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ujetosti v sistemu in o svobodi v kul-
turi, oziroma o pomanjkanju le-te. 
Drugi del revije, literarni zbornik, 
hrani zapise, pesmi, misli, počutja in 
opažanja tako naših članov kot tudi 
ostalih dijakov ljubljanskih gimnazij, 
saj se nam je zdelo pomembno ponu-
diti platformo tudi ostalim, ki, zara-
di našega načina življenja v zadnjem 
letu in pol, že dolgo niso imeli take 
priložnosti. Tretji in zadnji del revije 
zajema članke, ki bi morali biti obja-
vljeni že v lanski izdaji, ki pa zaradi 
okoliščin nikoli ni dočakala tiska. 

Čeprav nam šolsko leto ni bilo nak-
lonjeno in čeprav smo zaradi pogoste 
preobremenjenosti in osamljenosti 
včasih izgubili motivacijo, smo se na 
vse pretege vseeno borili, da se tudi mi 
ne bi popolnoma ustavili. Želja mladih 
po izražanju, aktivnosti in angažirano-
sti je bila močnejša in tako upamo, da 
nam je kljub vsem preprekam vseeno 
uspelo. Poleg sedme številke revije, 
ki jo držite v rokah, nam je uspelo 
objaviti tudi spletni zin z naslovom 
Spoznanja med štirimi stenami ter 
organizirati vsaj kakšen dogodek in 
delavnico, da bi popestrili in osmislili 
ves čas, ki smo ga preživeli doma.

Uživajte ob branju.

Sedma številka revije Novi dijak je nastaja-
la v času, ko se je svet ustavil, v času miro-
vanja, negotovosti in občasne osamljenosti. 

V času, ko smo se vsak dan znova spraševa-
li, kaj je prav, kaj narobe, koga poslušati, 
komu zaupati in kako se odzivati na vse 
spremembe? So vsa pravila prava? Zakaj se 
odpirajo hoteli, medtem ko smo dijaki že 
pol leta doma in so bili zaradi želje po vrni-
tvi v šolske klopi postavljeni pred sodišče? 
Soočeni smo bili s poplavo novic, ki jih je 
bilo za preživetje potrebno brati z distanco. 
Svet se je spremenil in nekatere stvari, ki 
so se nam do tistega trenutka zdele popol-
noma samoumevne, so postale privilegij 
preteklosti. Objem prijatelja, rokovan-
je z neznancem, pogovor ob kavi, ogled 
nove razstave ali predstave in sprehodi po 
večernem Tivoliju. Ob vseh teh omejitvah 
smo začeli iskati svobodo, katere priman-
jkljaja nismo opazili le mi. Začeli smo iska-
ti svobodo, v najrazličnejših oblikah in ide-
jah. Članki prvega dela revije tako govorijo 
o svobodi govora, mišljenja, odločanja, o
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Dandanes nas ima večina svobodo za 
nekaj samoumevnega, vendar žal za 
veliko ljudi po svetu realnost še zda-
leč ni taka. Pred pandemijo se sploh 
nismo zavedali, kako privilegirani 
smo, da se lahko svobodno gibljemo, 
uveljavljamo svoje mnenje in izraža-
mo svoje nezadovoljstvo. Šele ukrepi 
za omejevanje širjenja virusa so nas 
postavili na trda tla in nam pokaza-
li, kako hitro nam je svoboda lahko 
odvzeta. Seveda so ukrepi potrebni 
za vrnitev življenja v normalne tirni-
ce, za številne ljudi pa je omejevanje 
svobode na kakršenkoli način del 
vsakdanjika.

Kaj svoboda pravzaprav je in ali 
lahko na to vprašanje res odgovori-
mo z enoličnim odgovorom? Nekate-
ri bodo odgovorili, da je svoboda sta-
nje, v katerem lahko počnemo, kar se 
nam zahoče. V teoriji (ali, če želite, 
v idealnem svetu) je to popolnoma 
zadovoljiv odgovor, seveda pa v pra-
ksi takoj naletimo na oviro – početi, 
karkoli se nam zahoče, pomeni tudi 
posegati v svobodo drugih. Lahko 
bi rekli, da je v civiliziranem svetu, 
kjer (kolikor toliko) v sožitju živi na 
milijarde ljudi, svoboda vsem enako-

vredno zagotovljena tako, da nekoli-
ko omeji vsakega posameznika.

V svojih dejanjih smo svobodni, če z 
njimi ne ogrožamo svobode drugih 
ljudi. Našo svobodo tako omejujejo 
raznovrstni zakoni, prav tako pa tudi 
naša vest in moralne vrednote. Vsi 
imamo v sebi notranji čut, ki nam 
namiguje na to, kaj je “prav” in “na-
robe”, le da se nekateri po njem rav-
namo bolj, drugi pa nekoliko manj.

Dojemanje svobode se je čez stoletja 
močno spreminjalo. V prazgodovini 
so se ljudje lahko popolnoma svo-
bodno gibali in počeli, kar so hoteli, 
ob tem pa so seveda tudi tvegali, da 
bo v njihovo svobodo posegel kdo 
drug in jim jo poskušal omejiti ali 
celo odvzeti. Z razvojem civilizacij in 
s tem tudi večjih človeških naselbin 
so začeli veljati zakoni, ki so ljudem 
omogočali, da so živeli skupaj v soži-
tju in imeli vsi približno enako mero 
svobode, izvzemši vladarje, ki so 
imeli lep del (če ne večino) zgodovi-
ne večjo svobodo kot ostalo prebival-
stvo. Seveda pa ne smemo pozabiti 
na nižje sloje prebivalstva in ostale 
depriviligirane skupine, ki jim je bila 
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svoboda na kakršenkoli način v razbur-
kanem toku zgodovine večkrat odvzeta; 
žal se podobne stvari na številnih koncih 
sveta dogajajo še danes. V zadnjih dese-
tletjih je z globalizacijo ter s skokovitim 
razvojem tehnologije svoboda dobila 
novo razsežnost. Prost pretok blaga, idej 
in ljudi še nikoli ni bilo tako veliko kot da-
nes. S pojavom interneta, kjer lahko vsak 
objavi in pove, kar mu srce poželi, pa je 
v ospredje stopila ena izmed izjemno po-
membnih pravic – svoboda govora.

Svoboda govora je vključena v eno izmed 
univerzalnih človekovih pravic, in sicer 
v pravico do svobode izražanja. 19. člen 
Splošne deklaracije o človekovih pra-
vicah (UDHR) opisuje, da ima »vsakdo 
pravico do svobode mnenja in izražanja; 
ta pravica vključuje svobodo imeti mne-
nje brez vmešavanja ter svobodo iskati, 
sprejemati in širiti informacije in ideje na 
kakršenkoli način in ne glede na meje«. 
Pravica do svobode izražanja je prav tako 
vključena v Evropsko konvencijo o člove-
kovih pravicah in v Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah. Za-
nimivo je, da je v 19. členu UDHR svo-
boda mnenja in izražanja ni omejena. Ali 
to pomeni, da lahko resnično izrečemo, 
karkoli se nam zahoče, brez kakršnihkoli 
posledic? Seveda ne, saj bi tako posegali 
v svobodo in pravice drugih ljudi, kot je 
na primer pravica do zasebnosti ter pra-
vica do dobrega imena in časti. Svoboda 
govora je v nekaterih primerih, kot je na 
primer sovražni govor, lahko omejena. 
Vlade po vsem svetu so dolžne sovražni 
govor omejevati z zakoni, ki pa morajo 
biti ljudem jasno predstavljeni. V Slo-
veniji je svoboda govora omejena s 63. 
členom Ustave Republike Slovenije, ki 
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petimi leti zapora. Ker pa lahko kot 
sovražni govor razumemo tudi oblike 

komunikacije, ki niso opredeljene kot 
kazniv sovražni govor, nam hitro pos-

tane jasno, kako težko je razločiti med 
sovražnim govorom in svobodo govora.

Meja med sovražnim govorom in svo-
bodo govora postaja dandanes vse bolj 
zabrisana. Z razvojem sodobnih komu-

nikacijskih tehnologij se je odprl popol-
noma nov svet možnosti anonimnega 

izražanja. Vsak lahko svoje mnenje 
javno podeli s svetom iz udobja 
svojega doma, hkrati pa ostane 
skrit za svojim ekranom. Priča 
smo vse večjemu številu sovraž-
no nastrojenih komentarjev na 
družbenih omrežjih; še huje pa je, 
da se nasilje iz virtualnega sveta 
seli na ulice. Še bolj zaskrbljujoče 

je dejstvo, da najvplivnejši ljudje 
sveta izkoriščajo svoj visoki položaj 

in dejstvo, da svoboda govora in 
sovražni govor nista in najverjetneje 

tudi nikoli ne bosta natančno razmeje-
na. Le kdo se ne spominja vsaj enega žal-
jivega in sovražnega komentarja ali tvita 

prejšnjega predsednika Združenih 
držav Amerike, Donalda Trumpa? 

Podobne stvari se žal dogajajo tudi 
nam na geografsko bližjih območ-

jih ... Žalostno je, da ravno ljudje, 
ki bi morali dajati dober zgled 
preostalemu svetu, uporabljajo 
tako sramotna in nizkotna de-
janja. Čeprav je Twitter Trum-
pove komentarje že večkrat 
označil z opozorilnim znakom in 
njegov račun na koncu celo traj-

no blokiral, je to le kaplja v morje 
in dolgoročno bolj slaba rešitev.

pravi: »Protiustavno 
je vsakršno spodbujanje 

k narodni, rasni, verski ali 
drugi neenakopravnosti ter 

razpihovanje narodnega, 
rasnega, verskega ali druge-

ga sovraštva in nestrpnos-
ti. Protiustavno je vsakršno 
spodbujanje k nasilju in voj-
ni.« Toda kje se pravzaprav 
svoboda govora konča in se 

začne sovražni govor?

Tovrstno vprašanje je pre-
cej sporno, saj imamo ljudje 
različne predstave o tem, kaj 
je žaljivo in sovražno. Pa si 
vseeno poglejmo, kako je 
sovražni govor definiran. 
Pri tem moramo biti pozor-
ni na razliko med splošnim 

pojmom “sovražni govor” 
(angleško hate speech) ter 

na kazensko preganjani 
sovražni govor, katerega de-

finicija se nekoliko razlikuje 
od države do države. Enotne 
definicije za sovražni govor 
ne poznamo, v grobem pa 

sovražni govor obsega tako 
govor, pisanje ali nebesedno 

komunikacijo, ki je sovražno 
usmerjena proti določenim 
posameznikom ali skupinam 
ljudi. V Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije je sov-
ražni govor kot »javno spod-

bujanje ali razpihovanje sov-
raštva, nasilja ali nestrpnosti« 

vključen v 297. člen in se kaz-
nuje z do dvema, v posebnih 

primerih pa tudi z do tremi ali
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Sovražni govor in svoboda govora 
hodita z roko v roki, saj – ironično 
– prav svoboda govora omogoča 
tudi sovražni govor. Zato bi bilo 
naivno misliti, 
da bomo lahko 
sovražni govor 
nekoč popolno-
ma in za vedno 
izkoreninili. V 
kolikšni meri ga 
bo uspelo nam 
prepoznavati in 
omejevati, pa je 
vseeno (deloma) 
odvisno od nas. 
Ni dovolj, da 
vladam in druž-
benim omrežjem zaupamo pre-
sojo med sovražnim govorom in 
svobodo govora, sodniki moramo 

biti tudi sami, saj navsezadnje vsi 
soustvarjamo globalno skupnost, 
poleg tega pa nam v zadnjih letih 
postaja jasno, da prav ljudje na 

visokih položajih 
pogosto izkoristi-
jo svojo moč za 
napačne namene. 
Ne smemo se bati 
izražanja lastnega 
mnenja, saj je to 
ena izmed naših 
temeljnih pravic; 
obenem pa mo-
ramo paziti, da z 
njim ne škodujemo 
drugim ljudem. 
Ne vem, ali je pero 

močnejše od meča – vsekakor pa 
je na nas, ali ga bomo uporabili 
kot orodje ali orožje.

Ni dovolj, 
da vladam in 
družbenim 
omrežjem 
zaupamo presojo 
med sovražnim 
govorom in 
svobodo govora, 
sodniki moramo 
biti tudi sami.
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Svobodna volja je nedvom-
no tema mnogih filozofskih 
esejističnih in literarnih 
del. Je temelj za debato o 
človečnosti in širši človeški 
interakciji z okoljem. Am-
pak kaj pa o njej pravi zna-
nost? Človeška bitja smo 
seveda žrtve neštetih nago-
nov in potreb. Drži pa tudi, 
da smo z razvojem zavesti 
prevzeli nad našo primar-
no naravo nezanemarljivo 

moč. Tudi potrebe, kot so 
potreba po hrani, pijači in 
spolni aktivnosti, zadovo-
ljujemo na način, primeren 
okolju, v katerem živimo. 
Lastne samozapovedi in 
pa zapovedi družbe so nas 
tako povzdignile nad nivo 
živali.
Benjamin Libet je bil ame-
riški psiholog in raziskova-
lec na kalifornijski univerzi 
v San Francisku, ki jo v 70.

LIBETOV EKSPERIMENT: 
KAJ O SVOBODNI VOLJI 

MENI ZNANOST?
JAKA SLAPAR
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Da je lahko Libet razumel odnos 
med predmotornim potencialom 
in subjektivnim občutkom želenja 
izvedbe motorne akcije, je potre-
boval objektiven način določanja 
časa pojava te želje. V ta namen 
je pripravil posebno opremo.

Katodni osciloskop, ki ga običaj-
no uporabljajo za določanje ampli-
tude in frekvence električnih signa-
lov, je priredil v neke vrste štoparico. 
Namesto tega, da se na ekranu pojavlja-
jo valovi, je bila pri Libetovem osciloskopu 
izhod pika, ki se je gibala v krogu kot sekundni 
kazalec na uri. Ta »štoparica« je bila nastavljena tako, da je bil čas, ki ga je 
pika potrebovala, da je prepotovala med dvema oznakama, na osciloskopu 43 
milisekund. Ker se kotna hitrost pike ni spreminjala, je bil njen položaj med 
oznakami z lahkoto pretvorjen v čas, potrebovan za ta premik.

Za merjenje možganske aktivnosti je uporabil elektroencefalogram (EEG). 
Elektrode EEG-naprave je namestil na skalp subjekta in tako dokumentiral 
spremembe v aktivnosti v možganski skorji – del možganov, ki je odgovoren 
za višje elemente zavesti, kot so percepcija, zavedanje, spomin, mišljenje, go-
vorjenje in samozavedanje.

Da pa je lahko Libet poznal čas premika roke, je na ročne mišice povezal elek-
trode elektromiografa (EMG).

OPREMA

letih domnevno dokazal, da svo-
bodna volja ne obstaja. Preučeval 
je možgansko aktivnost med izvaja-
njem preprostih motornih akcij. Ta 
raziskava pa se je kmalu pretvorila 
v raziskavo človeške zavesti. Odkril 
je, da podzavesti procesi »Bereitsch-

-aftspotential« (predmotorni po-
tencial), ki sta jih leta 1964 odkrila 
nemška nevrologa  Lüder Deecke in 
Hans Helmut Kornhuber, narekujejo 
motorni premik telesa, še preden se 
želje po premiku zavemo sami. 

Katodni osciloskop



LIBETOV EKSPERIMENT ZAVEDANJE ŽELJE PO 
PREMIKU ROKE

-200 ms

MOŽGANSKA 
AKTIVNOST
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Raziskovalci so na preučevance namestili vse pot-
rebne elektrode in jih prosili, da izvajajo preproste 
motorne akcije, kot so pritiskanje gumba, stiskanje 
pesti itd. Preučevanci so raziskovalcem poveda-
li položaj pike na katodnem osciloskopu, ko so se 
prvič zavedali želje po premiku roke. Kontrolni testi 
so tej metodi določili absolutno napako v vrednosti 
50 milisekund. Akcija sama je bila dokumentirana 
z EMG-napravo. Tako je bil čas avtomatsko vnesen 
v računalnik, EEG pa je nenehno meril možgansko 
aktivnost.

Primerjava vseh teh podatkov je pokazala, da se je 
možganska aktivnost, povezana s premikom roke, 
pojavila v povprečju okoli 300 milisekund pred su-
bjektovo zavedno željo (glej sliko spodaj).
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Ti rezultati so pretresli svet. Popolnoma arbitrarne 
in na videz subjektivne želje po premiku telesa de-
legira podzavest. Tako se zdi, da je vloga zavesti v 
ravnanju človeka neobstojna – Susane Blackmore 
(britanska pisateljica in profesorica psihologije) je 
o eksperimentu dodala: »Zavedna želja potrebuje 
preveč časa, da se razvije in tako ne mora nadzoro-
vati reči.«
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Nadaljnji Libetovi eskperi-
menti so dokazali, da ima 
posameznik sposobnost, da 
podzavestno željo po premi-
ku prekine. Tako interpre-
tacija nekaterih akademi-
kov namesto svobodne volje 
(free will) govori o svobodni 
ne-volji (free won’t). Tudi 
Libet je pristaš tega stališča, 
saj kot razlago navaja števil-
ne podzavestne nagone, ki 
jih v dobro sebe in drugih 
ignoriramo. Al Mele, profe-
sor filozofije  na univerzi v 
Floridi, predstavlja naključ-
no željo med vožnjo avto-
mobila, da zavije s ceste in 
pade v dolino, in medtem ko 
je to njegova trenutna pod-
zavestna želja, jo s pomočjo 
svoje zmožnosti veta drži 
pod nadzorom.

Tudi teorija svobodne ne-vol-
je pa ne obstaja brez kritik. 
Max Velmans, filozof in psi-
holog, ki se primarno ukvarja 
s človeško zavestjo, trdi, da 
ne poznamo nobenih trdnih 
dokazov, ki bi lahko potrdili, 
da tudi »veto« ni podzavest-
ni nagon, ki bi se odvajal, že 
preden se ga popolnoma za-
vemo.

Druge kritike eksperimenta 
omenjajo razlike med majh-
nimi motornimi akcijami in 
težjimi, bolj premišljenimi 
dejanji, kot so nakup novega 
avta, načrtovanje izleta itd. 
Adina Roskies (filozofinja in 

nevrologinja) pa je pisala o 
metazavedanju ali zavedanju 
zavedanja – razlika, ki lahko 
po njenem mnenju obrne na 
glavo način dojemanja Libet-
ovega eksperimenta.

Eksperiment očitno nima 
nobene razlage, ki bi jo pod-
piralo soglasje psihologov 
in nevrologov po celem 
svetu; kljub temu pa ostaja 
ena zanimivejših raziskav, 
ki nam nudi nove vpoglede 
v človeško zavest. Na Li-
betovih temeljih znanstveni-
ki postavljajo številne sodob-
nejše raziskave, s katerimi se 
trudijo poiskati nove pove-
zave med človekovim notran-
jim in zunanjim delovanjem. 

Menim, da je človeška pod-
zavest nekakšen avtopilot, ki 
mu prepustimo preprostejše 
odločitve, da se lahko med 
tem ukvarjamo s pomembne-
jšimi vprašanji. Redko se pri 
vožnji kolesa ob semaforju 
ustavim zavedno. Običajno 
to storim bolj instinktivno 
in z malo do nič premisleka. 
Ne zdi se mi, da to dokazu-
je neobstoj svobodne volje, 
saj najbrž ta instinkt nima 
odločilne besede pri moji 
izbiri nadaljnega študija, 
poklica ali pa nakupa avto-
mobila. To so odločitve, ki jih 
racionalno sprejemamo skozi 
daljša časovna obdobja. Tako 
niso subjekti momentarnih 
občutkov.
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Predstavljajte si, da ste v vlogi  stra-
stnega kadilca. Povprečnega inte-
lektualca, ki svoje dnevne prihranke 
namesto za ženine rože raje zapravi 
za škatlico cigaret. Z glavo, polno 
misli, se stežka vlečete po sivi ulici, 
nakar opazite, da se vam približu-
je simpatičen starec akademskega 
videza. Prijazno, a s pritajeno res-
nobnostjo v glasu se vam predstavi 
kot raziskovalec na področju soci-
alne psihologije. 
Zapadeta v pogo-
vor, ko vas pova-
bi na udeležbo k 
eksperimentu, ki 
naj bi se odvijal 
čez štirinajst dni 
v raziskovalnem 
laboratoriju. Za 
sodelovanje vam 
ponudi 50 EUR, 
od vas pa je v za-
meno zahtevano, 
da za 48 ur prene-
hate kaditi. Na koncu zares privolite, 
si izmenjata številki in čez štirinajst 
dni zares dobite klic starega znan-
stvenika. Stari akademik vas že pri-
čakuje v laboratoriju, kjer se zadeve 
malce zapletejo, saj na licu mesta 
izveste, da je prišlo do pomote. Na 
raziskovalnem inštitutu namreč pri-
manjkuje sredstev in boste zato pla-
čani le 30 EUR. Bi vseeno privolili v 
sodelovanje? 

Večina eksperimentirancev, ki je v 
takratnem poskusu zares sodelova-
la, je kljub temu privolila, kasneje 
pa v anketi kot razloge za privolitev 
navedla: ali da se jim je zdela prei-
skava pomembna in so zato hoteli 
participirati ali pa jih je zanimalo, 
kako se bo njihovo telo odzvalo na 
pomanjkanje nikotina. Nobeden pa 

ni kot razlog na-
vedel spleta oko-
liščin, v katere so 
bili potisnjeni. 

Raziskavo je so-
ciolog R. V. Joule 
kasneje ponovno 
izvedel pod ena-
kimi pogoji, a s to 
izjemo, da je bilo 
udeležencem ek-
sperimenta tok-
rat že na začetku 

ponujeno samo 30 EUR v zameno za 
sodelovanje. Kot rezultat je večina že 
na začetku zavrnila sodelovanje, kar 
pomeni, da sta zgoraj našteta raz-
loga, s katerima so prejšnji akterji 
opravičili svoja dejanja, popolnoma 
brezpredmetna. Če bi se jim res šlo 
le za pomembnost preiskave, bi tako 
morali v eksperiment privoliti tudi 
eksperimentiranci  v drugi raziskavi, 
saj potemtakem naj okoliščine in ko-
ličina denarja tu ne bi igrali posebne 
vloge. Tako so torej udeleženci, ne 
da bi se zavedali manipulacije, de-
javnost, ki jim je bila izsiljena, opra-
vičili z nešteto nesmiselnimi  razlogi, 
s katerimi so si prizadevali oprati 
krivdo privolitve in tako celotno pri-
silno stvar spremenili v vrednoto.

Tako so torej 
udeleženci, ne da bi se 
zavedali manipulacije, 
dejavnost, ki jim je bila 

izsiljena, opravičili z 
nešteto nesmiselnimi  
razlogi, s katerimi so 
si prizadevali oprati 

krivdo privolitve in tako 
celotno prisilno stvar 

spremenili v vrednoto.                                                                                                                                        
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To je bilo storjeno na enak način, ka-
kor se vsak dan dogaja v sistemu libe-
ralnih družb, kjer so ljudje soočeni z 
vsakdanjimi dolžnostmi in obvezami, 
ki se v začetku sicer zdijo precej ne-
dolžne, saj so zavite v prestižen ovoj 
‘svobodne izbire’, na prvi pogled so 
videti karseda neškodljivo. Vendar je 
v človeški naravi, da pozneje najdejo 
nekaj privlačnega na tem, za kar so bili 
naprošeni storiti pod svobodno izbiro, 
z enako mero zagnanosti kakor tisti, 
ki jim je bila enaka naloga ukazana. 
Tako se mali človek s svojo imanentno 
pravico do svobode, ne da bi se zave-
dal, znajde zasužnjen v sistemu, čigar 
izvir temelji vse prej kot na svobodi. 
Postopoma se spet zateče k že dobro 
poznanemu procesu, ki ni nič drugega 
kakor racionalizacija. To pomeni, da 
opravičuje vsiljene obveze, ki jih opra-
vlja iz čistega nesmisla, ali pa, še huje, 
z njimi celo škoduje ostalim, vendar te 
krivde sam pri sebi nikoli ne prizna. 
Postopoma vsa neizrekljiva dejanja, 
ki so morda etično in moralno sporna, 
spremeni v dnevno rutino, ki jo opra-
vlja toliko časa, dokler ga ta popolno-
ma posrka vase in zatemni pogled na 
zunanji svet. 

Dokler ne preneha dvomiti o namenu 
opravljanja zadanih nalog ter posledi-
ce njihovega izvrševanja, pri čemer si 
z rutinskim delom dokončno zasenči 
vso krivdo in normalizira nepredsta-
vljivo zlo, ki ga redno opravlja. 

Sistem zla tako sprejme vase, da ta 
postane njegova vrednota in ena iz-
med vodilnih niti, ki ga popelje v po-
guben labirint zbirokratiziranega sve-
ta, kjer ljudje kakor delavci za tekočim 
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trakom le prelagajo paket odgovor-
nosti z enega na drugega. Sami sebi 
pa le prepričljivo pritrjujejo, da op-
ravljajo svojo službo in sledijo uka-
zom brez zavedanja, na koga bo na 
koncu padla vsa teža odgovornosti. 

Odkar pomnimo, so ljudje živeli 
podrejeni raznovrstnim sistemom, 
ki so opravičevali določeno hierarhi-
jo in s tem le še poglabljali neenakos-
ti med posamezniki. Vsa umazana 
dela, ki so poganjala celotno koles-
je sistema, pa so bila opravljena s 
strani posameznikov, ki so zavoljo 
vtisa dobrih uradnikov sodelovali 
pri vsaki aktualni ideji in banalizi-
rali zlo, ki so ga s tem storili. Prva 
pomembna filozofinja, ki je s preu-
čevanjem tovrstne tematike vzdig-
nila precej prahu, je bila Hannah 
Arendt. V svojih delih je opozarjala 
na temeljno nevarnost, kako hitro 
se ljudje ločimo od človeškega bi-
stva, pri čemer izklopimo našo vest 
in razum ter slepo sledimo ukazom 
v labirint pogube. S svojo kontro-
verzno tezo o ‘banalnosti zla’ je bila 
spočetka deležna precejšnjega neo-
dobravanja, vendar je s svojimi raz-
iskavami uspela doumeti generator 
človeškega delovanja, podrejenega 
nasilnim sistemom, kar tudi uteme-
ljuje zaključna misel: “Največje zlo 
v zgodovini in še posebej holokavst, 
niso povzročili fanatiki in sociopati, 
pač pa navadni ljudje, ki so sprejeli 
premiso svoje države in sodelovali s 
predpostavko, da so njihova dejanja 
nekaj normalnega.” 
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Ljudje smo začeli zares razmišljati 
in si postavljati vprašanja, ko so bile 
naše temeljne življenjske potrebe iz-
polnjene in smo se lahko povzpeli 
višje po naprednosti mišljenja. Ko 
smo dobili boj za preživetje, smo se 
začeli spraševati o tem, zakaj smo 
sploh živi. Nihče ni dvomil o logi-
ki prehranjevanja ali spanja. Kljub 
temu pa nam pereče vprašanje o 
smiselnosti obstoja  niko-
li ni pustilo pri miru. 
Najprej smo se svo-
jimi neodgovorje-
nimi vprašanji o 
stvarnosti obr-
nili na umišlje-
na božanstva in 
s tem oblikovali 
religije. Ne gle-
de na to, kako je 
bilo človeštvo v po-
sameznem obdobju 
zgodovine razvito, smo 
vedno morali verjeti v nekaj 
ali nekoga. Ko pa se je pomen reli-
gije v svetu s porastom znanosti in 
umetnosti zmanjšal, je njeno vlogo 
s humanizmom prevzela vera v člo-
veka in njegov um. Razlago sveta in 
smisla življenja so ljudje začeli črpati 
iz človekove notranjosti. A naj je šlo 
za vero v nekaj nadzemeljskega ali le 

v človeka, je bilo za trdno prepričanje 
vedno potrebno nekaj domišljije in 
zmožnost opredelitve novih pojmov. 
»Za reševanje problemov v zvezi z UI 
potrebujemo predvsem splošna zna-
nja o svetu, družbi, ljudeh, kar je filo-
zofski problem. Zato je za vse, ki mo-
rajo sprejemati odločitve s področja 
UI, izjemno pomembno, da razumejo 

osnovne splošne mehanizme 
inteligence – filozofijo 

duha, tj. kako deluje 
naravna, človeška 

inteligenca« (Boris 
Aberšek, 2014). 
Kljub mnogim 
razlikam, na ka-
tere pomislimo 
nemudoma, je 

umetna inteli-
genca s filozofijo 

tesneje povezana 
kot z ostalimi huma-

nističnimi vedami. Pri 
delovanju inteligentne teh-

nologije so namreč vedno v praksi 
uporabljeni pojmi, ki jih je sprva 
opredelila filozofija. Programiranje je 
zaporedje logičnih korakov, ki si jih je 
nekdo umislil. S tem želim povedati, 
da je vsem funkcijam programskih 
jezikov nekdo pripisal pomen in jih 
nato poimenoval. In ko se vrnemo na 

ALI LAHKO STROJ 
FILOZOFIRA?

LANA ŠTURM
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sam začetek opazovanja in nato opi-
sovanja pojmov, pomislimo prav na 
pionirje filozofije. Ti so izhajali le iz 
opazovanja in opisovanja pojavov v 
družbi. Ukvarjali so se z vsakdanjimi 
pojavi, a pred njimi teh stvari ni nihče 
znal ubesediti. Kar so videli in slišali, 
so spremenili v koncept in med deba-
tami to predstavili drugim. Začeli so 
se izobraževati in svoje ugotovitve v 
pisani obliki predajati naslednjim ge-
neracijam. 
Skozi zgodovino so zgodbe, pridige in 
njihova skrita sporočila predstavljali 
temelj človeških družb. Zato je lah-

ko dobro podano sporočilo pogosto 
prevladalo nad objektivno resnič-
nostjo. V sedanjosti pa se vrednost 
informacije ne pozna v pisani obli-
ki, saj je spravljena v nedotakljivem 
virtualnem prostoru. Računalnikom 
se torej ne bo treba prilagoditi temu, 
kako smo do sedaj postopali v mno-
gih stvareh, saj smo se s poudarkom 
na novi tehnologiji in nepisanih in-
formacijah mi prilagodili njim.
Filozofiranje ni v naravi računalnika, 
saj smo ga ustvarili zato, da namesto 
nas opravlja rutinske, obsežne logične 
naloge in tako nam preostane več  časa 
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za svobodno razmišljanje. Novo prido-
bljeni čas lahko uporabimo za ustvar-
jalno delo, kar nam omogoča napredek. 
Avtomatizirane postopke in naloge z 
jasno začrtanimi cilji smo prepustili 
procesorskim strojem. Čeprav se zadnja 
leta pojavlja sposobnosti računalnikov, 
da se učijo sami in so bolj samostojni, 
ima tudi strojno učenje svoje meje. Po-
stopek je namreč omejen na izboljšavo 
izvedbe naloge, ne na abstraktno miš-
ljenje izven meja. Pri tem ga omejuje 
model zaporednih povezanih funkcij, 
po katerem deluje vsak računalnik. 
Prav tako mu je nedostopno vse, kar je 
bolj kompleksno od njegovega lastnega 
programskega jezika.
Tu se vzporednice med našim miš-
ljenjem in računalnikom razidejo, 
saj naš svobodni um lahko povezuje 
na videz nepovezane podatke in jih 
pretvarja v zaključke, pri katerih pra-
vilnost sploh ne igra vloge. Moramo 
pa se zavedati, da je tudi v našem de-

lovanju prisotna mera determinizma, 
saj naša volja in razmišljanje nista 
nujno svobodna. Vodijo nas električni 
impulzi v možganih, kar se sliši izred-
no abstraktno. V resnici pa ravno te 
malenkosti diktirajo naša dejanja in 
dojemanje sveta. Funkcija možganov 
nekega filozofa temelji na jasno začr-

tanih biokemičnih algoritmih in ima-
jo tako opravka z istimi zakoni narave 
kot njegov osebni računalnik.
Kaj pa lahko storimo, ko v nekem 
sistemu pride do napake v izvajanju 
naloge? Pomaga nam lahko najbliž-
ji IT strokovnjak in računalnik spet 
lahko začne delovanje kot prej, zan-
ka pa je odpravljena. Zastoj v člove-
kovih možganih pa je bolj zapletena 
uganka, saj smo sposobni delovanja 
proti samim sebi. Naša podzavest 
sprejema odločitve, ki jih tudi sami 
ne razumemo vedno. Oddaljimo se 
od opravljanja neke ‘naloge’, tj. pro-
aktivnega načina razmišljanja. V 
nasprotju s strojem poznamo ozemlje 
izven koncepta »problem – reševanje 
problema« in se tako zapletemo sami 
v svojem razmišljanju. Sistemsko 
napako v neskončni koloni ničel in 
enic so sicer tako kot tisto, ki človeka 
naredi duševno bolnega, povzročili 
električni impulzi. Način reševanja 
težave pa je v prvem primeru bolj 
logičen, saj delovanja svojega izuma 
poznamo veliko bolje kot možgane, 
katerih zmožnosti so znanstvenikom 
še vedno precejšnja neznanka.
Vsak računalnik na svetu je torej 
zmožen obdelovanja množice podat-
kov in lahko bi mu pripisali, da je iz-
redno pameten. V ozadju pa je vedno 
spisan program, ki ga je ustvaril člo-
vek, in stroju do podrobnosti nareku-
je njegova dejanja. Za t. i. ‘filozofsko 
razmišljanje’ poleg razgledanosti in 
odprtosti potrebujemo tudi smisel 
samozavedanja in morale. Da bi bil 
stroj zares sposoben kritične presoje 
in oblikovanja stališča, mu manjka 
osebna izkušnja in uporaba čustev 
pri sklepanju.

Funkcija možganov 
nekega filozofa temelji 

na jasno začrtanih 
biokemičnih algoritmih 

in imajo tako opravka 
z istimi zakoni narave 

kot njegov osebni 
računalnik. 
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po tem. Kakršnakoli apo-
kalipsa ali kaj podobnega 

zdaj še ne predstavlja najbolj 
verjetne prihodnosti (kot si to 

morda nekateri predstavljajo). 
Menim pa, da se kljub mnogim 

razpravam še ne zavedamo razse-
žnosti sprememb, ki bi jih zavest 

umetne inteligence povzročila. 
Bolj verjetno je namreč, da nas 

razmišljujoč in na vseh pod-
ročjih izredno napreden 

stroj nadomesti kot nujno 
potreben člen na mnogih 
področjih.
»Ker se inteligenca loču-
je od zavesti, nezavedna 
inteligenca pa se razvija 
bliskovito hitro, morajo 
ljudje dejavno izpopolni-

ti svojega duha, če hočejo 
ostati v igri« (Yuval Noah 

Harari, 2016).
Harari v svojem delu Homo 

deus opisuje izzive, s katerimi 
se bomo spopadali, kot rezultat 

tehnološke revolucije. Hkrati 
pa razvoj odpira nove mož-

nosti za odločanje, kako bo 
okrog izziva umetne inte-

ligence najbolje posto-
pati v prihodnosti.
Vseh odgovorov na to 
nima nihče, a v zgodo-
vini je vedno veljalo, 
da tisti, ki se prilagodi, 
tudi preživi. In nekatere 
temeljne resnice bodo 

kljub razvoju in revoluci-
jam obveljale za vedno.

sklepanju. Dostikrat čustva v 
razmišljanju in odločanju doje-

mamo kot šibkost, a nas ravno 
to dela človeške. Tudi naključja 

igrajo precejšnjo vlogo v misel-
nem procesu in pripomorejo k 

oblikovanju naših končnih dejanj. 
A ravno ta faktor ‘človeške napa-
ke’ nas loči od hladnih strojev in 

nam omogoča zavest. Tem je svet 
izven pravilnosti in nepravilnosti 

neke operacije tuj. V 21. stoletju si 
človeštvo v procesu tehnološke in 

bioinženirske revolucije želi odgo-
voriti prav na vprašanje, ali je za 

umetno inteligenco prečkanje ne-
vidne meje med golimi dejstvi in 
zavestjo mogoče.
Na kateri točki napredka bomo v 
prihodnosti videli, da se ta sploš-

no znana razlika med nami in 
računalniki manjša? Ni dvoma o 

tem, da bo za dosežek tako drastič-
nega rezultata potreben tudi kak-

šen pristop, ki ga zdaj poznamo le 
v teoriji ali pa se nam zdi nemogoč. 
Namesto nevronskih mrež v sofi-

sticiranih inženirskih izumih bo 
vlogo razmišljanja opravljalo pa-

metno programiranje. V nasprotju 
s človeškim umom ga biokemijski 

procesi ne bodo omejevali pri raz-
iskovanju različnih svetov. Taka 
ustvarjena domišljija v nekem ne-
organskem bitju iz čipov in vezja 

bi pomenila preskok v neraziskano 
območje umetno ustvarjene zavesti.

Še preden pa znanost pripeljemo do 
te točke napredka, bi se morali vpra-

šati o posledicah, ki nas čakajo
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Slovenski animirani film, ki 
je izšel leta 1998 v produkciji 
Emotionfilma in distribuciji 
RTV Slovenija, pritegne zani-
manje že samo z neobičajno 
rabo končnega ločila v naslovu. 
Socializacija bika? Ko slišimo 
za “Titanik,” “Seks v mestu,” 
ali “Štiri poroke in pogreb,” 
nam ugibanje o vsebini filma 
ne povzroča pretiranih težav. 
Tokrat pa je marsikatera plat 
projekcije vprašljiva še celo 
po ogledu, saj gledalca prisili, 
da se čudi, da se sprašuje nap-
rej. Zakaj socializacija bika, 
v kolikšni meri uspe, kaj nam 
to sporoča …? Zatorej bodo v 
nadaljevanju  navedena sploš-
no znana dejstva, dopolnjena z 
osebnimi stališči. 
Kot kaže, nam na domači sceni 
prikaz znanih prijateljic s far-

me (pravzaprav »prijateljev«  
v tem specifičnem primeru) 
sploh ni tuj. Le da enkrat nasto-
pajoča kravica pravi »mumuha-
haha,« drugič pa stvar postane 
bolj kompleksna: tu je govora 
kratko malo o izobraževanju ter 
socializaciji bika, ki naj bi izus-
til še kaj več od zgoraj navedene 
fraze.   
Sta glavna vloga ter omemba v 
samem naslovu biku pripadla 
zato, ker ni zahteval nikakršne-
ga plačila ali se za tem skriva 
nekaj več?

Svoboda ustvarjanja se ne na-
naša le na ustaljene okvirje, 
zdavnaj prekoračene meje in 
preizkušene iztočnice. Svoboda 
ustvarjanja je tudi in predvsem 
preizkušanje še nepreizkušene-
ga, prestopanje še neprestoplje-
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nih meja in običajno tudi lomljenje 
okvirjev neobičajnega. Je vsebina 
znotraj neobstoječega ali zgolj navi-
deznega okvirja: je ustvarjanje brez 
jasnih omejitev. Čoh in Erič sta, z ne-
kaj železne volje in veliko nore domi-
šljije, dokazala, da sta tega zmožna. 

Obravnavani prvenec slovenskega 
risanega celovečerca je svojo odmev-
nost odživel konec devetdesetih let 
prejšnjega tisočletja. Naj se sliši še 
tako davno in oddaljeno, pa vendar 
je prvi animirani film v svetu uzrl luč 
skoraj celotno stoletje pred našim. 

Ne prej, ne potem ni Slovenija do-
čakala filmsko podplute umetniške 
kreacije podobne tej.
Skoraj ura in pol visoke gore porisa-
nega papirja, za škatlo in več upora-

bljenih mehkih svinčnikov, danda-
našnji tone v pozabo. Kar je velika 
škoda. 
Zgodba je zanimiva,  večslojna druž-
benokritična,  dodelana – malce ne-
razumljiva, vseskozi rahlo kaotična, 

a vendar na površini dovolj smisel-
no skonstruirana, da gledalca tekom 
ogleda (kljub očem nevajeni eksoti-
ki), ne odvrne. Je pa res, da tovrsten 
svojevrstni pripovedni slog ni za vse. 
S filmom, kot je ta, se ustvari ciljno 
občinstvo – neponovljiva filmska ka-
rakteristika, ki nekatere privlači, lah-
ko druge odbija. 

Pri projektu, kot je bil ta, se urice 
prostočasnega ustvarjanja mimogre-
de prevesijo v dneve in dneve dela. 
In meni nič tebi nič, skozi od grafita 
umazane prste počasi spolzi desetle-
tje. »Varna črta,« ki se je oklepaš, 
da ne bi preveč zašel z začrtane poti, 
prične izgubljati vrednost in na svoj 
račun pride eksperimentiranje. Tako 
je tudi nastal zahrbtni dežnik (stran-
ski lik). Nastal je iz čistega dolgčasa 
ter monotonega dela, kot je lepljenje 
ter senčenje sličic. V osnovnem načr-
tu ga sploh ni bilo.  

Čoh in Erič sta se (ob minimalni po-
moči) spoprijela z vsemi pomembni-
mi vlogami pri ustvarjanju animaci-
je, zatorej je končna podoba odraz 
izrecno ter edinole njune vizualizaci-
je in predstave pred ter tekom same-
ga nastajanja. 

Nenavadni dogodki znotraj pripovedi 
niso nepričakovani. Tudi vsa nasto-
pajoča bitja (Rozina, Marta, bik, … ) 
so narisana z dobro merico groteske, 
a oznako »vrhunec domiselnosti« bi 
pripisala prizoru (če še niste pogleda-
li, pa nameravate, z branjem raje pre-
nehajte, ako se tega niste že prej po-
lastili), v katerem se v srčiki dogajanja

S filmom, kot je ta, 
se ustvari ciljno 

občinstvo – 
neponovljiva filmska 

karakteristika, ki 
nekatere privlači, 

lahko druge odbija. 
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pojavi bolha z električno kitaro. Kon-
strukcija odnosov med liki se na vseh 
ravneh odseva s predrugačeno per-
cepcijo. Od ljubezenskega trikotnika 
do maščevalnega kompleksa in nau-
čene nemoči. Prikaz močnih čustev z 
uporabo svinčnika je popolnoma us-
pel. Bolj žalostna usoda pa je doletela 
eksperiment prof. Rozine. 

Nenazadnje bi izpostavila igralsko 
zasedbo, ki je s svojimi glasovi na 
prelesten način navdihnila dogaja-
nje. V sinhronizacijskem Studiu 100 
d. o. o; (ki ima hudomušno spletno 
stran), se je tokrat preizkusilo nekaj 
imen naše televizijsko gledališke sce-
ne, ki so še danes odmevna. Violeta 
Tomič, Dare Valič, Brane Grubar 
in še (meni eden izmed bolj ljubih 
glasov v slovenski sinhronizaciji na-
sploh) – Niko Goršič. Zopet v vlogi 
negativca. 

Dragi vsi, ki še berete. Upam, da je 
na tej točki kdo izmed vas vsaj prem-
lel možnost, da bi se polastil uporabe 
piratskih strani/obiska knjižnice ter 
s tem Socializaciji omogočil, da za-
živi na njegovem ekrančku (sočasno 
seveda tudi v mislih). 

Krut splet okoliščin nas je privedel 
do pozicije, v kateri smo primorani 
izbirati med televizijskim kultnežem 
naše nacije ter ceneno ameriško ko-
medijo, ko se pripravljamo na obe-
tavni filmski večer. In vendar bo ve-
čina populacije pristala na uživanje 
pokovke ob plehkem, a sproščenem 
»rom-com-u«.

Ljudem film predstavlja obliko spro-
stitve. Po napornem dnevu se zlek-
nejo na zofo, prižgejo televizijo in 
»bulijo« v male ekrančke s stekle-
nimi očmi, ne da bi dodobra vedeli, 
kaj pravzaprav dogajanje na zaslonu 
pomeni. Za druge je film izgovor, da 
svoj zmenek nadaljujejo v kinodvo-
rani. Spet tretji jih gledajo v družbi, 
ko skupini prijateljev poidejo vse 
ideje za kaj bolj aktivno zanimivega. 

Postoji pa še struja ljudi, ki filmov ne 
gleda le iz golega dolgčasa ali zadnje 
bilkice zabave, temveč iz čistega zani-
manja in ljubezni do kinematografije. 
In izgleda kot da ima le delček filmo-
filov iz tovrstne struje, ki se poslužu-
je projekcij izven svoje »komfornte 
cone,« možnost učakati svojo uro 
osemnajst v čast Čohu in Eriču. 
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Upam, da se mednje prištevate tudi sami in da 
kdaj pa kdaj posežete po filmih, ki v vas vzbudijo 
mešano močne občutke ter kakorkoli že pustijo 
pečat. Oglejte si film in oblikujte svoje kritično 
mnenje.
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Koliko neodgovorjenih sporočil 
te bo čakalo, ko boš odprl/a In-
stagram? Koliko prijateljev te ima 
na close-friends in kaj se skriva 
pod tem zelenim obročkom? Ali je 
xxxxx že objavila najnovejši trend 
na Tiktoku? Mogoče se lahko na-
učiš tega plesa? Kaj, če bi še ti po-
skusil/a nekaj posneti in objaviti? 
Ali je tvoj najljubši youtuber že 
objavil novi video? Ali si že poslu-
šal/a novi podcast?
Koliko teh vprašanj ti večkrat na 
dan šine skozi glavo? Meni vsi. Ali 
ni res zabavno, ko s prijatelji že 
več dni komuniciraš samo preko 
slik? Ali ni res priročno, da sploh 
ni treba več odgovarjati na sporo-
čila, ampak ji lahko samo lajkaš?

Najprej bi rada poudarila, da to 
ni znanstveni članek, saj pred 
pisanjem nisem prebrala nobe-
nih študij in raziskav. Hkrati tudi 
ni pridiga, ker sama nisem brez 
greha. Kako naj torej vržem prvi 
kamen? Snov črpam izključno iz 
osebnih opažanj in premišljevanj 
ter pogovorov s prijatelji, ki čutijo 
podobno kot jaz.

Počutimo se ujete 
v past družabnih 
omrežij, iz katere se 
nam zdi vedno težje 
uiti. (Med pisanjem teh 
nekaj vrstic sem vsaj trik-
rat že začela segati po telefonu, a 
ker je na srečo v drugi sobi, sem 
si vsakič znova premislila in se 
prisilila k delu.) Pa si izbriši In-
stagram! Konec oktobra lani sem 
to tudi storila – in zdržala dva te-
dna. Rekla sem si, da si ga bom 
za vedno izbrisala, ko bo konec 
karantene ... V resnici si  življenja 
brez družbenih omrežji ne morem 
predstavljati. Vsaj eno vrsto soci-
alnih omrežij imajo vsi, razen če 
si v srečni ‘hipijevski’ skupini pri-
jateljev, v kateri imajo vsi Nokio. 
Če hočeš biti res član prijateljske 
skupine, ki se pogosto udeležuje 
pogovorov in sodeluje pri načrto-
vanju, moraš imeti app.
Večina ljudi naše generacije si 
sploh ne more zamisliti življenja 
brez telefonov. Le en klik stran 
so kakršnekoli informacije, ki bi 
si jih lahko zaželel, od razlage re-
lativnostne teorije do natančnega 

STOJIMO 
NAD

ALMA TADEL IN 
KATJUŠA SOFIA GOLOBIČ 

PREPAD
O

M



2928

opisa poroke Georga Clooneya in 
Amal Alamuddin. Ko gremo zvečer 
ven, smo lahko ves čas v stiku s starši 
in prijatelji, lahko si celo delimo lo-
kacijo. Poleg tega so nam omogočili 
ohranitev stikov med karanteno. In 
otrokom s težavnim domačim oko-
ljem ali nesramnimi sošolci nudijo 
internet in socialna omrežja zavetje 
in podporo.
Po drugi strani pa so tako pristranska 
in slabo nadzorovana, da so socialna 
omrežja pogosto vir slabih vplivov, 
lažnih informacij in zlorab. Pred-
stavljaj si, kako izgledaš, ko strmiš 
v telefon. Skoraj nepremično, redko 
se odzoveš na videno. Kako strašlji-
vo bi to izgledalo, če bi bil ekran na 
telefonu črn, prazen – 
nepremično bi po več 
ur na dan zrl/a v črno 
ploščico. Vem, podobno 
bi se lahko reklo za bra-
nje knjig. A mislim, da 
obstaja pomembna raz-
lika. Praviloma je v knji-
gah ustvarjen drug svet, 
preko katerega spozna-
vaš stvari o našem svetu 
in o samem sebi.
Na socialnih omrežjih 
so tudi izobraževalne 

strani, ki nam širijo obzorja, lahko 
spoznamo ljudi s celega sveta. Le en 
klik stran je toliko novih informacij, 
s katerimi postajamo pametnejši, 
boljši in bolj odprti ljudje, o čemer 
naši starši v teh letih niso mogli niti 
sanjati. Toda koliko imaš dejansko 
teh »izobraževalnih« profilov na 
tvojem timeline-u in koliko ostalega 
šunda? Ravno toliko, da se počutiš 
malo bolje po večurni dejavnosti na 
Instagramu/Tiktoku.
Poleg tega imajo internet in socialna 
omrežja izredno velik izolacijski uči-
nek. Ker lahko sledimo stranem po 
svoji izbiri, nam je priporočena vse-
bina po našem okusu, kar nas posle-
dično zavije v mehurček. V stiku 
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smo samo z ljudmi in vsebi-
no, ki je identična kot naša 
prepričanja. To prepreču-
je dialog med različnima 
stranema, kar preprečuje ka-
kršenkoli napredek, rojen iz 
sodelovanja in razumevanja.

Pred nekaj leti sem bila ob-
sedena s K-pop kulturo. Na 
socialnih omrežjih sem sledi-
la vsem skupinam in pevcem 
in vsak dan sem pogledala ve-
liko nastopov v živo. Če imaš 
nekoga rad, hočeš o njem 
izvedeti čim več ter biti »up 
to date« z vsem, kar dela in 
objavlja. V neki točki pa sem 
se ustrašila, da sem odvisna 
od telefona. Saj nisem imela 
druge možnosti, kot da najl-
jubšim pevcem sledim preko 
telefona! V ekran sem strme-
la po cele popoldneve, včasih 
tudi med šolo. Nenaden strah 
pred odvisnostjo me je prisil-
il, da sem naredila nekaj dras-
tičnih sprememb. Odločila 
sem se, da bom poskusila 
nehati uporabljati telefon za 
mesec dni (z izjemo poslušan-
ja glasbe na poti v in iz šole, 
ker brez glasbe pa res ne gre). 
Na moje veliko presenečenje 
in srečo sploh ni bilo težko. 
Bala sem se, da bom imela 
izpade, kot naj bi jih imeli 
ljudje, odvisni od računal-
niških igric. Moje življenje se 
ni nič spremenilo, me je pa 
včasih stisnilo pri srcu, saj 
sem vedela, da moji najljub-
ši glasbeniki objavljajo vse

možne informacije, jaz pa jih ni-
sem mogla videti. Sčasoma pa sem 
se sprijaznila z dejstvom, da nikoli 
ne bom vedela čisto vsega in da je 
pametnejše svoj trud vložiti v uče-
nje in hobije. K-pop mi je še zmeraj 
všeč, vendar sem se rahlo odda-
ljila od nenehnega pregledovanja 
socialnih omrežij in se zadovoljila 
s tem, da je glasba pravzaprav to, 
kar me najbolj veseli (če pa kdaj iz-
vem kakšno »sočno podrobnost« o 
K-pop idolu, pa tudi ne škodi).
To, da sem dolgo »na telefonu«, se 
mi samo po sebi ne zdi tako slabo. 
Če je slabo vreme in sem brezvolj-
na, se mi ne zdi nič boljšega kot 
ležerno pregledovati Instagram ali 
verižno gledati Netflixa. Stisne pa 
me pri srcu, ko pomislim, kaj vse 
bi lahko delala namesto tega. Tak-
rat se mi zdi vse bolje kot to. Lah-
ko bi se ukvarjala s hobijem. Ki ga 
nimam. Zdi se mi, da nimam časa, 
ampak če bi dnevu prištela ure, 
preživete na internetu, bi bilo časa 
na pretek.

Ko sem bila mlajša, sem si pred-
stavljala, kako polno življenje bom 
imela. Ampak kako bom prišla do 
takega življenja, če v zvezi s tem nič 
ne naredim? Kako se bom spomi-
njala svoje mladosti? Kot časa, ki ga 
nisem niti približno zadostno izko-
ristila. Zavedam se, da je tak senti-
ment prevladoval med starimi ljud-
mi že dolgo pred izumom elektrike. 
A občutek imam, da se bo to v naši 
generaciji le še potenciralo in ustva-
rilo nezavidljiv svet, ki vsaj mene 
zelo straši in si ga želim preprečiti.



31



3332

Vsaka generacija mladih ima nekaj, 
kar jo omejuje, nekaj, čemur se lah-
ko in želi upirati. Do zdaj je bilo to 
vedno nekaj oprijemljivega, na pri-
mer vojna, nerazvito gospodarstvo, 
totalitarni sistemi … V primerjavi s 
tistimi na kapitalističnem zahodu 
so še 30 let nazaj mlade v vzhod-
nem bloku omejevale prazne poli-
ce v trgovinah. Sprašujem se, kaj 
omejuje nas. Zdi se, kot da imamo 
mladi vse, kar potrebujemo, morda 
še celo preveč, in ravno to se mi zdi 
problem. Vse informacije, produkte, 
možnosti imamo na dlani, in težko si 
predstavljamo, zakaj in kako nas to 
omejuje. A prav zato, ker imamo na 
dosegu roke neprestano toliko izbire, 
ne vemo, kaj je zares vredno početi, 
kaj si sami želimo početi. Te skrbi pa 
seveda pestijo le določen del privile-
giranih mladih. 
Ko odprem Instagram, mi vsak tretji, 
sedmi, enajsti … story poskuša pro-
dati zapestnice, teekane čaj, ovitke 
za telefone, osvežilec zraka, pod-
porno skupino za mladostnike, tr-
govino z materialom za ustvarjanje. 
Ponuja mi poletni tabor angleščine, 
prevoz do letališča Zagreb, me vabi 
v nov fitnes, ki se je odprl v centru, 
in celo vpis na Škofijsko gimnazi-
jo. Včasih so to oglasi za stvari, ki 
so popolnoma neuporabne in jih ne 
bi nikoli potrebovala. Pogosto pa so 

te reklame srhljivo podobne mojim 
interesom in željam, ali pa so moje 
želje začele ustrezati komercialnemu 
profilu, ki ga reklame poskušajo na-
govoriti. In morda – čeprav se mi zdi, 
da večina te oglase gladko ignorira –  
včasih pomislim, da bi to stvar, ki mi 
jo oglas ponuja, res kupila  in kako 
lepo bi bilo, če bi jo imela. 
Instagram se mi zdi dober primer 
bombardiranja ne le z oglasi, ampak 
tudi z informacijami. Ko enkrat pa-
deš v brezsmiselno neskončno drse-
nje (infinite scroll) po Instagramu, se 
težko ustaviš. Aza Raskin, moški, ki je 
ustvaril to neskončno nalaganje ved-
no novih vsebin, pravi, da mu je žal. 
Orodje, ki ga je ustvaril, nam uhaja iz 
rok in resno škoduje družbi. Tudi ure 
in ure mojega časa gredo v to nesmi-
selno prebiranje informacij. Ne vem, 
katere so resnične, katerim zaupati 
in katere spregledati. To neskončno 
nadaljevanje objav pa mi vzbuja ob-
čutek, da nekaj zamujam, da še nisem 
preverila vsega. Zato s prstom, ne da 
bi sploh pomislila, kaj počnem, drsim 
navzdol po slapu objav brez konca.
Kaj je resnična težava? Včasih se mi 
zdi, da socialna omrežja krivimo za 
vse težave sodobne družbe, a to ver-
jetno ni prava razlaga. Problem je 
širši. Svet danes temelji na tem, kar 
kupiš in kar imaš. Svojo identiteto 
gradimo na materialnih stvareh, na

UJETOST MLADIH 
V KAPITALIZMU
AJDA JUSTIN
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potrošništvu. Pričakovanja družbe so 
vedno igrala pomembno vlogo v na-
šem življenju, ampak nikoli prej niso 
posegala v naše življenje do te mere 
kot danes. Kako se oblačimo, kakšno 
postavo imamo, kateri telefon, kaj 
jemo za zajtrk … Skoraj vse, kar smo, 
je kupljeno v trgovini in izbrano za-
radi dobre reklame, ki pa jo pogosto 
vidimo na socialnih omrežjih. Smo 
torej mladi ujeti v kapitaliz-
mu? Ali niso konec kon-
cev vsi? Paradoksal-
no nas kapitalizem 
omejuje na način, 

da nam ponuja možnosti – teh je si-
cer res veliko, celo preveč, in ravno to 
je težava. Na mlade to vpliva še bolj, 
sploh zato, ker o marsičem še nima-
mo izoblikovanega mnenja in nas to 
morje informacij in možnosti utaplja. 
Čeprav je videti, kot da je izbiranje 
med različnimi možnostmi samos-
tojno dejanje, gre morda le za to, da 
naše preference postajajo vse bolj po-

dobne že določenim in 
izbranim potem – 

in možnost izbi-
re tako izgubi 

svoj pomen.
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Kako 
kultura 
diha?

Intervju z Zlatanom Čordićem - Zlatkom
PRIPRAVIL: PETER PONGRAC

Vpliv epidemije se je zaril globoko v 
vse pore kulturnega delovanja in to 
mu je bilo na milost in nemilost po-
polnoma prepuščeno. Ampak pog-
lejte, čeprav je shirana, bolehna in 
priključena na vse možne bolniške 
žice – kultura še vedno diha. Še zmeraj 
se piše, riše, ustvarja, še zmeraj lahko 
kupimo karto za spletni koncert, kdaj 
stopimo v muzej, v galerijo ... Mislim, 
da smo jo pri življenju ohranili prav 
mi, ki smo, ko nam je bilo odvzeto 
vse, veselje našli v knjigah, televiziji 
in glasbi ter umetnost znova in znova 
prepoznali kot vrednoto, kot pomem-
ben in nujen del človeškega življenja. 
Navsezadnje šteje , kolikokrat lahko 
vstaneš, ne kolikokrat si padel.
Človek, ki se je znal po mnogih pad-
cih vedno znova pobrati, še bolj na-

smejan in še bolj poln življenja, je 
nedvomno Zlatko – Zlatan Čordić, 
kulturnik, glasbenik, aktivist, rimo-
-klepač, oče in medijska osebnost. 
Septembra je izdal svoj deseti studij-
ski album “Julijan Mak”, v nadaljeva-
nju leta pa je bil na različne načine in 
z vseh strani izpostavljen v javnosti, 
vmes je izgubil tudi status samoza-
poslenega v kulturi. A kljub burnemu 
in težkemu obdobju ni podlegel priti-
skom. Za svojim mnenjem je stal in z 
njim tudi obstal. Zato se mi je zdelo 
prav, da prav njega povprašam o te-
matiki kulture med epidemijo, kako 
je možno, da ji še niso odvzeli diha in 
kakšen je njegov pogled in izkušnja. 
Dobila sva se februarja 2021 in pos-
tavil sem mu naslednjih 12 vprašanj.



3534

Ivan Cankar je velik gospod in super primer tega, 
kako je treba biti ustvarjalen, kreativen in predvsem 
trmast – borben. »Tudi če vzamete vse perje temu ja-
strebu, bo še vedno ostal jastreb in nikoli ne bo postal 
golob.« Veliko ljudi je to prebralo, ampak redki so tis-
ti, ki se odločijo, da bodo na ta način poskusili živeti.

Pisanje … to lahko zdaj vzamemo kot nekaj, kar me potolaži, kar osrečuje 
druge – in tudi mene – nekaj, kar me dela takega,  kot sem. Pisanje je moja 
igra, lahko se s tem igram – pišem, ko mi je težko. Pisanje je na nek način 
velik del mojega življenja.

Moj najljubši citat z  novega albuma “Julijan Mak” je: 
»Branijo mi misli, da ne obupam; dokler diham, mislim, 
dokler pišem, upam«. Kaj vam pomeni pisanje, rap?

Zakaj ravno 
Cankar? Kaj 
vas je pri njem 
navdušilo?

Naslov mojega članka bo “Kako 
kultura diha?” Kaj po vašem mnenju 
predstavlja »kisik« kulturi? Kaj jo 
ohranja pri življenju v teh časih, ko 
okoli razsaja Covid - bolezen dihal?

Kisik kulture je življenje 
samo, vse,  kar nas obkro-
ža, situacije, ki se dogajajo. 
Lahko je »kisik« umazan, 
lahko je čist, ampak vse to 
poganja. Dobro in slabo daje kulturnikom nove utripe. Jaz ustvarjam tako, 
da ne delam za določeno obdobje, kaj se dogaja, ampak šele takrat, ko se te 
stvari ohladijo, naredim en povzetek - nikoli ne delam na prvo žogo. Dogaja-
nje, to,  kar se tiče vseh nas – mislim, da je to ta kisik za kulturnike, da potem 
to izvedejo.

Kakšna je 
danes dolžnost 
kulturnika?

Ha, dobra. Dolžnost kulturnika je jasna: da nastavlja 
ogledalo družbi. To je osnova, temelj kulture. Vse os-
talo, kar je pa zraven, so samo dodatki – kako bo nek-
do zapakiral svoje delo, zavil svoj izdelek.
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V čem vidite 
moč in vpliv 
svojega dela?

Vpliv svojega dela lahko občutim, ko se ljudje najde-
jo v mojih besedilih,  ko jih začutijo. Da dobiš »feed-
back« iz različnih generacij in da  je nekomu tvoje delo 
pomagalo v smislu, da mu za trenutek vliješ upanje. 
Če dosežeš to pri enem poslušalcu, si naredil veliko. Jaz pa ustvar-
jam že od leta 2007 in če izračunava, je to že kar nekaj let,  odkar 
izdajam albume. Navsezadnje pa je prednost našega dela tudi to, da 
bodo sadovi ostali prihajajočim generacijam, ki bodo lahko še leta 
in leta v njih našli smisel in oporo. Ostane pa seveda le tisto, kar je 
kovano z vsemi občutki življenja.

En verz na novi plošči je: “Hišni hlapci 
hočjo jezik mi zavezat, da ustavš to 
mašino, morš jezik mi odrezat…” Kako 
gledate na odvzem statusa kulturnika, na 
izbris Instagram profila ... ? Vam  lahko 
kdaj sploh “odrežejo” ta jezik?

Jaz ne morem za-
menjati svojega 
prepričanja, ker če 
ga izgubim, sem 
izgubil sebe. Če iz-
gubim sebe, potem 

nimam smisla in potem nima smisla, da živim. Zavedam se globoko v sebi, 
da vse,  kar so različni ljudje pisali o meni, so si izmišljevali in lagali. Veliko 
ljudi lahko nasede na njihove spletke in prevare. Ampak globoko v sebi vem, 
da karkoli sem počel, sem počel z iskrenimi nameni in nikoli zaradi sebe, 
ampak vedno zaradi družbe kot take. Če imamo v ustavi zapisano, da lah-
ko protestiramo, potem sem jaz samo okoristil svojo demokratičnost. Njihov 
problem pa je to, da so se potem odzvali na tak način kot so se, ker tudi to, 
kar so naredili, so naredili totalno protipravno. Najprej so me ustrelili, zdaj 
pa iščejo razlog, zakaj so me. Jaz jim želim veliko sreče pri iskanju tega,  in 
kot sem povedal: ne bom se spreminjal niti za goro karamel.

Leta 2019 ste izdali 
knjigo z naslovom 
“O smehu Zlatana 
Čordića”. Ali je vaš 
smeh še zmeraj tako 
nasmejan?

Rad se smejim. A ni se dobro preveč smejat. 
Rad imam trenutke, ko se lahko človek iskreno 
nasmeji - takih tudi trenutno ne sme zmanjka-
ti. Verjamem, da so časi bistveno težji za marsi-
koga, kot si lahko določeni sploh predstavljajo. 
Zaradi tega pa sem tako glasen, ker vem, kako je, ko si v fazi, ko ne moreš 
nič, ko se nič ne dogaja, nič ne spreminja … in si pozabljen. Sočustvujem z 
marsikom. Sem samo človek in zgodbe malega človeka se me dotaknejo – ker 
sem tudi sam eden izmed njih. Kakorkoli drugače me ljudje vidijo, na koncu 
dneva sem jaz isti kot oni.
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Življenjski momenti. To so momenti 
znotraj družine, ko so otroci zabavni 
na svoj način.  Jaz imam hvala bogu 
štiri zdrave otroke. Potem v družbi, ko se družiš in se stvari 
odvijajo spontano. Ti spontani momenti so mi nekaj najlepše-
ga. Tudi v najhujših časih sem se dobil s kolegi zunaj na ulici 
in smo se podružili. Socializacija je zelo pomembna za člove-
ka. To, kar se nam zdaj dogaja, je ena velika preizkušnja in 
med nami je kup ljudi, ki to vidi le kot vojno dobičkarstva in 
takim je všeč, da traja.

Kaj vam da nasmeh na usta?

Izziv, zavora – nič od tega. Karkoli se dogaja 
okoli mene, to sprejmem, to je moja naloga 
kot človek. Vsi v družini smo imeli COVID in 
ga preživeli. Navsezadnje pa se ti začnejo ro-
jevati vprašanja: nekje lahko 500 ljudi dela v 

firmi, 200 ljudi pa ne more v šolo … in tukaj sem potem postal skeptičen. Ali 
ne govorimo, da smo vsi na istem? Nikoli nismo vsi na istem. Nikoli. Vedno 
je prisotna krivica, čeprav o njej ne govorimo. Ko se bo vse umirilo, bomo za 
nazaj jokali, zdaj pa, kot da je nepomembno. Moti me, če nekdo govori, da 
dela v dobrobit naroda, potem pa ljudi iz tega naroda vidi samo kot statistiko 
oziroma številke. Tukaj vladi zamerim in zaradi tega protestiram, sem glasen 
in lahko bi rekli tečen na momente. A nekdo mora biti, na žalost. Raje bi 
videl, da je obratno – da več pišem o ljubezni, o sreči, o pozitivnih stvareh. 
A življenje je tudi tisto, kar je slabega med nami,  in nekdo mora tudi na te 
stvari opozarjati. Smo družba egoistov. Plestenjak je naredil super komad za 
ta del družbe: »Meni dobro je«. Takih je veliko, ki jim je dobro – jaz sem tudi 
eden izmed njih. Ampak nikoli ne bom obrnil glave stran od težav, ki se tičejo 
vseh nas. To je ta razlika.

Ali vam je bila koro-
na bolj izziv ali bolj 
zavora? Kako ste se 
morali prilagoditi, 
predvsem mentalno?
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Ste kaj ustvarjali 
med epidemijo?

Seveda. Mislil sem že, da bo Julijan Mak 
zadnji album, srčno sem si želel. Am-
pak, kot kaže, so mi z vso to hinavščino, 
ki se dogaja na našem političnem parketu, dali le še več ra-
zlogov, da lahko še marsikaj povem. Spet moram reči »na 
žalost«, ker bi se raje ukvarjal s čim drugim. Ves gnoj, ki je 
bil raztrošen name, je samo ploden gnoj. Mislim, da bom 
iz tega, kot že večkrat v življenju, potegnil samo inspiracijo 
in ustvaril nekaj dobrega za prihajajoče generacije.

Nekaj misli o mladih reperjih in kulturnikih pri nas?

Vsakič, ko poslušam koga od mladih, me vedno spomni na moje za-
četke. Tudi ko nimaš nič, imaš svoje misli, imaš svoj kuli, imaš svoje 
ideje, imaš svoj papir in lahko nekaj ustvariš. Vse, ki mislijo, da je 
to enostavno in lahko, vse, ki se pritožujejo nad nami kulturniki, bi 
spomnil, da imajo enake možnosti, enake pravice,  kot mi. Jaz bi jih le 
povabil in prosil,  naj poskusijo še oni, pa da vidijo, kako dobro je biti 
kulturnik – prisesan na državno pipo – kar nam največkrat očitajo. 
Žalosti me lahkomiselnost ljudi, ki je med nami še vedno prisotna 
in vedno bo. Govorim o ljudeh, ki so egoisti, ki gledajo samo sebe, iz 
svoje pozicije, in se nikoli ne bodo dali v pozicijo koga drugega, ker 
je za take stvari potrebno imeti sočutje in empatijo. Ljudje se spra-
šujejo, zakaj Zlatko protestira. Ni vprašanje, zakaj jaz protestiram, 
vprašanje je, zakaj ostali ne! Če bi bile zadeve poštene, tega ne bi rabil 
početi. Vsak od nas ve, s čim lahko spi. Marsikdo se ne upa oglasiti, 
ker so udarci lahko zelo nizki. Ko razmišljaš naglas, te napadejo z 
vsemi sredstvi. Vsi, ki meni očitajo, da sem na državni pipi – zadnjih 
pet let, ko mi država plačuje prispevke – a ni zanimivo, da so vsi iz te 
stranke že 30 let na državni pipi. Naj si izračunajo, koliko denarja so 
že njihovi poslanci dobili v vsem tem času, pa naj se potem vprašajo, 
kdo je zdaj na državni pipi. Z vsem, kar meni očitajo – v določenih 
trenutkih sem le njihova refleksija – na koncu samo sebe izdajajo. 
Ampak težava je tudi v tem, da marsikoga zmoti, da sem jaz Čordić, 
da nisem Novak. Če bi bil Novak, bi bili malo bolj pazljivi. Edino kar 
mi lahko očitajo, je, da rečejo: »Pejd tja iz kje si pršu!« Kaj, ne morem 
zdaj iti nazaj v porodnišnico?!
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Enostavno, vse,  kar lahko rečem je – verjemite vase! Verjemite 
v svoje sposobnosti. Ne dovoli okolici, da te zaničuje in zbija 
tvojo željo, tvoje upanje. Nikoli te ne bodo doletele stvari, ka-
tere ne bi mogel preživeti. Pred to plato, leta 2017, v maju, sem 
imel izkušnjo izgorelosti in to – to je neverjetno za nekoga, ki 
je tak pozitivec – da traja en dan, drug dan, tretji dan, mesec, 
dva, tri, pol leta, leto … 
To je grozno, to je tornado, 
to je cunami. Ampak … še 
vedno se mo- raš obdržat! 
Izklopiti vse, se spomniti, 
kaj delaš, na kakšen način, 
vzeti si čas zase in se po-
novno vrniti nazaj. Kar-
koli povem, našel se bo 
cel kup ljudi, ki se s tem ne 
bodo strinja- li. Pametovali 
bodo meni, nimajo pa 
poguma, da so pametni pred profesorjem, šefom, ali pa, bog ne 
daj, pred kom iz politike. Pametujejo pa tistemu, ki hoče dob-
ro za vse. Še ena stvar: treba se je držati dobrih ljudi in delati 
dobre stvari, ne glede na to, kako klišejsko se to sliši, a izbirati 
si moramo, s kom se družimo. Slej ko prej se navlečemo nečesa 
drug od drugega. Če se družiš s slabim človekom – ali boš ti 
postal slab ali pa bo on postal dober. Samo prej bo, da boš ti 
postal slab. Če se boš pa družil z dobrim človekom, boš tudi 
ti postal dober. Če se boš družil vsak dan z mano, boš prevzel 
nekaj mojih navad. A je to, da pobiram smeti po tleh? Nekdo se 
bo temu smejal, ampak vprašanje je potem, a je tebi to tema in 
te zanima samo Ferrari, ali te zanima še kaj več …

In še kakšna 
sklepna misel 
za mlade, ki te 

spremljajo ali ki se 
tudi sami ukvarjajo 

s kulturnimi 
dejavnostmi 
v teh časih?
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1.5.7.

Kako naj te najdem v besedah, ki ne premorejo držati čustev, katera opisujejo 
iskre, plavajoče v prostoru, ko tvoje oči najdejo moje? 

In s čim naj te oblikujem na papir? 

Ne morem oblikovati odgovorov, saj me vsak vodi k vprašanju, lahko pa te 
opišem kot veliki voz na nebu, ki ga opazujem ob redkih večerih z balkona 

mojega stanovanja. 
Ko nisem doma, te poiščem na nebu, gledam, kako si postavljen, in se 

obračam, kakor z balkona v mojem stanovanju. Tako vidim, koliko stran sem 
od redkega pogleda neba. 

Moje misli komaj sestavijo skupaj črke, ki bi zvenele več kot patetični simboli 
na belem listu papirja, te pa vidijo kot Oscarjevo cigareto. 

Tisto, ki predstavlja popolni tip popolnega užitka.
Tisto, ki je odlična in te pusti nezadovoljnega. 

Tisto, ki jo držim v roki, tudi ko so moje ustnice že okusile zadnji dim zadnje 
cigarete. 

~ Alja Krhin
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MASOCHISTS

The television screen
is but an unpleasant extreme

to show something
where there’s nothing

and the fact that it’s not rare
for a person to compare

science to defiance
and alliance to compliance

The nastiest of things
are often the most exciting of flings

changing happiness to sorrow
and creating a fear of tomorrow 

But somehow inside
it is often implied

that man must suffer
for the sake of being tougher

when really we’re all
just masochists and small-

minded in the eyes
of the presided and the wise

~ Katjuša Sofia Golobič
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Ustrelil sem človeka.
Včeraj.
Včeraj sem ustrelil človeka.
Med policijsko uro.
Med policijsko uro včeraj sem ustrelil človeka.
In njegovo truplo vrgel v bajer.
V globok bajer.

Zakaj reče Satan
rokopis ne gori.

In demokracija ne obstaja.

Mogoče 
ker je resničen.

Ker je človek < žival.

Danes razmišljal o 
vsem mogočem

in nič mogočem.
Nesrečen Deja Vu.

Skušam obstati val.
Pečina me premaga.
Razsuje na tisoč koščkov.
Po vesolju.
Moram se spet zbrati.
Ustvarjati plažo še milijon let.
Da bom obstal val.

~ Pavle Kozmijan
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Še ena noč za še en dan. 

Za dan, v katerem si postavljamo ovire, da 

čas ne bi stekel mimo dnevne ravnine in da 

zahodu ne rečemo, da nismo storili niče-

sar. Na življenjsko ravnino so nam postavl-

jene ovire že ob prvem joku na zemeljskem 

oboku. Čez njih skačemo in si ob tem ustvar-

jamo nove. Te pregrade rastejo z nami, saj 

veš, da ne bi bile kdaj prelahke. Včasih ni-

mamo energije, da ponovno zajamemo zalet 

in skočimo čeznje. Takrat se zdi, da je nek-

do potegnil dnevno preprogo in pregrade se 

nam začnejo približevati, tako kot se izdelki 

približujejo prodajalki, ko pritisne na peda-

lo za tekoči trak. Mi nismo pritisnili na nič, 

pa vendar čas teče naprej, mi pa smo zaos-

tali nekje za njim in lovimo svojo sapo, med-

tem ko se nam ovire neizogibno približujejo. 

Opazujemo, kako zmanjkuje praznine, v kat-

ero navadno doskočimo. Še zmeraj dihamo 

globoko in se sprašujemo, kdaj bomo prip-

ravljeni na zdaj še večji skok, kot takrat, ko 
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smo se ustavili. Bo to le sprememba kota 

sončnih žarkov na Zemljo, nekaj vzhodov 

in zahodov? Zanima nas, kdaj bomo zbrali 

energijo, da poletimo čez vse ovire, ki jih je 

naplavil čas. No, v bistvu jih ni napravil čas, 

temveč naša pavza, oddih. Končno zberemo 

energijo, ki še zmeraj ni napolnila naše no-

tranjosti, in se prikopljemo na površino vse-

ga, kar nas je pokopalo. Globoko vdihnemo, 

zajamemo zalet in ... pristanemo na drugi 

strani, se opotečemo in se z rokami brani-

mo popolnega srečanja z dnevno stezo. 

Solze, za katere ne vemo, ali so izvor sreče 

ali bolečine, polzijo po obrazu. Še preden 

se dobro ozremo po ravnokar opravljenem 

skoku čez ovire mnogih vzhodov, začnemo 

teči naprej, saj je čas le sekundo pred nami. 

Čas se ustavi v temi, in po mnogih Sončevih 

spancih sta ponovno skupaj zaključila to 

krožno dnevno ravnino. Zdaj sledi samo še 

ena noč za še en dan. 

~ Brina Lekše



5150

popokane žilice / ne vem od česa spet / in vedno imam vsaj za kakšen milime-

ter prevelike zenice / vedno vsaj za kakšno leto premalo časa / če bi ga lahko 

/ bi ga lovila v kozarce / za kasneje / in če bi lahko karkoli / bi rekla nekaj 

kar ne zdrsi po površini / nekaj brez piska / ne da mi zacvilijo čevlji ko grem 

naprej / nekaj kar ne vržeš v reko ko greš nazaj / nekaj kar ostane / za kasneje

 ~ Manca Marinko
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KMALU BOM SPET (JAZ)

Pišem vam iz
majhne sobice
na koncu hodnika.
Morski veter se vije
skozi moje okno,

ki ga ne nameravam
zapustiti.

Sedela bom, dokler
se spet ne prikaže 

jutro.
Lesene polknice
so slabo prebarvane
z belo,
zato mi ni dolgčas.

Svet bi spoznavala tako.
Razpoka za razpoko.

Soba za sobo.
Samota za samoto.

Ampak moram vedno
početi
druge stvari.
Iz police 
se mi nesramno 
smejijo knjige,

nepopisani zvezki
in ure,

ki tečejo,
ne da bi se me
dotaknile.
Ampak tukaj je prijetno.
Prišla sem z vlakom
in mogoče

vas naslednjič vzamem s seboj.
Rada bi rekla,

da bom.
Kmalu bom spet

(jaz)
lahko pisala.

Za zdaj 
mi je všeč gledati

okoli sebe in videti
prazne prostore.

Kot Hopperjeve slike.
Delujem na obroke.

Večkrat se mi tako zdi.
Utekočinila bi dneve

in jih pila
dolgo potem.
Preštela vse

odpadle liste
na vrtu,

pobožala vsak cvet,
ki ga krasi.

Mogoče postanem vrtnarka.
Zasadim gomolje,

z lopatko veselo rijem
po suhi zemlji,

z rožastim sončnikom
in prstjo za nohti.

Mogoče vas povabim
na domači čaj.

Tukaj se dotikam 
vseh sten naenkrat,
in pozdravljajo me,

kot jaz pozdravljam vas.

~ Aiko Zakrajšek
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zakaj mora biti tako
da v trenutku ko

stopim dol s podstavka
izpuhtim iz izostrenega

kot da jim hribovito gibanje glavne mišice
usahne v ravnice

takoj ko izdam
da v resnici nisem iz belega marmorja

in ko prvič temeljito
presadim svoj pogled

iz nekje brez zemlje
v jamice

v mojem primeru
običajno rjave barve

ki jih nosijo pod čelom
a očitno še vedno previsoko

da bi se kaj prijelo
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na tisti dan ko sem
nazadnje stopila s podstavka
me je eden izmed rjavookih vprašal
zakaj ne pišem več
in ker imam prekratke roke
da bi mu
iz prsnega koša iztrgala 
tisto kar diha in tisto kar bije
nisem rekla da zato
ker ne znam pisati o drugih
drobtinah stvarnosti
kot o par trenutkih
ko sem med mano
in nekom
videla brez višinske razlike potovati hribovja
hribovja ki sem jih božala po
grebenih
skoraj do danes

ampak zdaj spet pišem
ker mi vse vre
ker je
tudi poizvedovalec o pisanju
želel govoriti z nečim brez glasu

~ Manca Marinko
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NE RAZUMEM SE

Ne vem, kaj se dogaja.
Čustva me ne zadanejo.

Ljubezen se me ne dotakne,
vem, da je tukaj,

čutim, 
kako leta okoli mene,

kako mi šepeta na uho,
a je ni v meni.

Ne prodre
skozi tako tanko kožo
v moj temen prostor

poln ran,
poln črnine,
poln ničesar.

Ti si uničil ta prostor,
ti si me pripravil do tega,

da sem se praskal po stenah
temnega postora,

ker si vanj priklical čustva,
vanj si priklical ljubezen

in še sedaj krvavim
od teh prask

in okoli mene raste zid
višji od višine,

ki je višja od najvišje,
ki si jo lahko predstavljaš,
in ljubezen ne more vame,

ne morem čutiti,
ne morem ljubiti

in ne morem biti ljubljen.
Zame je to nežna brca

v prazen nič.
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Ne razumem se,
ne razumem te,

da si mi lahko to naredil.
Ne razumem se,

da te obtožujem tega,
ne razumem se,

da iščem krivca v tebi,
če je pa v resnici v meni,
ker se nisem pripravil,

da bom vržen pred takšno situacijo,
ko se bo vame naselilo nekaj,

kar se ne sme,
in jaz tega ne bom mogel pregnati

in me bo uničilo,
me odstranilo iz sveta čutečih.

Ne razumem nikogar!

~ Nik Škorjanc
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nekje med

kraki svetlobe nad avtocesto
in zahodnim delom mesta

ki mi vedno težje spolzi po oknu

me nekaj uščipne v sredino telesa
dovolj da te postavi na isto stran ceste

pod iste debele oboke
kot zadnjič

mogoče samo
zato da lahko

iz treh različnih plaščev spet
požiram iste kosme vtisnjenega
in trgam iste nitke trenutnega

~ Manca Marinko
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Kako močno po njej le hrepenim,
ki mehka je kot perje golobic!
Kako močno le nje si zdaj želim
in njenih razbohotenih cvetlic.
Pritisnil bi na lice ji poljub,
če vedel bi, da šla bo stran.
Zasul bi jo z objemi iz obljub
in spil bi strup iz njenih smrtnih ran.
Vem pa, da bo vzcvetel strohneli hrast,
da bo zbledel ton mrzlih elegij.
Vem, da vrnila vame se bo strast,
in da me kmalu grel bo sonca sij.
 Vem, da končan bo zadnji moj poraz,
 ko spet bom videl njen prelep obraz!

~ Nejc Rac
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17:45, pismo tebi

Občutek imam, da ne pišem tistega, kar si mislim.
Zrem v glasno kuhinjsko uro in čakam, da utihne, 

da me neha boleti glava.
Ne strinjam se s svojim Pilot 0.5 V ball kuli-

jem.
Hočem ti nekaj napisati,
pa ne najdem povezave.
Hočem ti napisati nekaj lepega,
nekaj iskrenega,
ampak nenehno pogledujem na uro in 

skozi okno
in se delam, da lahko diham skozi prenapeto 

telo.

Oprosti.
Mislim, da ti danes ne bom mogla ničesar 
napisati.

Oprosti ti, ki imaš prste čisto črne, ker narobe 
držiš svoj kuli

in ki bi rada razbila to jebeno uro.

Vzemi lekadol. Mogoče bo potem bolje.

~ Neža Vadnjal
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VILANELA

V daljavi tiho žlobudra vodnjak,
mi pravi, naj nadenem si smehljaj,

saj vabi me na nočni vrtiljak.

Ljubljano spet pobožal je somrak,
in ko počasi jo spreminja v raj,
v daljavi tiho žlobudra vodnjak.

Vonj po cvetju je napolnil zrak,
prebuja nežno tih spomin na lanski maj

in vabi me na nočni vrtiljak.

Nad trgom dviga se v bron odet junak,
in ko mesečina sije na njegov smehljaj,

v daljavi tiho žlobudra vodnjak.

Ob tem pogledu obnemel bi vsak,
saj Luna že vstopila je v mlaj,
in vabi ga na zvezdni vrtlijak.

Poljub vetra pa spremlja moj korak
in hrastu krade rahel trepetljaj,

ko v daljavi tiho žlobudra vodnjak,
ki vabi me na nočni vrtiljak.

~ Nejc Rac
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veš kaj, stari?

PUŠI        MI         KURAC

nisem samo število, le lepi obraz na lepem telesu, nisem samo vsebina opri-
jetega blaga, ki ga polni moja ženskost, dekolte in zadnjica, NE, nisem nare-
jena za tvoje oči, za vaše oči, ki mi sledijo vsak dan, ko v prilegajoči se srajci 
mirno korakam skozi mesto, NE, nisem narejena za vas, ki mi žvižgate, me 

slačite s pogledom, ustavljate, ne meneč se za moj jaz, v katerem bobni, NE!
ravno nasprotno, če vam še nihče ni povedal, vam bom povedala jaz:

dviguje se mi želodec, strele mi udarjajo iz gorečih oči, mrazi me do kosti 
in ob bokih stiskam pesti, od znotraj kričim, besnim, da vidim le še zvezde 
in nebo, ker vem: če se obrnem in ti rečem, če si slučajno drzem strniti vso 

svojo jezo in gnus in vrtinčaste občutke v lep: puši mi kurac 

vem, da se lahko zbudim na trdih tleh, v bolniški sobi, ali pa na oni strani.

NISEM vaša Malena, da me ob vsakem koraku streljate s pogledi, nisem tu 
za vaš užitek, za gnusno naslajanje nad mladoletnim telesom, NE, zato pa 

vendar nisem na tem propadlem in pogubnem svetu 

tu sem, ker imam svojo glavo, imam svoje misli, imam svoje sposobnosti, 
imam svoje talente, imam svojo pamet, imam svoj jaz!

tu sem in nisem objekt, tu sem, da na tem svetu pustim sled in tu nedvomno 
nisem zato, da ugajam vašim požrešnim očem.

zato se ti tukaj in zdaj ne nasmiham – izprožim sredinec in ti zašepečem 
naravnost v obraz: ti in vsi enaki: pušite mi                   KURAC.

~ Gitica Jakopin
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Letos obeležujemo že deveto leto de-
lovanja našega društva Novi dijak, 
v krajši in morda danes še bolj po-
znani obliki ‘Nodi’. V tem relativno 
kratkem času so generacije zagretih 
in resnih, a vseeno zabavnih in norih 
dijakov, društvo pripeljale do tu. Za 
nami je malo morje zanimivih do-
godkov, predavalnic in dvoran, ki so 
bile kdaj malo bolj, kdaj malo manj 
polne, sodelovanj s pomembnimi in 
uveljavljenimi slovenskimi kulturni-
mi institucijami in izdelkov na katere 
smo lahko ponosni.

Sama sem na prvi sestanek v LPju 
prišla kot tišja in prestrašena dija-
kinja prvega letnika gimnazije. Na 
začetku se mi je cela stvar zdela og-
romna. Ogromen projekt, ‘ogrom-
ni’ ljudje, ogromna pričakovanja 
za moje tedanje še precej nerazvite 
sposobnosti. Vseeno pa sem se hitro 
udomačila. Ogromni projekti so se 
(skoraj) vedno zdeli izvedljivi, ‘og-
romni’ ljudje so s časom postali malo 
manjši, predvsem pa so postali moji 
prijatelji. V treh letih se je naša za-
sedba kar precej spreminjala. Ljudje 
so odhajali in prihajali, na sestankih 
so se pojavljali znani obrazi, ki sem 
jih na vsake toliko časa ošinila na šol-

skem hodniku med kaosom odmora 
za malico, kot tudi ljudje, ki jih prej 
še nisem poznala in jih brez Novega 
dijaka, verjetno tudi nikoli ne bi. Ne 
glede na znane ali neznane obraze, 
pa je okoli naše mize v enem izmed 
ljubljanskih kafičev, polne odprtih 
računalnikov, počečkanih zvezkov, 
predvsem pa litrov kave, vedno vla-
dalo posebno vzdušje med ljudmi, ki 
so pripravljeni kričati in prisluhniti, 
ki si želijo spoznavati tuje svetove in 
povsod iščejo odprt dialog ter med-
sebojno povezanost.

Naslednje leto, kot mnogi pred 
mano, z vstopom na univerzo zapuš-
čam društvo in upam, da bom nekoč, 
ko bom obiskala kakšen dogodek No-
vega dijaka ali pa v enem izmed lju-
bljanskih kafičev, preslišala skupino 
dijakov za prepolno mizo, še vedno 
občutila enak duh in zagnanost. 

Ob misli na prihodnost pa se je kdaj 
vredno ozreti tudi nazaj. Zato smo 
se letos odločili, da se naučimo kaj 
o naših predhodnikih in začetkih 
društva. Nastal je sledeč intervju s 
prvima urednikoma, Jako Gerčarjem 
in Matjažem Jamnikom, ki sta dru-
štvo ustanovila leta 2012.

ZAČETKI
PRIPRAVILI EMA PAŠ IN AJDA JUSTIN
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Jaka: Društvo se je pravzaprav izvilo iz oseb-
nih stikov, najprej med mano in Matjažem, in 
širše med šolama Poljane in Vič. Formalno je 
društvo sicer nastalo kasneje, ko so se ekipi 
pridružili še dijaki Bežigrada (in redkeje dijaki 
drugih gimnazij) in smo na Tobačni formalizi-
rali to, kar je sprva vzniknilo iz dveh vztrajnih 

želja dijaške populacije: željo po ustvarjanju časopisa (in prvih posku-
sov objavljanja ter udejstvovanja v javnem kontekstu), kar je bilo evi-
dentno že iz popularnosti in zagretosti številnih generacij ob izdajanju 
poljanskega Pravega kota in viškega Vičwatcha, ter idejo o socializaciji 
izven sten lastne gimnazije. Ko gledam nazaj, mi je jasno, da v tem leži-
ta glavna razloga za dolgoživost Novega dijaka. Konec koncev je projekt 
v svojem zastavku precej enostaven: dijaki iz različnih gimnazij se zbe-
rejo na kup, da bi po svojih najboljših močeh ustvarili neredko družbe-
no-politično odziven, skoraj vselej pa ustvarjalen produkt, najsibo to 
koncert, delavnica, pogovor ali revija. 

Lahko povesta 
kaj o začetku 
društva? Kako, 
kdaj in zakaj se je 
vse skupaj začelo? 
Kdo je sodeloval?
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Jaka: Meja med produkcijo in “konzumacijo” 
Novega dijaka ni bila nikoli strogo zarisana: gi-
mnazija je konec koncev tesno prepleten socialni 
kontekst, pri ustvarjanju projekta pa smo anga-
žirali dovolj posameznikov, da se je odmev širil 
sam od sebe. Morda navidez paradoksalno je k 
prepoznavnosti odločno pripomogla tudi naša 

odločitev, da gremo navzlic visokim stroškom v tisk – imeli smo srečo, 
da nas je finančno in izvedbeno podprla založba Rokus Klett –, revijo pa 
smo nato gverilsko tržili po hodnikih vseh ljubljanskih gimnazij. Če me 
spomin ne vara, je prva številka izšla v 600 ali 700 izvodih, skoraj celotno 
naklado pa smo tudi uspešno prodali za “prostovoljni prispevek” predla-
ganih dveh evrov. Tako so projekt spoznali tudi profesorji in vsi tisti, ki 
na naše dejavnosti niso naleteli na socialnih omrežjih ali preko skupnih 
stikov.  V tednu, preden smo izšli, smo izvedli marketinško ofenzivo v 
okolici šol, ki je gotovo vzbudila nekaj zanimanja. 

Matjaž: Prvo številko Novega dijaka smo razprodali. Vsebinsko številka 
ni bila slaba, v veliki meri se je navezovala na proteste proti tedanji po-
litični garnituri, ki je, ironično, tudi današnja, na žalost še vedno stoječa 
in opravilno nesposobna politična garnitura. Vzdušje, ki je navdihnilo 
vsebinsko plat prve številke, je bilo zato še kar podobno vzdušju, ki ga 
doživljamo na protestih proti vladi Janeza Janše v koronskih časih. Kljub 
temu pa je bil presežek prve številke brez dvoma v oblikovanju. Naslov-
nica se mi še danes zdi super. Prav oblika izvorne številke je bila tista, ki 
je od vseh naših poskusov (govorim seveda za uredništvo, katerega del 
sem bil sam) najbolj poosebljala Novega dijaka, oziroma k čemu bi Nodi 
moral stremeti ...

Kakšni so 
bili odzivi na 
novonastalo 
društvo in kako ste 
pridobili publiko?

Matjaž: Društvo se ni nikoli imenovalo 
Das Gymnasium, to je bilo samo ime prve, 
v vseh smislih poskusne številke, ki je bolj 
kot ne prepakirala prispevke napisane za 
Pravi kot in VičWatch. Izhodiščna zamisel 
projekta je namreč bila, da bi novo nastali 
časopis nadomestil časopisa, ki sta izha-
jala na Poljanah in Viču, kar pa se iz več 
razlogov ni zgodilo. Ime smo spremenili, ko so se nam pridružili kolegi 
iz bežigrajske gimnazije. Novi Dijak prej ni mogel nastati. Das Gym-
nasium ni premogel dovolj piscev, in na nek način, smo potrebovali, 
no, vsaj jaz sem potreboval neuspeh prve številke, zato, da smo projekt 
zastavili resneje.

Ime društva se je čez 
čas spremenilo - na 
začetku se je društvo 
namreč imenovalo Das 
gymnasium. Kaj je bil 
razlog za spremembo 
in zakaj se je obdržalo 
ravno ime Novi dijak?
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Danes se ob misli na 
Novi dijak vsak spomni 
na ustaljene dogodke, ki 
jih prirejamo vsako leto 
(Spekter, Rast…).  Kakšni so 
bili prvi dogodki, ste jih na 
začetku sploh organizirali? 
So imeli dogodki skupno 
idejo/povezovalno rdečo nit, 
kot npr. družbeno kritičnost, 
umetnost, ali je bila vsebina 
namenjena zgolj zabavi in 
sprostitvi?

Jaka: Tu je bila pogosto posredi 
kombinacija obojega: pri Novem 
dijaku je šlo za druženje, ki je bilo 
večidel prijetno, a je skoraj vselej 
imelo namen onkraj sebe. Strogih 
ločnic med delom in zabavo ni bilo. 
Vsekakor je bil močnejši poudarek 

na reviji kakor na dogodkih, čeprav je bil Nori divjak, ki smo ga 
priredili v KUD France Prešeren, zastavljen ambiciozno. Mogo-
če preambiciozno, ker smo s tem hudo zažrli tudi v našo finanč-
no stabilnost, ampak komu mar osem let kasneje.

Ideja o dogodkih se je pojavila, ko smo ustanovili društvo. Dru-
štvo je našim prizadevanjem dalo nekakšen multimedijski, mul-
tipraktični pridih. Že takrat se mi je zdelo, da je Novi dijak seve-
da pomemben, vendar ne najpomembnejši z vidika naših želja. 
Prostor, ki se je odprl z Nodijem, je ponujal veliko več. Možnost 
za oblike delovanja, ki niso izključno publicistične …

Matjaž: Priredili smo dva dogodka. Literarni večer v sodelova-
nju s Škucem, ki je uspel in dogodek Nori dijak oz. Nori divjak. 
Zdaj se ob imenu zdrznem, takrat pa se mi je zaradi ironije in 
dvojnosti, ki sem ju čutil v našem početju, zdelo super. Potreba 
po časopisu, angažmaju in artikuliranosti, je bila zame takrat 
ekvivalentna potrebi po žuranju, pitju, sproščenosti. In Nori 
divjak je bil nekakšen poskus formalizacije takšnega sentimen-
ta. Na dogodku, ki smo ga priredili v KUD France Prešeren, so 
nastopili takrat še kar uveljavljene skupine: Toronto Drug Bust, 
Barely Modern in New Wave Syria. Dogodek sam imam v lepem 
spominu. Odločitve zanj pa ne toliko. Prireditev se je izkazala 
za potratno s finančnega vidika. Veliko bolje bi bilo finančna 
sredstva nameniti novi številki, za katero smo potem morali 
iskati sponzorska sredstva. Dogodek je tudi polariziral člane 
društva. Mislim, da smo zaradi te polarizacije naredili veliko 
manj kot bi lahko ...
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Zakaj se vama je zdel 
angažma dijakov in 
mladih pomemben?

Jaka: Novi dijak je bilo in, upam, da ostaja, 
zlasti sredstvo, ki posameznikom omogoča, 
da gradijo svoj odnos do sveta v čim bolj raz-

gibanem in aktualnem smislu: revija in druženja so kot nalašč za 
to, da v tistih konstitutivnih letih, ki so neredko odločilna za ostre-
nje pogleda in okusa, izbiro študija in vsaj srednjeročne življenj-
ske poti, poslušajo, poskušajo in izbirajo. Ton in vsebina pilotnega 
Nodija sta bila močno naravnana na aktualno dogajanje (proteste 
proti drugi Janševi vladi, ki so bili kot marsikateri protesti, simp-
tomatični za globlje razpoke v družbi) in revija – z zavedanjem, da 
mogoče malce iluzorno gledam v preteklost – je služila kot priročen 
instrument za poskus artikulacije naših takratnih perspektiv in že-
lja. Smoter projekta, vsaj zame, leži v zbiranju; gre za zelo osebno 
obravnavo sveta na več ravneh, tudi na politični, ampak predvsem 
v dialogu z drugimi. 

Matjaž: Novi dijak ni zgolj dijaški časopis. Mislim, da je to najpo-
membnejše sporočilo vsega, kar je bilo napisanega, zamišljenega, 
ustvarjenega v imenu Nodija. Nekdo, ki piše zanj, ali pa ga ureja, 
bi moral vedeti, da njegov glas ne govori v imenu družbenih vlog, 
ki ga zaznamujejo. Družbene vloge so začasne, stvar konteksta in 
v tem smislu se mi zdi prav absurdno, v kolikšni meri se z njimi 
identificiramo. Formativna izkušnja Novega dijaka je v miselnem 
preskoku, v luči katerega pisci in bralci te revije postavijo distanco 
do vloge dijaka in s tem tudi do vseh družbenih vlog, ki jih bodo 
zavzeli v prihodnje.

Kako je potekalo urejanje 
financ, dokumentov in 
vseh drugih tehnikalij na 
začetku? Ste se znašli?

Matjaž: Nismo se znašli najbolje. 
Po drugi strani pa smo papirje in 
ostale čisto tehnične reči v zvezi z 
društvom urejali dovolj dobro, da je 
društvo preživelo. Nodi je bil velika učna izkušnja, če pomislim, 
da smo ga ustvarjali skoraj brez izkušenj. Nihče od nas ni bil prav 
vešč pisanja, urejanja, oblikovanja, organizacije, birokracije ... 
Nodi je bil neke vrste simulator in hkrati čisto prava stvar.
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Najboljša/najslabša 
izkušnja?

Jaka: Oblikovalka je bilo dekle, s katerim 
sem nato preživel osem čudovitih let življe-
nja, skupaj pa sva sodelovala še pri števil-
nih projektih. 

Kateri je vajin na-
jljubši spomin na 

Novega dijaka?

Matjaž: Pri oblikovanju društva in pisanju 
časopisa so sodelovali skoraj vsi ljudje, ki 
so mi takrat, in mi še vedno, veliko pome-
nijo. Zdi se mi zelo lepo, da se včasih razli-
čna prijateljstva povežejo dovolj močno, da 
za seboj pustijo nekaj, o čemer lahko govo-
rimo tudi več let kasneje.
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V šoli do

nihilizma
zaradi

kapitalizma

Srednja šola označuje obdobje, v katerem spoznamo po-
men besede nihilizem. Učimo se na pamet, ker nam ob ve-
liki količini snovi drugega ne preostane, hkrati nam tudi 
ne ostaja veliko časa, ker želimo doseči čim več, odrasti, 
videti ves svet. Ko spredvidimo, da je vir vseh naših težav 
v celotnem šolskem sistemu, si zaželimo revolucije; mis-
limo, da je sistematični boj dovolj za zrušitev sistema. Pri 
tem pa pozabimo na številne dejavnike, ki določajo uspeš-
nost upiranja, kot so posameznikov ugled in vpliv v družbi, 
velikost kolektiva ter sposobnost kritičnega razmišljanja, 
ki ga mnogi, zahvaljujoč temu sistemu, izgubijo. Vseeno 
pa je šola, kot družbena institucija, oblikovana po merilih 
večje družbeno-gospodarske ureditve: kapitalizma.
    Začetki šole, kot ustanove, segajo v čas prvih visokih 
civilizacij in so temeljili na učenju pisanja, ki pa je bilo  
dostopno le višjim razredom. V antični Grčiji in Rimu je 
edukacija zajemala celovito izobraževanje na področju 
aritmetike, glasbe in športa, njihove šolske ustanove pa 
so bile privatne in nedostopne širši javnosti. Šola je pos-
tala javna, državna odgovornost v 18. stoletju, ko je pruski 
kralj Friderik Viljem II pristojnosti prenesel z duhovšči-
ne na ministrstvo za šolstvo in sprejel šolski kodeks, ki je 
zahteval osnovnošolsko izobrazbo za vse otroke. Uvedba 
obveznega šolanja je bila povezana s tremi modernizacij-
skimi procesi, in sicer industrializacijo, urbanizacijo ter 
demokratizacijo družbenega in političnega življenja. Prva 
dva procesa se naslanjata na dejstvo, da je napredek druž-
be bil potrebna naložba v človeški kapital; ljudje so morali 
biti pismeni, da bi opravljali na novo nastajajoča dela in 
da bi ponotranjili družbene normative. Tretji proces pa 
se nanaša na dejstvo, da država potrebuje izobražene vo-
livce, ki bodo zvišali konkurenčnost države na globalnem 
trgu. Elite kapitalističnega sveta so deprivatizacijo šol 
znale izkoristiti v svoj prid in jo izrabile kot sredstvo za 
utrjevanje zavesti trdega dela, ki je bil prepuščen nižjim 
slojem. Tako se je v moderni družbi izoblikoval univerzal-
ni birokratski sistem šolstva.
Šolanje naj bi torej temeljilo na modernizaciji in bi posle-
dično pripomoglo k odpravi pripisanega statusa kot enega 
izmed pogojev za napredovanje na družbeni lestvici. Kljub 
uveljavljanju načela meritokracije, pa smo se uspeli ujeti v 
paradoks 21. stoletja, v katerem zaradi nenehne rasti kon-
kurence na pomenu pridobivajo prav dejavniki pripisanega

TINA JANČIČ
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statusa. Posledično prihaja do korup-
cije, kopičenja denarja na eni strani in 
eksploitacije nižjih razredov na drugi 
strani. Privilegiji privilegiranih niso 
izginili in preveč časa že samo pasivno 
spremljamo to situacijo z izgovorom, 
da smo danes na boljšem in da bi lahko 
bilo slabše - s čimer ustvarjamo časov-
no vrzel, ki jo elite spretno izrabljajo, 
da družbene razlike samo še dodatno 
poglabljajo. Francoski marksistični fi-
lozof Louis Althusser je trdil, da ideo-
loško oblikovanje posameznikov vpliva 
na šolski kurikulum, kar pa posledično 
vpliva na družbeno integracijo šolar-
jev. Na ta način se legitimira obstoječe 
družbene odnose, ker se skozi šolanje 
od posameznika zahteva pridobivanje 
sposobnosti, ki jih zahteva prav druž-
bena delitev dela. Slednja pa temelji na 
potrebah postindustrijskega kapitaliz-
ma, ki skozi sklop neposredno predpi-
sanih vrednot, tj. skriti kurikulum, v 
šolah uveljavlja ubogljivost ter hierar-
hično delitev. To idejo sta razvijala in 
podpirala sociologa Samuel Bowles in 
Herbert Gintis, ki sta jo utemeljevala 
z načelom korespondence (The Corre-
spondence Principle). Najpomembnej-
ši aspekt tega načela je motivacija; 
šolarje motivirajo kvalifikacije, ki jih 
dosežejo ob koncu posamezne stopnje 
šolanja, ne samo učenje.. Na podoben 
način delavce motivira plačilo na kon-
cu meseca in ne samo delo. V marksi-
stični ideji imajo delavci popoln nad-
zor nad svojim delom in imajo razlog 
za vzpostavitev pristnega odnosa do 
njega, ker jim prinaša zadovoljstvo. V 
kapitalističnem svetu na eni strani za-
radi eksploitativnega odnosa s strani 
kapitalistov in na drugi strani zaradi 
hitrega tempa, ki ga morajo delavci 

dohajati, ni možnosti ali potrebe 
po tem, da bi se vzpostavil kakr-
šen koli odnos do dela, ki prese-
ga hladnega in robotskega. Na 
ta način se zagotovi učinkovitost 
proizvodnje, kar je zaradi večjega 
zaslužka seveda v interesu kapi-
talistov. Za normalizacijo odtu-
jenosti delavca od dela in izkori-
ščanje se izrablja šolo, ki ocenjuje 
učenje točno predpisane snovi in 
ne pušča prostora za kreativnost; 
kreativnost spodbuja kritično raz-
mišljanje in kapitalizem za svoje 
nemoteno delovanje ne potrebuje 
kritičnih mislecev, ki bi nasproto-
vali dobro naoljenemu sistemu in 
začenjali revolucije. 
Nimam se za nihilistično osebo. 
Prebijam se skozi geomorfolo-
gijo, kristalografijo, kinematiko 
kroženja po en dan naenkrat. 
Težja mi je misel na to, da pot do 
preobrata v šolskem sistemu ovi-
ra apatija ljudi, ki v tem sistemu 
ne vidijo nobene težave. Ali pa 
si zatiskajo oči pred njimi. Ver-
jetno se je z manj težavami lažje 
prebijati skozi dneve, morebitna 
revolucija pa apatičnim ljudem 
ne predstavlja nič drugega kot ne-
potrebno nadlogo. Po eni strani je 
to razumljivo, saj je ljudi strah, 
da bi jim preobrati na posreden 
ali neposreden način škodili. Po 
drugi strani pa je treba začeti raz-
mišljati o tem, da je ljudi, ki jim 
obstoječi sistem škodi, veliko več 
kot tistih, ki sistem nadzirajo. Če 
situacijo pogledamo s tega zorne-
ga kota, postane jasno, da je sis-
tematični boj pravzaprav edina 
rešitev za zrušitev sistema.
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Vsi, ki smo bili rojeni med letoma 1996 in 2010, pogosto slišimo, da se zavzema-
mo za okolje, večino svojega časa preživimo na telefonu, nimamo koncentracije, a 
vendar obenem delamo več stvari hkrati... Tako imenovana “generacija z” je bila 
rojena v svet tehnologije in nekaterim je bila le-ta porinjena že v 
zibelke. Z njo smo rasli in za njeno up- orabo nismo potrebovali 
dodatnih navodil, stvari smo pre- prosto poskusili. Zato smo 
morda manj previdni, kot n a š i predhodniki. Pravijo, da smo 
odrasli hitreje ter se posledič- no zavedamo resnosti situacije 
v družbi. “Kriza” naše generacije naj bi bilo globalno segrevanje, 
na katerega smo pred leti zače- li opozarjati glasneje kot prejšnje 
generacije. Pri tem nam je zagotovo pomagala svetovna povezanost s po-
močjo spleta. Kljub veliki uporabi tehnologije pa statistike beležijo, 
da se najstniki raje pogovarja- mo v živo in ne preko ekranov. 
Raziskave o našem zaniman- ju za izobrazbo so različne. Neka-
tere pravijo, da se zaradi č e d a l - je lažje internetne prodaje, 
veliko mladih odloči za- pustiti svoje izobraževalne ustanove in 
tako zelo zgodaj začne s a m o s t o j n o poslovno pot. Druge ra-
ziskave kažejo na to, da mladi iščejo vedno več načinov pridobivanja znanj ter 
se po diplomi oziroma magisteriju odločajo za ponoven študij. Moje mnenje je, 
da ugotovitve prve raziskave držijo bolj za milenijce oziroma Y generacijo, ki so 
velikokrat ustvarjalci mnogih internetnih strani, aplikacij, začetniki poslov. Ver-
jetno za generacijo Z bolj veljajo ugotovitve iz druge raziskave. Zavedamo se, 
da lahko zaradi hitrega dostopa do podatkov delovna mesta prevzemajo ljud-
je brez posebnega in podrobnega znanja o tematiki. Zato nam veliko pomenita 
širina, razgledanost, ki pa ju je, zaradi čedalje bolj specializiranih izobraževal-
nih programov, težje pridobiti. V amer- iški anketi, ki je bila 
objavljena leta 2010, so ugotovili, da potrebujemo več 
povratnih informacij od ljudi okoli nas, torej učiteljev, direk-
torjev in družbe, to pa je popolno nasprotje od našega prej 
omenjenega odnosa pri uporabi tehnologije. 
Vsak človek ima danes svoj prenosni telefon. Pogosto nas 
obsojajo, da z njimi preživi- mo preveč časa, jih ne znamo 
pustiti pri miru. Zagotovo ima- jo delno prav, saj se je način 
življenja zelo spremenil in so tele- foni postali del vsakdana. Zdi se 
mi, da se posameznik z odraščan- jem čedalje bolj zaveda, koliko časa 
preživi na telefonu, in to poskuša spremeniti. Še posebej zdaj, ko je 
popularni minimalizem dosegel tudi tehnologijo, si ljudje merijo 
čas, ki so ga preživeli na telefonu, in si za nekaj časa brišejo socialna 
omrežja.  Velikokrat mladim pri- pravljajo predavanja o posledicah 
prekomerne uporabe informaci- jske tehnologije.
Zdi se mi zelo pomembno, da čas, ki ga preživimo na telefonih, ne vpliva na našo 
kreativnost, iskanje samega sebe in na naše interese. Zato bi rada izpostavi-
la organizacije mladih, ki so se iz želje po ustvarjanju in povezovanju mladih,
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samoorganizirale. Pripravljajo dogodke, kjer se lahko mladi na različne na-
čine pokažejo javnosti. Pomembno se mi zdi, da mladi podpirajo mlade. Se-
veda v to kategorijo že takoj spada Novi dijak, ki ga ustvarjamo dijaki lju-
bljanskih srednjih šol. Čez leto prirejamo kulturne 
in družbeno angažirane do- godke, na koncu šolske-
ga leta pa že od leta 2012 izdajamo revijo. 
Poleg nas pa je še nekaj mladih organi- zaciji. Kolektiv Podmladek 
je oblikovala skupina dijakov ob kon- cu srednje šole in sedaj ga 
sestavlja ekipa mladih vizualnih ume- tnikov. Povezuje jih razisko-
vanje umetnosti skozi različne me- dije in tematike, saj vedno znova 
raziskujejo svoj položaj znotraj umetnosti in kaj ta za njih pomeni. 
Šolske razstave za njih niso bile dovolj, menili so, da zmorejo več in za 
to so morali poskrbeti sami, hoteli so se čim bolj ločiti od šole. Danes 
si predvsem prizadevajo, da bi na dogodkih združili zabavo in druže-
nje z umetnostjo, da bi jo ločili od formalnosti, 
katera jo zmeraj spremlja. Ta svoboda jim dopušča, 
da ne delujejo znotraj kakršnihkoli meja, ki bi jim določale kaj lahko in česa 
ne, preprosto sledijo trenutni viziji, ki pa se nenehno spreminja.
Malenkostno starejši, po klasifikaciji njeni članice in člani sodijo že v gener-
acijo Y, vendar po mojem mnenju vredna omembe, je Galerija 7:067. Projekt, 
ki deluje kot pop-up galerija,je nomadskega značaja ter se povezuje z različni-
mi galerijami po Sloveniji in razstavlja študentsko umetniško produkcijo. 
Kot tretjo bi omenila She’s reel film festival, ki sta ga ustanovili najstnici iz 
Philadelphije. Želeli sta ustvari- ti filmski festival za ženske, saj sta 
kot ustvarjalki kmalu pre- poznali stereotipno moško 
dominanco v filmski indus- triji. Njun moto je “ mlade 
filmske ustvarjalke za mlade filmske ustvarjalke”, s tem želita 
navdihniti in proslaviti ženske v filmski industriji kot cenjene član-
ice prečudovite sedme umetnosti.
Sprašujem se, ali nam deljenje v gener- acije pomaga pri razumevan-
ju posameznika, njegovega razmišljan- ja in vedenja. Pogosto mnenje 
je, da je deljenje koristno le za lažje ciljanje na potrošniške skupine. 
In menim, da se tu tudi konča, saj je nemogoče predpisati enake 
lastnosti dvainsedemdesetim mil- ijonom ljudem, ki sestavljamo gen-
eracijo Z. Ko sem brala o značil- nostih generacije, sem velikokrat 
naletela tudi na svoje lastnosti in z raziskavo sem se presenetljivo stri-
njala. Kasneje sem ob pogovoru o članku začela razmišljati, ali gre tako 
kot pri napovedovanju horoskopa zgolj za “univerzalne” povedi, ki so tako 
rekoč le splošna ugibanja. Zato sem se odločila za zbiranje mnenj o 
današnji mladini na drugačen način. Obrnila sem se na literarno 
društvo Navdih, katerega član- ice so stare od 40 let dalje, in jih 
vprašala o njihovem pogledu in izkušnjah z generacijo Z. Mnenja so 
se mi zdela 
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zanimiva, saj je imela vsaka gospa svojevrsten pogled na mla-
dino, ki je bil seveda odvisen od različnih dejavnikov. Nekatere 
med njimi so mame generacije Z, nekatere pa jo opazujejo le od 
daleč, morda le preko medijev. Sprva sem menila, da mi bodo 
njihova besedila le v pomoč, da bi jaz sama dobila boljši vpogled 
v temo članka. Sedaj pa menim, da so razmišljanja zelo dragoce-
na in bo zagotovo tudi drugim zanimivo prebrati nekaj izbranih 
odlomkov iz besedil, ki so jih napisale predstavnice različnih sta-
rostnih skupin o generaciji Z.



7776

“Generacija Z je za prihodnost naše dežele in sveta neprecenljiva! Mogo-
če od nje celo preveč pričakujemo! Spopasti se bo morala s problemi, ki 
jih niso razrešile, ali so jih celo povzročile, predhodne generacije: one-
snaženost planeta, ogromen razkorak med revnimi in bogatimi, lakota in 
izkoriščanje otrok, hrup, virusi in druge nevarne bolezni, kruto ravnanje z 
ljudmi in živalmi. Pa še in še … Potrebni bosta posebna energija in jeklena 
volja. Mislim, da tej generaciji obojega ne manjka. Toda pridobiti si bo 
morala tudi neomajno podporo vseh prejšnjih generacij, drugače te naloge 
ne bo zmogla. Podporo moje generacije vsekakor ima!”

“Z generacija ima že distanco do tehnologije, uporablja jo v najboljšem 
možnem smislu (selektivno in kritično). To ne pomeni, da tehnologija ni 
pomembna za njih. Nasprotno, tehnologija in Z generacija sta dva nelo-
čljiva akterja, morda en akter (v ednini). Spretno plavajo v prej omenje-
nem kaosu, a so do njega kritični. Moja generacija (1973) je v nasprotju z 
njimi resignirana, generacija vmes (ne vem, kako se ji reče, pred Z-ji) pa 
je komformistična in nekritična, tista, ki ne vzdigne glasu. Z-jevci najdejo 
nove kanale za izražanje, skorajda nevidne za nas… Njihovo vlogo vidim v 
tem, da so prvi resni rušilci klasičnega šolskega sistema, morda katerega-
koli šolskega sistema. Že dolgo se šola nikomur ni zdela tako nesmiselna 
kot njim. Pri njih to ni fraza, ampak dejstvo. Mnogi ne nadaljujejo šolanja 
na fakultetah. Posledično (še) ni poklicev, to je zanje slabo. Morali si bodo 
izboriti svoj prostor. Pogrešam malo več kolektivnega duha. Kljub temu, 
da vzpostavljajo kritičen odmik od tehnologije, pa so individualisti. To je 
njihov problem.”

“Lahko bi jo primerjala s ‘piflarji’ svoje generacije (X). S piflarji sicer ni 
bilo nič narobe, vendar niso bili ravno priljubljeni. Še nikoli doslej ni tako 
veliko študentov popravljalo ocen, zdi se mi, da hoče generacija vpiti vse 
kar zmore, hkrati pa so ob tem veliko doma, v varnem zavetju. In v čem je 
problem? Zdi se mi, da generaciji manjka čustvene empatije, saj so včasih 
bolj sočutni do hišnih ljubljenčkov kot do sočloveka. Premalo drzni, da bi 
hodili po robu in občutili strah, da lahko padejo čez. ‘Na zihr’ v virtualnem 
svetu, kjer je vse perfektno. Kot starš sem z generacijo izredno zadovoljna, 
nobenih težav. Po drugi strani bi pa rada zbrcala te otroke ven, da se bolj 
družijo, da naredijo kakšno neumnost, da živijo življenje z vzponi in padci 
in ne le preko zaslona. Seveda je to zelo na splošno. V vsaki družbi so pra-
vila in izjeme in vsak posameznik je enkraten in neponovljiv.”
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Zdi se, da je pravo vprašanje, kaj je 
umetnost. Definirati jo je nemogoče; 
pojem se nenehno spreminja in je sub-
jektiven, sicer pa nas spremlja že od 
samega začetka – ne vemo za kulturo, 
ki je ne bi razvila vsaj na enem področ-
ju. Zdi se, kot da je umetnost dodaten 
produkt človekovega razvoja, saj bolj 
kot je postalo kompleksno naše ra-
zumevanje in dojemanje sveta, bolj je 
postalo kompleksno tudi naše izražan-
je in s tem je postala kompleksna še 
umetnost. Mnogi pravijo, da ta ni nu-
jna za človekov obstoj. Za dihanje, pre-
bavo ali razmnoževanje je verjetno res 
ne potrebujemo, toda človek ne bi bil 
človek, kot ga razumemo danes, brez 
umetnosti, saj ima vsak na nek način 
potrebo po izražanju, iz tega pa se prej 
ko slej razvije - umetnost. In ravno iz-
ražanje je posledica identitete, želimo 
izraziti sebe, svoje ideje in misli. Zato 
sta identiteta in umetnost nerazdružl-
jiva pojma.

Najprej bi izpostavila, kako je funk-
cija umetnosti hkrati spremenljiva in 
stalna. Gre v bistvu za poustvarjanje, 
odsevanje naše resničnosti. Za pralju-
di je bil to vsakdanji boj za obstanek, 
njihova umetnost predstavlja lovce 
in plen. Strokovnjaki sklepajo, da so 
takrat ljudje verjeli, češ da upodobitev 
plena prinaša dober ulov. Umetnost 
že od nekdaj odraža naša prepričan-
ja, moralo in težnje, a ti so pogojeni 
s pogoji, v katerih bivamo. V antični 
Grčiji so se veliko ukvarjali s sklad-
nostjo v arhitekturi, vzporedno s tem, 
ko so postavljali temelje geometrije. 
Danes je situacija precej bolj zaplete-
na, saj v umetnosti ne govorimo več o 
eni prevladujoči smeri.. Ne gre več za
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stroga, utrjena moralna pravila in 
vrednote, lepotne ideale ter samo 
en pravi način, kako se izraziti. 
Medtem ko se je umetnost včasih 
ukvarjala z utrjevanjem tradicije, 
se danes veliko bolj ukvarja z raz-
bijanjem le-te in iskanjem meja ter 
novosti. A ne glede na to kaj izraža, 
vedno odseva nas, ljudi.

Toda zakaj nam je neka specifična 
umetnina všeč in druga ne? Prvo, 
kar zelo cenimo, je kvaliteta umetni-
ne; skladnost, metafore, ravnovesje 
in ponavljanje motivov ali vzorcev. 
Sicer ni znano, zakaj nam navede-
ne značilnosti tako zelo ugajajo, 
a je idealu lepote skozi zgodovino 
skupna skladnost, prav tako imajo 
naši možgani zelo radi grupiranje. 
Temu pravimo načelo združevanja. 
Pri organizaciji zaznanega namreč 
združujemo različne elemente v ce-

lote. Takšno početje poteka povsem 
nezavedno, a je razlog, da odobra-
vamo neko podobo. Načela podob-
nosti, strnjenost in simetričnosti 
se nam tako zdijo logična in nam 
posledično povzročajo ugodje. Gle-
de metafor pa vsak zase ve, kako v 
njegovih očeh zraste vrednost ume-
tnine, ko izve za njen skriti pomen. 

Poleg tega se zdi, da nam je bližje 
umetnost, ki v nas izzove žalost in 
bridkost. Tako tragičen prizor kot 
slika intimnega trenutka ljubezni, 
globoko v nas prebudita občutek, 
ki bi ga lahko opisali kot nekakšno 
bolečino. To je nenavadno, saj smo 
ljudje bitja, ki nenehno iščemo uži-
tek in se neprijetnim občutkom iz-
ogibamo, če se le da. S tem vpraša-
njem so se ukvarjali številni filozofi, 
tudi Aristotel in Kant, a odgovor je 
precej enostaven. Ko ob umetni-
ni začutimo negativne občutke, 
vzporedno začutimo tudi pozitiv-
ne. Torej, ko stopimo v stik z neko 
umetnino, si dovolimo začutiti bo-
lečino, ki pa ni naša. Tujo bolečino 
povežemo s svojo, v nekem smislu 
se z njo identificiramo. Predelamo 
osebno, notranje dogajanje; z njim 
stopimo v stik na drugačen način, 
ki je izzvan od zunaj. To je zelo po-
membno, saj lahko bistveno pripo-
more k samorefleksiji in razumeva-
nju samega sebe.

Toda umetnost ne pripomore le k 
razumevanju samega sebe, temveč 
tudi k razvoju osebe. Raziskavo o 
tej temi je izvedla Thaia R. Goldste-
in, asist. dr.  uporabne razvojne psi-
hologije. V eni od svojih raziskav je 
spremljala otroke in najstnike, ki so 
se ukvarjali z gledališčem. Na kon-
cu leta so se tisti, ki so se ukvarjali z 
umetnostjo, ocenili z višjo oceno na 
lestvici empatije kot na začetku leta, 
prav tako pa so pridobili na per-
spektivnosti. Ta podatek  je morda 
pričakovan, ni pa samoumeven.

Načela podobnosti, 
strnjenost in 
simetričnosti se nam 
tako zdijo logična 
in nam posledično 
povzročajo ugodje. 
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Dva raziskovalca, Adrian Furnham in 
John Walker sta opravila raziskavo, 
kjer sta se ukvarjala z odnosom med 
reprezentativno, abstraktno in pop 
umetnostjo ter petimi faktorji osebno-
sti (ekstravertiranost, sprejemljivost, 
vestnost, nevroticizem in odprtost), 
originalno The Big Five personali-
ty traits. 121 ljudem sta pokazala 24 
slik reprezentativne, pop in abstrak-
tne umetnosti, ki so jih morali oceni-
ti, nato pa sta jim dala vprašalnik za 
določanje petih faktorjev osebnosti. 
Ugotovila sta, da imajo radovedni in 
natančni ljudje raje reprezentativno 
umetnost, nezadržani ljudje in nevro-
tiki abstraktno in pop umetnost, odprti 
ljudje pa seveda z naklonjenostjo spre-
jemajo obe obliki umetnosti. Prve naj 
bi pri abstraktni umetnosti motilo ‘po-
manjkanje pomena’. Raziskava je tudi 
pokazala, da izobrazba na področju 
umetnosti in pogosto obiskovanje ga-
lerij pozitivno vplivata na všečnost ab-
straktne umetnosti pri posamezniku. 

Prav tako je dokazano, da umet-
nost pomaga pri razvoju osebnosti 
in doseganju boljše samopodobe pri 
najstnikih ter otrocih, razvija ustvar-
jalnost, relaksira in pomaga pri iz-
ražanju občutij ali notranjega doga-
janja, ki ga posameznik ne more ali 
preprosto ne zna izraziti verbalno. 
To uporablja umetnostna terapija, 
terapija s pomočjo umetnosti, ki je 
smer psihoterapije. Pacienti se mno-
gokrat lažje izrazijo z risbo, ali glasbo 
kot pa z besedami. Pacient ponavadi 
s pomočjo risanja, slikanja ali kipar-
jenja skuša izraziti svoje počutje ali 
spomine, terapevt pa mu pri tem ali 
po tem zastavlja vprašanja. Ne gre se 
za razvijanje talenta in ocenjevanje 
kvalitete nastalega izdelka, temveč za 
prepoznavanje razlogov, zakaj je bil 
uporabljen določen medij, določena 
barva ali tekstura. S to obliko tera-
pije je začel že Freud, ki je verjel, da 
pacient skozi umetniško ustvarjanje 
izraža svojo podzavest.
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Precej neraziskano področje pa je podro-
čje identitete umetnika v odnosu do nje-
gove umetnine. Znano je raziskovanje na 
temo vpliva okolice na nastalo delo - pri-
mer so umetniki, ki so doživeli vojno in 
jo velikokrat tudi upodabljajo na svojih 
umetninah. S tem področjem se ukvarja 
umetnostna sociologija. Vpliv psihologije 
umetnika na umetniško delo ni natančne-
je  raziskan, toda gotovo gre za udejstvo-
vanje človekove nuje po izražanju, v kate-
rem se izpopolnijo na področju umetnosti.

Potemtakem umetnost je pomemben del 
človeka. Na nek način je nuja, je ključna 
za razvoj in pomaga pri razvoju osebnosti, 
pripomore k spoznavanju samega sebe, 
kot tudi k spoznavanju drugih. Lahko bi 
rekli, da je umetnost abstrakten način 
komunikacije med ljudmi. Področje je 
še precej neraziskano in vsebuje kar ne-
kaj skrivnosti. Znanstveniki s pomočjo 
umetnosti in umetnikov raziskujejo svet 
naših misli, naših idej lepote in naših skri-
tih bolečin. Sicer pa so naše misli vir skriv-
nosti, s katerimi se (naše misli) ukvarjajo 
že od nekdaj. 
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Ljudje imamo o smrti različne pred-
stave, pri čemer pomembno vlogo 
igra religija, ki ji posameznik pripa-
da. Če torej verjamete v dušo, verja-
mete v dualizem. Če verjamete v du-
alizem, najbrž verjamete v posmrtno 
življenje. Obstoj duše nas vodi daleč 
v preteklost. V starem Egiptu so ver-
jeli, da dušo najdemo v srcu. Srce so 
po smrti položili v pokojnikovo mu-
mijo. Mezopotamci so verjeli, da je 
duša ujeta v jetrih. Kri je, po njiho-
vem prepričanju, pomenila življenje. 
Danes se nam zato postavlja vpraša-
nje, kje sploh najdemo dušo. 

KATJA TURŠIČ
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V preteklosti so naredili poskus, s 
katerim so želeli dokazati, da je duša 
nekaj fizičnega, nekaj, kar imamo v 
telesu. Človeka so stehtali pred in po 
smrti. Po smrti naj bi človek tehtal 
približno enaindvajset gramov manj. 
Kasneje so to trditev ovrgli. Človek 
po smrti tehta toliko, kolikor je teh-
tal pred njo. Duša je torej za nas le 
pojem, ki je ključen za vero v posmr-
tno življenje. Prav v tem so si podob-
ne vse religije po svetu, saj ti namreč 
vse obljubijo. To pa je natanko tisto, 
kar si želimo - ponovno priložnost.
Smrt vsaka kultura sprejema raz-
lično. Pokop in jamske poslikave so 
poznali že neandertalci. Pri pokopu 
so telo položili v zemljo kot dojenčka, 
kar naj bi simboliziralo ponovno roj-
stvo. Etruščani so verjeli, da obstaja
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ta dve strani: dobra in slaba. Azijske 
kulture so verjele v ponovno rojstvo. 
Rodimo se namreč 8,4 milijonkrat in 
se na ta način znebimo slabe karme. 
Egipčani so gradili piramide, v mu-
mije so polagali srce. Skandinavci so 
verjeli, da je najboljše umreti v boju, 
seveda, če umreš kot heroj. Potem te 
čaka brezskrbno življenje z ženskami 
in popivanjem. 
Če bi želeli razumeli smrt, bi mora-
li najprej umreti. Kaj če se življenje 
zares konča na tej točki, če po smrti 
ne obstaja ničesar več?  Smo potem 
zapravili edino priložnost za življe-
nje? Ampak, ali moramo umreti, da 
bi doumeli, razumeli naš duhovni iz-
vor, da bi razumeli smrt?
Lahko rečemo, da je smrt le predho-
dna faza. Ko torej preidemo fazo in 
prestopimo prag smrti, se začnemo 
raztezati v neskončnost. Širimo se v 
nebesne sfere, kar lahko poteka več 
stoletij. Tako se širimo kot velika 
kozmična krogla, ki najprej vsrka 
Mesec, nato Merkur in Venero, sle-
di Sonce. Vsako nebesno telo obču-
timo drugače, postaja del nas. Nato 
se širimo še do bolj oddaljenih pla-
netov - Marsa, Saturna, Jupitra -, ko 
dosežemo vrhunec rasti. Po isti poti 
se vračamo, pri čemer se nenehno 
manjšamo. Ko smo veliki kot majhna 

krogla, se z vsemi vsrkanimi silami 
vesolja in zvezd spustimo v fizični 
zarodek bitja. Začne se še nov krog 
življenja, kjer smo ujetniki lastnega 
telesa. Omejeni. Za seboj v vesolju 
pustimo vse grehe, ki smo jih stori-
li, v vesolju ostajajo sledi lastnosti 
prejšnje inkarnacije. Čas in prostor, 
s katerima smo obdani, sta povsem 
odvisna od naše duhovne razvitosti. 
Če verjamemo v duhove, jih vidimo, 
z dušami se lahko pogovarjamo. Če 
smo duhovno zelo nerazviti, ateisti, 
ali materialisti, postanemo ujetniki 
prostora. Imamo občutek, da smo 
osamljeni in omotični. Tudi nebesa 
so le stanje uma. Niso kraj. Na žalost, 
so na drugem cerkvenem koncilu 
leta 553 vse navedbe o reinkarnaciji 
izbrisali iz Svetega pisma. To nas nas 
lahko vodi do spoznanja, da vse reli-
gije priznavajo ali so priznavale rein-
karnacijo. Danes krščanstvo posmr-
tno življenje pozna v nebesih, lahko 
v vicah ali peklu. Nekateri ljudje naj 
bi celo pričali o srečanju z Jezusom. 
Sodobnejše raziskave so potrdile, da 
je vse, kar ljudje občutijo ob smrti, le 
posledica stresa možganov. Morda 
se vse odrazi tudi v delovanju simpa-
tičnega in parasimpatičnega živčev-
ja. Dejstvo je, da si ob tako stresnih 
situacijah predstavljamo to, v kar



8584

verjamemo. Torej, če verjamemo v 
Jezusa in smo strogo prepričani o 
njegovem obstoju, je logično, da se 
bomo z njim srečali. Na to smo se 
pripravili že na Zemlji. Nasprotova-
nje dualizmu, torej nasprotovanje 
obstoju duš, temelji na monizmu. 
Fizikalisti (materialisti) namreč ne 
zanikajo lastnosti, ki naj bi jih imela 
duša (dojemanje lepega, racionalno 

odločanje, umetniško ustvarjanje), 
temveč verjamejo le v to, da za te 
procese ni potrebna duša, kot ne-
kaj nefizičnega. Torej sta človekova 
psiha, razmišljanje le funkciji, ki ju 
opravljajo možgani? Ko ti nehajo de-
lovati, človek ne obstaja več. Je po-
zabljen. Ampak, kaj človeku omogo-
ča, da misli, da se zaveda notranjega 
doživljanja? Kaj ljudi loči od robotov, 
ki lahko tako rekoč opravljajo po-
polnoma enake funkcije kot človek? 
Descartes, francoski filozof, fizikali-
zem ovrže. Izpodbijanje fizikalizma 
temelji na dveh argumentih; da stroji 
naj ne bi imeli daru govora, ne drugih 
znakov za izražanje misli, s katerimi 
bi smiselno odgovarjali na kakršna-
koli vprašanja – tak dar ima samo 
človek in po tem se razlikujemo - , ter 
da je  človeški um univerzalen in ga 
ne moremo nadomestiti. 
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Če pride, pa zbežimo!
V vsaki družbi obstajajo pravila, ki 
sicer niso zapisana, a se jih vsee-
no vsi držimo. Takšno je na primer 
nošenje copatov in ne čevljev v hiši, 
kot to delajo Američani. Tako obsta-
jajo pravila obnašanja na pogrebu. 
Smrt večina ljudi na zahodu dojema 
kot nekaj strašnega. Nekateri se je 
bojijo, drugi so radovedni. Mene je 
predvsem bolj strah smrti koga od 
družinskih članov, kot lastne. Že ko 
se rodimo, je ena stvar neizogibna – 
smrt. S tem se tolažim. Vsak človek 
živi in bo umrl. Čas bo, ko bom mo-
rala tudi sama. Torej, ko nam umre 
dedek, babica, smo žalostni. Na pog-
rebu nosimo črna oblačila in se ob-
našamo v skladu z veljavnimi običa-
ji. Takšnih navad pa nimajo ljudje v 
Mehiki, na Madagaskarju in v New 
Orleansu. Čeprav vem da je to del 
njihove kulture, se s tem preprosto 
ne morem sprijazniti. Oglejmo si kot 
primer Madagaskar. Na vsakih ne-
kaj let iz groba, pa ne takega, kot ga 
poznamo pri nas, vzamejo telo, ki je 
zavito v belo blago. Z njim plešejo in 
se zabavajo. Nato ga ponovno zavije-
jo v novo, čisto blago. To predstavlja 
čistost.  V Nepalu telesa zaradi ne-
ugodnih naravnih razmer ne morejo 
sežgati, zato ga v gorah razkosajo in 
ostanke prepustijo pticam. Kot budi-
sti verjamejo, da se lahko z reinkar-
nacijo na Zemljo ponovno vrnejo kot 
živali, zato jih njihova vera spoštuje. 
Z darovanjem svojega telesa pticam, 
narediš še zadnje dobro dejanje. V 
Indiji poteka kremacija trupla javno. 

Nadvse zanimivo je dejstvo, da go-
rečo slamo položijo umrlemu v usta. 
Z zadnjim izdihom se je življenje tu-
kaj končalo in z novim vdihom se bo 
začelo novo. V Rusiji je bila včasih 
kremacija priporočljiva predvsem 
zato, ker so na ta način komunistI 
kljubovali krščanski pravoslavni 
cerkvi. Krščanstvo se še danes ni po-
polnoma sprijaznilo s kremacijo. Že 
starokrščanske katakombe pričajo 
o pomembnosti telesa po smrti, ko 
umrlega čaka še zadnja sodba. Kre-
macija je za nekatere še danes ob-
čutljiva tema. Bila je prepovedana, 
dokler je ni papež leta 1963 zaradi 
prigovarjanja vernikov odobril. 
V države, kot je Mehika, Madaga-
skar, New Orleans, so običaji, ki ve-
ljajo ob smrti, prišli iz Afrike skupaj 
s sužnji. Na Tajvanu je smrt dobro-
došla. Sprejemajo jo z lahkoto, saj 
velja za  nekaj naravnega. Verjamejo, 
da ljudje živijo in bodo umrli takrat, 
ko bodo nanje pozabili njihovi bliž-
nji. Obsmrtni obredi nam pomagajo 
živeti s smrtjo. Vse religije nam ob-
ljubljajo in dajejo vero v posmrtno 
življenje. Ne glede na to, kakšne 
občutke v vas vzbuja smrt, ali je to 
strah, upanje, grožnja, se moramo 
zavedati, da je življenje edina prilož-
nost, ki jo imamo. Prejšnjih življenj 
se namreč ne spomnimo. Obstaja pa 
nekaj izredno zanimivih dejstev, ki 
jih opisujejo. 
Vsi bomo umrli, a najprej moramo 
živeti. Z raziskovanjem smrti sem se 
največ naučila o življenju.
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V psihologiji je volja do življenja 
nagon, ki je povezan s pričakova-
njem boljše Ta nagon, ki nam po-
maga premagovati vsakodnevne 
bitke, je eno pomembnejših gonil 
človeka -  a ne najpomembnejše, 
po mnenju nekaterih. Skozi zgo-
dovino smo razvili različne kon-
cepte in teorije, ki nam razlagajo, 
zakaj delamo, kar delamo, zakaj 
vztrajamo. Morda je razlog zapi-
san nekje v naših genih, morda 
ideja, ki si jo predajamo iz rod. 
Kakorkoli, še pred petimi milijoni 
leti pa do 70 000 leti se je človek 
za preživetje boril na precej druga-
čen način. Danes nam ni potrebno 
izkoristiti vsakega trenutka dneva 
za iskanje hrane in pijače, a ven-
dar so nagoni, ki so to omogočili 
našim prednikom, ostali v nas. Še 
vedno iz dneva v dan bijemo bitko 
za obstoj, a na drugačne načine. 
Za ta boj rabimo moč, motivacijo 
in voljo. A kaj sploh je to, kar nas 
žene, da  vztrajamo - izpeljanih je 
bilo več raziskav, ki so potrdile de-
jstvo, da posamezniki z močnejšo 
voljo do življenja in željo po živl-
jenju tudi živijo dlje, kot tisti brez. 

NEŽA VADNJAL

Volja do življenja, ali Wille zum Leben, 
je psihološka želja po samoohranitvi kot 
pomembnem dejavniku zavednega in ne-
zavednega sklepanja, kot jo je ubesedil 
Arthur Schopenhauer, eden najpomemb-
nejših filozofov 19. stoletja. Po njegovi 
filozofiji smo ljudje motivirani zgolj s 
strani naših osnovnih potreb, ali drugače 
povedano, z željo po življenju. Želje posa-
meznika pa so brezupne, nelogične in na-
ključne - po njegovem mnenju je takšno 
obnašanje značilno za čl oveka po vsem 
svetu. V svojem najbolj znanem delu iz 
1818,  Svet kot volja in predstava, opiše 
svet kot produkt slepe in nenasitne č lo-
vekove vol je.  Ta koncept pa, recimo, zelo 
nasprotuje Heglovemu Duhu časa. Njegov 
koncept predstavlja idejo, da skupnost 
tvori kolektivno zavest, ki sledi določeni 
smeri in diktira dejanja svojih članov, kar 
je precej nasprotno samovoljnemu tava-
nju človeka po Schopenhauerju. 
Sigmund Freud je, po drugi strani, naše 
nezavedne instinkte opisal z Lustprinzip; 
nam bolj znanim principom užitka. Gre 
za instinktivno iskanje užitka in izogi-
banje bolečini za zadovoljevanje psiho-
loških in bioloških potreb človeka. Kar 
je tudi glavno gonilo našega ida. Ta je v 
svoji teoriji del naše osebnosti, ki je vir 
želja, potreb, impulzov, posebno agresi-
je in seksualnih nagonov. Kot dojenčki 
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sledimo izključno idu - zadovoljujemo svoje osnovne potrebe 
po hrani, pijači, pozornosti in podobno. Zrelost je opisal kot 
priučitev, kako prenašati bolečino. V tem obdobju ne upošte-
vamo več principa užitka, ampak posameznik postane bolj ra-
zumen - sledi principu resničnosti. Ta koncept sicer prav tako 
govori o užitku, a pri  iskanju le-tega upoštevamo resničnost, 
dano situacijo, tudi če moramo užitek zaradi tega odložiti na 
kasneje. Podobno kot je Freud povezal motivacijo do življenja 
z užitkom, je Friedrich Nietzsche oblikoval koncept želje po 
moči ali, kakor v izvirniku, der Wille zur Macht. Ta sicer nikoli 
ni bil definiran, le omenjen, tako da je njegov pomen precej 
odprt lastni interpretaciji.
Viktor Frankl je bil avstrijski nevrolog in psihoterapevt. Obliko-
val je logoterapijo, katere bistvo je v tem, da je glavna motivaci-
ja posameznika iskanje smisla.,ki deluje na treh načelih: 
Življenje ima smisel,  ne glede na razmere, tudi v najhujših.
Naša glavna motivacija življenja je naše iskanje smisla življenja.
Imamo neodtuljivo svobodo najti smisel življenja.
Svojo teorijo je razvil v času, ko je bil kot žrtev holokavsta v 
večih taboriščih. V njegovi prvi in najuspešnejši knjigi, Biti člo-
vek pomeni najti smisel, piše o pogledu psihoterapevta na ho-
lokavst in zasnuje idejo logoterapije. Kasneje je obljavil še več 
knjig, kjer se večinoma osredotoča na razvijanje svoje teorije.
Zadnjega sem na seznamu uvrstila Abrahama Maslowa. V nje-
govi psihološki teoriji, Hierarhija potreb po Maslowu, je razde-
lil naše poterbe po piramidi. Za napredovanje na višjo raven, 
mora biti predhodno zadovoljena nižja potreba. Tako mora-
mo najprej zadovoljiti osnovne, fiziološke potrebe, da se lahko 
uresničijo psihološke. Od dna do vrha si sledijo:
Maslow velja za očeta humanistične psihologije, svoje celotno 
življenje je posvetil razvijanju koncepta piramide potreb. 
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Po branju zgornjega teksta se morda sprašu-
jete, kaj je bistvo. Predstavila sem nekaj idej, 
nekatere si nasprotujejo bolj kot druge, ne-
katere so optimistične, druge pesimistične. 
Kaj lahko povzamemo? Po današnjem znanju 
smo homo sapiens edina živalska vrsta, ki 
živi v zavedanju o prihodnosti. Ostale živali 
delujejo po principu nagonov in refleksov, ki 
sicer so ključ do njihovega preživetja, nekate-
ri od teh so vsakdanji, drugi le občasni; a ni 
pričakovanj, da bi prišlo do sprememb. Ljud-
je, za razliko, pa si nenehno želimo spremem-
be, razvoj. V mislih imamo nek cilj, končno 
postajo, ki si jo želimo, a ne vemo, kaj vsebu-
je, ali kako izgleda, oziroma sploh ne vemo 
ničesar o njej. Verjetno smo bili ljudje pred 
70.000 leti enaki, preden smo se začeli z ne-
verjetno hitrostjo razvijati. A človeški možga-
ni se v tem času niso imeli priložnosti drastič-
no razviti: še zmeraj so enaki, kot pri tistem 
nepomembnem bitju, ki je v zakotju Afrike 
bilo bitko za preživetje. Torej velja tudi, da, 
če katera izmed gornjih teorij drži, se po njej 
ravnamo že deset tisoče let in nas je prav ta 
volja pripeljala do točno tega trenutka, zdaj. 
Je to tisto, zaradi česar se razlikujemo od 
ostalih živali? Naše iskanje, naša motivacija, 
ki je prerasla nagone drugih vrst, pa vendar-
le deluje po načelih le-teh? Freudov in Nie-
tzschejev koncept nas naredi še najbolj žival-
ska, saj se vsi organizmi izogibamo trpljenju, 
na svoje načine iščemo užitke in se tepemo za 
moč. Morda nas loči od psa, ki si ga lastimo 
kot ljubljenčka, le preskok iz Maslowe četrte 
na peto stopničko. Ali pa se že toliko drugačni 
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od ostalih živali, da iščemo smisel, ko ga dru-
ge živali ne (ali pač)? Če pogledamo na vse te 
teorije z opisane perspektive ugotovimo, da 
se vse med seboj izjemno razlikujejo, čeprav 
smo med branjem osmislili prav vse in se 
nam zdi vsaka po svoje logična. A ugotavlja-
nje, katera drži in katera ne, bi bilo nesmisel-
no. Če bi to znali in ugotovili, da je pravilna 
le ena, se o vseh ostalih več ne bi razglabljalo. 
Vprašanje je, kam nas to pelje. Imamo danes 
kaj boljše namene kot nekoč? Smo srečnej-
ši? Če vse skupaj poenostavim - ne. Veliko je 
odvisno prav od predstave o prihodnosti, od 
tega, koliko upanja v jutri imamo. Vzamimo 
primer kmeta, ki vsak dan gara na polju. Če 
verjame, da bo njegovo trdo delo poplačano - 
pa če gre za posmrtno življenje ali denar - bo 
veliko raje garal in bo ob tem veliko srečnejši. 
Gotovo bolj kot nekdo, ki ne verjame, da ga 
po smrti čakata blišč in z delom ne bo dobil 
preživnine - s takimi pričakovanji ne moreš 
imeti ravno veliko volje za vztrajanje pri živ-
ljenju, tudi nesrečnejši nisi. Precej neprijetno 
je razmišljati o tem, da vsak dan vstanemo 
iz postelje le zato, ker se uspešno slepimo z 
lepo prihodnostjo - in če to drži, smo danes 
ljudje zelo nesrečni. Velik del človeštva pred-
stavljajo ateisti, ki ne verjamejo v posmrtno 
življenje. Prav tako delo večine človeštva ni 
pošteno plačano in vprašanje je, kolikim se 
zdi, da se bodo razmere izboljšale. 
Tu se zastavlja več vprašanj kot odgovorov - 
a morda je ravno to tisto, kar nas prisili k 
obstanku. Nenasitna radovednost in želja po 
izzivih, ki nam vedno znova postavljata vpra-
šanja, na katera ne znamo odgovoriti.
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