pouku zgodovine žal 

zahteva povečini zgolj na pamet naučena 
dejstva in letnice namesto vzročno-pos-
ledičnega povezovanja dogodkov. Tako 
se na primer na maturitetnem izpitu iz 
predmeta pojavljajo vprašanja, kot kat-
ere s katerimi surovinami je razpolaga-
lo neko ljudstvo, medtem ko vprašanj, 
začenši z vprašalnico “zakaj” praktično 
ni.

To nas privede do ključnega prob-
lema – zaradi  pomanjkanja kritičnega 
mišljenja in poznavanja človeške pretek-
losti smo mnogo manj dovzetni za kriv-
ice in grozote, ki se dogajajo okoli nas. 
Vlada mentaliteta, da se Hitler in kon-
centracijska taborišča ne morejo pono-
viti, medtem ko je na čelu ene izmed 
svetovnih sil v tem trenutku človek, ki 
je odprt rasist in seksist, ki želi vstop v 
svojo državo preprečiti ljudem na podlagi 
njihovega državljanstva oziroma verskega 
prepričanja1,  v Čečeniji pa se izvajajo 
načrtne čistke ljudi na podlagi njihove 
spolne usmerjenosti2. Sirijska vlada zan-
ika uporabo kemičnih orožij nad civilisti 
in celo samo dejstvo, da je bilo tovrstno 
orožje sploh uporabljeno, čeprav za to 
obstajajo neizpodbitni dokazi3. Kar nas 
zares uči zgodovina je, da se podobni do-
godki ponavljajo vedno znova, človekova 
zagledanost v tehnološki napredek pa ga 
prepričuje v superiornost nad predniki 
ter ga odmika od dejstva, da človek osta-
ja človek in s tem zatira kritično presojo 
ravnanja naših voditeljev. Situacija, ki 

Nastja Uršula Virk
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obstaja je sledeča: imamo pasivno ljud-
stvo, indiferentno do svoje preteklosti, ki 
jemlje svoje pravice za samoumevne in 
se na poteze svojih voditeljev ne odziva. 
Umirajo generacije tistih, ki so doživeli 
drugo svetovno vojno, in z njimi iz Ev-
rope, morda z izjemo Balkana, odhaja 
odpor do vojne. 

Problematičen ni samo način, kako 
se v šolah podaja družboslovne predmete 
– tudi naravoslovni predmeti so usmerje-
ni povečini v prevelike podrobnosti. Te 
zaradi svoje zahtevnosti dijakom bolj ali 
manj kratijo čas. Celoten sistem stremi k 
temu, da bi se mladim vbilo v glave čim 
več, medtem ko na praksi in dejanskem 
razumevanju ni dovolj poudarka. Zdi se, 
da smo receptorji za informacije, uporab-
ni samo, ko te prispevajo k ekonomskemu 
napredku države. To močno spominja na 

sicer fiktivno družbo Krasnega novega 
sveta, kjer sta umetnost in znanost pre-
povedani, saj posameznike odmikata od 
kritičnega mišljenja in ne doprinašata k 
gospodarskemu stanju v državi. 

Renesančni umetniki in veliki mis-
leci racionalizma so bili nedvomno močno 
povezani z začetki znanstvenega razisko-
vanja, kot so tudi prvi grški filozofi bili 
orientirani predvsem naravoslovno. Nara-
voslovne panoge so se razvile iz človekove 
radovednosti po svetu, ki ga obdaja in 
tudi danes veliko naravoslovnih pojavov 
ostaja še nerazkritih. Žal pa se zdi, da se 
družboslovje in naravoslovje, ki sta si bila 
z roko v roki, vse bolj razraščata vsaka v 
svojo smer in razvijata vsaka svojo men-
taliteto, katere posledica je to, da se v 
naših časih zelo radi definiramo za bodisi 
»naravoslovce« bodisi »družboslovce«. 
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Prepad, ki ga pola ustvarjata med sabo, 
ne pušča prostora interdisciplinarni 
miselnosti, kjer bi si bile discipline med 
sabo enakovredne in bi med seboj lahko 
bolj kvalitetno sodelovale. 

Jasno je torej, da je z načrtom ET 
2020 in pogosto zaničevalnim odnosom 
do humanističnih ved nekaj hudo narobe, 
kot je tudi zgrešen sam način, na katere-
ga šolski sistem obravnava tako human-
istične in družboslovne kot naravoslovne 
panoge. Striktno k tehnološkemu na-
predku usmerjena družba, ki zanemarja 
poglobljen premislek o človekovi naravi 
predstavlja veliko nevarnost, ki le doka-
zuje kliše, da se zgodovina ponavlja in 
dejstvo, da se na svojih napakah človešt-
vo več kot očitno ne uči. 

 

[1] Zapotosky Matt, Nakamura David and 
Hauslohner Abigail (2017). [internet]. Revised ex-
ecutive order bans travelers from six Muslim-ma-
jority countries from getting new visas. Dostop-
no na: https://www.washingtonpost.com/world/
national-security/new-executive-order-bans-trav-
elers-from-six-muslim-majority-countries-apply-
ing-for-visas/2017/03/06/3012a42a-0277-11e7-ad5b-
d22680e18d10_story.html?utm_term=.3f347030fbbb
 
[2] Human Rights Watch (2017). [internet]. »They 
Have Long Arms and They Can Find Me«. Dost-
opno na: https://www.hrw.org/report/2017/05/26/
they-have-long-arms-and-they-can-find-me/an-
ti-gay-purge-local-authorities-russias
 
[3] Weaver Matthew, Mason Rowena, Chulov Mar-
tin and Graham-Harrison Emma (2017). [internet]. 
Putin stands by Assad as firm evidence of chemical 
attack mounts. Dostopno na: https://www.theguard-
ian.com/world/2017/apr/06/postmortems-con-
firm-syria-chemical-attack-turkey-says
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Resnica ali izziv

Ob hlastanju do naslednjega škandala, 
mi zmanjka časa za poglabljanje v oza-
dje vojnih napadov in migrantskih valov. 
Tovrstne informacije so morda izgu-
bile privlačnost v času, ko nihče nima 
časa oziroma si ga ni pripravljen vze-
ti in zato niso več na prvi strani Goo-
glovega iskalnika. Lahko pa, v obdobju 
množičnih in enostavno dostopnih infor-
macij, najdem karkoli iščem; potrditev 
lastnih prepričanj, ne glede na to, kako 
neumna so ali lepo zvenečo negacijo še 
tako dokazljivih dejstev. Očitno smo se 
znašli v obdobju post-resnice, kjer ni 
ločnice med mnenji in dejstvi.

 Čeprav še zdaleč ni edini, pa je še 
vedno prav šolski primer posledic post-
resnične družbe trenutni ameriški pred-
sednik. V času svoje kampanje je nizal 
laž za lažjo, skakal iz črnega na belo in 
močno pretiraval, ne le pri izražanju česa 
subjektivnega, ampak kar med nava-
janjem statistike in faktografije. Donald 
Trump je namreč najboljši poslovnež, 
vzoren v odnosih z ženskami, odraščal je 
v duhu tolerance in je vreden zaupanja 
malega človeka, tako vsaj pravi sam zase. 
Med drugo predsedniško debato pa naj bi 
lagal vsaj trinajstkrat1 in le 4 % njegov-
ih izjav v času kampanje so popolnoma 
pravilne oziroma v skladu z dejstvi, na 
kar so se hitro in močno odzvali najprej 
analitiki, nato še mediji. Ta vrednotenja 
njegovih izjav, bi nekako morala doseči 
ne zgolj naše racionalnosti, ampak tudi 

našo emocionalno plat. Po definiciji post-
resnice (»opis okoliščin, v katerih imajo 
na javno mnenje objektivna dejstva manjši 
vpliv kot čustva in osebno prepričanje 
posameznika« po Oxford Dictionaries) se 
odločamo na podlagi emocij, prav zato 
je tudi republikanski kandidat večinoma 
igral na karto naših čustvenih odzivov.

 Trumpova skrajna neotesanost 
v poslušalcih vzbuja močne občutke. Za 
ljudi, ki so enakega mnenja, je Donald 
Trump pač pogumni zaveznik. Ljudem 
je bilo vedno v navadi slediti enako mis-
lečim, kar pa nas izolira v mehurček enos-
transkih informacij. Večina Američanov 
je  sledila mnenju, zato spodbijanje in 
stalno dokazovanje neskladnosti Trum-
povih izjav s samim seboj in z dejstvi, 
ni obrnilo tehtnice proti resnici. Danes 
isti človek sedi v ovalni pisarni Bele hiše 
in uresničuje svoje kampanjske obljube 
(ali pa tudi ne), medtem ko samozavest-
no trdi, da je mož beseda. Prav dejstvo, 
da je postresnični politik pristal na čelu 
najpomembnejše velesile na svetu, potrjuje 
naše udobje v postresnični družbi2,3.

 Politiki olepševanje in napihovan-
je statistike ni tuje, vendar je pred bri-
tanskim referendumom o izstopu iz EU 
javnost vseeno pretreslo dejstvo, da so 
vodilni podporniki  Brexita številke prire-
dili do absurda. Njihov slogan je namreč 
trdil, da znesek v velikosti 350 miljon-
ov funtov iz Velike Britanije tedensko 
doteka Evropski Uniji in da bi ta denar 

Kristina Krajnc



4544

raje vložili v državno zdravstvo. Vrtogla-
vi znesek se je izkazal za močno preti-
ranega, saj naj bi ta znašal največ 250 
milijonov funtov, kar so po referendumu 
priznali tudi poglavitni člani stranke za 
Brexit, denimo politik Nigel Farage. Prav 
tako je premierka Theresa May priznala, 
da zaenkrat dokapitalizacije zdravstva ne 
bo. Ironično je, da prav zaradi takšnih 
“alternativnih dejstev Brexit na refer-
endumu zmagal. Torej ponovno enak 
vzorec, predvolilne obljube in statistika 
govorijo eno, realnost kaže drugo. Če je 
George Orwell kazal taktike spretnega 
pačenja resnice in manipulacije javnosti 
v svojih distopičnih romanih slepih in 
gluhih, se mar danes uporabe enakega 
v naši politiki zavedamo in brez težav s 
tem živimo dalje?

 Zviška gledam na naivne prob-
leme tujine, sama pa še vedno berem in 
citiram vire, ki so bližje mojemu mnenju. 
Raje verjamem premierju Miru Cerarju, 
da mesečno namenimo 386€ in ne 1930€ 
(kot je navajalo slovensko računsko 
sodišče) za  oskrbo enega migranta in 
plačilo vseh zaposlenih, ki se ukvarjajo z 
njim in birokracijo, ki pride zraven. Prva 
številka se namreč mnogo bolj dopade 
mojim prepričanjem in med kakšno deba-
to ob kavi bom sogovorcu v znak zmage 
pomahala s temi številkami pred nosom 
in ga morda celo prepričala, da nam mi-
granti ne bodo uničili države. Koga sploh 
zanima resnica, ko pa lahko zmagaš de-
bato brez nje4,5?

 Prav tako je na pomenu dobila 
beseda fake news, ki jo marsikdo (tudi 
že omenjeni ameriški predsednik) rad 
uporablja, zato da v očeh publike stopi 
v vlogo nedolžne žrtve, ki je napadena 
s strani krvoločnih in krvi žejnih medi-
jev. Sloves ravno teh medijev je zato 
omadeževan, vedno manj ljudi jim zaupa 
in vedno manj sicer verodostojnih virov 
nam je na voljo in to zgolj zaradi defen-
zive medijskih tarč, ki resnična medi-

jska soočenja okličejo za fake news. Še 
en dokaz za postresnično dobo, v kateri 
smo, je, da se bolj zanimamo za Twit-
ter, kot pa resne medijske hiše z dolgo 
tradicijo verodostojnosti. Ker je, ne glede 
na to, da je možnost širjenja lažnih novic 
na Twitterju mnogo večja, saj si praktič-
no kdorkoli lahko ustvari svoj profil, bra-
nost tweetov večja od branosti časopisa. 
Morda nam gre torej bolj za zabavo, kot 
resnico in nas lažne novice v resnici ne 
motijo v takšni meri, kot pravimo. Večini 
očitno enostavno ni mar za dokaze neres-
nice in je politika postala bolj podobna 
verovanju, ne glede na dejstva in stvar-
nost.

 Očitno predstavniki ljudstva, 
ki jih izvolimo v demokraciji, pretehta-
jo določene resnice in nekatere pač niso 
primerne za vse. Zato so zavite v tančice 
olepšav in obmetane s kupi besed, da se 
v njih lahko izgubi resnost težav, nji-
hov izvor ali pa resnična nepomembnost 
nekaterih problemov, ki razburjajo jav-
nost. Problem pa je vselej bolj v tem, 
da se tega zavedamo in nam pogosto ni 
mar. Naša emocionalnost preglasi števil-
ke, listine in grafe, saj je navsezadnje bolj 
zabavno poslušati škandalozne politične 
kandidate in njihove debate, kot pa je za-
preti se v arhiv ali prebirati neskončnost 
spletnih časopisov in iskati resnico. To 
pa je problematično, saj na pomembna 
mesta prihajajo nastopači in ne misleci, 
odgovorni politiki ali aktivisti.

 Že kakšno desetletje nazaj se 
je pojavila beseda truthiness, ki jo po 
definiciji Oxford Dictionaries prevajamo 
kot »nekaj, kar daje občutek, da je res-
nica, vendar to ni nujno res«. V zadn-
jem času smo besedi dali novo preoble-
ko, a je pomen ostal enak. Vendar ostaja 
vprašanje, ali je pojav postresnice v poli-
tiki sploh nekaj značilnega le za naš čas. 
Navedeni primeri so dobri, a še zdaleč ne 
osamljeni ali kakšna noviteta. Skozi dol-
go zgodovino človeštva se takšni in 
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drugačni družbeni voditelji borijo za svoj 
prestižni položaj in na svoji poti do tja 
marsikaj in marsikoga tudi žrtvujejo. Od 
antičnih sofistov, ki so trdili da je resnica 
stvar posameznika in so se bolj posvečali 
izpopolnjevanju retorike, do nacističnih 
govorov nemških politikov, kjer se je 
popolnoma izgubila etična meja.

 Sam pojav laži in spreminjanja 
resnice ni nov med orodji manipulacije, 
je pa danes bolj razširjen. Včasih je bilo 
to veliko bolje nadzorovano, usmerjeno in 
skoncentrirano v posamezni točki, denimo 
cenzura kakšne časopisne hiše in propa-
ganda preko nekaj medijev. Ta val mod-
ificiranih dejstev je bil bistveno manjši, 
kot je danes. Obstaja namreč neskončno 
internetnih portalov, družabnih omrež-
ji, spletnih časopisov, tiskanih medijev, 
radijskih postaj, ki bi lahko predstavile 
vsaka svojo variacijo resnice. Kdorkoli si 
lahko ustvari Twitter profil in širi svojo 
vero med drame lačnimi ljudmi. Resnič-
no je informacij toliko in dostopne so s 
takšno lahkoto, da v jadra resnice pihajo 
vetrovi iz vseh smeri in je težko ugotoviti 
katera je tista, ki nas vodi do kopnega. 
Politiki tako dobivajo podporo od, zaradi 
množičnosti informacij, zmedenih državl-
janov in ko kakšen verodostojen analitik 
kaj takšnega ovrže, lahko vemo in zaupa-
mo še manj kot prej.

 Postmodernisti se s tem ne bi 
strinjali, saj epistemološki relativizem 
trdi, da ne obstaja ena vrhovna resni-
ca za razumevanje sveta, da je resnica 
odvisna od posameznika oziroma skupine 
in še zdaleč ni univerzalna. A menim, da 
resnica definitivno je in dejstva so, ne 
glede na to, koliko ljudi v njih verjame. 
V prestižu demokracije moramo volivci 
upoštevati predvsem dejstva; koliko de-
narja se dejansko daje za pokojnine, ko-
liko migrantov je v resnici prišlo v našo 
državo in koliko žrtev je pustila zadnja 
vojna. Vsega tega v navalu informacij 
ni enostavno najti in terja čas ter potr-
pljenje, ampak nas prav to lahko pripelje 
do zaupanja vrednih politikov in boljše 
politike. Navsezadnje bi morala mnenja 
slediti dejstvom in ne obratno.
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Zaljubljeni v 
ljubezen

»Navkljub svetu abstrakcij, statistik, šte-
vilk, formul, funkcionalnosti, vlog izraža 
ljubezen, resničnost posameznikov, ki se 
nočejo docela podrediti režimu racional-
nosti, ki se vedno bolj razrašča in posta-
ja vsemogočna; zaradi njene prevlade je 
iracionalnost, ki vlada v ljubezni, toliko 
bolj privlačna.« To so besede Umberta 
Galimbertija, v njegovi knjigi O ljubezni. 
Ljubezen, nekaj v kar verjamemo vsi, 
k čemur vsi stremimo in v tem iščemo 
nadomestek za religijo, smisel našega 
obstoja s tem, ko bi postali eno z neko 
osebo. Ljubezen v 21. stoletju je dobila 
novo vlogo, nov pomen in je danes izhod 
iz družbe, v kateri individualnost in čust-
va niso zaželena.

 Obstaja že od nekdaj, zapi-
si o njej tudi, a ni bila vedno predmet 
preučevanja, vendar zgolj čustvo, ki se 
mu človek ne more upreti. Ljubezen se 
je začelo znanstveno preučevati s poizku-
som Harrya Harlowa, ki ga je izpeljal s 
pomočjo opičjih mladičev. Ustvari je dve 
lutki, ki naj bi predstavljali opičjo ma-
ter. Eno iz žice, ki ima pri sebi steklenico 
mleka in eno oblazinjeno in udobno. Obe 
lutki sta bili ogrevani, da so jih opičji 
mladiči lahko dojemali kot svojo mater. 
Mladiči so vedno izbrali lutko, ki je bila 
mehka in udobna. Kljub temu, da je ime-
la sosednja lutka hrano, so se k njej nag-
nili samo, kadar so bili lačni, od mehke 
lutke se sploh niso želeli odmakniti. Tako 
je Harlow ovrgel dolgoveljavno teorijo, da 

Liza Vršnik
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gre pri odnosih, ki jih otroci razvijejo do 
staršev, predvsem za navezanost zaradi 
preživetja in dokazal, da sta varno zavetje 
in duševna podpora, ki ju lahko ponudijo 
starši, pomembnejša od dobrin poveza-
nih s preživetjem. Čustva in ljubezen je 
proglasil kot vredna preučevanja, a so 
bili, kljub temu pomembnemu prispevku, 
nekateri njegovi eksperimenti sporni. Ne-
kaj let pozneje je britanski znanstvenik 
John Bowlby razvil teorijo o navezano-
sti. V nasprotju s prepričanjem, ki je 
veljalo pred njegovimi ugotovitvami, je 
Bowlby trdil, da navezanost ni priučena 
in da pogoj zanjo ni hrana, ampak da 
je navezanost delno posledica vzgoje in 
prisotnosti staršev pri le-tej in da je obe-
nem prirojena in je posledica evolucijske-
ga razvoja.

 S tem se je začela revolucija 
dojemanja ljubezni. Zaznamovale so jo 
predvsem ugotovitve, kot je ta, da odnosi, 
ki jih imamo zgodaj v življenju, vplivajo 
na naše poznejše dojemanje spolnosti in 
zmožnosti vzgajanja ter na splošno vkl-
jučevanja posameznika v družbo. Pred 
tem so znanstveniki trdili, da ljubezen, ki 
jo starši nudijo otrokom, ustvarja šibke, 
razvajene posameznike. Pred Harryjem 
Harlowom in njegovimi opicami, ki so nas 
naučile, da se je potrebno najprej naučiti 
ljubiti, šele potem bo znal človek živeti, 
ljubezni niti niso dojemati kot vredne ra-
ziskovanja oziroma preučevanja v okviru 
psihologije.

 Danes je ljubezen kot ključ-
no čustvo v medsebojnih odnosih 
samoumevna: vemo, da vzgoja otroka 
brez ljubezni ni učinkovita, zavedamo se 
pomena ljubezni do bližnjega, romantič-
na ljubezen pa je nekako postala ključen 
del naših življenj. Ali ne sloni velik del 
popularne kulture na tem skrivnostnem 
čustvu? Glasba, ljubezenski romani, ro-
mantični filmi, spremljanje in že skoraj 
čaščenje zvez zvezdnikov. Mogoče ravno 
zato, ker je ljubezen dosegljiva vsakemu. 

Ljudje se razlikujemo po možnostih, ki 
jih imamo v življenju in ekonomskem 
položaju, vsi pa imamo enake možnosti 
čutiti pravo ljubezen – najdemo jo lahko 
tako v opustošenih puščavah kot v pre-
naseljenih metropolah. Zdi se, da jo vsi 
kot obsedeni iščemo, obenem pa ne zna-
mo ločiti med ljubeznijo in zaljubljenos-
tjo. Slednja povzroči, da se v možganih 
začne sproščati dopamin (t. i. hormon 
sreče), ki povzroči neustavljivo željo po 
ljubljeni osebi, obenem pa pripomore k 
proizvajanju testosterona, ki poveču-
je željo po spolnosti. Zaljubljenost je 
pravzaprav kemijski proces, ki po svoji 
naravi ne more trajati, a ga danes ne zna-
mo več ločiti od ljubezni. Včasih, ko je 
bila ljubezen le redko skrbno negovana, 
saj so zveze služile predvsem preživetju, 
torej izboljšanju materialnega stanja ali 
nadaljevanju neke rodbine, je mogoče 
prišlo do idealizacije ljubljenega subjek-
ta, vendar redko do ideje, da bi se ideali 
lahko v neki osebi uresničili. Nasprotno 
pa je danes ljubezen pravzaprav projici-
ranje naših predstav na neko drugo osebo 
in kot zapiše Galimberti »dejansko nihče 
ne ljubi drugega, temveč vedno ljubi ti-
sto, kar je ustvaril iz snovi drugega … Kar 
ljubimo je torej naša stvaritev, ne narava, 
temveč tisto, kar smo zmožni ustvariti.« 
To idealiziranje je razlog, da sledi ogrom-
no razočaranje, ko se ljubljeni objekt ne 
more prilagoditi našim željam. Galimber-
ti poudarja razliko med poželenjem in 
ljubeznijo, saj se v svojem bistvu razliku-
jeta; ljubezen je trajnost, stalnost, men-
java med ljubljenima osebama, poželen-
je pa kratkotrajna, neobvladljiva sila in 
to je potrebno v dolgotrajnih odnosih 
odpraviti, čeprav to pomeni, da ljubezen 
postane dolgočasna.

 Vendar ali smo še sposobni men-
jave, prilagajanja, če smo navajeni na 
hitro zadovoljevanje potreb, ne da v to 
vložimo veliko truda. Navajeni smo, da 
stvari, ki ne delujejo, zamenjamo, ne 



vztrajamo pri popravilu in preučevanju 
napak, to pa se prenaša tudi na odnose, 
ki jih imamo. Ali smo v času, ko so naše 
možnosti blizu neskončnim, pripravljeni 
na mirno življenje z eno osebo, ki bi nam 
nudila ljubezen, za sabo pa bi pustili vse 
druge možnosti, ki se nam ponujajo? Bi 
se sploh znali sprijazniti z varnim zavet-
jem, če nas na vsakem koraku spremljajo 
nasveti, kako popestriti življenje, kam 
vse odpotovati, kaj vse poizkusiti. Para-
doks našega časa je, da se mladi počuti-
mo samozadostne, obenem pa stremimo k 
ljubezni. Na Kitajskem gradijo ogromna 
mesta, mesta duhov, ki jih nihče ne pose-
li in za njih ni zanimanja, so zgolj prip-
ravljena na val poselitve, ki bo mogoče 
prišel. Možnosti, kaj bi lahko to mesto 
postalo, so neskončne, v gradnjo je bilo 
vloženega ogromno truda. Sama po sebi 
imajo namen, vendar tam ni nikogar. Ali 
nismo to mi, ki se zavedamo, da je naše 
življenje samo po sebi dovolj in da živimo 
v času, ko je samsko življenje mogoče še 
najbolj ekonomsko prijazno, na koncu pa 
še vedno čakamo, da nas nekdo naseli in 
se tako pokaže naš resničen namen. To je 
ta, da ljubimo.

 Ljubezen je, kot poročajo nekat-
eri znanstveniki, prilagoditev, ki je 
omogočila boljše možnosti za preživetje. 
S tem, ko so se okoli 60 tisoč let nazaj 
v naših prednikih začeli večati možgani, 
se je podaljšala tudi doba otroštva, saj 
so bili mladiči rojeni še popolnoma ner-
azviti. Da je lahko tak otrok ali mladič 
preživel, so se razvili odnosi med otrokom 
in staršem, med partnerjema in ostalimi 
pripadniki neke skupine, kjer so kmalu 
ugotovili prednosti, ki jih prinaša življen-
je v skupini. Iz ljubezni nujne za preživet-
je se je danes razvila ljubezen, ki je zgolj 
posledica svobodne izbire. Ljubezen 
v dobi tehnologije, kjer si lahko išče-
mo partnerje na socialnih omrežjih, na 
platformah, namenjenih izključno temu 
in se lahko najprej, na podlagi pogovo-



rov preko različnih elektronskih naprav, 
odločimo ali smo pripravljeni neko osebo 
resnično poznati. Na tak način imamo 
možnost, da hitro prekinemo stike, ne da 
bi imeli učinek na naše dejansko življenje.

 Leta 1997 je Arthur Aaron izve-
del poizkus v katerem je dva neznanca 
posedel drug pred drugega in jima dal 
čas, da si postavita 36 vprašanj, ki naj 
bi prešla iz vljudnostih v precej intimna. 
Poizkus se je končal s štiri minutnim gle-
danjem v oči. Neznanca sta se zaljubila 
in pozneje poročila, poizkus je uspel. Ali 
je Aaron s tem razvil recept za ljubezen 
ali pa mogoče samo jasno pokazal, kaj 
je problem današnje družbe? To, da nam 
v odnosih primanjkuje intime in sogov-
ornika, ki ne bi samo govoril, temveč 
tudi poslušal. Pripravljenost, da se sami 
odpremo nekomu, ki nas sprejme in da se 
ta nekdo pokaže v pravi luči, s svojimi 
skrivnostmi in čustvi lahko pripelje do 
zaljubljenosti. Lahko pa le do odnosa, ki 
temelji na resničnem poznavanju in spre-
jemanju nekoga, ne pa na poznavanju do-
godkov, ki se jih odloči deliti na socialnih 
omrežjih in mogoče je to vse kar danes 
iščemo z namenom da sami postanemo 
celota. 
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“Veliko bi lahko napisala, če bi 
samotno živela v jami pod močvirjem.”

Iskreno – za pisanje pogosto zmanjka časa, energije ali volje. Lažje je pogledati film, 
iti na kavo ali v posteljo kot pa sedeti pred računalnikom in napisati 5 vrstic na 

uro. Stiskati svinčnik ali nalivnik in iskati besede. Seveda lahko tudi steče, a pisanje 
vedno zahteva trud in čas, ki si ju je včasih težko vzeti. Zato je včasih dobro oditi – 

spomladi s prijatelji na morje v staro kamnito hišo in pisati.
 

Tako je nastal tudi pričujoči literarni zbornik Novega dijaka. A ne kot naključen na-
bor tekstov osmih piscev; skozi šestnajst oblikovno podobnih tekstov smo poskušali 
izraziti naše doživljanje tistega sončnega dne, enkratnost tistega aprilskega vikenda 
združiti z vsakdanjostjo jutra, popoldneva in večera. Tako so nastala razmišljanja 

osmih čisto različnih ljudi, ki pa se lahko berejo kot enovit tekst – tekst, ki je vezan 
na precej specifično situacijo v prostoru in času, hkrati pa podaja razmišljanja, ki 

presegajo svoje okoliščine.
 

*Med teksti so zato spuščena tudi imena avtorjev, ki so podana v kazalu.
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Možgani se zbudijo v novem prosto-
ru. Hladni sončni žarki, ki svetijo skozi 
polpriprte žaluzije se lepijo na razpo-
kane rumene tapete z rožnatim vzorcem. 
Med razsvetljenimi razpokami je stekla 
strigalica in izginila nekje za omaro – 
rjavim kvadrom zlepljenih vezanih plošč 
na štirih nogah. Zatohlo je, mirno – še 
prašni delci med steno in oknom le ne-
premično lebdijo v zraku – in tiho. No-
benih vrat, radia, tihega prepevanja in 
vsakodnevnih pogovorov; možgani sliši-
jo le žuborenje vode. Bolj razločno kot 
kadarkoli prej slišijo, da tik nad njimi 

nekdo urinira. Žuborenje traja kar nekaj 
časa, se nenadoma konča in očitno gre za 
žensko. Pri moškem tišina med žuboren-
jem urina in slapom vode nikoli ne traja 
tako dolgo. Komaj slišno šumenje vode 
v umivalniku in oddrsavanje copat. Vse 
zvoke slišijo povsem razločno, jih ra-
zumejo in poimenujejo; zvoki so znani, 
nov je le prostor. Dobra dva metra nad 
možgani je nekdo lulal, potegnil vodo in 
si umil roke; bili so dobesedno navzoči 
pri enem bolj intimnih vsakodnevnih 
opravil popolne neznanke. In popolno-
ma vseeno jim je, v resnici si niso ničesar 

Možgani 
se zbudijo 

v novem 
prostoru
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predstavljali. Ničesar si niso predstavl-
jali, ko so mislili stranišče in urin, niso 
si predstavljali barve straniščne školjke 
ali obraza sosede, ki je sedela na njej; 
niso si predstavljali dimenzij kopalnice, 
ploščic na steni in tleh, oblike umivalni-
ka in vonja mila, ki ga je uporabila. Ne 
da bi želeli kar najbolj verno rekonstru-
irati dogodek na podlagi nekaj bornih 
podatkov – zvokov in prgišča znanja o 
sosedih –, v mislih poustvariti resničnost; 
ne, predstavljali si niso popolnoma niče-
sar, pojmi s katerimi so opisali dogajanje 
niso prinesli nobenih slik. Morda je to 

le obrambni mehanizem, ki omogoča, 
da živimo en nad drugim. Možgani gle-
dajo steno in si poskušajo predstavljati 
soseda, ki spita na drugi strani. A druga 
stran ne obstaja, to ni stena med njimi 
in sosedoma, to je stena s cvetličnimi ta-
petami ob kateri so se zbudili možgani. 
Letalo ni tesen prostor, kjer nekaj sto 
potnikov stiska svoje skrbi in gleda dol-
gočasne filme, ker hočejo zaspati; letalo 
je svetleča pika, ki na večernem nebu 
riše ravne, bele črte. Možgani se v novem 
prostoru zbudijo nepreklicno osamljeni.
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Fak.
 
Bentim pred kopalnico. Načeloma se ne 
bi smel jeziti; po spoznanju, da sem včer-
aj, preden sem šel spat, pozabil na to pre-
prosto rutinsko nalogo, bi v resnici moral 
biti še mirnejši, kakor sem bil, preden 
sem ugledal prižgano luč nad stikalom, 
prelepljenim s trakom na katerem posme-
hljivo piše »NE POZABI NA BOJLER!«. 
Napaka se ni zgodila prvič; ne samo to, 
zdi se mi, da se niti ni pojavila prvič ta 
teden, posledic pa za enkrat tako ali tako 
še nikoli ni bilo.
 
Bojler je star, vgrajenega nima nobene-
ga sistema, ki bi mu velel, naj se ugasne 
tik preden poči in preluknja steno, ki mu 
je najbližje. Nobenega ventila, nobene 
rezervne cevi, ki bi odvedla pritisk, ko bi 
bila voda v njem prevroča in pritisk pre-
velik. Prav zato je v resnici zanimivo, da 
ga še nikoli ni razneslo.
 
Bojler je okrepljen s težkim, zastrašujo-
čim jeklenim oklepom, ki naj bi ga čuval 
pred mojo neumnostjo. Pa vendar se mi 
vsako jutro, ko omotičen in tresoč se od 
stresa in pritiska, ki se je nabral ponoči 
in se ni imel kam sprostiti, prikorakam 
po hodniku do kopalnice, zdi, da je bo-
jler rahlo večji. Ne, sploh ne večji, ni ga 
več skupaj kakor noč prej, samo raztegnil 

Pozabil sem 
izklopiti bojler
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se je. Debel oklep, ki je še včeraj zgledal 
zmožen zdržati pritisk enega tedna ne-
prekinjenega vretja vode, je sedaj poln 
majhnih jamic in izboklin.
 
Mojo hipnotično zagledanost v bojler 
prekine nadležen zvok – moj alarm. 
Preden sem šel spat, sem si nastavil 
alarm. Nekatere stvari so mi očitno to-
rej le dovolj pomembne, da mi ne uidejo. 
Danes sem se hotel zbuditi bolj zgodaj 
kot ponavadi. Med elektronsko pošto bi 
me namreč že včeraj zvečer moral čakati 
osnutek seminarske naloge, ki jo morava 
s sošolcem oddati do petka. Do takrat 
me čaka še ogromno ocen, ki so sicer bolj 
pomembne, vendar odvisne zgolj in samo 
od mojega dela.
 
Iz nekega prej očitno nedostopnega vira 
uspem iztisniti energijo, ki me z urnim 
korakom zvleče izpred vrat kopalnice 
proti telefonu. Na telefonu odprem Gmail 
in pogledam pod »Prejeto«. Seminarske 
naloge kakor pričakovano ni. Nič čudnega; 
vedno sem v paru z istim pozabljivim ne-
sposobnežem, ki mu zaupam del svojega 
šolskega uspeha, del svojega bita, svojega 
življenja, vedoč, da še sam za svojega ni 
sposoben poskrbeti. Skušam ga poklicati, 
a se ne oglasi, kot da ne sliši telefona, ki 
ga je včeraj pred spanjem gotovo pozabil 
utišati. Ne bi me uslišal, tudi če bi se 

mi javil in urno poslušal, kaj prihaja iz 
zvočnika njegovega zastarelega telefona.
 
Fak.
 
Pozabil je, svojo omejenost je obesil 
name, sedaj sem prisiljen zdržati pritisk, 
ki mi je bil naložen na ramena. Oblije me 
občutek ujetosti, nemočnosti, s stisnjeno 
pestjo udarim v najbližjo steno. Členek 
na sredincu mi oteče kakor ponavadi ob 
podobni priliki. Členek zgleda rahlo več-
ji. Ne, sploh ne večji, ni ga več skupaj 
kakor prej, samo raztegnil se je, debela 
koža, ki je še malo prej zgledala zmožna 
zdržati še deset takih udarcev, je sedaj 
polna majhnih jamic in izboklin.
 
Nekaj časa še usmerjam svojo pozornost 
v otečeno in napihnjeno kožo. Nisem pre-
pričan, koliko časa je minilo od krutega 
spoznanja, a točno v tem času se uspem 
pomiriti. Spomnim se, da, neodvisno 
od moje glasne in teatralne frustracije, 
bojler še vedno tiho drži pritisk. Res je 
malo bolj napihnjen in šibkejši, a kljub 
temu drži. Obujem si copate, ki sem 
jih zjutraj pozabil spravljene ob postel-
ji. Odkorakam nazaj do kopalnice, še 
zadnjič pogledam tih bojler in nato iz-
klopim stikalo, prelepljeno s trakom, na 
katerem posmehljivo piše »NE POZABI NA 
BOJLER!«

Pozabil sem 
izklopiti bojler
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Prvi sončni žarki in hrup nežnih udarcev 
po strunah kitare ter prijaznega jutran-
jega pogovora vdirajo skozi priprto okno 
kuhinje. Pogledam v slepeče sonce. Po-
gledam v knjigo, odprto na strani 23. 
Samo še 264 strani, pomislim in melodi-
je od zunaj se zdijo še glasnejše. Že pe-
tič berem stran 22, saj me vedno nekaj 
zmoti in namesto da bi v mislih slikala 
prizore po nareku avtorja, besede – te ne-
zanimive znake na rumenkastem papirju 
z vonjem po tiskarni – le preletim. Živč-
no mečkam rob strani, pogledujem ven 
in lovim končne zloge dobrih šal, ki si jih 
izmenjujejo zunaj na dvorišču.
 
Obračam skodelico mlačne kave na mizi 
in preklinjam domača branja. S kovinsko 
žlico mešam misli, črne z malo sladkorja. 
V ustih se igram z žlico in ko jo ponesem 
nazaj proti skodelici, me pritegne odsev 
v njej. Pobližje si ga ogledam in v odsevu 
prepoznam sebe obrnjeno na glavo. Moji 
lasje imajo precej dober dan, škoda da 
moram tičati tu in jih nihče ne bo vi-
del. Obraz je čudno zaobljen in prav res 
sem obrnjena narobe. Ob tej misli se mi 

pojem narobe zdi precej relativen, saj se 
trenutno sama po sebi počutim že dovolj 
narobe. Prav zmešano se mi zdi, da 
moram ždeti v tej mali kuhinji in brati o 
življenju domišljijskih vojakov, ko s tem 
zamujam svoje življenje. To je izguba 
časa, kajti želim si biti nekje drugje, nek-
je kjer bom obrnjena prav, saj sem goto-
vo na narobni strani hišnega zidu. Rada 
bi občutila sončne žarke na svoji koži, ne 
da bi se ti prej neštetokrat zlomili skozi 
steklo kuhinjskega okna.
 
Med tem razmišljanjem sem nekako na-
predovala na stran 26, čeprav nimam več 
ideje, o čem govori to poglavje. Globoko 
zavzdihnem, saj se zavedam, da moram 
to knjigo končati danes in sanjam lah-
ko jutri. Zato zaprem okno in melodija 
je komaj slišna, smeh postane nem. Po 
knjigi listam nazaj in se vrnem na prvo 
stran, ker nekatere stvari pač moraš 
narediti. Priložnost dajem knjigi, da zdaj 
ona meša moje misli. Morda pa mi obrne 
svet na glavo, ko ne bom več razpeta med 
dvema, z oknom ločenima, zgodbama.

Moj odsev v 
žlici je narobe 

obrnjen
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Dopoldan se odpravim na sprehod v 
bližnje soline. Te predstavljajo zatočišče 
različnim živalim. Ne mislim vseh žuželk 
ali naključnih ježkov, ki so v rezervat 
ponesreči zašli. Najdejo se tudi v vodi, 
kjer poleti solinarji pridobivajo sol. Tam 
živijo različne ličinke, rakci, muhe in 
posebej prilagojena riba solinarka. Ven-
dar imajo solinska polja s solnim cvetom 
občasno tudi druge obiskovalce. Danes 
sem opazila, da  je v bazen s slano vodo 
zašel naključen brancin. Še sam najbrž ne 
ve, kako se je znašel v solinah. Za zdaj se 
v prijetni morski vodi še počuti dobro – 
voda je čista, lahko čuti, da je ta prostor 
namenjen le najboljšim, da so razmere v 
njem tako ugodne, da bi še ljudje plačali, 
da bi se v njem lahko okopali.
 
Solni cvet je sol najboljše kvalitete. Upo-
rabljajo jo ljudje po celem svetu. Zaradi 
njenega tradicionalnega načina prido-
bivanja jo cenijo tudi najboljši kuharji. 
Brancin se je znašel v okolju, kjer sol-
ni cvet zori – voda v bazenu je sprva 
še sveža in ne preveč slana, vendar bo 
neprilagojen brancin kmalu izkusil ka-
kšno je življenje v zares slanem okolju. 
Voda bo prej ali slej izhlapela iz bazena, 
brez nje pa se bo živi brancin spremenil v 
brancina v soli.
 
Vendar ta trenutek še ni napočil. Brancin 
se še ne počuti, kot da bi lahko umrl že 
čez nekaj ur. Morda se bo postopno začel 
zavedati, da voda postaja vse toplejša, 
da je je vse manj. Vendar ta trenutek 
še ni napočil. Po nanjnovejših ugotovit-

vah brancina v solinah živijo le najboljše 
ribe, ker je to okolje zaradi posebnih alg 
najboljše. Vendar teh rib ni veliko. Vsa-
ka riba si želi biti kot solinarke, saj so v 
svojem okolju same. Brancin se je tega 
zavedel šele, ko je priplaval v solni bazen. 
Izoliranost jim predstavlja srečo. Brez 
vpliva drugih rib lahko živijo kot si želijo, 
ne rabijo se prilagajati drugim skupinam 
rib. Solinarke so elitne ribe, saj so si pris-
vojile prostor, v katerem živijo same. So 
priviligirane zaradi obširnega prostora, ki 
ga ne rabijo deliti z nobeno drugo vrs-
to rib. Za tiste občasne prebivalce, kot 
je današnji brancin, pa bo že poskrbela 
naravna selekcija.
 
Brancin je v takem prostoru prvič in na-
jbrž zadnjič. Opazujem, kako uživa v tej 
samoti, prvič v svojem življenju v vodi 
plava sam, brez drugih bitij (z izjemo 
občasnega paramecija). Pričel se je poču-
titi kot priviligirana riba, bil je v pros-
toru, kjer so lahko le redki. Pričel se je 
počutiti kot izolirane solinarke. To njego-
vo veselo, brezskrbno plavanje pa ne bo 
ravno dolgotrajno. Morda bo v solinskem 
bazenčku zdržal vse do večera. Danes je 
na nebu malo več oblakov, čeprav sonce 
skoznje še zmeraj izžareva mučno vroči-
no. Brancin ni prilagojen na tako slano 
okolje. 
 
Njegova smrt bo najbrž izgledala nekako 
takole: kar naenkrat se ne bo več mogel 
premikati. Začelo ga bo dušiti. Voda bo 
postala preveč slana, da bi v njej lahko 
preživel. Zavedel se je, da ta priviligiran 

Ribine zadnje minute 
v solnem cvetu
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prostor ni namenjen njemu, saj ni tako 
prilagojen, da bi lahko tam živel. Počasi 
bo umiral, skušal se bo boriti z nevidnim, 
vendar se ne bo moral rešiti. Vsaka cel-
ica v telesu brancina bo zaradi njegove 
neprilagojenosti pričela razpadati. Dvo-
jni fosfolipidni sloj v celičnih membranah 
vsake njegove celice ne bo več deloval – 

celice bodo dehidrirale. Ena po ena bo v 
valu eksplozije razpadla. Tako bo umrl 
brancin, ki je slučajno zašel na solinsko 
polje. Jaz temu ne bom priča. Ko se bo 
to zgodilo, bom že daleč stran v toplem 
zavetju svojega fotelja.
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Z vso samozavestjo sem dvignil pogled 
proti odprtemu paru z gubicami objetih, 
ne ravno prijaznih oči na vrhu klanca, 
ki je še bolj poudaril podton neosebne 
zaskrbljenosti v vprašanju. Čeprav sva 
si vzajemno delila stud do vsega, kar 
je presegalo najine okvirje sprejemljivih 
novosti, prisotnega v brnenju mojega 
telefona v zadnjem hlačnem žepu in von-
javam plesnivih sten sosednje hiše, sva 
z največjo formalnostjo razčistila najin 
nesporazum. Razložil sem ji, da iščem 
hišo s številko 90, moje novo-staro začas-
no prebivališče, pri čemer je takoj začela 
ponavljati, kje in kako najhitreje pridem 
do nje. Po vsem ovinkarjenju po krajih, 
kjer odpove tako satelitska kot naravno 
dana navigacija, je bil njen materinski 

čut, sicer očitajoč, nadvse dobrodošel. 
Vseeno pa je kazanje s prstom, ko me je 
skorajda prisilno zvlekla nazaj po klancu 
in mi kazala omenjeno bivališče, še bolj 
poudarilo njeno nezaupanje, ki ga moje 
pomirjajoče prikimavanje ni odgnalo.
 
Znašel sem se v položaju, ko nisem več 
zares vedel, kaj naj bi poleg stare, s tra-
vo in grmičevjem prerasle hiše razbral iz 
dejanj te stare gospe. S težko sapo ob 
meni pač nisem mogel preseči tega, kar je 
bilo na vidiku njenih in mojih okoliščin. 
V rji sosednjega avtomobila brez koles in 
plesnivemu vonju sten bližnje hiše sem 
se trudil iskati stik preko let, okolja in 
vzgoje ter odmisliti prazno baterijo na 
laptopu, ki me je od tega odvračala. Gro-

Hišna številka 90: »Koga v 
resnici iščete?«
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zljivo preveč tehnološke krame je nastalo 
in odšlo, brez ozira na to svojo lastnost. 
Ko je 4. aprila 1883 v Mariboru za plas-
tjo stekla zasvetila prva oglena nitka, je 
bilo težko pričakovati, da bodo v stotih 
letih temu sledila združenja gibajočih se 
svetilk zbranih na eni ploskvi, kar naenk-
rat najpomembnejših orodjih vseh vrst 
opravil. Hitreje kot so se izmenjevali, 
težje je bilo prestopiti navdušenje njiho-
vega revolucionarnega prihoda. Ampak 
mi smo napredovali, kamor bi morali, da 
bi lahko prepletali življenja in predmete 
v gradove razumevanja. Le trenutna šib-
kost in naravne okoliščine so nam to pre-
prečevale.
 
Najbolj ironično sem bil obkrožen z idilo 
distancirano od pojma napredka in nep-
rimerljivo lepšo prav zaradi tega, ker je 
in bo ostajala v svojem aktivnem delo-
vanju nespremenjena. Mednjo je stala 
stara gospa, ne kot tujec v meni, tem-
več kot vsaj njen navidezni element ali 

eno od gonil njenega kolesja, kolikor je 
to sploh lahko primerljivo s sistematiko 
v tem izrazu. Prav tako le-te nikoli ne 
bi prišle iz ust te starke, ker bi se jim 
njen jezik fizično in nagonsko uprl. Ker 
bi bil njej to, kar so meni krogi premika-
jočih elektronov in njihovo pomanjkanje. 
Kar je izražal ta podaljšani ud glasilk, je 
bila sumničavost do mene kot tujka zame 
nedosegljivega okolja. Občutek ne zgolj 
zaradi mene samega kot bitja sovražnos-
ti, temveč tega, kar je zmotilo drugačno 
prelivanja časa v drugače dogovorjenih 
merskih enotah. Bila sva največja ekscesa 
strukturiranega dneva en drugemu. Ves 
trenutek slike njene, od kmečkih orodij 
preorane roke in moje brezizrazne kima-
joče glave, nikakor nista prešla katarzične 
povezave mojega kratkega pomisleka. Ko 
sem se vračal po dovozu, sem si domišl-
jal prebadajočo ostrino odpora na mojem 
hrbtu, da bi kar najhitreje in najprepros-
teje opravičil moje podobno nasprotujoče 
občutke.
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Najlažje je kuhati sam zase. Obožujem 
kajenski poper in sladko papriko. V vse 
jedi dodam posušeno baziliko in majaron. 
Od mesa jem samo piščanca, a še to red-
ko. Vsaj enkrat na teden jem ribe. Rada 
imam ohrovt in ne maram školjk.
 
Kaj pa vi? Sploh jeste poper? Imate lak-
tozno intoleranco? Kaj pa meso? Se boste 
v gnusu zmrdovali in v poskusu vljud-
nosti premikali hrano po krožniku? Ste 
zbirčni ali mogoče jaz ne znam kuhati?
 
Za kosilo bi morala skuhati dve rižoti. Za 
zbirčne in za tiste, ki niso.

Smešno je, kako zbirčnost pri hrani 
pravzaprav ne pove nič o človeku. Spad-
am v skupino kulinarično nezbirčnih. 
Generalno pa v skupino tistih, ki se v 
življenski zbirčnosti valjajo.
 
Moje obleke so iz Zare, računalnik in 
telefon pa iz Appla. Moj oče vozi BMW. 
Moja mama je oblečena v obleke iz Max-
Mara outlteta, saj je MaxMara sama 
vseeno predraga. Imam Nikon digitalni 
fotoaparat, vendar raje uporabljam ana-
lognega, ki ga polnim s Kodak Petra film-
om. Moje stene krasijo vintage papirus 
risbe iz Tibeta.  Živim v prepričanju, da 

Za kosilo kuham 
dve rižoti 
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je obdobje mojega življenja obdobje zad-
nje reinkarnacije Dalai Lame.
 
Da, Dalai Lame. Človek, kateremu je 
zbirčnost podal Buda sam. Človek, ka-
terega glavni življenjski cilj je zbirčno 
izbrati njegovega preroškega naslednika. 
Človek, katerega zbirčna narava je glavni 
pogoj preživetja tibetanskega naroda in 
budistične vere. Človek, ki navkljub svoji 
sebičnosti vsako minuto svojega obstoja 
prakticira altruističnost.
 
Dalai Lama bi za vsakega posameznika 
skuhal posebno rižoto. Za zbirčne tisto s 

piščancem. Za vegane tisto brez. Za lak-
tozno intolerantne tisto brez smetane ali 
sira. Zame pa z rakci. Rižot bi iz živega 
altruizma naredil toliko, da bi pozabil 
svojo sebično iskanje naslednika. Tibet 
in budizem bi propadla.
 
Za kosilo bi morala skuhati dve rižoti. Za 
zbirčne in za tiste, ki niso.
 
Za kosilo sem skuhala eno rižoto, saj sem 
tudi sama zbirčna.
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Nekdo jo je pred leti površno prebarval. 
Od takrat naprej te ob jutranjem izstopu 
iz hiše napade snop odbijajoče svetlobe, 
mizina belina pa ji določa smer. Prej si 
zjutraj z jasno črto ločil kamniti pult od 
hladu oguljenega roba mize. Zdaj pa puh 
cvetnega prahu v borbi s snopi nesramno 
belo kriči in mej med vrtnimi entiteta-
mi ne zaznaš več. Lahko pa obtožiš svoje 
neprilagojene oči. Ponoči jih je razvadila 
rjavina in postale so slikarke lenih tonov. 
Mizinega deviškega sija, ki obsoja nočni 
barvni spekter, ne znajo sprejeti. Zato ga 
sprejmem jaz.
 
Miza se še ni sprijaznila s svojo belo preo-
bleko in vpija toploto v skladu s svojo 
prejšnjo, temnejšo barvo. Razbeljeno sto-
ji sredi dvorišča in z vsakim žarkom, ki 
ga sprejme, postaja manj podobna meni. 
Manj moja. Ne pustim ji pobegniti. Ne 
dovolim ji, da bi zavrgla svojo podložnost 
človeku in se predajala naravinim sugesti-
jam. To so storile že ploščice, ko so medse 
sprejele regrat. Z mizo grem v senco.
 
Tega mi sploh ne bi bilo treba početi, 
če bi na dvorišču še stala stara murva. 
Njeno zavetje bi poskrbelo, da bi miza 
ohranila nočno spokojnost še vsaj nekaj 
ur v dopoldan, namesto da bi se mi zo-
perstavila z vročino, ki jo izzove vzha-
jajoče sonce na poti do zenita. Tudi od 
tam bi zaradi murve sonce zaman iskalo 
svoje podložnike. Danes pa jih je dobilo 
in naščuvalo jih je, da rovarijo po meni 

skozi blazinice vse do malih možganov, 
ko se jih dotaknem. Sončeva razžarjenost 
me spominja na to, da nisem doma. Da 
nisem prilagojen. In da je to, kar je moje, 
tu tuje. In se prehitro segreje.
 
Murva bi mene in mojo mizo trepljala s 
senco po rami, če je ne bi dobili zobci. 
Zobci časa in zobci stričeve žage, ki so 
odgrickali dopoldansko trepljanje z moje 
rame.
 
Murvo se obrezuje na štiri leta. Veje ras-
tejo iz okroglih glavastih zaključkov de-
bla in na štiri leta se jih odbije, da nas-
tane prostor za nove poganjke in prepreči 
širjenje vej navzdol. Glave se kratkoma-
lo pobrije. Stric ni bil nikoli pri brivcu. 
Tudi otrok ni imel, da bi kdaj strigel tuje 
nohte. Si pa je nekoč odsekal členek prs-
ta in dolžine prikrajšan prst je odsekajoč 
murvi glavo v družino višinskih prikra-
jšancev sprejel tudi staro murvo. Postavil 
je svoj spomenik. Iz tal je rasel kip nagu-
banega lubja stare murve. Naguban prst 
stare roke.
 
Murva ni pognala in mušice so pogrešale 
ovire zračnega prostora, da se jim je bled-
lo in so vse pogosteje končale v malvazi-
ji mojega strica, ki je s kondenzom na 
kozarcu hladila pokveko prsta samook-
licanega gozdarja. Hladila spomin na 
nepreudaren zamah sekire. Mene pa ni 
hladila murvina senca. Zato grem z mizo 
v kostanjevo.

Z mizo v senco
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Gledam v svoj krožnik hrane. Na njem 
so tri jedi, kot se spodobi za kosilo, ki te 
bo prijetno napolnilo, ampak ne izmuči-
lo. Dve od njih sta tudi za vegetarijance 
druščine, zadnja je mesna. Piščanec, sve-
tel, sočen, mogoče malce premalo soljen, 
ampak v kombinaciji s kanček prekis-
lo solato, brbončice do dovoljšne mere 
zaposli z okušanjem vsaj nečesa. Riž se 
zlepljeno drži v majhnem ličnem kupčku, 
ki sem ga sama namerno izoblikovala s 
priborom, takoj ko mi ga je roka nekoga 
drugega v zamahu položila na krožnik.
 
Vsak okus leži na eni tretjini krožnika. 
Nič se ne dotika, če bi se nekaj dotak-
nilo bi se okusi začeli mešati. Grobost 

zapečene kože piščanca in vlažna mehko-
ba riža sta se v ustih čudno spajala in 
s pomočjo sline ustvarila zmes, ki nato 
spolzi po žrelu v globine trebuha. Če se 
na krožniku začnejo prepletati stvari, se 
začenja proces konzumiranja, kot tudi 
mešanja hrane, še preden bi se to moralo 
začeti. Pravzaprav piščanec in solata 
ne pašeta skupaj. Vse se ti malce gabi. 
Čutiš, kako ti pritiska ob grlo odvraten, 
kisel obučutek. Po pravici je vsaka jed 
po svoje malce neokusna, ko jo melješ 
po ustih in s svojo gibljivo ustno miši-
co odstranjuješ  vse delčke ostankov izza 
zob. To, da ješ, ne postane več brezbriž-
no, uživaško dejanje, ampak misel o tem, 
kaj ješ in kako ješ, prevzame te in vsak 

Tvoje 
hrane se 
ne smem 
dotikati
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gib s čeljustjo se ti zdi prav nenavaden 
in nenaraven. Kislina sili gor po požiral-
niku. Kakor da se je vsa energija, ki si jo 
prej, ne da bi vedel, vlagal v normalno 
delovanje telesa, zdaj prešla v možgane, 
ki se nikakor ne morajo osredotočitii ne 
na jed, ne na seperacijo vsake stvari, kaj 
šele na okolico. Kaj, če zgleda način, kako 
tvoje ustnice zaobjamejo vilico, naroben? 
Kaj, če ostali vedo, da niti enega ugriza 
ne moraš spustiti po grlu?
 
Da bi zgledal naravno, greš nazaj k odmi-
kanju ene jedi od druge. Kaj, če prav zdaj 
opazuješ svojo roko, ki vsakemu rižku 
preprečuje prehod na drug del krožnika? 
Kričeče neprijetno.
 

Opazim, da ima sosed zraven mene na 
krožniku hrano zmešano v en ogromen 
kup. Za sekundo bi instinktivno s svojo 
vilico odmaknila piščanca na svojo stran, 
riž na svojo in solato na svojo. Pa ne, da 
bi njega popravila, le tako, da bi postavi-
la svet v logičen okvir, mogoče bi absurd 
mojega kislega cmoka postal vsaj malo 
bolj meglen. Seveda tega ne naredim, le 
za sekundo se zagledam v njegov krožnik, 
nato premaknem pogled. Pogoltnem to, 
kar sem imela v ustih. V trebuhu se bo 
tudi to spojilo v neprepoznavno gmoto.
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Vedno sem oboževal prvi dan preživet v 
novi hiši. Ponavadi je namreč to pome-
nilo, da bom nekaj časa v hiši, ki je ne 
poznam docela, preživel z ljudmi, ki jih 
ne poznam najbolje in ki, še bolj pomem-
bno, v resnici vzajemno ne poznajo mene.
 
Ponavadi uživam v tej nevtralni coni 
prijateljstva prav zaradi dejstva, da le-
ta pred mano postavi prazen list papirja, 
na katerega lahko narišem novo podobo 
samega sebe, ki jo, brez druge reference, 
moji sostanovalci skorajda morajo spre-
jeti.
 
V resnici, se pravi za par odtenkov raz-
like od osebnosti, ki jo po navadi skušam 
izrisati na prej omenjen prazen list pa-
pirja, nimam skoraj nikakršnih izkušenj 
z opravili po hiši, ki jih ljudje opravlja-
mo v rutinskem boju proti naravi. Nikoli 
nisem pulil plevela ali sekal dreves, kveč-
jemu sem mogoče nekajkrat v življenju 
kosil travo. Kljub vsemu naštetemu, pa 
se v očeh ljudi, verjetno, ker sem temne-
jše polti, večje postave in ker si zadnje 
par mesecev puščam brado, avtomatsko 
izriše slika človeka, ki je več kot sposoben 
opravljati fizična hišna opravila. Opravila 
kakor sekanje drv, ki smo jih prvi dan 
potrebovali za peč.
 
Pop kultura me je leta skušala prepriča-
ti, da za uspešno sekanje drv potrebu-
jem le par mišičastih rok in dovolj na-
tančno prostorsko predstavo, da zavihtim 
ogromno sekiro proti decimeter debelemu 
kosu lesa. Ko je po kosilu torej prišel čas 
sekanja drv, so bile vse oči uprte vame; 
s sekiro v roki sem skušal izgledati čim 
bolj prepričljiv. Po kratkem posvetu 
smo se odločili, da se bo drva sekalo na 
travniku pred verando in da so za peč v 
dnevni sobi najbolj primerne trske in ne 
debeli kosi lesa. Meni niti spoznanji niti 
sam posvet nista pomenila veliko, saj v 
resnici nisem docela ločil razlike v proce-D
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su sekanja dveh različnih formatov lesa. 
Iz majhnega skladišča mi je bil v roke 
dan okrogel kos lesa z le parimi lesenimi 
opilki ob straneh. Kos lesa sem postavil 
na tla in ga začel mlatiti s sekiro, vsakič 
seveda neuspešno, saj sem brezupno 
skušal kombinirati silo svojih mišic s svo-
jim pomanjkanjem izkušenj v natančne 
udarce. Zraven mene je stal moški, ki je 
bil do tedaj večinoma tiho, ni se skušal 
predstaviti kot bolj sposoben v nalogi od 
mene ali dokazati, da mi ni šlo, vprašal 
me je le, če lahko poskusi on nasekati 
drva. Ko sem uvidel, da s svojo tehniko 
ne bom dosegel praktično ničesar, sem 
se vdal in mu predal sekiro. Po kratkem 
ogledu kosa lesa je vzel sekiro, ki sem 
mu jo ponujal in spretno, s kratkimi, a 
jedrnatimi gibi začel od glavnega kosa 
odbijati popolne trske. Leseni opilki ob 
straneh niso imeli šans proti sekiri. Po 
približno petih minutah je končno naletel 
na kos lesa, ki ga je bilo rahlo težje ločiti 
od glavnega kosa. Tik preden bi mu us-
pelo trsko ločiti od hloda se je ozrl proti 
mojim prekrižanim rokam, po sekundni 
pavzi in zadnjem šibkem poskusu, ki ni 
povzročil nobenega napredka se je ozrl 
proti meni in zaigrano obupano izustil 
»Pizda, tale ne gre zgleda.« Po parih 
sekundah razmisleka sem končno odgov-
oril »Lahko pomagam?«
 
Moški se je odmaknil od hloda in mi pus-
til poskusiti, vse delo je že bilo bolj ali 
manj opravljeno, potrebnih je bilo le še 
par udarcev po vrhu sekire in trska se je 
ločila od hlodu.
 
Bilo je torej jasno, kdo je v resnici imel 
izkušnje s sekanjem drv, košenjem trave 
ali puljenjem plevela in kdo ne. Še cel 
teden bi lahko risal zgodbe, bitja in pred-
mete okoli svoje podobe na belem listu, 
pa vendar bi bilo na koncu, če bi pogle-
dali res podrobno, očitno, da sem le fant 
iz Ljubljane.
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Na dan spim pet ur. Ponoči. To naj bi 
bilo za osemnajstletnega otroka premalo, 
vendar več časa nimam. Če bi ga imela, 
bi vsak dan spala po kosilu. Eno uro. To 
bi skupek prespanih ur na dan povišalo 
na šest, kar je še vedno premalo, vendar 
bolje.
 
Živim zdravo; vsak dan psa peljem do 
vrha Golovca ter redno hodim na jogo. 
Vsako jutro vzamem sedem tablet spirul-
ine, dve tableti kalcija in po eno kapsu-
lo A, C in D vitamina. Vsak dan spijem 
en kozarec kokosove vode in pojem eno 
žlico zdrobljenih lanenih semen. Največ 

pojem zelenjave in sadja prav tako pa se 
izogibam škrobu in nepotrebnemu slad-
korju. Čeprav rada jem slano hrano, raje 
čuvam svoje ledvice. Kadim samo takrat, 
ko je res nujno potrebno. Kavo pijem z 
najbolj naravnim kokosovim mlekom in 
je ne sladkam. Omejujem se na en džin 
tonik na dan.
 
S šestimi urami spanca bi bila še bolj 
zdrava.
 
Danes sem za kosilo pojedla kalorijsko 
bombo. Zdaj sem težja za tri kile. Spanje 
odpade. Morala bi telovaditi. Teči. Delati 

Ali si po kosilu zaslužim počitek?
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Ali si po kosilu zaslužim počitek?
sklece do samega roba bruhanja. Vse za 
zdravo življenje.
 
Teden dni nazaj se je vame sredi centra 
zaletela prasica brez bremz. Zdaj imam 
zlomljena rebra in ne morem živeti zdra-
vo. Telovadba torej odpade.
 
Psa ne morem peljati do vrha Golov-
ca, na jogo pa ne bom mogla hoditi še 
kakšna dva meseca. Tako mi je namreč 
zapovedala zdravnica na urgenci. Od 
nočne bolečine, ki se pojavi kot posledica 
ležanja ne morem zaspati, zato so tudi 
moja jutra manj produktivna. Spiruli-

na, vitamini, lanena semena in kokosova 
voda torej vsi odpadejo. Ker mi hrano 
kuha mama, pojem več škroba, sladkorja 
in soli. Kaditi ne morem, ker zlomljena 
rebra bolijo tudi ob preintenzivnem delo-
vanju pljuč. Vsaj to. Kave ne pijem, ker 
večino dneva preživim v postelji. Gledan-
je Modern Family ni zdravo.
 
Mogoče najhuje: ključni čas za pripravo 
na bikini sezono bom preživela kot rekon-
valescent.
 
Počitka po kosilu si ne zaslužim.
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»Okej, odpiram kratek nevroznanstveni 
diskurz: ali je način kako tvorimo spo-
mine, mislim, čisto kemičen proces, ki se 
dogaja v možganih, pač edina naravna 
možnost, ali je evolucijsko pogojen, tako 
da je najbolj koristen?«
 
Konice prstov so še vedno smrdele po 
čebuli, ki jo je rezal pred kosilom. Ne-
kajkrat so komaj oplazile nosne dlake, 
božale brke in vlekle za brado; kmalu so se 
spet dotikale mehkega blaga, suhih člen-
kov. Bile so hladne – drgnile so ob konice 
prstov druge roke, se skrivale v dlani, ob 
topli sapi so postale vlažne. Drgnile so po 
gladki površini mila, oblivala jih je vroča 
voda; a ne zares, o tem je le razmišljal.
 
»Mislim, ali so spomini, čisto materialno 
tvorjenje le-teh, evolucijski konstrukt?«
Konice prstov na sencah so se upogibale 
v ritmu utripa srca. Vonjal je čebulo; 
poskušal si je predstavljati »spomin kot 
evolucijski konstrukt«, a razmišljanja, 
tako kot spominov, ne moreš ločiti od de-
lovanja celotnih možganov. Bilo je ujeto 
med topo utripanje, ni seglo dlje od vonja 
po čebuli na konicah prstov pred nosom. 
Pregnetel je sence; priklical je pleme fik-
tivnih človekovih prednikov s prirojenim 
popolnim spominom, da bi podrl zid, ki 
je omejeval njegove misli, a so prehitro 
izumrli – za uspešno skupnost je nujno 
pozabljanje. Ideja naravne selekcije na 
podlagi načina spominjanja naših pred-
nikov se mu je zdela absurdna. Konice 

prstov so se stisnile ob steklo kozarca; kar 
ni uspelo izumrlemu plemenu, bo morda 
hladni vodi, ki mu je stekla po grlu.
 
»Ne razumem čisto. Prvič ne vem, če 
lahko samo shranjevanje spominov ločiš 
od materialne strukture celotnih možgan-
ov, pa malo neverjetna se mi zdi, da bi 
nekateri naši predniki izumrli, ker so ime-
li predober ali preslab spomin.«
Besede lahko zvenijo veliko bolje kot mis-
li.
 
»V bistvu sem razmišljal o čisto banal-
nem primeru. Ali je reakcija med alko-
holom in možgani, ki povzroči izgubo 
spominov le kemično naključje ali evolu-
cijski konstrukt s ciljem lažjega shajanja 
s samim sabo. Mislim, vem, da alkohol 
ni mogel vplivati na evolucijo, ampak v 
principu …«
 
To se mu je zdelo še bolj absurdno. 
Odložil je kozarec, konice prstov pone-
sel k obrazu in se popraskal po nosu; 
ponovno zavohal oduren vonj po čebuli. 
Zazidan miselni prostor je spet napolnila 
misel na kopalnico, milo in vodo in ni se 
jih več poskušal upirati.
 
»Zanimivo. Ne vem, mogoče.«
 
Ampak primer je bil vseeno popolnoma 
absurden. Sprijaznil se je z miselno neop-
erativnostjo in si šel umit roke.

Spomin je evolucijski 
konstrukt
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Na zadnji strani hiše je stara, zarjavela 
pipa. Skorajda nikoli je ne uporabljamo. 
Včasih iz nje voda sploh ne teče. Včasih 
je ta voda rjava, ker v ceveh stoji že to-
liko časa. Včasih na to pipo kar pozabi-
mo, pa čeprav se ni nikamor premaknila. 
Danes iz nje teče rjava voda. Nekdo se je 
po dolgem času spomnil nanjo.
Včasih pozabim na reči. Na to ne moram 
vplivati. Včasih to naredim zanalašč, 
odločim se, da stvar ni vredna, da bi jo 
obdržala v spominu. Včasih se to zgodi 
ponesreči, ko nisem dovolj pozorna in mi 
spomin spolzi med prsti. Moj spomin je 
nepredvidljiva reč, večkrat me je že pre-
tental. Ne morem vedeti, kdaj bom kaj 
pozabila in kdaj si bom kaj zapomnila. 
Ljudje smo pozabljivi, nič nas tega ne 
mora rešiti.

 Včasih kaj za dalj časa pozabim, nato 
pa se naenkrat spet spomnim – takrat 
pridem navzkriž z različnimi občuten-
ji. Lahko sem srečna, ko se spomnim 
otroških lahkotnih, brezskrbnih dni, ki 
so utonili v pozabo. Srečna sem, ko se 
spomnim, kako dobrega okusa je bila 
kava, ki sem jo spila po kosilu v Parizu 
pred tremi leti. Spomini niso konstant-
ni, včasih jih izgubim in pridobim nazaj, 
včasih me zapustijo za vedno, nad tem 
nimam vpliva.
 
Ko se spominjam, čutim. Ti občutki se 
razlikujejo, vse je odvisno od določenega 
spomina, ki zmoti moj tok razmišljanja. 
Moja občutenja pogosto temeljijo samo 
na spominu. Ob smrti bližnjega sem 
žalostna, vsakič, ko se spomnim, da te 

Iz pipe 
teče rjava 

voda
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osebe ne bom videla nikoli več, me spre-
leti srh. Srečna sem vsakič, ko se spom-
nim, da imam ljubečo družino in da sem 
ljubljena. Pa vendar so ti občutki zgolj 
trenutni. Nič, kar občutim, ni trajno, vse 
prej ali slej izgine v pozabo. Tako, kot 
si želim, da bi pozabila nekoga, ki me je 
prizadel, se hkrati zavedam, da bom prej 
ali slej to prebrodila.
 
Na koncu mi ne ostane skoraj nič. Za-
suta sem s spomini, od katerih mi ne 
ostane veliko. Kaj mi bodo spomini, če 
imam od njih zgolj občutke, s katerimi ne 
moram narediti ničesar. Občutki so zgolj 
del moje notranjosti, če jih ne kažem 
navzven, ne bo nihče vedel, da sploh kaj 
čutim. Zdi se, kot da ni nič več resnič-
no. Spomini niso obstojni, moja domišl-

jija jih lahko priredi na tak način, da se 
vsa njihova resničnost izgubi. Občutki 
so tam, a hkrati jih ni, so le sosledje ke-
mičnih reakcij v mojih možganih, niso ne 
vidni, ne stalni in ne dokazljivi.
 
Tudi sama nisem obstojna. Na koncu od 
mene ne bo ostalo nič, na koncu bom 
zgolj okostnjak, nekdo, ki je živel, kar pa 
lahko dokažejo samo uradni dokumenti 
ali fotografije (pa še te se lahko pora-
zgubijo). Vse kar je živo je končno. Pipa 
ni živa. Pipa je zgolj zastarela. Tako je 
zarjavela pipa lahko še zmeraj obstojna, 
pa čeprav smo nanjo pozabili in iz nje 
danes teče rjava voda.
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Sedim na robu mize, mraz počasi prodi-
ra do mojih kosti in neham se zabavati, 
zato me prevzamejo misli in me izolirajo 
od dogajanja. S pogledom v retrospektivi 
spoznam, da bi marsikaj naredila dru-
gače oziroma morala narediti drugače. 
Recimo ne bi nasedla vremenski napove-
di, ki mi je obljubila od 19 do 21°C – 
sončno vreme – v Sečovljah, ali pa bi bila 
pozorna na to, da je ob strani pisalo še, 
da bo v večernih urah 7°C. To bi popol-
noma spremenilo vsebino moje potovalke.
 
Zaenkrat sem nase navlekla že večino 
oblačil, ki sem jih prinesla in po tretji 
majici so se kosi nehali barvno ujemati. 
Odkašljam se in pripravljena sem, da za 
pomoč prosim vse, ki so sedeli za mizo, 
vendar je nekdo, ki mi sedi nasproti, 
ravno začel pripovedovati novo zgodbo. 
Počutim se, kot da bi gledala televizijo, 
pasivno spremljam dogajanje, opazujem, 

se zabavam, a se ne vključujem. Če se ne 
bi zbala tega, da zbolim in zamudim tri 
teste, ki me čakajo naslednji teden, bi ver-
jetno ostala tiho in sama zase šklepetala 
z zobmi. Divji krohot je oznanjal konec 
zgodbe, zato naglo prekinem trenutke 
tišine in poprosim za kakšen volnen pu-
lover ali puhovko, čeprav me je najbolj 
zeblo v gležnje.
 
Dodeljena mi je bila prastara bunda, ki je 
bila zakopana znotraj te antične sečovel-
jske hiše. Sivi šivi so komaj še povezovali 
tkanino in težko bi bilo določiti prvot-
no barvo te bunde. Ko sem v njene pu-
haste rokave zakopala svoje premražene 
roke in ji dovolila, da je objela moj trup, 
sem se počutila čudno. Bunda se mi je 
zdela tuja, tako kot ko prvič hodim po 
novem mestu ali opazujem neznanca 
izza oken izložbe. Ta občutek tujosti je 
bilo bolj jasno zavedanje, da nosim sledi 

Mislila sem, 
da bo na 

morju bolj 
toplo
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življenja nekoga drugega, nekoga tujega. 
Nosim več kot obleko, nosim viteški ščit, 
najlepši spominek iz vikenda v Benet-
kah, bundo, ki je tujca grela ko so šli s 
prijatelji že tretjič na Triglav ali pa kos, 
ki je tako ‘on’, da je postal del njegove 
identitete. V resnici ne vem. Ne vem, kdo 
jo je izdelal, koliko zim je prestala, koliko 
trnjev jo je strgalo, kolikokrat je bila zato 
zašita in pokrpana ali kje in na kom je 
vse bila. Prav to mi je najbolj všeč. Na 
meni je bunda, ki ponuja tisoč zgodb, ne-
skončne možnosti za mojo domišljijo, za 
odgovore.Takrat se mi bunda ni več zdela 
tuja, ker ji jaz lahko pripišem zgodovino 
in življenjsko zgodbo. Bunda je posta-
la domača, tako domača, kot sem sama 
sebi. Moj glas je nehal drhteti in lažje 
sem govorila s tujci za mizo, ki so posta-
jali vedno manj tuji.
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Črke v knjigi praznujejo odhod svojega 
paznika. V sreči, da je odšlo sonce, ki 
jih privija na njihovo mesto na papir-
ju, začnejo plesati in se izmikati mojim 
očem. Ko prisveti luna, črke spreminjajo 
oblike in se rogajo mojemu iskanju smis-
la v njihovem zaporedju. Ne gre več, uk-
leščim jih z namizno svetilko.
 
Torba se je že dodobra integrirala v okol-
je in prežema jo vlaga speče hiše, tuja 
suhim mestnim sapam. Ven vzamem 
bralno luč, primem jo za vrat in skupaj z 
njo vlečem njen polnilec. Naj bo odprta 
siva torba krokodil, ki mu iz ust ropam 
njegov dnevni ulov. Čaplja, ki jo je kro-
kodil celo požrl, naj bo svetilka. Njen 
polnilec naj bo kača, ki je preveč sestrad-
ana napadla čapljo, jo ugriznila v nogo in 
spregledala krokodila v zasedi ter sama 
postala plen. Hladne vlage in komarjev je 
za podoživljanje tega vzporednega sveta 
dovolj. V katerih luknjah si ti, polnilec 
že vse bil.
 
Deficit mondenosti vtičnice te ne ustavi. 
Tisti, ki je pred petdesetimi leti gradil 
to hišo, te ni poznal. Me ni poznal. In 
ni mogel slutiti mojih namer, ni mogel 

vedeti, da gradi zapor za črke. Ali pa vsaj 
kuhinjo zapora. Grob omet stene, nekon-
sistenten relief in centimetersko odsto-
panje vegaste vtičnice ni prenizkotno za 
tvojo dolgočasno tovarniško pravokot-
nost. Bil si že v lepših luknjah.
 
Nezaveden gib roke pošlje komolec v 
omaro. Tok krvi se prekine in vse do 
konca mezinca me strese, nehote posta-
nem upornik v vezju in štejem stodrugi 
ohm, da ne zakolnem. Pa ravno tako so 
se morali razporediti ti nesrečni elektroni 
okoli mene, da so sformulirali ono omaro, 
tisti komolec in ta tok. Ti me razumeš, 
polnilec. Po tebi tečejo tokovi, ki hranijo 
paznike črk. Se prenaša energija, ki skozi 
čapljo ustreli v moje čelo, se od njega 
odbije in konča v očesu pričujočega. Os-
vetli zaskrbljenost mojih gub, gibe moje 
roke. Namere mojega prsta si razkrinkal 
z elektriko turškega hotela, pomanjkljivih 
dvesto dvajset voltov novosaškega stano-
vanja je razbiralo navodila za uporabo 
lekadola v cirilici. Vedno te je preveval 
isti svetovni tok, ta frekvenca svetlobne 
hitrosti. Ne glede na luknjo v kateri si bil.

V katerih 
luknjah si ti že 

vse bil
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Stoječ na pragu sem z nerazumevanjem 
tega kraja in načina življenja sovražno 
motril leteči mrčes, ki si je ob nočnem 
hladu želel skriti v najbolj neprijetne 
kotičke ogrevane hiše. Še posebej so me 
strašili kratki presledki v frekvenci nji-
hovih kril, ko so se nespretno z vso težo 
zaletavali ob trhla okna. Vseeno pa je 
bila ostrina v mojih, z ogljikovimi nit-
mi prepredenih, pljučih zato toliko bolj 
pomirjujoča. V pomanjkanju vseh nevid-
nih drobnih delcev, sem se spomnil na 
nov trgovski trend ustekleničenega sveže-
ga zraka na Kitajskem. Že da bi si pred-
stavljal, kako se skupinica ljudi zbranih 
okoli ene pločevinke zraka, po možnosti 
zavoljo življenjske ironije polnjene v Ti-
betu, trudi, v prevladujoči temni megli 
zaradi katere človek začne po desetih 

minutah nepretrgano bruhati, vdihni-
ti vsaj drobec »svežine«, se mi zdi ne-
mogoče. Poleg tega pa si, ko in če hodiš 
po ulicah Pekinga, omejen na 5-15m vid-
nega polja, za katerim je zgolj nedoločna 
sivina. V nasprotju s tem so vse besede 
o problematiki onesnaženosti v Sloveniji 
brezpredmetne, vseeno pa ne morem za-
nikati opaznega prepada med globokim 
vdihom gorskega in mestnega zraka.
 
Ko sem se sprehodil po s plevelom pre-
raslem dvorišču sem kljub vsemu občudo-
val, kako se je narava nemoteno širila po 
človeških stvaritvah in jih pridruževala 
svoji množični prisotnosti. Hkrati sem se 
tudi zalotil, kako sem z nebom nad mano 
našteval različne astronomske sisteme, 
ki jih nisem mogel razbrati iz množice 

Dejansko lahko vidim zvezde
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svetlečih pik. Zamišljal sem si, kako bi 
jih s premišljenimi fizikalnimi enačbami 
ločeval in uvrščal v nove povsem moje 
sisteme. Pri tem sem prav kmalu ugotovil, 
da že zaradi navadno bolj praznega raz-
pona noči nad mano sploh nisem zmožen 
ločiti med premikajočim se satelitom in 
daljno zvezdo, še toliko težje, kadar sta 
bila oba enako negibna. Iz enega od nji-
ju pa se je vztrajno širil val komunikacij, 
ki so, čeprav nevidni, že z vsebino svojih 
informacijskih paketkov ponovno nasičili 
čist zrak podeželja.
 
Čeprav je bilo moje telo neizmerno 
hvaležno kvalitetnemu zraku in miru 
tega odročnega okolja, pa me je bolj kot 
to osvobajala izoliranost od sveta, ki se 
je z enako neizprosno hitrostjo dogajal 

kljub vsej tu prisotni spokojnosti. Dejst-
vo, da je moj telefon zanikal jasno vidno 
povezavo med satelitom in tlemi me je 
spominjal na novice o družinah živečih 
sredi ničesar. Hkrati pa ne vem, kako 
daleč te samozadostnost opraviči tvoje 
neopredeljenosti za ekološko in humanis-
tično nazadovanje preostale družbe. Med 
površnim izkoreninjanjem plevela sem 
tako poskušal izpeljati celotno življenjs-
ko filozofijo makro- in mikrokozmosa. Žal 
pa je dvorišče ostajalo enako zanemarje-
no kot duhovi na nebih mest in zvezde 
za njimi so ostajale enako zdolgočasene 
in indiferentne do moje globoke želje po 
urejanju strukture vsega bivajočega. 

Dejansko lahko vidim zvezde
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Možgani zaspijo v novem prostoru. Takoj 
ko ležeš, veš da je nov prostor. Luč je 
temna, ljudje so topli, alfa je beta, vonj 
je poleten, pa čeprav je april. In jaz sem 
v sebi, ko so moji možgani v novem pros-
toru. Vse diha zelo počasi okoli mene. Ta 
dih, ki se ga ne moreš zavedati, saj tako 
dihaš le tik preden zapiš. Ampak pre-
poznaš ga vedno, ko ga slišiš, ko nekdo 
zraven tebe, skoraj ob tvojem uhlju, na 
rahlo diha. Ponavadi moji možgani ne 
poslušajo dihanja preden zaspijo. Pona-
vadi poslušajo svoje bitje. Najdejo svojo 
mantro, svojo pesem, ki jih uspava.
 
To noč moji možgani ne spijo. To noč 
bedijo in razmišljajo o tem, da ko se bodo 
zbudili, bodo v novem prostoru. Tega 
nikakor ne morejo preprečiti.
Ustavi čas, zakleni vrata in zapri polkna!
 
Mogoče boš tako lahko ostal v istem 
prostoru. Se zbudil in bil doma. Ampak 
žal vas moram razočarat možgani, nika-
kršnega vpliva nimate. Ustavili boste le 
pičlega mene. Vse okoli pa bo nov pros-
tor. Ne drug prostor, ampak nov prostor, 
ki odzvanja drug zvok in ti naslika dru-
gačne barve sten za tvojo radost in za 
to, da boš imel bolj vedro življenje. Sama 
drogica, ki si jo sam narediš. Poživiš in 

obarvaš. Pleteš in šteješ.
 
Prijateljsko se pogovarjam sama s sabo. 
Plešem po steni sobe, ki se spreminja 
v ritmu diha spečih okoli mene. Vsaka 
sekunda pleše z mano. Spanec se poča-
si prikrade in prisili oči v to, da se jim 
vidni spekter zmanjša, ko jih počasi za-
piraš. Kot da se zapirajo same vase, ne le 
zapirajo. Preobračajo se noter in delajo 
kroge ter gledajo svoje telo od znotraj. 
Oči gledajo možgane in možgani jih gle-
dajo nazaj. Drug v drugega buljijo in se 
opazujejo. Telo je zdavnaj zaspalo, pros-
tor je že davno spremenjen. A kaj dav-
no, spremenjen je bil pred trenutkom in 
spremenjen je zdaj. Ure in ure bo spre-
menjen, do zadnje ure. Radost in smeh, 
ki se sliši kot prestrašen krik, a ni. Pri-
jateljsko se objameta okoli mene; spre-
menjeni prostor in moji možgani. Po eni 
strani zimzelen občutek, po drugi večna 
samoumevnost. Kaj ko je vse tako lahko 
in ničesar mi ni treba, vse le dela po svo-
je, to kar hoče, še sama ne znam skočiti 
iz trenutka.
 
Soba je topla, skoraj da malce zatohla, 
ampak ravno tako, da veš, da bo spanec 
poslan od bogov, tako božanski. Spim v 
novem prostoru.

Možgani zaspijo v 
novem prostoru 
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Zgolj bitja, ki se jih gleda

Angleški pisatelj in filozof Aldous Huxley 
je v obdobju med prvo in drugo svetovno 
vojno veliko razmišljal o vojni in miru, 
o militarizmu in pacifizmu. Za razliko 
od javnega mnenja, ki je zagovarjalo vo-
jaško posredovanje proti Hitlerju in ob-
oroževanje Zveze narodov (predhodnice 
Združenih narodov), je zavzel izrazito 
pacifistično pozicijo. V svojih esejih in 
predavanjih (v slovenščini je izbor izšel 
pod naslovom Mirovništvo in filozofi-
ja, Subkulturni azil Maribor, 2006) je 
pacifizem zagovarjal kot edini legitimen 
in smiseln način reševanja konfliktov, 
tako osebnih kot geopolitičnih. Izhajal je 
iz preprostega in precej intuitivnega skle-
pa, da cilj ne opravičuje sredstev, temveč 
sredstva legitimirajo cilj – ne moremo 
namreč pričakovati, da bo rezultat neke-
ga delovanja, nekaj povsem drugega ali 
celo nasprotnega. Miru ne bomo dosegli z 
vojaškim posredovanjem ali vojno, ki bo 
»končala vse vojne«, ampak le s spodbu-
janjem miru – z razoroževanjem in diplo-
matskim reševanjem konfliktov. Na pragu 
2. svetovne vojne je bila ta pozicija (ki se 
je v stvarnosti kazala kot popuščanje Hit-
lerju) sicer problematična, oziroma vsaj 
nezadostna za reševanje konfliktov nas-
talih zaradi dolge militaristične tradicije 
pred tem, a je Huxley premislek (morda 
še bolj) zanimiv v neki drugi točki – ra-
ziskovanju razmer, ki omogočijo vojno.

 

Sovražne abstrakcije
 

Sam namreč pravi, da »človeka težko 
prepričaš, da ubije drugega človeka«. 
Nadaljuje, da je zato cilj celotne vojne 
propagande spreminjanje pojmovnega 
sveta v dveh korakih: najprej razose-
bljanje; spreminjanje živih bitji, soljudi v 
sovražne abstrakcije – na primer barbare, 
žide, komuniste, migrante, džihadiste –, 
ki jim lahko pripišemo nek skupen greh 
zaradi katerega jih je treba kot kolektiv 
kaznovati ali se pred njimi obvarovati. 
Nato pa agresijo proti njim poimenovati 
z bolj sprejemljivimi, prijetneje zvenečimi 
izrazi – kolonizacija tako postane širjen-
je civilizacije, holokavst »konča rešitev« 
oziroma čiščenje, rezilna žica tehnične 
ovire. Tako se čiščenje židovske nesnage, 
ki pravim Nemcem krade službe ali 
postavitev »tehničnih ovir za uravnavanje 
migracijskega toka«1, kar naenkrat sploh 
ne sliši več kot načrtni uboj več milijonov 
posameznikov ali ohranjanje privilegijev 
s postavitvijo rezilne žice pred množico 
ljudi, potrebnih pomoči.

 A kljub vsemu Huxleyjevemu 
opozarjanju, teoretskemu in praktičnemu 
mirovniškemu delu, je v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja vojna propaganda 
pospešeno pripravljala javnost na novo 
vojno. Znova je nastal pojmovni okvir, 
jezik, ki je prevaral tisti osnovni human-
istični zadržek: »človeka težko prepričaš, 
da ubije drugega človeka« in omogočil 

Martin Justin
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ter pomagal ohranjati vojno stanje. Svet 
opisan v teh militarističnih pojmih je v 
svojem romanu Potrgajte poganjke, post-
relite otroke izjemno orisal japonski avtor 
Kezaburo Oe. Hkrati pa je svet njegovega 
romana še veliko temačnejši, mnogo bolj 
perverzen od tega: v njem postane voj-
na naravni red stvari, absolut, ki določa 
človeške odnose; boj za mir in svobodo 
pa radikalna eksistencialna odločitev 
posameznika. »To je bil čas morije. Kot 
dolgotrajna povodenj je vojna s kolek-
tivno norostjo preplavila gube človeških 
čustev, najmanjše kotičke teles, gozdove, 
ceste, nebo.«

 
Pretepati, zmerjati, poniževati

 
Potrgajte poganjke, postrelite otroke pri-
poveduje zgodbo o skupini mladoletnih 
prestopnikov, zavrženih dečkov, po kat-
ere se, ob začetku druge svetovne vojne, 
starši na poziv poboljševalnice niso vr-
nili. Zaradi nevarnosti bombardiranja (» 
… skoraj vso noč, /…/, so požari, ki so 
jih povzročila bombardiranja, razsvetlje-
vali nebo nad mestom ali pa ga mazali s 
črnim dimom.«) so se skupaj z vzgojitel-
jem evakuirali na podeželje, kjer bi jim 
morali vaščani ponuditi hrano in zavetje. 
A evakuacija jim ne prinese odrešitve in 
varnosti: vaščani jih v bedi, ki jo je tudi 
njim prinesla vojna, vidijo le kot zločince, 
»zveri v kletki«, ki jih je dovoljeno zlor-
abljati – pretepati, zmerjati, poniževati. 
In prav to določa vsakdan dečkov – str-
menje radovednih in zaničljivih pogle-
dov, ko hodijo skozi vasi, pljunki, udarci, 
grožnje … »Navadili smo se tudi že na 
marsikaj drugega. Iz dneva v dan smo 
se spotikali ob nove in nove ovire, ki so 
nam povzročale telesne in duševne rane, 
/…/. Pretepanje, dokler ni pritekla kri, 
dokler nisi obležal na tleh, in podobne 
kazni so bili zgolj najosnovnejši običaj, 
/…/« Skozi pripovedovalca, nekakšnega 

vodjo dečkov, tako spoznamo popolnoma 
apatičen in sovražen svet, v katerega so 
bili vrženi ter njihovo vlogo ujete zveri, 
tujca, objekta – »bitja brez lastnega po-
gleda, volje, kakor kamen, roža ali drevo, 
zgolj bitja, ki se jih gleda,« s katero se, 
ker bi bilo drugače pretežko, sprijaznijo, 
jo nekako ponotranjijo. Vedno tesneje jih 
ovija gosta meglica otopelosti, izpraz-
njenosti in sprijaznjenosti z absurdom 
njihovega položaja, z absurdom Vojne, ki 
popolnoma določa njihova življenja. Ed-
ini, ki še ohranja nek otroški optimizem 
in ga zato edinega pljunki in žalitve ved-
no znova prizadenejo (»/…/ si brisal lica 
in z osuplim pogledom še naprej zrl v 
vaščane, ki so ga poniževali.«) je pripo-
vedovalčev brat, najmlajši med njimi. A 
njegova radovednost in veselje do življen-
ja, čeprav je tako mizerno, ne izvirata iz 
moči in zmožnosti preseganja položaja, 
temveč iz nerazumevanja, katerega vz-
rok je njegova otroškost, zato je njegovo 
spoznanje, ko na koncu pride do njega, še 
toliko bolj tragično.

 

Slabi poganjki
 

Po napornem romanju, nekaj poskusih 
pobega, ki so jih vse s pestmi in palicami 
zadušili kmetje, pa dečki z vzgojiteljem 
vseeno naletijo na vas, ki jih je pripravl-
jena sprejeti. V vas jih pospremi kovač, 
skoraj prijazen, zagotovo pa najbolj človeš-
ki lik do zdaj, ki se je celo pogovarjal s 
pripovedovalčevim bratcem, navdušenim 
nad njegovim poklicem, zato se razplet 
evakuacije sprva niti ne zdi tako slab. V 
vasi pa jih pričakajo »molčeči vaščani, 
ki so trdno držali orožje« in grob župan-
ov glas: »Tatove, požigalce, pretepače 
vaščani premlatijo do smrti. Ne pozabite, 
da ste zajedavci!« ki odžene še zadnje 
upe na boljšo prihodnost dečkov, ki to že 
dolgo niso več. Kako zares je z zajedav-
ci – ničvrednimi, gnusnimi, nepotrebnimi 
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– mislil župan, se pokaže že naslednjega 
dne z delom, ki ga dobijo dečki. Zakopati 
morajo namreč kup poginulih živali (»Psi, 
mačke, miši, koze in celo žrebeta, števil-
na trupla malih živali so bila naložena na 
kup.«) in pripovedovalcu ne uide, da se 
živali dotikajo le oni, da se jih vaščani 
in vaški otroci s strahom izogibajo. »Če 
se vaški mulci dotaknejo mrtve podgane, 
staknejo bacile. Če se je dotaknemo mi, 
vas nič ne moti. Tako je, ne?« Ne, dečki 
iz poboljševalnice niso ljudje kot vaščani, 
njihova življenja nimajo vrednosti, so le 
orodje za opravljanje najbolj umazanih 
del, živali, ki jih lahko zanemariš in za-
pustiš, ko niso več koristne. Zavržeš, kot 
so vaščani zavrgli dečke – jih zaklenili v 
njihovo shrambo-bivališče, medtem ko so 

sami zbežali pred epidemijo, ki je izbruh-
nila v vasi, pobila živali in začela jemati 
tudi človeška življenja. In tako popolno, 
na raven zajedavcev, »slabih poganjkov« 
jih je razčlovečila vojna, »kolektivna 
norost«, ki jo poganja strah za lastno 
življenje in življenje »tvojih« ter popolna 
ignoranca do življenja »drugih«.

»Žival, ne človeka«
 
Zanimive in dovolj povedne so tudi prim-
erjave uporabljene v romanu, ki skoraj 
izključno izhajajo iz živalskega sveta – 
ljudi enačijo z živalmi, njihovo bivanje pa 
z bojem za preživetje. Ko dečki potujejo 
v vas, ki leži na drugi strani soteske prek 
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katere vodijo tračnice, so v vozičku »tes-
no stlačeni kot psi«, ko v svojem novem 
bivališču poskušajo zaspati in poslušajo 
stokanje bolnega tovariša »molčijo kot 
živali«, pripovedovalca nekaj pretrese 
»kot kozo, ki v hrbet dobi silovit udarec 
s težkim predmetom«. Na koncu, ko se 
vaščani vrnejo, dečke obsodijo, da so 
vdrli v njihove hiše, kradli in jedli njiho-
vo hrano (kar je sicer res, a v resnici niso 
imeli druge možnosti) ter jih ponovno za-
prejo, pripovedovalec celo zapiše: »Gledal 
me je, kot bi imel pred sabo žival in ne 
sočloveka.« Izrazi to popolno razčlovečen-
je kot manifestacijo skrajne logike vojne, 
ki se povezuje s še enim vseprisotnim mo-
tivom romana: obnašanjem, vedno znova 
legitimiranim skozi vojno – zlorabo moči 
močnejšega nad šibkejšim. Z njim se 
srečamo že na prvih straneh: »Nemara bo 
dovolj, če zapišemo, da je v času, ko so po 
mestu divjali odrasli, vladala nenavadna 
gorečnost do nenehnega zapiranja otrok, 
ki so zagrešili drobne prekrške, otrok, ki 
so jim zgolj pripisovali nagnjenost do ml-
adoletnega prestopništva,« kaže se skozi 
že opisane zlorabe dečkov na njihovi poti 
in izpopolni na koncu romana v grožnji 
župana pripovedovalcu: »Takšne kot si 
ti, je najbolje zadaviti, ko so še pamži. 
Zgube se pomečka, ko se še majhne. 
Mi smo kmetje, slabe poganjke najprej 
potrgamo.« Neubogljivega psa brcneš, 
porednega otroka udariš, mladostnega 
prestopnika pač pretepeš in zapreš. Pri-
povedovalec, katerega imena nikoli ne iz-
vemo, namreč ni hotel sprejeti županove 
razlage dogodkov zadnjih nekaj tednov, 
verzije v kateri nikoli ni prišlo do epi-
demije, v kateri meščani nikoli niso odšli. 
Žejen in lačen – dečke so namreč zaprli 
ter brez hrane in pijače pustili skoraj cel 
dan – se ni prodal za juho in riževe ko-
lače, temveč je sam (»Bolj kot kadarkoli 
prej sem razumel, da sem ključnem tre-
nutku ostal sam«) vztrajal pri resnici, ki 
jo je na koncu plačal z življenjem.



 

Biti ubit ali ubijati
 

Potrgajte poganjke, postrelite otroke 
verjetno ni pacifističen roman v polnem 
pomenu te oznake, nikoli se neposredno 
ne dotakne problematike vojne, noben od 
junakov se odkrito ne upre vojnemu stan-
ju. Vojno raje prevzame kot samoumeven 
red, »normalnost« romana, ki pa se bralcu 
razkriva kot popolnoma noro, nečloveško 
stanje, dno človeške eksistence. S prigan-
janjem vojne logike v skrajnost je avtor 
izpostavil razčlovečenje in legitimacijo 
kaznovanja šibkejših, drugačnih in tujih, 
vse na kar je opozarjal tudi Huxley in kar 
zaradi ne tako skrajnih razmer pogosto 
ostane prezrto. Roman sicer z zaključkom 
ponuja eksistencialistično poanto – vsak 
»v ključnem trenutku ostane sam«, sam 
nosi breme in posledice svoje odločitve 
–, ki je seveda verodostojna, a verjetno 
nezadostna. Absolutno nujno je, da vsak 
posameznik razmišlja o pojmovnih ok-



virjih, ki jih uporablja in mu jih ponu-
ja sistem, da se upre, ko mu je ukazano 
ubijati, hkrati pa je vojna sistemski in 
globalni problem, zato bi ga morali kot 
takega tudi reševati. Brezkompromisno, 
s popolno razorožitvijo vseh držav, vo-
jsk, paravojaških enot, itn., s temeljito 
spremembo učnega in družbenega siste-
ma (o čemer v eseju Tri gvineje izjemno 
pronicljivo piše Virginia Woolf), zabavne 
industrije … Obe rešitvi, ki se sicer pove-
zujeta – prva vodi v drugo – pa izgledata 
predvsem nemogoči in zdi se, da se, kot 
pripovedovalec romana, na koncu odloča-
mo le med biti ubit ali, četudi posredno, 
ubijati.

 
[1] Ma. F. (2015). Šefic: Tehnične ovire potrebne 
na celotni državni meji. Dostopno na: http://www.
delo.si/novice/slovenija/sefic-tehnicne-ovire-po-
trebne-na-celotni-drzavni-meji.html
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Pesniški kozmos Gregorja Strniše

Gregor Strniša se je rodil leta 1930 v Lju-
bljani. Pesniti je začel pri dvanajstih le-
tih, njegovo odraščanje pa je močno zaz-
namovalo leto 1949, ko so celotno družino 
vključno z njim zaprli, ker naj bi se pov-
ezali s pobeglimi emigranti in načrtovali 
upor proti režimu. V resnici je Gregor 
zgolj razkazal nekaj ljubljanskih stavb 
svojemu bratrancu, ki je po vojni pobeg-
nil v Avstrijo, ne glede na nedolžnost pa 
je bil Strniša dve leti zaprt. Po izpustu 
je študiral angleščino in nemščino, od 
takrat vedno nekoliko odtujen, čudaški 
in samotarski. Poleg dvanajstih pesniških 
zbirk, štirih dram in več književnih de-
lih za otroke je napisal tudi besedila za 
skoraj 400 zabavnih skladb, vključno z 
nekaj kultnimi slovenskimi popevkami, 
kot sta Orion in Mala terasa. Nikoli se ni 
redno zaposlil in je deloval le kot poklicni 
književnik, kljub povabilom na šolanje v 
ZDA, pa le malokrat potoval preko meja 
svoje hiše v Rožni dolini. Tam je mi-
mogrede preživel tudi kratko, a strastno 
razmerje s Svetlano Makarovič (ki je ig-
rala v nekaj krstnih uprizoritvah njegov-
ih dram) in se, do svoje zgodnje smrti 
leta 1987, le redko premaknil iz varnega 
zavetja Ljubljanske kotline. Prav to enig-
matično, izolirano življenje v relativni 
anonimnosti je med drugim pripomoglo, 
da je razvil povsem unikaten in samosvoj 
pesniški svet.                                                      

 In če lahko za koga rečemo, da 
je ustvaril pravi pesniški svet (ali če up-

orabimo kar njemu ljubši izraz svetovje), 
lahko to rečemo za Gregorja Strnišo. 
Tako njegova dramska, kot poetična dela 
so podrejena nekaterim centralnim ide-
jam, ki se vejijo čez vso njegovo pisan-
je in tvorijo enovito pesniško filozofijo. 
Eden izmed glavnih temeljev te filozofi-
je je kozmocentrizem, antropocentrizmu 
nasprotno prepričanje, ki namesto člove-
ka v središče postavlja vesolje samo. Del 
vseh nas naj bi bila kolektivna vesoljska 
zavest in še v najmanjši entiteti v naravi 
naj bi se skrival pranačrt vesolja, tako 
velik kot univerzum sam. Ali v besedah 
Strniše samega: »Stoji, stoji bel grad / 
nima oken, nima vrat / v gradu skrinja 
pisana / v skrinji leži zelen želod / … / v 
tem želodu je nov grad / … / v kapici nov 
grad stoji, / in to se ponovi sedemkrat / 
ali sedemtisočkrat. / V katerem gradu si 
pa ti? / V katerem želodu si pa ti?«1

 Njegova poezija redkokdaj odse-
va avtorjevo razpoloženje, prvoosebne 
izkušnje iz resničnosti ali politično ozi-
roma družbeno situacijo. Verzi se vedno 
sprehajajo prek folklore in starih bajk 
ter grotesknih fantazijskih podob, ki 
prevzemajo globoke simbolične in ar-
hetipske pomene. Strniševa drama Žabe, 
na primer, je poimenovana kot prilika in 
uprizarja fizično dokaj enostavno doga-
janje: siromak prispe v krčmo na barju, 
kjer mu točaj, ki se izkaže za hudiča, 
ponudi smrt in prerojenje v bogataša. A 
kljub pridobljenemu denarju in ugledu, 

Max Rakušček
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siromaka še vedno tare nezadovoljstvo, 
saj si resnično želi le ljubezni lepe Evice, 
ki jo je golo in le z jabolkom v roki ugle-
dal čez okno kot mladenič. Hudič mu 
obupanemu izpolni željo in ga spremeni 
nazaj v siromaka, na koncu drame pa iz-
vemo, da se je proces preobrazbe in nazaj 
že sedemkrat ponovil in se verjetno tudi 
še bo – ker siromaka usodno zaznamuje 
človekovo neuslišano hrepenenje po ne-
dosegljivem.

 Glavni lik Žab je Lazar, poi-
menovan po Jezusovemu prijatelju, ki je 
vstal od mrtvih, Evica je jasna aluzija 
na Adamovo Evo in njeno jabolko gre-
ha. Eden izmed pripovedovalcev je kar 
Lucifer sam – ki pa prav tako doživlja 
notranji konflikt, saj tudi njega pesti 
neizpolnjeno hrepenenje po združitvi s 
svojo drugo polovico, ki je nastala, ko 
ga je nadangel Mihael razklal na moško 
in žensko obliko. Strniša tako uporablja 
univerzalne, v tem primeru celo biblične 
podobe za raziskovanje večno aktualnih 
pojmov razmerja med človekom in vesol-
jem, med bitji in njihovim stvariteljem, 
med ljubeznijo oziroma erotiko in smrtjo, 
in te večne simbole tudi poosebi. Njegovi 
verzi nas nagovarjajo, ker se dotikajo te-
meljnih konceptov človeške eksistence, 
v včasih težko oprijemljivo zgodbo pa 
nas posrkajo zaradi mističnega občutka 
samega dogajanja, kot da bi brali kako 
avtentično srednjeveško fabulo ali staro-
davno ljudsko pripoved, le da je ta veliko 
lepše in bolj privlačno spisana. Drams-
ki dialogi se pogosto zdijo kot izmenjave 
posameznih pesmi med liki, ki delujejo 
kot slikovite impresije, vložene znotraj 
osrednje zgodbe same.

 
»Videl sem strašne vojske zvezd / 
neznani vojščaki in nevidni / za 
zlatimi zvezdastimi ščiti / oblegajo 
ta krhki svet.«2

 
Ena izmed zanimivejših značilnosti 

pesnikove osebne filozofije je tudi odsot-
nost absolutnega časa. Kakor Lazar v Ža-
bah sedemkrat doživi svojo preobrazbo, 
enako se je vse, kar se je zgodilo, zgodilo 
že prej in se bo še neštetokrat ponovilo. 
Prostor in čas sta čutni kategoriji, »tu-
kaj« in »tam« in »zdaj« in »potem« ne 
obstajajo; obstaja zgolj vesoljni »pov-
sod« in »naenkrat«. To komponento 
Strniševega pesniškega kozmosa najjas-
neje orisuje njegova znana pesem Vrba: 
»Tu je nekoč stala vrba / pravi kdo in gre 
naprej / Ampak ob neskončni reki / ki 
za njim temni, šumi / v lastni lepi listni 
kletki / ista vrba še stoji.«3 Pesem deluje 
kot ena od programskih pesmi avtorjeve 
misli, hkrati pa je tudi preprosta, oseb-
na ljubezenska pesem, posvečena njegovi 
ženi Thei.

 
»Ti ne boš nikoli umrla / ker tudi 
vrba ne umre.«4

Sočasnost oziroma brezčasnost vseh do-
godkov v zgodovini je tudi pomemben 
del drame Samorog, ki se prek klasične 
srednjeveške zgodbe o brhkih princesah, 
zaljubljenih trubadurjih in zloveščih ra-
bljih dotika svojevrstne teorije dvojnosti 
sveta. Dvojčici Margarita in Uršula, ena 
čista devica in druga zmešana samotar-
ka, v otroštvu opazujeta sežig čarovnice 
Veronike na grmadi in že od začetka 
zgodbe je jasno, da se bo to zgodilo tudi 
eni izmed njiju. A vprašanje kateri, je 
pogosto zabrisano, saj v drami ni nič, 
tako kot se zdi – oziroma je vse, kakor se 
vsakomur zdi. Resničnost naj namreč ne 
bi bila le ena; naš svet naj bi bil paralelen 
višjemu, transcendentnemu svetu, vesolju 
absolutov in metafizike, ki pa ni dostopen 
vsakomur. To simbolizira mistično bitje, 
samorog, ki ga je potomec Margarite in 
Uršule, Henrik Sekira, ubil in iz njegovih 
kosti sezidal mesto ter s tem vse prebiv-
alce obsodil na večno tostransko bivanje, 
življenje v imenu človeškega egoizma in 
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pohlepa. Edina, ki lahko vidi pravi, nad-
stvarni, drugi svet, je navidez zmešana 
Uršula, ki prek sanj vidi podobe tega viš-
jega sveta, metaforične ptičje dežele.

»Na tem kraju, na tem mestu / sta 
dve deželi na istem mestu / deže-
la ljudi in dežela ptic / … / ptičja 
dežela našo pokriva / ne za las meje 
ni med njima / vendar sta večno 
ločeni / dežela ptic in dežela ljudi.«5

V dramah in pesmih Gregorja Strniše ni 
nič manj ali bolj resnično od drugega. 
Resničnost je povsem relativna, domišl-
jijski in sanjski svet sta enako resnična 
kot izkustveni svet »objektivne« res-
ničnosti. Naša realnost je zgolj eden od 
vseh možnih svetov, zajetih v izrazu 
»oni, drugi svet«; od tod Strniševa ideja 
svetovja. A ti svetovi so nam, nepopol-
nim in pomankljivim ljudem, ki nas več-
no omejujeta naš pohlep in poželenje po 
nemogočem, nedosegljivi. Da dosežemo 
tisto višjo, metafizično stopnjo resničnos-
ti, potrebujemo pravo vesoljno, kolektiv-
no zavest. Le preko ljubezni in smrti se 
lahko povzpnemo v deželo ptic. In seveda 
preko umetnosti. Ob branju njegovih del 
se nam res večkrat zazdi, da smo bliže 
“deželi cvrčanja in peres” kot ponavadi. 
In čeprav Gregor Strniša ni več živ, nam 
lahko vseeno pomaga dosegati deželo 
ptic, mi pa njemu pomagamo, da ne bo 
nikoli umrl. Kot tudi vrba nikoli ne umre.

 

[1] Strniša, Gregor (1995). Samorog. DZS, Ljubljana.

[2] Strniša, Gregor (1995). Samorog. DZS, Ljubljana.

[3] Strniša Gregor (1972). Želod. Obzorja, Maribor

[4] Strniša Gregor (1972). Želod. Obzorja, Maribor

[5] Strniša, Gregor (1995). Samorog. DZS, Ljubljana.
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»Velikokrat iščem filmsko luč tudi na odru«

V letošnji sezoni igrajo tri njegove pred-
stave in po ena opera ter balet. Male 
kraljice in Neli ni več v Lutkovnem gle-
dališču, Pomona v ljubljanski Drami, 
Meso srca ter Julka in Janez v SNG 
Operi in baletu Ljubljana. Poleg tega ima 
Jaša Koceli za sabo 10 samostojni reži-
jskih projektov, sodelovanje s Tomažem 
Pandurjem, pri različnih operah in bale-
tih pa je delal tudi kot oblikovalec luči. 
Predno je začel s študijem gledališke reži-
je, je študiral tudi sociologijo, med študi-
jem se je preživljal kot turistični vodič.

Zanimalo nas je predvsem, kako 
ta nenavadna mešanica gledališča, poto-
vanj in sociologije vpliva na njegovo ust-
varjanje, kaj ga pri tem žene in kaj mor-
da ovira. Kako kot režiser in kot sociolog 
gleda na aktualno družbeno dogajanje, 
debato o politični korektnosti, migrants-
ka vprašanja? Kje v sodobnem svetu 
vidi gledališče in kako v tem kontekstu 
razume ustvarjanje mladinskih predstav, 
predvsem svojih Malih kraljic, ki so bile 
aprila letos prvič uprizorjene. Kaj ga pri 
gledališču najbolj privlači, od kod črpa 
navdih za vizualno pestrost svojih pred-
stav? »V osnovi šoli sem slikal z oljem,« 
odgovori in se nasmeje.

Špela Šebenik, Nejc Hirci, 
Lara Zupan, Martin Justin

Intervju z Jašo Kocelijem
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Nazadnje si režiral Male kraljice, 
pred tem Cafe Dada. Bi za ti dve in 
ostale svoje predstave rekel, da so 
družbeno kritične, angažirane?
Ne bi rekel, da so moje predstave a pri-
ori družbeno angažirane. Zdi se mi, da 
prva misel, s katero začnem v glavi ust-
varjati predstavo, ni želja predstaviti 
neko družbeno kritično gradivo. Po drugi 
strani pa verjamem, da vsaka predstava 
nosi potencial družbene kritike, čeprav 
njena os morda v osnovi ni uperjena v iz-
postavljanje neke družbene nepravilnosti, 
krivice … Predstava lahko, ne da bi se ga 
zavedala, nosi seme družbene kritike, a ta 
semena v naših predstavah zagotovo niso 
v prvi vrsti družbenokritična.
 
Ali misliš, da bi morala biti?
Ne.
 
Svojo vlogo v času politične, ekon-
omske in družbene krize prevprašu-
je tudi gledališče. Bi to moralo biti 
apolitično, korektno, bi se moralo 
distancirati od družbenega doga-
janja? Morda ravno obratno?
Ne, gledališče ne more biti apolitično, saj 
je že v osnovi vse, kar postaviš na oder, 
v nekem kontekstu politično. Mislim, da 
ni nepolitične predstave. Drugače pa je s 
temo predstave in ena največjih čarovnij 
gledališča je, da ima lahko tisoč obrazov 
in zvrsti, ki jih absorbira in posredu-
je naprej. Bilo bi grozno omejeno, če bi 
gledališče dojemali kot obvezno družbe-
no angažirano, saj bi s tem posiljevali 
medij, ki drugače ponuja veliko različnih 
izhodišč.
 
V javnosti se vedno več govori o 
politični korektnosti: na eni stra-
ni jo levi, liberalni del političnega 
spektra poudarja kot nujni stan-
dard javne debate, medtem pa nan-
jo leti mnogo kritik, nekateri celo 
trdijo, da je z represijo “nekorekt-

nega” laičnega mnenja pripomogla 
k porastu populizma. Kako bi to ko-
mentiral kot sociolog in kot režiser?
Z zadnjim se ne bi strinjal. Zdi se mi, 
da gledališče doseže zelo majhno kritič-
no maso in zato ne more delovati kot 
ideološki aparat oziroma kot posrednik 
jasnih političnih idej. Ko idejo postaviš 
na oder, namreč na nek način postane 
ambivalentna. Z vsakim gledalcem in 
njegovim prevpraševanjem ideje pred-
stave se vzpostavijo konteksti, nad kat-
erimi nimaš nadzora. Zelo problematično 
je na primer, če želiš kot režiser skozi 
predstavo zagovarjat človekove pravice, 
svoboščine. Hitro se namreč lahko zgodi, 
da se to kopje, ki ga hočeš uporabiti kot 
predstavo, obrne proti tebi, ne da bi to 
hotel. Ko jih začneš uprizarjati na odru, 
se stvari namreč hitro zapletejo. Niso več 
tako jasne kot v javni intelektualni sferi. 
Tam se vzpostavljajo teme, te pa se na 
odru spremenijo.
 
Izhajaš iz osebnih izkušenj?
Ja, seveda, in po gledanju predstav. Lah-
ko so  moralistične in dolgočasne, čeprav 
zagovarjajo zelo lepe teme in ideje, in tako 
ne dosežejo želenega učinka. Sociološko 
gledano mislim, da je v gledališču le ma-
jhna kritična masa. Poleg tega imamo v 
Sloveniji zelo raznovrstno gledališče, ve-
liko zanimivih avtorjev. Imamo tako zelo 
družbeno angažirano gledališče kot tudi 
gledališče, ki ga družbena angažiranost 
sploh ne zanima. Mislim, da lahko vsak 
gledalec najde nekaj, kar ga zanima.
 
Kaj je botrovalo tvoji odločitvi za 
študij sociologije in kasneje gle-
dališke režije? Kaj ti je bilo pri 
vsakem najbolj všeč oziroma te je 
najbolj zaznamovalo?
Za sociologijo sem se odločil zaradi vse-
bine. Že prej sem želel iti na akademijo, a 
nisem bil gotov. Zato sem se zelo raciona-
lno odločil na sociologijo; pred akademijo 
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sem želel početi še nekaj drugega. Študij 
na akademiji se mi je zdel kot skok v 
nekakšno globoko morje, iz katerega dol-
go časa ne moreš priplavati nazaj na kop-
no, kar se je izkazalo kot precej resnično 
(smeh). Na akademiji preživiš cele dneve, 
jaz pa sem želel delati tudi še kaj dru-
gega. Naredil sem licenco za turističnega 
vodiča in se s tem preživljal. Že dvanajst 
let sem tako turistični vodič. Poleg tega 
pa je sociologija vsebinsko fenomenalna, 
ker obsega družbo in človeka. V precep 
vzameš makro-mikro nivo in ga razisku-
ješ, kar se mi zdi super.
 
Bi potem rekel, da imaš več širine 
kot ostali režiserji?
(Smeh) Ne, tega si ne bi upal reči. Širina 
ne pride nujno z izobrazbo; sploh umet-
niška širina, ki ni enaka intelektualni šir-
ini, temveč je nekaj čisto drugega. Rekel 
bi, da mi dodatna izobrazba celo škodi, 
da imam zaradi nje nekakšen zadržek ali 
dodatni intelektualni pomislek. Seveda 
pa so tudi prednosti. To, da sem diplo-
miral iz sociologije, se mi zdi v splošnem 
prednost, ne pa vedno.
 
Naslov tvoje diplomske naloge je 
bil »Vpliv podobe raja v Koranu 
na nekatere družbene pojave zno-
traj muslimanske kulture«. Se zara-
di svojega poznavanja islama čutiš 
odgovornega to znanje posredova-
ti skozi predstave oziroma režirati 
predstave, ki se ukvarjajo z islam-
om?
Ja. Že nekaj let si želim narediti preds-
tavo o tem. Zadnje leto tako še bolj in-
tenzivno delam, pišem tekst, a ne dobim 
producenta. (Smeh) Ljudi je strah – ta-
koj, ko omeniš islam, danes vsi pomislijo 
na terorizem in se začnejo bati. Vsekakor 
bom v bližnji prihodnosti na vsak način 
poskušal narediti predstavo o tem. Sploh 
ker bo letos ali naslednje leto zgrajena 
džamija. Že ko v slovenski javnosti iz-

rečeš besedo islam, Alah ali Koran, se po-
javi tisoč in en predsodek, tudi pri meni, 
to nosimo v glavi. Eden izmed glavnih 
problemov v Sloveniji je, da smo absolut-
no preveč »slovenski«. Smo ena najbolj 
etnično čistih držav na svetu. Imamo 
teoretično strpnost, ki jo lahko mislimo, 
vendar teh drugih ljudi v Sloveniji ni. La-
tentno, podzavestno smo zelo nestrpni in 
smo lahko samo srečni, da te nestrpnosti 
ne moremo več kazati, bi pa jo veliko bolj 
… Skozi predstave želim prav to nestrp-
nost mehčati. Grozno je, da v Sloveniji 
ne moreš uprizoriti velikega dela sodobne 
dramatike, saj za to ni igralcev: nimamo 
azijskih ali temnopoltih igralcev, razen 
redkih izjem. Sodobna dramatika, ki je 
v veliki meri vezana na metropolitanska 
svetovna središča, pa je zelo multikultur-
na. No, moja velika želja je narediti pred-
stavo o islamu v Sloveniji in upam, da se 
bo v bližnji prihodnosti uresničila.

Nek impulz v njih, ki botruje 
temu, kakšne so

 
»Jaz sem Regina. Rojena sem bila v 
poznih devetdesetih in vzgojena po letu 
2000. Imam 10577 followerjev na Insta-
gramu, imam pa tudi Snapchat in Twit-
ter. Fejsbuka nimam, ker je out. Joške 
imam 70A. To je kul, ker ne maram jošk. 
Sem najlepša punca na šoli. Letos bom 
odlična, kot sem bila tudi lani in vsa leta 
do zdaj.« Tako se predstavi ena od treh 
članic skvoda Nicki, skvoda, »edine opcije 
za preživetje v zajebanem delu življenja, 
v katerem smo«, treh prijateljic, ki ima 
osrednjo vlogo v Jaševi novi predstavi 
Male kraljice. Ta je nastala v sodelovanju 
z Evo Mahkovic, dramaturginjo in avtori-
co teksta, ki pripoveduje zgodbo o treh na-
jstnicah, ki se po svoje in brezkompromis-
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no spopadajo z življenjem in, če je treba, 
tudi vlomijo v kakšno hišo. Predstava je 
zabavna in vizualno dovršena, hkrati pa 
odpira mnogo vprašanj o prikazovanju 
mladih v predstavah za mlade, o smislu 
mladinskih predstav in njihovem mestu 
v gledališču. Zanimalo nas je, kako Jaša 
gleda na Kraljice in mladinske predstave 
na splošno, kako se ustvarjanje le-teh ra-
zlikuje od klasičnih predstav, kaj ga žene 
k režiranju za mlade.
 

Lutkovno gledališče je Male kraljice 
na repertoar uvrstilo kot mladins-
ko predstavo. Bi morale take pred-
stave mladim postaviti zgled ali le 
opozarjati na stanje v družbi?
Ne eno ne drugo. Mladim absolutno no-
ben umetniški izdelek ne more in ne sme 
biti postavljen kot zgled. Ko si mlad, si 

namreč v obdobju, ko se ne želiš zgledo-
vati po ničemer. Morda gledaš levo-des-
no, gor-dol, opazuješ stvari, ki te fas-
cinirajo, oziroma jih verjetno mnogo tudi 
ne gleda levo-desno, gor-dol. Prav tako 
opozarjanje na stanje v družbi ni tisto 
najpomembnejše v predstavi, kar bi jaz 
ali Eva (Mahkovic – dramaturginja) žele-
la poudariti. Morda do neke mere, ni pa 
to poudarek Kraljic. Prevzetno se mi zdi 
misliti, da imaš kot režiser moč, da lahko 
skozi predstavo govoriš neko resnico. La-
hko si vesel, če okruške te resnice ujameš, 
če pa jih skozi predstavo iščeš, ni možno-
sti, da bi jih našel. Super je, ko zazveni 
kaj, kar je res ali kar nekdo prepozna, če 
pa ne, pa pač ne. Gre za zelo individualno 
percepcijo predstav, kritična uspešnost 
ali neuspešnost predstave ni nobeno mer-
ilo pri zaznavi posameznika. Mislim, da 
moraš biti kot ustvarjalec ponižen, saj ne 
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moreš na silo ujeti resnice.

Na koncu predstave oder z beseda-
mi: »Jaz zdaj o vsem odločam,« 
prevzame devetletna »Mikrokralji-
ca«. Kako bi komentiral tak konec? 
Bo naslednja generacija še bolj indi-
vidualistična? Ali je problematično 
kaj takega sugerirati mladostniku 
ali otroku?
Sam Kraljic ne vidim kot slike mladih, 
kakršnih so. Predstava namenoma preti-
rava samo zato, ker želi nek aspekt ali 
polje misli bolje artikulirati. V obliki 
nekega šova gre v tem zavestno predaleč, 
hkrati pa nalašč lahkotno … Mislim, da 
predstave ne bi smeli brati na interpreta-
tivni ravni, v smislu: “Kar vidiš, tako je,” 
temveč je prej nekakšen vpogled to, kar 
bi lahko bilo … Ne vem pa, kako to vid-
ijo mlajši. To bi bilo potrebno vprašati 

njih, ampak ne verjamem, da predstava 
gradi ali afirmira njihovo prihodnost v 
smislu: »Aha takšni boste.« Takšen po-
gled se mi zdi zatežen. Male kraljice se 
lahko gleda na veliko načinov, tudi samo 
za zabavo. Poleg tega članic skvoda Nicki 
sploh ne dojemam kot individualistk ali 
egoističnih posameznic, ki ne bodo niče-
sar doprinesle k družbi prihodnosti. Bolj 
me zanima nek impulz v njih, ki botru-
je njihovemu obnašanju. Ni nujno, da 
bodo takšne tudi v prihodnosti. Človek 
se spreminja, predstava pa prikazuje le 
kratek trenutek v njihovem življenju. 
Predstava je povsem nekritičen prikaz 
pretirane različice njih samih. Kot sanje, 
v katerih si še večji, še močnejši, še bolj 
glasen. In te sanje so predstava. (Smeh)

Kako se pravzaprav lotiš ustvarjan-
ja mladinske predstave?
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Predvsem lovim stvari, ki me navdušu-
jejo. Ustvarjanje je zame navduševanje 
nad stvarmi, ne neka vnaprej definirana 
kritična presoja in distanca, ta pride po-
tem sama po sebi. Predpogoj ustvarjanja 
je nujno navdušenje, preseganje raciona-
lnosti. Ko ustvarjam predstavo, sledim 
tej fascinaciji in poskušam z njo okužiti 
ostale ljudi okoli sebe. In to je vse. Na 
to, kar nas navdušuje, potem pogledamo 
z različnih vidikov in tako nastane pred-
stava. Zato je tudi težko interpretirati to, 
kar si naredil.

Potem se ti zdi oznaka mladinske 
predstave zgrešena?
Gre predvsem za komunikacijo med gle-
dališčem in javnostjo, zato mi je bolj ali 
manj vseeno, ali delam mladinsko preds-
tavo ali predstavo za odrasle.
 
Pa bi vse ostalo enako, če bi Male 
kraljice namesto v Lutkovno gle-
dališče postavil na oder Drame?
Ne, to pa ne. To je nekaj, kar je težko 
razložiti. Predstava, ki jo narediš za eno 
gledališče, bi bila v nekem drugem gle-
dališču drugačna. Na to vpliva veliko 
dejavnikov, tudi tvoje psihično stanje 
in podzavestno doživljanje nekega gle-
dališča. Predstava se tako spreminja 
glede na gledališče. Vseeno pa mislim, 
da bi bile Male kraljice lahko postavljene 
tudi na kakšen drug oder.
 
Se ti zdi da lahko z referiranjem na 
popularno kulturo gledališče prib-
ližaš mladim?
Lahko, ni pa pop kultura nobeno zagoto-
vilo, lahko jih z njo tudi odvrneš. Je del 
vsakdana in zato velikokrat pristane v 
predstavah. Zagotovo pa je zgrešeno, če 
jo uporabljaš kot sredstvo, s katerim želiš 
privabiti večjo publiko. Ko pa čutiš, da 
predstava nekaj takega potrebuje, pa jo 
zagotovo moraš vključit. Pop kultura je 
le municija, gradivo, ki ga lahko upora-

biš. Nič takega, do česar bi imel poseben 
odnos.
 

Poskušamo ustvariti nek 
svet, ki tudi vizualno živi 

 
V zadnjem sklopu vprašanj smo se dotak-
nili še Jaševega ustvarjalnega procesa in 
grajenja vizualne podobe predstave, ki je 
vedno znova nekaj posebnega. Zakaj daje 
vizualnemu tak poudarek, kakšen odnos 
ima do luči, ki pri njegovi predstavah na-
vdušuje, kdo so njegovi vzorniki, zgledi. 
Pri zadnjem vprašanju pa se je malo za-
taknilo – pa ne ker takšnih zgledov ne bi 
bilo, temveč ker jih je preveč in prihajajo 
vedno novi: »Sem velik ljubitelj umetnosti 
na splošno in res veliko stvari me fascini-
ra. Mislim veš koliko je knjig, na mili-
jone, ne bi mogel izpostaviti ene.«

 
Pri ustvarjanju Malih kraljic ti je 
pomagal seznam filmskih referenc. 
Do katere mere različni filmi vpli-
vajo na končno estetiko predstave?
Ne vem, to bi moral nekdo interpretirati, 
gledati in poiskati povezave. Pri pred-
stavah, ki smo jih naredili v teh zadn-
jih letih, so na nas močno vplivale neke 
reference. Imam pa hipotezo, da bo tega 
v prihodnosti manj, da bomo vendar-
le poskušali graditi nek bolj svoj jezik. 
Pri Malih kraljicah je bilo takih referenc 
ogromno. Zdi se mi, da lahko z mešanjem 
različnih vizualnih stilov določenih filmov 
nastanejo prav take vizualne slike, kot so 
v Malih kraljicah. In to mi je všeč. To se 
mi zdi v gledališču velik dosežek, sploh 
ker je tako drugačen medij od filma. Sem 
filmofil in pogledam res veliko filmov, kar 
se zagotovo pozna na predstavah. Pred-
vsem pri osvetlitvi. V gledališču me zelo 



zanima luč in velikokrat iščem filmsko 
luč tudi na odru. To v praski pomeni, da 
veliko manj uporabljam frontalno luč, ki 
pa je drugače v gledališču pogosta. Ved-
no iščem druge izvore luči, zdi se mi, da 
lahko tako dobim večjo plastičnost, pred-
stava vizualno bolj spominja na film. Kar 
se mi zdi prepričljivo.
 
Kako pa si prišel do tega interesa – 
oblikovanja svetlobe?
Luč obožujem. Pri večini predstav sem 
tudi soavtor luči, veliko težim lučkarjem. 
(Smeh) Sem pa luč oblikoval tudi pri ne-
kaj baletih. Kako sem prišel do tega? Ne 
vem, vedno sem imel rad luč. Vedno sem 
občudoval vizualnost predstav Tomaža 
Pandurja. Luč se mi zdi čista čarovnija 
v gledališču, osnovna za ritem, za drama-
turgijo v predstavi.
 
Kdaj v predstavi postane luč aktu-
alna?
Z oblikovalcem luči se začnem dogov-
arjati že pred začetkom prvih vaj, bolj 
aktivno pa se z njo ukvarjamo zadnje 
dva tedna. Ampak skozi celoten proces 
ustvarjanja predstave mislim nanjo. Tako 
poskušam vzporedno z oblikovalcem luči 
gradit zavest, kaj bomo z lučjo, vsekakor 
se ta proces ne začne šele na vajah. Ni-
mam pa še stalnega oblikovalca luči, to 
verjetno še pride.
 
Imaš poleg gledališča, še kakšne iz-
kušnje z vizualno umetnostjo? Si v 
na primer v srednji šoli kaj ustvar-
jal – slikal, oblikoval? 
V srednji ne, sem pa v osnovni šoli slikal 
z oljem. (Smeh) Sem ljubitelj vizualne 
umetnosti, kar se verjetno vidi tudi v 
predstavah. Všeč mi je občutek celote, ki 
ga lahko daje neko umetniško delo. Ta 
trenutno ni ravno v modi v gledališču, 
sploh v Sloveniji. Danes je teater pogosto 
povsem “razštelan”, skoraj bori se proti 
občutku celote, kar me jezi, včasih se mi 



zdi netehtno, včasih se zato med preds-
tavo tudi izgubim.
 
Kako velik vpliv ima vizualni izgled 
na sporočilo predstave?
Ne vem, ne bi si upal reči. Vizualnost je 
en izmed elementov predstave. V kakšni 
meri pa vpliva na sporočilo, pa je odvisno 
od vsakega gledalca. Zame ima, za veliko 
drugih pa verjetno ne. Včasih vizualnost 
koga tudi ovira. Se mi pa zdi, da pri vsaki 
predstavi, ki jo delamo, poskušamo ust-
variti nek svet, ki tudi vizualno živi.
 
Rekel si, da si že 12 let turistični 
vodič. Koliko tvoja potovanja vpli-
vajo na predstave? Dobiš kdaj v tu-
jini idejno, vizualno podobo, ki jo 
želiš uprizoriti?
Včasih se to res zgodi, a običajno to ni 
koristen impulz. (Smeh) Sploh ko si nek-
je dlje časa, nazaj prideš poln nekih im-
pulzov, ki pa v domačen okolju ne funk-
cionirajo. Čeprav imam zdaj eno dobro 
idejo, ravno v povezavi s tem … Ampak 
bo aktualna šele čez nekaj let. V teatru 
namreč vse traja: ko imaš idejo, jo moraš 
najprej razviti, najti producenta, potem 
pa običajno traja eno leto, da pride do 
repertoarja. Neka ideja ima tako najmanj 
dve leti inkubacijske dobe.
 
Pa ni nevarnosti, da bi medtem 
navdušenje nad idejo preprosto us-
ahnilo?
Ja, to je nevarnost. Včasih mine, včasih 
imaš neko idejo, pa ji poteče rok trajanja 
in je bolje, da je ne gradiš več.
 
Se ti je to že kdaj zgodilo?
Ja, zagotovo. Veliko idej pač odpade, se 
ne realizira. Veliko projektov se ne reali-
zira. Zaradi takih in drugačnih okoliščin. 
Žal.
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Trnjeve rože mamine
Po filmu Ena sama je mama (Miha Čelar, 2015)

Poslužimo se, za trenutek, radikalno 
analitičnega dojemanja sebe kot izdelane-
ga samosvojega osebka. Ugotovimo, da je 
človek na svet bolj kot povabljen, vanj 
vržen. Neka nujnost je terjala zavedujočo 
se dušo ukleščeno ravno v telo, denimo, 
rojeno v Sloveniji, slovenskim staršem. 

Oče in mati, pa naj bosta gozdar in peri-
ca, ali pa zdravnik in astronavtka, bosta 
svojega otroka prepojila s črnilom in ga 
docela »raztabularasirala«. Naj se tega 
zavedata, ali pa ne, klešeta iz skale duše 
edinstveno obliko, kot so to počeli njuni 
predniki. Dleto, s katerim drzno odloča-

Filip Mramor
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ta, kateri del kamnite gmote je odveč in 
kateri ne, sta podedovala. To prastaro, 
zvito orodje z neudobnim ročajem, ki 
dela žulje, udari po napačnem pramenu 
marmorja in izklesanci nosimo svoje raz-
poke, v katere čas nanosi kaplje dežja, ki 
v zimi življenja zmrznejo in kazijo kip. 
Skoraj serijska napaka dlet, s katerimi se 
kleše moške akte, povzroči patološkost, 
ki jo literarno ozaveščeni Freud poimenu-
je Ojdipov kompleks. Gre za specifično 
moško frustracijo navezanosti na mater 
in utrujajoč boj za njeno ljubezen in 
naklonjenost. Premostitev tega stanja 
označuje zdrav razvoj otroka, če pa kom-
pleks ostane nerešen, moškega močno 
zaznamuje. Ojdipov kompleks predstavl-
ja temen vrh ledene gore neraziskane 

podzavesti, ki je pod površjem po vsej 
verjetnosti še temnejša.

Okrušeni Davidi in obtolčeni 
Metalci diska se porazgubijo v množici 
in na njihovo diagnozo se pozabi. Po-
brskajmo po slovenskih Ojdipih in mor-
da bomo ugotovili, da pravzaprav radi 
gledamo kipe, ki jim je dleto odbilo več 
kot le košček preveč, in jih postavljamo 
na piedestale socialnega, kulturnega in 
političnega življenja. Morda slogan »I 
feel sLOVEnia« dobi grotesken prizvok, 
a ne smemo pustiti, da nam osvetljevanje 
neznanih in s tem tabujsko odbijajočih 
plati človeške podzavesti zameri pogled 
na ljubezen. Ta čudovita bolezen ni pov-
ezana z našo, manj čudovito.

Iskanje slovenskega arhetipa 
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mučeniško-posesivne matere in njenih 
maminih sinčkov začnimo pri kulturi. 
Pogoste so pesmi slovenske zabavne glas-
be, ki so posvečene materam. Na koncer-
tih, izvedenih v čast Lojzeta Slaka, so v 
ekstatični množici neredki odrasli moški 
s svojimi materami, ki prepevajo pesmi, 
kot so Mama, prihajam domov. Nace 
Junkar, slovenski operni pevec in avtor 
mnogih zvokov narodnozabavne glasbe, 
je svoji materi posvetil deset svojih pe-
smi. V glasbene vode ga je potegnilo prav 
materino prepevanje v cerkvi in morda 
se je fascinacija nad čudovito žensko pre-
nesla na notno umetnost. Takšna ali dru-
gačna ljubezen seva iz njegovih pesmi, 
besedilo morda najbolj znane se glasi: 
Mati, kako naj ti povem, kar čutim a ne 
smem, ostaja v meni. Mati, edina ženska 
si, ki ljubiš me vse dni, kjerkoli bivam. 
/.../ Mati, ostal bi rad otrok, v objemu 
tvojih rok, srca topline. Svoj dom, ki ga 
posredno lahko spoznavamo preko pos-
netkov pevčevih intervjujev o njegov-
em boju z depresijo je, kot se pohvali, 
prebarval, da se njegova barva ujema z 
rdečino cveta vrtnice, ki jo je posadila 
njegova mati in zdaj raste v hiši. Vrtnica 
je rdeče cvetove pognala rastoča na tleh 
ljubezni, s katerih je zrasel tudi Nace

V povezavi s slovensko pisateljsko 
tradicijo gotovo pomislimo na cankar-
jansko mater. Trpečnost njegove matere 
in Ivanova hvala njene požrtvovalnosti 
zrcalita njegovo resnično navezanost nan-
jo. Cankar je imel dvanajst ljubic, dve od 
tega sta bili sestri, ena mama in ena hči. 
Prav njim je posvetil pesmi, zapisane v 
zbirki Erotika, ki jo je moral, da je lah-
ko plačal pogreb matere, prodati, in ki je 
bila kasneje ožigosana za pohujšljivo ter 
zažgana. Tudi France Prešeren je osta-
jal nekakšen večni mladenič, ukleščen v 
spone navezovalnih težav. Pri sedemind-
vajsetih se je zaljubil v trinajstletno var-
uško in ji naredil tri otroke. Toda obema 
umetnikoma patološka fiksacija ni pre-
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prečila izjemno prepričljivega izraza, tudi 
s področja doživljanja ljubezni.

Preidimo s slovenskega kulturne-
ga prizorišča na smrtonosnejše fascinaci-
je. Metod Trobec, znan serijski morilec, 
ki je bil zaradi petih umorov obtožen na 
petintrideset let zapora, je prav tako tr-
pel za neprerezano popkovino. Leto pred 
iztekom služenja zaporne kazni mu je um-
rla mama. Dva tedna po tem si je Trobec 
v celici sodil sam in prekinil življenje, ki 
je z odsotnostjo luči njegovega življenja, 
matere, postalo pretemno še za tako ogle-
no dušo. Njegov psihoterapevt Andrej 
Kožar poroča o morilčevi navezanosti na 
mater kot o nečem, kar je netilo sovrašt-
vo do drugih. Kot svetnica modrosti in 
vsevednica, edina protagonistka sveta, 
mu je mati predstavljala ženski ideal, ki 
je zasenčil vse ostale. Njegova nekrofilna 
dejanja si lahko razlagamo kot simbolno 
zavrnitev matere. Ločiti se je moral od 
neoporečno idealnega opazovalca, ka-
teremu je dolgoval malone celo življen-
je in je naseljeval ženstvenost njegovih 
žrtev. Šele po razčlovečitvi, umoru, torej 
odvzemu žive ženskosti, ki nosi materins-
ki kalček, je potešitev sle legitimizirana. 
Dokaze o nečistovanju pa je potrebno 
zažgati v krušni peči. Peči, ki v slovenski 
tradiciji predstavlja srčiko družinskega 
dogajanja in toplino kmečkega doma.

S političnega vidika se nam oj-
dipovci pogosto pokažejo kot otroci pri-
manjkljaja, kompenzatorji svoje majhno-
sti. Toda že pred pravo slovensko politiko 
srečamo še enega pomembnega akterja, 
ki je s svojo prezenco in kultom osebnosti 
skupaj v navidezni ali pa resnični blaginji 
držal nezdružljive narode. Titova pričan-
ja o njegovi materi nam jo prikažejo kot, 
ponovno, požrtvovalno, trde roke, a me-
hkega srca, ki je dano ljubezen zahteva-
la nazaj. Zgodba o ajdovem kruhu, ki 
je Tita venomer spremljala na slavnos-
tnih gostijah in mu proustovsko nudila 
podoživljanje materine ljubezni vse do 

njegove smrti je pestrila jugoslovanske 
učbenike Titovih pionirčkov. Otroci so 
lačni prosili mater, naj jim da jesti kruha 
le takrat, ko so bili pri njih doma sosedje 
in mama ni utegnila zavrniti prosečih ust 
in tvegati slabega vtisa. Ko pa so gostje 
odšli, so bili za svoje izsiljevanje kazno-
vani s tepežem. Tito pa je poseben prim-
er tudi zaradi dvojnosti njegovih vlog; 
ne le da je oče naroda, predstavlja tudi 
jugoslovansko mater. Strašljivo izgleda 
že risba njegove matere, ki je nastajala 
deloma pod Titovo taktirko. Na njej je 
mama na las podobna Titu, pravzaprav 
je Tito z ruto.

Odnos ljudi do socializma in Tita 
je begajoč in spominja na ne popolno-
ma zdrav odnos z materjo. Obstaja neka 
dvojnost, ki jo rišeta z ene strani nos-
talgija, objokovanje in opevanje tistih 
časov, z druge strani pa zanikanje social-
izma, komunizma in zametkov diktature. 
Nekakšna zaslepljenost z občuki topline 
“dobre stare Juge”, ki jih noben pogled 
na Titovo manipulativnost ne prežene, 
spominja na lik matere – svetnice. Morda 
bi druže živel dlje, če ne bi jedel ajdovega 
kruha.

Udobna patologija incestoidnosti 
ovija v varen mehurček, ki je bolj pro-
zoren kot milni in zlahka spregledan. 
Toda ko ga počimo, nam namesto mil-
nice na prstu ostane hladen občutek. 
Hlad vseprisotne latentne podzavesti in 
njenih zaprašenih soban. Ogrela nas bo 
ljubezen.
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Joseph K.: K. kot kapitalizem

“The right understanding of any matter and the misunderstandingof the same matter 
do not wholly exclude each other.”

- F. Kafka: Proces

Lukas Debeljak

Govoriti je moč, navzlic navideznem izgi-
notju »velikih zgodb« 20. stoletja, da 
živimo v »temnih, strašnih (vstavi polju-
ben pridevnik) časih«, v časih, četudi ne 
velikih zgodb, pa potem »velikega zla«: 
zahodna pomenska kultura 21. stolet-
ja je proizvedla obilico simbolov, ki jih 
razumevamo na podoben, subtilnejši, 
način kot se je v 20. stoletju razumevalo 
svastiko. Teh simbolov pa se izmenično 
poslužujemo obče, na vsem parametru 
političnega spektra: gledano binarno, 
za konzervativce govorim o ISIS-u, mi-
grantu, muslimanu itd., za liberalce pa o 
alt-rightu, Donaldu Trumpu, kapitalizmu 
itd. In itd. vselej. 

 Vsi ti simboli ali koncepti so v 
dobi stalno spreminjajoče se ikonografi-
je, »meme-ja«, posvojili kvalitete, ki jih 
niti več ne razumemo kot tuzemljske. 
Migrantov in muslimanov se ne koncip-
ira več kot demografijo, temveč kot ‘ab-
straktno maso’, ki jo predstavlja en točno 
določen arhetipski predstavnik, ISIS ni 
več organizacija, ki se poslužuje določenih 
zakonitosti in načinov delovanja, temveč 
je »strašni sejalec smrti in samomorilskih 
masakrev«, alt-right in kapitalizem pa 
nista več sistema, politična ali ekonoms-

ka, temveč sta »živo zlo«, z namero in 
agencijo, ki se navidezno razvijata ločeno 
od družbene in gospodarske mašinerije, 
od katere so tovrstni sistem odvisni.

 V takšnih temnih časih je moč 
brati svet skozi oči Josepha K.-ja, pro-
tagonista Kafkovega romana Proces, s 
katerim smo vsi bolj ali manj seznanjeni. 
V Procesu je Joseph K. obtožen neznane-
ga zločina s strani neznane avtoritete, ki 
poveljuje absurdno nejasnemu in kom-
pleksnemu birokratskemu telesu, s kater-
im se Joseph K. spopada. Stvari so torej 
skrajno kafkovske moreče kompleksne, 
bizarne. Od zgoraj naštetih simbolov ali 
konceptov se mi zdi v ta vzorec najprim-
ernejše vstaviti kapitalizem, v položaju 
Josepha K.-ja pa se seveda nahajamo 
mi, samooklicani proletariat oziroma bo-
hemi, anarhični socialdemokrati, ‘cool-
kids’, najmehkejši in najnadobudnejši in-
telektualci, torej med drugim tudi bralci 
in pisci te revije.

 Biti Joseph K. pomeni biti raz-
pet med rajem navideznega angažmaja, 
ki deluje kot moralni absolutorij na eni 
in peklu statike, ki ga proizvede ravno 
ta navidezni angažma, na drugi strani. A 
naj ta stavek ne zveni kot skeleča kritika 
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aktivizma piscev in bralcev (med drugim) 
te revije. Tudi sam sem pisec in bralec te 
revije. Kot rečeno v pritičnem delu: “The 
right understanding of any matter and 
the misunderstanding of the same matter 
do not wholly exclude each other.”

 Joseph K. se skozi celoten roman 
mukoma napreza in bori proti svoji mis-
tični usodi, proti birokratskim in pravnim 
krempljem te avtoritete, ki ga obtoži zlo-
čina, katerega je Joseph K. popolnoma 
nedolžen(?). Razpravlja s svojim odvet-
nikom, obišče sodišče, ko je poklican tja 
in tudi ko ni; celo na župnika se obrne 
za nasvet, njegovo celotno življenje se 

pričenja kot vrtavka sukati okoli krivice, 
amoralnosti in zla.

 Joseph K. skozi celoten roman 
izgubljeno tava, se zapleta z raznimi 
ženskami, s katerimi se je skrajno nep-
rimerno zapletati, se pomiluje in pri-
tožuje nad nepravičnostjo svoje usode, 
torej izjemno neprofesionalno, apatično 
in neumno zapopade proces, s katerim je 
soočen. Niti ga nikoli ne naslovi neposred-
no, temveč se zadovolji s kolovratenjem 
okoli nekakšnih posrednikov, reprezen-
tativov in simboličnih tvorb, se pravi se 
zadovolji s tihim ždenjem v temi.

 Ta dva odstavka si kljub vsemu 



ne nasprotujeta. Dve ali več polarnih 
razsežnosti znotraj enega samega objek-
ta odpira diskurz, ki naslavlja in negi-
ra/afirmira Descartesov dualizem, ki ga 
imenujemo mnogo stvari, od preprostih 
duša-telo, um-srce razmerij do Lacano-
vega imaginarnega, simbolnega, in real-
nega. Skratka, kar je na površini in kar 
je spodaj. To so diskurzi, s katerimi se 
skromen pisec teh vrstic sicer ne drzne 
na legitimen način soočiti, vendar pa se 
težava angažmaja vis-a-vis kapitalizma 
že izrisuje. Na enostaven način zastavl-
jeno: kakšen mora biti civilni angažma 
proti kapitalizmu, ki upošteva tako »zu-

nanjo podobo« kapitalizma (revščina, 
kopičenje kapitala, izrabljanje delovnih 
sil itd.) kot »notranjo podobo« (ponud-
ba in povpraševanje, zakoni svobodnega 
trga in druge predvsem ekonomične pole-
mike, o katerih pisec teh vrstic prizna, da 
nima pojma)? Je sploh možen? Josephu 
K.-ju ni uspelo, v temi kamnoloma njego-
vo srce, objeto z bodalom, izkrvavi.

Pisec teh vrstic pa se je pripravl-
jen soočiti z enim od neštetih elementov 
te grotesktne mašinerije, in sicer za ab-
solutorij civilnega angažmaja. Gre pred-
vsem 



za negacijo le-tega, ki ga angažma vis-a-
vis zunanje podobe kapitalizma generira. 
Ta razsežnost (zunanja podoba) našega 
simbola je neizgobno bolj dostopna, saj 
je celo v glavnem mestu naše preljube 
države občutna na dnevni ravni, če ne 
drugega pa vsaj v obliki beračev s shi-
ranimi psi, človeški rob Slovenske ceste, 
ali pa v obliki tistega grenkega občutka, 
ko ugotoviš da ti zmankja 30 centov za 
tobak (kateri zobec v kolesju se obrača?). 
Že absolutno laična seznanjenost z mark-
sističnimi miselnimi strujami ti da licen-
co, da se po socialnih omrežjih proglašaš 
za »proletarca« in kličeš po »revoluciji«, 
kakor je tudi sodelovanje na najbolj pri-
marnem nivoju (srednja šola, družina, 
posameznik?) organizacije dovoljenje 
za občutek brezkrivde, produktivnosti, 
moralnosti, skratka, »čistosti«. Ti občut-
ki so lažni, generirajo ponavljajočo se 
inercijo pod krinko stalnega pretoka rev-
olucionarne strasti. Po navdihu Slavoja 

Žižka: »Če daš beraču 50 centov ali mi-
grantu cigareto, nisi rešil ne brezdomske 
krize in ne migrantske, že samo zato, ker 
si se ti ob tem dobro počutil.«

 Kulturna in socialna optika je 
za angažma veliko bolj primerna kot 
sistemska. Ni kompleksna in suhoparno 
statična, temveč je vseprisotna, čutna, 
tu, in vendar neskončna. Podobno kot 
simbol. S tem ni nič narobe. Da vsi mi, 
Josephi K.-ji naše dobe gledamo na pro-
ces kot simbol (tako kot tudi on v svoji 
zgodbi) nam omogoča mnogo pozitivnih 
posledic: zedinjost proti enemu, občutek 
nekega splošnega vedenja in čustvenega 
odziva, predstavlja kanal skozi katerega 
lahko sleherni zainteresirani pretoči svoje 
napore. Simbol bo že spreminjal obliko, 
da se prilagodi dani vsebini, naj bo to 
predavanje, protest, darežljivost ali pi-
janica v Samorogu. Simbol spodbuja. 
Simbol sprejme.

 In to, to je tukaj relevantno: od 
sekunde do sekunde stalna zavest o tem, 
kako, ne glede na miriade vsakršnih (legit-
imnih ali ne) posledic našega angažmaja, 
abstrahirani simbol kapitalizma afirmira: 
ja, boriš se. Dober si. Čist si. Kleč je v 
tem, da ne sprejmemo te slepe sodbe de 
facto, temveč, da razumemo, da se angaž-
ma zoper kapitalizma ne odvija v krat-
kih, prekinjenih periodah, v katerih se 
odvežemo krivde (se udeležimo protesta) 
in potem v ponovnem vstopu kot zobec 
v kolesju grešimo (kupimo cunjo v Zari), 
in se potem znova odvežemo, in znova 
grešimo, in znova odvežemo … Angažma 
zoper kapitalizma je brezkončen, nepre-
kinjen boj v katerem smo kot sodelujoči, 
enaki Josephu K.-ju v njegovem procesu, 
tako krivi kot nedolžni, tako proletariat 
kot buržoazija, črno in belo v sivo.

In v tem sivem smo lahko ljud-
je, kar odpira nov, skoraj pomembnejši 
angažma: kako v hiper-politiziranem tu-
kaj-in-zdaju ne biti politična komoditeta, 
temveč človek.
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“To gain your 
own voice 

you have to 
forget about 

having it 
heard.” 

- Allen Ginsberg
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Ekipa Novega dijaka se zahvaljuje Muzeju in galerijam mesta 
Ljubljana, festivalu Indigo, Blažu Peršinu, tiskarni R-tisk in Bojanu 

Lazareviču za finančno podporo in pomoč pri tisku revije. Roku 
Dežmanu in Trubarjevi hiši literature, kjer smo lahko vsak mesec 
pripravili kulturne dogodke. Vsem sodelujočim pri ciklu dogodkov 

Rast: Kajetnu Škrabanu, Saši Drobniču in Dejanu Kobanu. Moderni 
galeriji, v kateri smo pripravili tri vizualno-literarne večere Spekter. 
Našemu mentorju pri Dnevnikovem projektu Obrazi prihodnosti, 

Urošu Škerlju Krambergerju. Živi Jurančič in ekipi Kinotripa. Janu 
Nigelu in Urošu Brstovšku za sodelovanje pri pogovoru v Trubarjevi 
hiši literature. Ajdi Rooss in Lutkovnemu gledališču Ljubljana za 

povabilo ter Mihi Blažiču za sodelovanje pri pogovoru po predstavi 
Živalska farma. Računovodstvu Konto+.
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