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UVODNIK

KULTURA UBIJA ...
Aleš Jelenko
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... in za to nam ni mar.
A najbolj ironično pri vsem skupaj je dejstvo,
da ubija ravno tiste, ki jo soustvarjajo, oblikujejo in gnetejo; tiste, zaradi katerih sploh obstaja. To je nekako tako, kot da bi kapitalizem
začel zganjati masovni terorizem nad kapitalom (ergo: nad samim sabo) – razstreljevati
podjetja, požigati denar in uničevati delovne
stroje. Razlika je le v žrtvah. Kultura se znaša nad slikarji, arhitekti, literati, uredniki …;
samozaposlenimi ali nezaposlenimi, ki pač
očitno imajo preveč časa in energije, da pišejo, rišejo, slikajo in razmišljajo ... ter premalo
časa, da bi si našli primerno (torej družbeno
vsiljeno) delo, ki bi jim dalo »smisel«.
Toda moramo biti iskreni: kultura ni sama
kriva, da je takšna; takšno so jo vzgojili (ali
bolje rečeno izrodili). Nietzsche se je motil;
ne nihilizem, kultura je tisti najgrozljivejši
gost, pošast, ki hodi po Evropi.¹ Lahko bi
vedel, samo kultura je namreč dovolj ranljiva in subtilna, da jo lahko tako zelo iznakaziš
in transformiraš v nekaj strašnega, kar nonšalantno in brezkompromisno mrcvari vse
pod sabo.
Če otroka ne hraniš dovolj pogosto; če mu
ne daješ prepotrebne ljubezni in bližine; če
ga – na trenutke – vsaj malo ne razvajaš; če
mu ne stojiš ob strani, ga pobereš, ko pade
..., se to – sicer čutno in prijetno – bitje lahko
razvije v nekaj temačnega. In ravno to se je
zgodilo/se dogaja s kulturo …
Ker je kultura podhranjena, postaja vse bolj
šibka in nepomembna. Na ti. »prostem trgu«
ne more preživeti, ker je vse bolj odmaknjena
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od družbene platforme. Na trenutke je začutiti celo, da je ljudem odveč – »ne prinaša dobička, zakaj
jo torej sploh potrebujemo?« Jasno, neoliberalci raje vlagajo v banke in vojsko, ker so »nacionalnega pomena«, knjige pač niso. Pozabljajo pa, da je za osebni in intelektualni razvoj kultura ključnega
pomena; je steber, na katerem se gradi človečnost/človeškost.
Pred časom sem se moral zglasiti na Zavodu za zaposlovanje – na uradnem vabilu, ki je prispelo do
mene po vseh možnih kanalih (navadna pošta, elektronska pošta in sms), je pisalo: Spoštovani, ne
pozabite na termin na Zavodu za zaposlovanje dne 13. 11. 2018 ob 9:10. Lep pozdrav, Zavod RS za
zaposlovanje. In nisem pozabil. No, če dobiš toliko opomnikov, je to skoraj nemogoče.
Ko sem stopil skozi vrata, na katerih je pisalo Samostojni svetovalec II, sem za veliko pisalno mizo v
obliki črke L zagledal starejšo sivolaso gospo z modno oblikovanimi očali, ki se je prisiljeno nasmehnila in me povabila naprej. Zaprl sem vrata, stopil naprej, se usedel na oblazinjen stol in – kot že
ničkolikokrat – tiho čakal, da sploh izvem, zakaj sem pravzaprav tukaj. Svetovalka je še kar tipkala,
vsake toliko časa listala neke papirje, ki jih je imela zbrane na kupu ob tipkovnici, in se ni zmenila
zame. Slekel sem bundo, jo zagrnil čez naslonjalo, se počohal po bradi in narahlo zakašljal, kot bi
hotel opozoriti nase: Hej, tukaj sem, me vidiš?
Svetovalka je – očitno vajena takšnih in drugačnih dogodkov – prikimala in povedala, da bo takoj,
samo nekaj še mora postoriti, nato pa se posveti meni. No, saj ne da bi bila potreba, da se mi kakorkoli posveča, a treba bo očitno vseeno počakati.
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Čez čas je prste vendarle umaknila s tipkovnice, jih prepletla, se zazrla vame in rekla: »Torej, kaj
Takolepovedali?«
boste
napol zorite –
ti,tidijakinje,
A
mene zafrkavaš?
Američani,
To bi moral jaz vprašati tebe! Jaz itak ne vem, zakaj sem tukaj, če pa tega niti
pijanci,
ona
ne ve
prsi.
… hja, potemtakem oba izgubljava čas. Povedal sem ji, da sem prejel vabilo in sem prišel,
to je to, simple as that. Nato mi natvezi kup enih pripomb, češ da nisem dovolj zagnan (ja, zagnan)
Ko
za iskanje
moraš na
zaposlitve,
pot
da sem na Zavodu že predolgo, da moram iskanju nameniti vsaj osem do deset
izberi
ur dnevno,
vlak, da naj nepomembne stvari pustim pri miru in se lotim »življenja«.
poslušaj,
»Gospa, nimam časa za te banalnosti,« ji odgovorim.
kako
Najbrž
vse
nikoli ne bom pozabil tega njenega WTF pogleda in očitajočega zmajevanja z glavo, češ, kako
utripa
leni sovnekateri.
ritmu pragov.
Toda gospa z WTF pogledom pozablja, da niti najmanj nisem len (no, kdaj pa kdaj
že, toda kdo ni?), ukvarjam se pač z zagamano literaturo, ki pogosto zahteva osem do deset ur dela
na dan, zato nimam časa niti energije za slinjenje in prosjačenje, sorry. To, da moje delo (ja, prav
ste slišali – delo!) ni plačano (ali pa je plačano le v redkih primerih, pa še to govorimo o mizernih
zneskih) pa nisem sam kriv.
Vse to sem ji tudi povedal, kaj pa sem hotel drugega. In potem … no, potem se je šele zares začelo …
»Takšne kot ste vi, mi preživljamo,« je z zaničevalnim pogledom izustila.
Jap, rekla je. Pa saj je bilo samo vprašanje časa, da mi pove, da sem le asocialna pijavka, ki v tem svetu ne zna živeti. Ironično pri vsem skupaj pa je, da tega res ne znam, niti nočem. Nočem kariernega
življenja alias življenja nekega podjetnika in 24/7 živeti neživljenja (ali neživeti življenja, kakor želite);
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nočem konservativnega delavskega življenja, ki se vrti v ponavljanju in se nikoli, ampak res nikoli ne
zavrti v drugo smer; nočem sveta, v katerem se ne vidimo, kljub temu da si zremo v obraz; nočem
sistema, ki zavrača socialno državo in svobodo posameznika …
Jebi ga, pač nočem, ne znam.
Marcel Štefančič ima prav, ko pravi, da je bilo noro zanimivo, ko je Slovenijo »zajel« žledolom. Da se
razumemo: to je zagotovo bila tragedija, veliko opustošenje gozdov in objektov. Katastrofa. Toda,
če se malce odmaknemo, lahko vidimo, da nas je žledokalipsa porinila izven cone udobja. Vse se je
ustavilo. Ni bilo elektrike, ni bilo interneta, niti televizije. Nisi mogel priklopiti svoj (pre)velik pametni
telefon in ga napolniti. Slišalo se je le lomljenje debel v bližnjem gozdičku. Nobene glasbe, klicev ali
bliskanja barv s TV ekrana. Tempo življenja se ni le upočasnil, ustavil se je. Saj ne rečem, bilo je malce
čudno – vsi smo se razvadili s to digitalno tehnologijo. In hecno je bilo, ko se nisi mogel »priklopiti«
na internet, prečekirati pošte, poslati kolegu sms ipd. Ampak na neki način je bilo krasno. Kapitalizem je za nekaj časa umrl. Ubil ga je žled, toda žal je (prehitro) vstal od mrtvih.²
Svetovalka je še nekaj godrnjala, po pravici povedano ne vem kaj, ker sem poslušal le na pol, z mislimi sem bil že doma pri svoji hčerki, partnerki in romanu, ki ga pišem že več kot leto dni. Morda mi
ga dejansko uspe kdaj dokončati. Spomnim se le, da je še nekaj grozila, da me bodo izpisali z Zavoda,
češ, takrat boš šele videl, toda mene to kaj pretirano ni vznemirjalo.
Vem samo, da sem se, kolikor sem se pač lahko, prijazno poslovil, vedoč, da sem (spet) zagonil dve
uri svojega časa za prazen nič. Moje življenje bo teklo dalje po starih tirih – kultura me bo še naprej
ubijala.
Naša politika, ki se vse preveč ukvarja z levimi fašisti, zombiji in sovražnim govorom, bi svoj čas raje
namenila reševanju kreativne sfere. Temelji družbe se namreč rušijo … in če ni temeljev, ni družbe,
capisci?
Pred časom so sicer v Nacionalni program za kulturo 2018-2025³ zapisali, da je »kultura gradnik in temelj narodne identitete; da mora kultura ostati vrednostno središče slovenske narodne in nacionalne skupnosti; da bo kultura sčasoma samo sebe dojemala kot vpeto v razvoj Slovenije v evropskem
in svetovnem kontekstu; in da bodo leta 2025 področja umetnosti, kulturna dediščina in ljubiteljska
kultura splošno priznani ključni nosilci družbene kohezije in vzvod za mednarodno uveljavljanje Slovenije,« toda papir prenese vse, situacija pa se ne izboljšuje.
Dobro vemo, da je stanje med samo/ne/zaposlenimi v kulturi zelo slabo. In zaradi tega se ustvarjalci
le stežka dovolj dobro posvetijo ustvarjanju (saj veste, borijo se za preživetje, kajpak).
In kultura, ki razžira samo sebe, nima več veliko časa. Treba jo je poslušati, slišati, ji pomagati ponovno shoditi, kot otroku, ki se uči prvih korakov.

___________________
¹ Umberto Galimberti: Grozljivi gost – Nihilizem in mladi, str. 9-11 (Ljubljana: Modrijan, 2010)
² Marcel Štefančič, jr.: Kdor prej umre, bo dlje mrtev, str. 7-13 (Ljubljana: UMco, 2014)
³ Ministrstvo za kulturo (online): Nacionalni program za kulturo 2018-2025 (NPK): http://www.mk.gov.si
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V NEKEM DRUGEM ČASU

Kristian Koželj

V NEKEM DRUGEM ČASU
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na pokrovu tvojega avtomobila
zleknjena drug čez drugega,
nihče ne govori
in stvari tukaj niso sramežljive.
spodaj oddaljena glasba,
čas je, vročina popušča.
spomin na vožnjo sem:
ozka zvita cesta,
spodaj voda vabi,
in stari ford na vsakem ovinku zaprede,
kot bi si zaželel biti čoln.
beseda, rečeš mimogrede,
pove več kot tisoč slik.
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Ki so, ki posedajo,
ki drsijo po koži
ki s kazalci navijajo pramene las,
ki brlijo za očmi,
ki dregnejo v živi zob,
v goli živec,
da zadrhti hrbtenjača,
da zapeče navzdol po nogi,
ki so drugim zrak,
ko se jim raztaplja led pod drsalkami,
ko jim veter nosi njihove v usta in oči.
Korenina,
ime,
spomin.

ljubljana,
pariz ali
neko mesto.
v zraku spremembe.
vsenaokrog kostanj in
pod koraki poka in
mlado vino pod jezikom.
prizor ponoči:
trg izpareva na vse strani,
na njem trije.
on, ki vrže pogled,
ona, ki se obrača,
da bi ga ujela,
in tretji, ki gre med njima
samo mimo.
10
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Ko moraš na pot,
izberi vlak,
če hočeš slišati
Američane, kako se čudijo
lepotam najgrših koncev
tvoje dežele;
če hočeš slišati
stare pijance, kako pihajo na dušo
dijakinjam in njihovim
sramežljivim prsim;
če hočeš slišati
sebe, ko si se še čudil
dijakinjam in prsim
kot Američani tem koncem.

Internacional

Takole napol zorite –
ti, dijakinje, Američani,
pijanci, prsi.
Ko moraš na pot
izberi vlak,
poslušaj,
kako vse
utripa v ritmu pragov.
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ladijski dnevnik
		
		
		
		
		

pripis:
postavi na odprto morje dve ladji
brez vetra in tokov
in slej ko prej
se bosta srečali (j. verne)

pozabil sem
kdaj smo napeli jadra,
izpluli
in te šli iskat
pozabil sem
kako dolgo že posedamo
na palubi
in je edini zvok voda
kot molitev
da bi nekdo umiril vetrove
da bi nekdo ustavil tok
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KRISTIAN KOŽELJ (1984) je knjižničar v Osrednji knjižnici Celje.
Ob mag. Tini Kosi je somentor Celjske gledališke šole. Z mladimi je v Celju postavil na oder predstave Hamlet (2012), Antigona (2013), Premalo za življenje (2013), Kar hočete (2014), Dogodek v
mestu Gogi (2016) ter Terorizem (2017). Z Antigono so gostovali na mednarodnem festivalu v Pragi,
z Dogodkom v mestu Gogi in Terorizmom pa na mednarodnem festivalu Bina mira v Zrenjaninu oz.
belgijskem Eupnu.
Je tudi mentor pesnikom srednješolcem, s katerimi pripravlja mesečne večere slam in performativne
poezije.
V letu 2017 je pod mentorskim vodstvom Janeza Vajevca kot igralec na oder postavil monodramo
Alessandra Barrica Devetsto. Je član Igralskega studia bratov Vajevec od leta 2012.
Kot literarni ustvarjalec je sodeloval na vidnih mednarodnih festivalih doma in v tujini in prejel nekaj
nagrad in priznanj. Poezijo in eseje je objavil na portalih Poiesis in LUD Literatura in v revijah Literatura, Sodobnost, Poetikon, Mentor in Vpogled, zborniku Rp Lirikon XXI, hrvaških revijah Poezija,
Književnost uživo in Artikulacije.
Leta 2015 je sodeloval na mednarodnem festivalu Lirikonfest v Velenju, leta 2016 na mednarodnem
festivalu Stih u regiji v Zagrebu, leta 2018 pa na mednarodnem festivalu Galovićeva jesen v Koprivnici.
Leta 2016 je prejel nagrado Mentorjev feferon za najboljšo protestno oz. družbenokritično pesem,
tega leta pa je na prvem državnem prvenstvu v slam poeziji postal državni podprvak. Leta 2018 je
na natečaju revije Sodobnost prejel nagrado za najboljši slovenski esej. Je tudi prejemnik nagrade
celjske zvezde za leto 2018. Avgusta 2019 je z ekipo na tekmovanju Muvit 6x60 prejel srebrno
nagrado za kratki film Nerezine.
V letu 2018 je na njegovo pobudo in pod njegovim umetniškim vodstvom v Celju zaživel mednarodni
pesniški festival poezije in performansa Izrekanja.
Oktobra 2019 je pri založbi Poetikon/Hiša poezije v zbirki Sončnice izšel njegov pesniški prvenec
Muzej zaključenih razmerij.
Od takrat ni ustvaril nič omembe vrednega.
13
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KAKO JE BILO
V PARIZU

stopala sem po gnilem, mlačnem listju in opazovala, kako se kaplje zlivajo s tlemi kot na barjanski
cesti, kam izginjajo napisi, ko se zarosijo šipe in nanje načečkaš trenutne misli, kako je beton po nalivu
solzen in ves sluzast od jedkih kapelj, in kam – z vsako izmed njih – izginja vse bolj razmočeno mesto.
nekje med supermarketom, smetnjakom in sivimi bloki, ki so morali biti pred leti rumeni (potem sta
jih umazala zrak ali žalost, kdo bi vedel), kjer sem se med nalivom pomotoma znašla, je ždela zdelana
spominska plošča; želela me je prepričati, da je na stopnicah pod njo natanko sto tri leta pred menoj
– torej, preden sem se od bolečin zvijala na klopi pred sprejemno ambulanto v porodnišnici, po
hitrem, standardnem pregledu dobila klistir in že čez štiri minute iz telesa nenadzorovano izločala
tekoče blato, kot da gre za nekakšno ‚kdo-bo-prej-napolnil-školjko‘ tekmovanje, nato nadaljnjih šest
ur skorajda hiperventilirala ob krčenju maternice, dokler nisem devetnajstega decembra ob 5.27 na
svet končno potisnila svojega prvorojenca – italijansko dekle v skrajni bedi povrglo drobceno deklico.
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prvič sem jo iskala štiri ure, saj sta bili inicialki E.P. vklesani le v vazo, ki je krasila njeno pročelje
(priimka Lamboukas takrat še nisem poznala); morda sem upala, da bo iz zemlje prodrlo grleno petje
– da mi bo zaupala, kako ničesar ne obžaluje in zakaj se je po evropskih in ameriških turnejah kljub
vsemu vračala v zanikrno dvajseto okrožje, le nekaj ulic stran od stopnic, kjer stojim, in naposled za
vedno ostala.
namesto tega me je med obiskom galerije, kamor sem se zatekla, da bi končno pobegnila pred
dežjem in najbrž še bolj pred retoričnimi vprašanji, ki so se srbeče nagnetla tik nad obrvmi, da je
peklo in dražilo misli, presenetil tvoj klic – tako sva se pravzaprav spoznala – in že slabe tri mesece
kasneje sem ti ob ledenem čaju zaupala, da sem nekje med ležanjem na prašnih vzmetnicah v hotelih
z dvema zvezdicama in odkrivanjem predragih francoskih sladic zanosila. razveselil si se bolj kot moj
oče (novico si slišal pred njim!) in se pošalil, da je dojenje kontracepcija, ki ne deluje vedno – hvala
bogu! – zato imaš štiri čudovite hčerke in ženo, ki mirno stojijo pred kapelo, jaz pa se nemarno
obotavljam, ker jih bom danes končno spoznala. segla jim bom v roko in nerodno izdavila; moje
iskreno sožalje. potem bom stopila mimo, v vežico, prijela vejico in te z nekaj kapljicami oškropila;
nasmehnila se bom pozlačeni posodi (na njej ne bo inicialk, niti pisem zapoznelih oboževalcev) in
pomislila, da si me ob najinem prvem srečanju, namesto za ime, najprej vprašal,
kako je bilo v Parizu.

Sandra Erpe (1993, Novo mesto) je magistrica primerjalne književnosti in študentka
doktorskega študija Humanistike in družboslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V
preteklosti je pisala za najrazličnejše medije, poučevala delavnice kreativnega pisanja,
se za kratek čas (za)mudila v glasbeni redakciji Radia Študent, sodelovala pri projektu
reševanja bralnih težav pri otrocih, in ves čas nastopala predvsem kot kantavtorica.
Objavljala je v najrazličnejših literarnih revijah, med vidnejše nagrade prišteva zmagovalno zlato kanto, ki jo je novembra 2018 prejela na festivalu Kantfest, nominirana
je bila tudi za Zlato piščal, in sicer v kategoriji novinec leta 2016; zadnji večji projekt,
pri katerem je sodelovala, je projekt RTV Slovenija (v sodelovanju z Ministrstvom za
kulturo) – Imamo novo glasbo 2017. Izdala je ploščo Sinonim za mojo mladost (2017),
pesniško zbirko Prtljaga (2018) in biografijo Amy Winehouse (2019). Živi in ustvarja v
Ljubljani; deluje kot samozaposlena v kulturi (književnica, kantavtorica) – je mamica
enoletnemu sinu Oskarju.
15

ΣΟΦΊΑ ΜΠΕΚΙΏΤΗ - SOPHIA BEKIOTI
Rojena 1987 v Larisi, Grčija. Študirala je
grško literaturo na akademiji Sinopoulous in
bila večkrat nagrajena na grških pesniških
tekmovanjih. Pri založbi Orioyas (Solun) je
leta 2011 izdala zbirko Koraki.
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[Tretji svet]
Gospod,
prebrala sem vašo pesem
in raje kot da postanem zavistna;
pomislim:
vsi so me ljubili
na tako dolgočasen način, zares.
In, če bi bilo resnično,
da me sedaj raje ljubiš na dolgočasen način,
ne bi začel tega z
znamenjem poganjanja.
In medtem ko se pogovarjam z Vami,
on opazuje znamenje
na mojem drugem levem očesu;
Je to materino znamenje ali tatu?
Izjemno se ga želi dotakniti s svojimi prsti,
ker se mu zdi tako poetično…
Zagotovo, moram biti njegov tretji svet.
Gospod,
mi je dovoljeno, da postanem njegov
tretji svet?
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[Sodni proces]
Kot filantropinja
sem udarila dva ali tri dojenčke,
ki so počivali v naročju svojih mater,
potisnila sem nekaj pohabljencev in se smejala,
zakričala sem pred rudnikom “Vi ste kup bednikov!”
Po vsem tem zabavanju sem izpljunila sranje stran.
In vem, da sem za zasužnjevanje.
Želim si, da je moj dom gol kot mrtvaški prt
in tako prihranim nekaj računov za nakup obleke dandyja,
ki so ga na dan sojenja oprostili.

[Svetloba]
Polna lukenj
ti dovolim, da povonjaš razpad.
Zlomljena igrača sem.
Če pritisneš na mojo dlan, ti zapojem pesem umrlega plesalca.
Imaš dva disclocirana prsta, ki sta nezmožna sijati svetlobo:
na nikakršen normalni način.
Ampak osvobojena od vsega žita, kot sem zdaj, rečem;
ti nisi niti prst niti svetloba.
Ti si nezemeljsko, ki me fuka po žilah.
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[Η δίκη]
Απάνω στην φιλανθρωπία μου
χαστούκισα δυο-τρία μωρά στην αγκαλιά
Έσπρωξα κανά-δυο κουτσούς και γέλασα
Φώναξα έξω από'να ορυχείο “Είστε φουκαράδες!”
Έφτυσα την κραιπάλη αφού την γλέντησα.
Και τώρα θέλω την σκλαβιά.
Θέλω το σπίτι μου γυμνό σαν σάβανο
και αποταμιεύω μόνο λίγα φράγκα
για ν'αγοράσω το κοστούμι ενός ομοφονιά
που το ημερόνυχτο της δίκης του αθωώθηκε.

[Ο τρίτος κόσμος]
Κύριε ,
διάβαζα το βιβλίο σας
και ζήλευα·
Είπα εμένα τελικά
όλοι με αγάπησαν πολύ βαρετά.
Εάν αλήθευε
πως προτιμάτε πλεόν
ν'αγαπάτε βαρετά,
δεν θ'αρχινάγατε με
αρνητικό πρόσημο.
Ενόσω σας μιλώ,
εκείνος παρατηρεί
το σημάδι πάνω
απ'το δεύτερο αριστερό μου μάτι.
Είναι απ'την γέννα ή ταττού...
Θέλει να το ψηλαφήσει
με τα δυο του δάχτυλα
το βρίσκει τόσο ποιητικό.

[ Το φως ]
Διάτρητη πια
σ'άφησα να οσμιστείς την φθορά.
Γδαρμένο παιχνίδι.
Αν μου πατήσεις την παλάμη
λέω το τραγούδι της νεκρής χορεύτριας.
Δεν είσαι παρά δυο εξαρθρωμένα δάχτυλα
ανίκανα να φέρουν φως, θα έλεγα κανονικά.
Μα απαλλαγμένη απ'όλες τις υφές
λέω δεν είσαι δάχτυλα ούτε φως·
Είσαι τ'αλλόκοσμο που μου γαμάει τις φλέβες.

Κύριε,
μου επιτρέπεται να γίνω ο τρίτος κόσμος του;
20
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Na ulicah ni bilo turobne tišine, ki je zaznamovala dan potem, ko je priseljenec z ukradenim avtom
do smrti povozil mamo in otroka. Takrat se je mesto ustavilo, ljudje so skrušeno gledali v tla, njihovi
pogledi so bežali stran od vsega človeškega, kot bi vsakdo odgovore iskal le v sebi. Le zvečer se je
množica zbrala pred mestno katedralo, od koder je do kraja zločina odšla v tihi bakladi.
Zaprl je okno in že bil na tem, da zapusti delovni prostor, ko je na vratih potrkalo.
“Naprej.”
Ko je zagledal postavo, je v njej takoj prepoznal svojega nadrejenega. Sprva ni mogel verjeti, kdo
prihaja v njegovo pisarno, nato je kot običajno salutiral.
“Voljno,” mu je odvrnil prišlek.
“Si accomodi, signor questore,” je skušal biti čim bolj vljuden in mu primaknil stol.
“Guastamacchia, ste slišali, kaj se je zgodilo popoldne?” ga je vprašal, ko sta že oba sedela, vsak na
svoji strani pisalne mize.
“Mislite na morilca?”
“Da.”
Ne le krajevni, tudi državni mediji so okrog treh popoldne poročali, da je množica na mestnem nabrežju linčala nezakonitega migranta, v katerem je prepoznala morilca mame in otroka, in ga vrgla
v morje, kjer je utonil.
“Videl, da. Mislim, da je šlo od tod pet naših izvidnic.”
”Nekdo je celo prenašal dogajanje po Facebooku … in še nekaj drugih posnetkov je na spletu ...”
Vse je videl, prebral je tudi kopico sovražnih komentarjev, ki so množico hujskali k obračunu s krivcem.
“Ste jih dali odstraniti?”
“Seveda smo. Shranjeni so v naši bazi in kmalu vam bodo na voljo,” je rekel kvestor in se za trenutek
zamislil, nato pa nadaljeval: “Nikogar od nasilnežev nismo ujeli, vsi so se razbežali, preden smo prišli
tja.”
“Najbrž bo treba pogledati posnetke in poskušati izslediti vpletene,” je še razmišljal na glas.
“Pustite to, pomembnejšo nalogo imam za vas.”
“Recite.”
“Saj veste, Guastamacchia. Ljudje so na robu z živci. Videli so nabildanega tipa črne polti, ki je sedel
ob pomolu z mobilnim telefonom v rokah in drsal po zaslonu. Verjetno je zraven še preglasno govoril
v svojem jeziku, ki ga itak nihče ne razume. Še pred kakim letom bi ga zignorirali ali nas poklicali,
naj ga pridemo iskat in zapret, tokrat pa so vzeli pravico v svoje roke … Težko bo proti komurkoli
postopati.”
Ni dobro razumel, kam kvestor meri.
“Kaj torej želite od mene, gospod kvestor?”
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“Da pregledate vse posnetke in preverite, ali truplo, ki so ga pred kratkim potapljači potegnili iz morja, ustreza opisu človeka s fotografije, ki so jo objavili
mediji. Oprostite, narobe sem se izrazil. Obdukcijo bo opravil sodni zdravnik.
Vi boste pregledali posnetke linča in skušali razumeti, ali je človek na njih tisti
s fotografije.”
“Kako to mislite?”
“Guastamacchia, če je na posnetkih in fotografiji isti človek, bo vse zadeve
konec in imeli bomo mir. Rekli bomo, da je morilec mame in otroka izgubil
življenje v morju in javnost bo zadovoljna.”
“Kaj pa, če to ni on?”
“Guastamacchia, naj vam začnem razlagati, koliko sitnosti si boste nakopali,
če rezultati ne bodo takšni, kakršne pričakujemo? Naredite torej, kar sem
vam rekel. Jutri ob enajstih bo novinarska konferenca.”
Stisnila sta si roke in si zaželela lep večer. Nato je stopil po stopnicah in prišel do pritličja, kjer mu je dežurni salutiral. Na ulici si je ogrnil dežni plašč in
stopil proti domu. Mesto je bilo živo, kot da se popoldne ne bi nič zgodilo.
Doma ga je pričakala družina. Preden je sedel k pogrnjeni mizi, je k njemu
pristopil sin.
“Tata, tudi jaz sem bil danes ob morju, kjer so premlatili onega tipa, in sem
snemal.”
“Zakaj mi to govoriš?”
Fant je molčal. Tudi sam ni vedel, kaj naj reče. Naj mu zabrusi, da je bil nespameten, ker bi ga lahko zaprli? Kako bi sam ravnal na njegovem mestu? Bi
prisotne pozval, naj človeka pustijo pri miru, ker morata proti njemu postopati policija in sodstvo?
“Pokazal mi boš posnetek, nato pa ga takoj zbriši.”
Sin mu je izročil mobilni telefon.
Ogledal si je video. Razločiti ni bilo skoraj ničesar, še najmanj obraza žrtve.
Napadalcev je bilo pet ali šest, vsi so bili mlajši moški, medtem ko so se ženski glasovi slišali iz ozadja. Slišati je bilo hujskanje in kričanje. Zdelo se mu je
tudi, da je nekdo zakričal, naj človeka pustijo pri miru. Očitno zaman.
Legel je in razmišljal o tem, ali je sploh smiselno, da si ogleda posnetke v policijski bazi, če mu je bilo že odrejeno, da mora reči, da je človek na posnetkih
tisti s fotografije.
Naslednje jutro ga je kvestor dal poklicati v svojo pisarno. Kakor po navadi
sta si salutirala.
“Posso esserLe d‘aiuto, signor questore?“
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“Guastamacchia, kar boste sedaj slišali, je strogo zaupno,” se je kvestor po nekaj trenutkih premora
naposled opogumil, hkrati pa se začel razgledovati okrog sebe, kot bi hotel preveriti, da zidovi res
nimajo ušes, okna pa ne oči.
“Linčani migrant ne more biti morilec mame in otroka.”
Besede so mu zastale v grlu. Kvestor je nadaljeval, sedaj že nekoliko bolj prepričano.
“Pravega morilca so fantje danes zjutaj ob petih privedli na kvesturo in ga po krajšem zaslišanju
odpeljali v zapor. Priznal je. Očitno smo imeli napačne informacije.”
“Ste prepričani?”
Kvestorju se je zazdelo nenavadno, da sicer zelo discipliniran policist dvomi o navedbah nadrejenega, a je bila vsa zgodba tako zapletena, da mu tega še zdaleč ni mogel zameriti.
„Sodni izvedenec je sporočil,” je nadaljeval kvestor „da prvi izsledki preiskave na truplu kažejo, da
moški ustreza tistemu s fotografije: temna polt, dolgi kodrasti črni lasje, izbočena brada in nekoliko
poševen nos. Smrt je povzročila utopitev.”
“Kakšen pa je videti pravi krivec?“ je zanimalo Guastamacchio.
„Je to pomembno?“ je za trenutek kvestor povzdignil glas. „Verjetno so ga ljudje hoteli le premlatiti,
ne ubiti,” je rekel, nato pa dodal: “No, bodite pomirjeni. Naredili smo tako, da so vsi elementi na naši
strani. Javnost zahteva pravico. Se priporočam za konferenco.”
Kmalu so stopili pred novinarje. Zaslišalo se je škljocanje fotografskih aparatov, v oči pa so jih bodle
bliskavice. Kvestor je sedel v sredini, na njegovi levi je bil sodni zdravnik, na desni on, za njimi na
platnu pa fotografija človeka, ki ga je javnost imela za morilca in ki je nato postal žrtev.
Kvestor je v začetku novinarjem pojasnjeval, da je mesto v zadnjih dneh doživelo dva tragična dogodka. Prvi je bil umor matere in otroka, ki ga je zakrivil temnopolti priseljenec z ukradenim avtomobilom, drugi pa linč in utopitev moškega, za katerega se je na podlagi analiz trupla in posnetkov
izkazalo, da je človek, ki ga je policija iskala zaradi dvojnega umora.
Nato je predal besedo sodelavcema, ki sta potrdila kvestorjevo tezo. Guastamacchii se je zdelo, da
je dobro opravil svojo nalogo. Ni bilo prvič, da je bilo treba kaj prirediti.
“Zelo nam je žal, da je do vsega tega prišlo, ljudska justica namreč ne spada v okvire pravne države,
zato se bomo v prihodnje trudili, da takih primerov ne bo več. Policija je naredila vse, kar je bilo v
njeni pristojnosti, da je zaščitila varnost občanov,” je zaključil.
Novinarska vprašanja so kar deževala. Nekoga je zanimalo, ali je morilec, ki je nato postal žrtev,
prišel v državo po kopnem ali po morju, drugi je vprašal, kako poteka sodelovanje z obveščevalnimi
službami sosednjih držav, tretjega pa je zanimalo, ali ministrstvo načrtuje ponovno uvedbo nadzora
na meji.
Ko se je zdelo, da je novinarskih vprašanj konec, se je iz publike oglasilo dekle, ki je na svoji tablici
pokazalo vsem dobro znano fotografijo nabildanega temnopoltega moškega. Rekla je, da jo je našla
na spletni strani fitnesa iz okolice Kölna. Upravitelj športnega objekta se je na spletu hvalil, da je bil
do pred kratkim njihov uporabnik tudi novopečeni minister za migracije in integracijo v deželni vladi
Severnega Porenja - Vestfalije …
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Primož Sturman (Trst, 1980) je leta 2007 diplomiral iz sodobne zgodovine na Univerzi v Trstu. Uči slovenščino in zgodovino na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška,
z ženo in slovenistko dr. Vladko Tucovič Sturman pa živita na Brjah pri Koprivi v občini Sežana in še
pred iztekom zime pričakujeta prvorojenko. Na področju pisane besede se je preizkusil najprej kot
novinar, po selitvi čez mejo na slovenski Kras pa tudi kot ustvarjalec. Začel je sicer kot pesnik, nadaljeval pa kot pisatelj. Njegova besedila so izšla v pomembnejših literarnih revijah (Poetikon, Literatura,
Sodobnost, Apokalipsa, Dialogi itd.). Jeseni 2018 je bil na 34. Slovenskem knjižnem sejmu nominiran
za nagrado za najboljši prvenec, ki jo razpisuje Društvo slovenskih pisateljev, in sicer za zbirko kratkih
zgodb z naslovom Gorica je naša, ki je pri Založbi Litera izšla junija istega leta. Občasno se preizkuša
tudi kot prevajalec italijanske poezije v slovenščino. V javnosti je kar nekajkrat povzdignil glas v zvezi
z vrednotenjem ustvarjalnosti, predvsem literarne, ki nastaja na obrobju in ki je osrednja Slovenija
po njegovem mnenju ne upošteva v dovoljšnji meri. V študijskem letu 2019/2020 je prejemnik ti.
Osimo štipendije, ki je namenjena izpopolnjevanju slovenskih učiteljev iz Italije na slovenskih univerzah. Predvidoma v drugi polovici leta 2020 bo pri Založbi Litera izšel njegov roman z naslovom Enajst
mesecev žitne kave. V delu pa je tudi zbirka kratkih zgodb z naslovom Sinteze.
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LEKTOR, PREVAJALEC,
PESNIK, PISATELJ

„Težko rečem, kaj od tega sem najprej.
Odvisno od tega, za koga pišem ceve.“
Pogovarjal se je Aleš Jelenko
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Jernej, ste lektor, prevajalec, pesnik, pisatelj ... in še bi lahko naštevali. Kje se počutite najbolj domače in zakaj?
Mislim, da se naštevanje tu vendarle počasi ustavi, kritik ne pišem več; seveda počnem v življenju še
kaj drugega kot to, ampak to so že bolj hobiji.
Težko rečem, kaj od tega sem najprej. Odvisno od tega, za koga pišem ceve. Živim sicer predvsem
od prevajanja in lektoriranja, in tako mi je najlaže brez zadržkov reči, da sem prevajalec ali da sem
lektor. Ampak od tega dvojega po duši bolj prevajalec. Z identiteto lektorja kot skrbnika za čistost in
pravilnost jezika se ne morem poistovetiti, kot lektor se čutim vedno (ali skoraj vedno) dolžnega zgolj
poskrbeti, da je končni izdelek čim bolj skladen z avtorjevimi željami, in se trudim pravila uveljavljati
le toliko, kolikor avtor sam hoče, da je tekst skladen s pravili. Se pravi, da sem, kar se tiče jezika, bolj
na strani deskriptivistov kot preskriptivistov, čeprav moram priznati, da obstaja nekaj besed, ki jih
precej striktno izganjam, besed ali sintagem, za katere sem si nekako pustil vbiti v glavo, da so neposrečene (v večini primerov zato, ker so hrvatizmi), in glede katerih si moram aktivno prizadevati
za večjo toleranco, saj so že davno v vsesplošni rabi in ni fundamentalno z njimi nič narobe. Skratka,
lektoriranje je nekaj, kar počnem, ne nekaj, kar sem; prevajanje je v tem smislu v meni nekako globlje
ugnezdeno.
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Poezijo sicer pišem stalno, prozo pa šele zadnjih nekaj let, pa še vedno bolj sporadično. Če se vsak
dan (ali vsak teden) usedem k pisanju, se večinoma usedem k pisanju pesmi, takšne in drugačne
proze pa so bolj kampanjski projekti. Torej je moj modus vivendi, če izbiram med tem dvojim, predvsem poezija. Mi je pa vedno nekoliko nerodno, ko moram v kaki kratki biografiji napisati, da sem
»pesnik« ali »pisatelj«; da bi ti dve besedi uporabljal zase, bi se mi zdelo pretenciozno, in prav težko
si predstavljam, da bi se to kdaj spremenilo. Ampak hecno: nobenih težav pa nimam z njunim apliciranjem na druge, ki jim mirno pravim »pesniki« ali »pisatelji«, četudi imam morda občutek, da so
slabši pesniki ali pisatelji od mene.
Leta 2017 ste prejeli nagrado Radojke Vrančič za mladega prevajalca. Kateri tekst je bil najzahtevnejši za prevajanje in kako dolgo ste ga prevajali?
Nagrado sem dobil za prevode Srce parajočega dela neizmerne globine Dava Eggersa, kratkoprozne zbirke Samuel Johnson je ogorčen Lydie Davis in pesniške knjige Skritost ameriške pesnice C. D.
Wright. Med temi je bila najtrši oreh nedvomno Lydia Davis – v zgodbah je ogromno besednih iger,
pogosto so samonanašalne, ob tem pa prav tako pogosto tudi zelo kratke, kar prevajanje še oteži.
Pri daljših besedilih je mogoče namreč v večini primerov kako neprevedljivo ali težko prevedljivo besedno igro izpustiti in jo kompenzirati s kakšno dodatno na kakem drugem mestu oziroma podobno
nadoknaditi kak drugačen manko v prevodu, tu pa je vse tako kratko in strnjeno, da je to nemogoče.
Tudi drugi dve knjigi sicer nista bili enostavni za prevajanje; v poeziji tako ali tako skoraj praviloma
prihaja do dvoumnosti in izvorno večpomenskih mest, kjer vseh pomenov v prevodu ni mogoče
ohraniti … Tu sem imel srečo, da sem lahko komuniciral z avtorico; to mi je sicer ponavadi neprijetno
oziroma odveč, in včasih se temu izognem, četudi je avtor še živ in dostopen. Občutek imam, da je
tudi avtorjem to zoprno. Ampak Wrightova je bila zelo prijetna in mi je pri nekaj mestih precej pomagala. Ko je prišla na Dneve poezije in vina, sem jo tudi osebno spoznal, kar je prav tako nekaj, čemur
se ponavadi izogibam.
Pri Eggersu pa mi je bilo dokaj težko nekako ujeti »ton« pripovedovanja, neko specifično duhovitost
in hkrati privzdignjenost jezika, katere kombinacije v slovenščini ni bilo tako lahko reproducirati.
Za nobenega od teh prevodov ne vem več, kako dolgo sem ga delal. Najdlje gotovo Eggersa, ker je
daleč najdaljši.
S prvencem Tatar (LUD Literatura, 2016) ste suvereno stopili na pesniško sceno. Zbirka je dobila
precej dobre kritike; bila je tudi nominirana za najboljši prvenec in Jenkovo nagrado. Koliko vam
je pomemben odziv na vaše delo? In jasno – kdo je pomembnejši: bralci ali stroka (kritiki, literarni
teoretiki ...)?
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Odziv mi je pomemben oziroma mi je bil zelo pomemben vsaj na začetku; trenutno na prvo kritiko
Behemota še čakam, tako da ne vem, kako se bom ob njej počutil zdaj, nekaj let pozneje. Kar se tiče
Tatarja, sem bil pozitivnih odzivov zelo vesel – takrat sem bil glede svojega pisanja še zelo nesamozavesten … oziroma, mislil sem si že, da je v redu, a sem se hkrati počutil povsem nesposobnega
objektivnega presojanja lastnega dela. Kot se v precejšnji meri sicer počutim še zdaj, ampak zdaj
imam tu vendarle že neko zgodovino dobrih odzivov, zaradi katere se počutim nekoliko bolj pomirjenega s svojim pisanjem.
Bralcev pa je tako ali tako več vrst. Lahko rečem, da mi je popolnoma vseeno, kaj o moji knjigi menijo
navdušeni bralci slabe literature, po drugi strani pa vseeno obstajajo (tudi nestrokovni) bralci, katerih
mnenje mi veliko pomeni. Ker bi bilo lahko tudi strokovno mnenje. Se pravi, očitno mi je pomembnejša stroka. Imperativ bralcem prijaznega pisanja mi ni blizu.
Če se bo kdaj z menoj ukvarjal kak literarni teoretik, bom odprl steklenico šampanjca. Saj vemo, kako
se krči že prostor za literarno kritiko – koliko bolj se šele za daljšo, bolj akademsko refleksijo …
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Sam menim, da se še posebej dobro počutite na proznem področju. Lahko da se motim, a oba
romana – Mamuti (LUD Literatura, 2018) in Behemot (Beletrina, 2019) – sta izvrstna. Ste se našli
(tudi) tukaj? Mamuti so vendarle prejeli nagrado Kritiško sito, Behemot, ki je pred kratkim izšel, pa
bo zagotovo v igri za kakšno nagrado. Kaj vam nagrade pravzaprav pomenijo?
Kar se tiče nagrad, lahko najbrž odgovorim podobno kot zgoraj glede odzivov nasploh. Kritiško sito
mi pomeni precej, ker gre za nagrado, ki jo podeljuje celotna stroka in ki tako lahko pretendira po
nekoliko večji objektivnosti kot nagrade, ki jih podeljujejo manjše žirije. Po drugi strani pa gre tudi pri
kritiškem situ za določene specifike, morda (zame) srečne okoliščine: tudi tu vendarle glasuje tako
malo kritikov, da lahko posamezen glas ogromno spremeni – in tako bi morda nagrado, če bi prišla
v drugi krog nekoliko drugačna selekcija (kar bi se zelo lahko zgodilo, saj smo se v drugi krog uvrstili
tisti štirje, ki smo dobili tri glasove v prvem), dobil kdo drug. Se pravi, tudi kritiško sito moram jemati
kritično, toliko bolj pa druge nagrade, kjer lahko pridejo osebne preference žirantov še toliko bolj do
izraza. So pa vse literarne nagrade po svoji naravi nekoliko konservativne, podeljujejo se delom, ki
zadovoljijo neki krog bralcev – resda strokovnih, a vseeno. Verjetno se tu zelo posebne knjige, takšne
ali drugačne, zaradi svoje specifičnosti pokrajšajo, črtajo, izpadejo. Kar pomeni, da Mamuti očitno
niso tako zelo posebna in napredna knjiga, kot bi si rad mislil. Ne pomeni pa vse to, da ne bi bil še
kake nagrade vseeno vesel, pa ne govorim samo o denarju.
Našel sem očitno se, nisem pa prepričan, da bom ostal najden. Kot sem rekel, pesmi pišem veliko
bolj kontinuirano, brez daljših premorov, glede proze pa se mi zdi čisto mogoče, da ne bi v življenju
več objavil ničesar.
Romana in pesniška zbirka (ne)posredno odpirajo nekatera družbeno relevantna vprašanja. Dotikate se različnih problematik – od kapitalizma, izkoriščanja delavcev, migrantov, prostitucije ...
Je to za pisca pomembno? Da torej v svoj tekst vpeljuje aktualne tematike, ki nas vsakodnevno
zaznamujejo? In zakaj?
Ne vem, najbrž ni življenjskega pomena. Meni ni. Trenutno pišem neko precej solipsistično prozo, za
katero se mi zdi, da ne odpira nobenega družbenega vprašanja, čeprav bi se po drugi strani verjetno
kaj našlo; v smislu, zgodba se dogaja v neki nejasno distopični sedanjosti ali prihodnosti ali alternativni realnosti, ampak ne preveč alternativni, v njej nastopa en sam lik, ki sicer tu in tam elektronsko
komunicira še z drugim likom – in tako bi se lahko reklo, če bi se hotelo, da zgodba odpira vprašanja
družbene izoliranosti in odtujenosti v današnjem svetu, pa morda še vprašanja uporabe/zlorabe
tehnologije (ne bom na dolgo in široko o zgodbi; nekaj tehnologije se pač uporablja) itd.
S tem nočem reči, da je pripisovanje odpiranja družbeno relevantnih tem Tatarju, Mamutom in
Behemotu zmotno ali posiljeno.
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Ne zdi se mi, da bi mi bilo to kadarkoli doslej kakršnokoli vodilo, da bi me torej usmerjalo med pisanjem in da bi si za družbeno kritičnost aktivno prizadeval. Sem pa seveda človek, ki ne živi povsem
izolirano od sveta, in se torej problemov zavedam in o njih občasno razmišljam, in ker mi je prozno
pisanje zanimivo, kolikor v njem o nečem premišljujem – oziroma je to morda tisto, kar me nekako
žene, da začeto sploh dokončam –, ni najbrž nič čudnega, če to pride v tekste. Se pa, kot rečeno, za
to nič ne trudim, še toliko manj pa temu podrejam karkoli drugega. Vsaj zdi se mi tako. V vsakem
primeru pišem brez načrta in precej hitro in nekako avtomatično, po hipnem navdihu in ne da bi
spočetka vedel, kam grem.
Kar se tiče drugih avtorjev, se mi družbena relevantnost seveda ne zdi pogoj za dobro literarno delo.
Mislim, ne bom zdaj našteval, ampak gotovo je precej romanopiscev in romanov, kaj šele pesnikov in
pesniških zbirk, ki se z družbeno relevantnimi temami ne ukvarjajo, pa so vseeno vrhunski. Literatura
lahko stoji tudi na čem drugem.
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Glede na to, da ste hkrati prevajalec in pisec, se pravi, da imate stik tako s tujino kot z domačim
okoljem, me zanima kakšen občutek imate o slovenski literarni sceni – je kvalitetna? Kaj ji manjka?
Kaj lahko izpostavite kot dobro in kaj kot slabo? Prednosti/slabosti?
O konkretnih avtorjih in delih raje ne bi, ker je moje branje slovenske literature žal omejeno predvsem na dela, ki jih lektoriram, pa bi se mi zdelo nehigienično in nekorektno, če bi jih zdaj sodil.
Ampak vseeno, moj splošni občutek je, da je slovenska scena kvalitetna približno toliko, kot se od
dvomilijonske scene lahko pričakuje, oziroma kvečjemu malo bolj kot manj. Se pravi, je najbrž slabša
od anglofone, ampak ne dvestokrat slabša (Wikipedija pravi, da je maternih govorcev angleščine na
svetu približno 400 milijonov). Razmere za pisanje pri nas seveda niso idealne – predvsem skoraj
nikomur ne omogočajo, da bi od pisanja živel, da se mu torej ne bi bilo treba ukvarjati z ničimer drugim (pa ne, da bi to hotel zase; gotovo pa obstaja kdo, ki bi bil takšne možnosti vesel in bi mu to tudi
omogočilo boljše pisanje) –, vseeno pa bi bilo lahko mnogo slabše. Prepričan sem, da so razmere za
pisanje v svetu minus Slovenija povprečno slabše kot pri nas.
Na splošno sicer ugotavljam, da v poeziji – vsaj pri mlajših avtorjih; pri starejših, katerih poetike so se
formirale že pred časom, je drugače – trenutno prevladuje »jaz-poezija«: ne nujno ravno izpovedna,
ampak večinoma zelo osredinjena na subjekt, ki je tudi precej poistoveten z avtorjem. Jaz si v svoji
poeziji običajno prizadevam za ravno obratno, za neko depersonalizacijo; in seveda pogrešam več
avtorjev, ki bi pisali približno tako oziroma vsaj v tej smeri. Čeprav jih nekaj seveda je.
Kar se tiče proze, bi morda izpostavil samo to, da se za moj okus v slovenski prozi čisto preveč emotira (in spet, disclaimer, disclaimer: so izjeme, zelo verjetno je izjem več kot takih, o kakršnih govorim;
tu gre zgolj za to, kaj me iritira); da liki tu nenehno in strašno globoko čustvujejo in so skrajno pronicljivi bralci lastnih in tujih čustev, ogromno je tu oseb, ki »takoj vedo«, kaj misli ali čuti nekdo drug, v
času enega pogovora pa zamenjajo več emocij, kot jih sam občutim v enem mesecu. Takšno pisanje
me živcira. En krasen citat bom navedel, Ben Marcus o prozi omenjene Lydie Davis: There’s a nearly
autistic failure to acknowledge the emotional heart of the matter, and a curious lack of interest in
narrative scenes between characters. S čimer se Davis bolj ali manj strinja, le z diagnozo avtizma ne
povsem. Davis je seveda ekstrem, v več ozirih, ampak to so reči, ki me zanimajo in ki bi bil vesel, če
bi jih lahko pogosteje bral v slovenščini.
Kaj lahko od vas pričakujemo v prihodnje? Je v planu kak nov roman, prevod?
Kar se tiče prevodov, ravno končujem kratko prozo zgoraj omenjenega Bena Marcusa; precej eksperimentalna zadeva, ki se tudi precej težko prevaja; ampak me veseli, da bo to izšlo – zdi se mi, da kaže
v neke smeri, ki se jih pri nas redko lotevamo. Potem me čaka Melvillov Moby Dick, ki izide v Klasični
Beletrini, mislim, da leta 2022.
Kar se tiče poezije, naj bi naslednje leto izšla nova zbirka, ampak še ne vem, kdaj. Pišem tudi neko
prozo, o tem sem že govoril, ampak še ne vem, ali jo bom dokončal, in če jo bom, ali jo bom hotel
objaviti, in če jo bom hotel, ali jo bo hotel kdo izdati. Ni torej ravno plan.
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Danes smo priča zanimivemu fenomenu, ki se odvija med mladimi arhitekti. Po letu 2012 se na mednarodnem prizorišču pojavijo organizatorji arhitekturnih natečajev, ki začnejo pripravljati arhitekturne izzive, prilagojene mladim arhitektom in oblikovalcem, s ciljem vzpodbujanja njihove ustvarjalnosti in povečanja njihove prepoznavnosti v okoljih, v katerih delujejo. Omenjene delovne priložnosti so
bile pri ciljni skupini takoj dobro sprejete, kar se manifestira skozi množičen angažma na razpisanih
temah. Njihova zagnanost ne pojenja in število entuziastov vztrajno raste. Danes je tako vključenih
v najrazličnejša arhitekturna tekmovanja več tisoč mladih arhitektov in oblikovalcev z vsega sveta.
Vzroke za izjemno priljubljenost tovrstnega udejstvovanja lahko pripišemo dvema dejavnikoma. Prvi
je velika gospodarska kriza, ki je še posebej prizadela mlade arhitekte, in kulturalizacija digitalnih
tehnologij oziroma pojav digitalnih socialnih omrežij. Pomanjkanje delovnih priložnosti in možnost
globalnega povezovanja in izmenjave idej je botrovalo temu, da so se mladi pričeli samoorganizirati.
Pri tem niso ostali osamljeni. Mladim nadobudnim arhitektov so najprej priskočile na pomoč kar njihove matične arhitekturne šole. Kasneje pa so jih podprle tudi številne organizacije, ki delujejo v
polju javnega interesa, mediji, ki so v času krize iskali nove zgodbe o uspehu, in številna ugledna,
mednarodno priznana podjetja, ki razumejo soodvisnost med inovacijami in gospodarsko rastjo.
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V središču kreativnega ekosistema so naslednji organizatorji natečajev: Young Architects Competitions, Bee Breeders, Archstorming, Archsharing in Archasm. Skupaj pokrivajo širok spekter družbeno
aktualnih tem, na katere je mogoče odgovoriti tudi z arhitekturo. Naloge kontinuirano razpisujejo,
tako da tisti, ki se na izzivih redno udejstvujejo, lahko iz projekta v projekt napredujejo in imajo tako
posledično večje možnosti za vidnejši rezultat. Možnost kontinuiranega dela omogoča posamezniku, da se povsem osredotoči na razvoj idej in se mu ni potrebno ukvarjati z iskanjem novih izzivov.
Iskanje le-teh, kot že rečeno, je stvar prej omenjenih organizatorjev. Objavljeni rezultati imajo poleg
visokih nagrad in medijskih učinkov tudi izjemno veliko didaktično vrednost. Organizatorji na posamezno temo običajno objavijo okoli 50 najboljših projektov, s čimer poskrbijo za dobro vidnost
najboljših projektov. Če pomislimo na vse dosedanje, že izvedene natečaje, je arzenal idej zares velik
in raznolik. Posameznik se lahko skozi analizo del sotekmovalcev nauči oziroma spozna, kaj je tisto,
kar danes v arhitekturi zares »šteje«. Vsak na novo razpisani natečaj pa je nova priložnost za iskanje
»bistvenega« v arhitekturi. Za splošno javnost je pomembna predvsem preglednost dosežkov mladih ustvarjalcev, za kar so poskrbeli organizatorji z dobro oblikovanimi spletnimi portali. Ker ima javnost dostop do dela mladih ustvarjalcev, lahko povsem svobodno oziroma kritično presoja njihova
prizadevanja v iskanju odgovorov na konkretna družbena vprašanja. Tako se postopoma vzpostavlja
zaupanje javnosti do dela mladih avtorjev.
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Seveda pa moramo biti ob tem proaktivni tudi ustvarjalci sami. V lokalnih okoljih, v katerih delujemo,
moramo poleg promoviranja lastnih dosežkov vlagati napore tudi v popularizacijo celotnega ustvarjalnega ekosistema. Danes tako ni več mogoče pridobiti pozornosti javnosti zgolj z dobrimi rezultati,
kajti le-ti so v poplavi informacij hitro pozabljeni. Informacijska zasičenost je pripeljala med drugim
tudi do pomanjkanja zgodb in tistim atraktivnim, vsebinsko bogatim in poučnim so ljudje vedno pripravljeni prisluhniti. Tako bomo v nadaljevanju predstavili zgodbo o natečaju Adelaide Community
Creative Hub in prizadevanjih mesta Adelaide postati mesto, ki je odprto do ustvarjalnosti.

Organizatorji natečajev za mlade arhitekte (Vir: Erik Vodenik)
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Adelaide Community Creative Hub
Omenjeni turnir v arhitekturnem komponiranju je v letu 2017 potekal pod okriljem organizacije
BEE BREEDERS Architecture Competition Organisers iz Singapurja. Lokacija natečaja je bila v mestu
Adelaide v Avstraliji. Na zastavljeni kreativni izziv se je odzvalo več kot 200 ekip mladih arhitektov
s celega sveta. Nagradni sklad je znašal 6000 ameriških dolarjev. Avtorje najboljših projektov je
Australian Institute of Architects povabil k pogovorom o morebitnem sodelovanju. Vsi nagrajeni
projekti, vključno s finalisti, so dostopni na spletni strani organizatorja.
Mesto Adelaide se promovira kot mesto kreativnosti, s čimer želi pritegniti pozornost mladih ustvarjalnih ljudi iz vseh predelov Avstralije. Da bi bili pri tem uspešni, so se odločili zgraditi hišo kreativnih
industrij. To je večnamenski objekt, v katerem se prepletajo številne funkcije, ki so potrebne za nastanek zagonskih podjetij. V njem se morajo nahajati prostori za delo, sprostitev, zabavo, prirejanje
kulturnih dogodkov, poslovnih srečanj, konferenc, razstav in promocij novih produktov. Novi objekt
naj bi se nahajal ob historični stavbi centralne pošte v samem središču mesta. Mesto je podprlo
natečaj in prispevalo lokacijo objekta. Sam objekt pa naj bi po nekaterih napovedih zgradil zasebni
investitor. Investicija naj bi se pokrila z najemnino in uporabnino, ki bi jo plačevali najemniki prostorov in drugi uporabniki. Nekaj sredstev za gradnjo objekta naj bi z donacijami zbrali tudi meščani
sami, saj gre za objekt javnega pomena. Poslovni model je v svojem bistvu zelo preprost, razvojno
naravnan in nekoliko nepredvidljiv, ker vključuje kulptimistični moment. Omenjeni poslovni vidik
predstavlja enega izmed ključnih izhodišč, ki so ga morali mladi kreativni arhitekti pri snovanju objekta tudi upoštevati. Naloga strokovne žirije je bila med prispelimi predlogi izbrati najprimernejšo
rešitev. Za najboljši projekt je obveljal tisti, ki je imel največji potencial za privabljanje potencialnih
uporabnikov. Naloga ni bila ravno preprosta, saj gre v ozadju za veliko investicijo in objekt, ki je po
svoji tipologiji povsem nov in nihče natančno ne ve, kako ga zasnovati, da bo učinkovito služil svojemu namenu. Mladi arhitekti so morali biti pri svojem delu nadvse senzibilni, poznati so morali svojo
generacijo, kako le-ta živi, kakšne so njene želje, strasti in pričakovanja. Skratka, razumeti so morali
izzive, s katerimi se srečuje današnja generacija mladih, ambicioznih ljudi. Poleg naštetih vidikov
mora mladi kreativec posedovati še najrazličnejša tehnična znanja za izvedbo projekta. Tudi likovne
afinitete mu ne smejo biti tuje in morajo reflektirati stanje duha tistih, za katere je objekt načrtovan.
Pri tem so pogum, vztrajnost in domišljija samoumevne lastnosti kreatorja in neke vrste predpogoj
za kakršen koli uspeh. Ob vsem navedenem se tako pojavlja toliko spremenljivk, da je le redkim
uspelo sestaviti mozaik v obliki vrhunske idejne arhitekturne zasnove.
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Zmagovalni projekt, katerega avtorja sta Lucas
Monnereau in Thomas Leblond, zagotovo sodi
med slednje. Zasnovala sta steklen volumen, znotraj katerega se prepletajo etaže. Med odprtimi
površinami je veliko zelenja. Prostori so odprti
in zlahka prehajamo med različnimi dejavnostmi
oziroma skupinami ljudi. Žirija je ob tem zapisala:
»Ta projekt kaže velik potencial za vabljenje ljudi
vseh vrst, da raziščejo, gledajo ali prispevajo k
ustvarjalni produkciji. Potopljeno prvo nadstropje
in razlike v nižjih ravneh omogočajo nešteto pogledov med notranjostjo in cesto. Medtem ko žirija
še ni povsem prepričana o obliki, ki jo je zunanja
lupina in valovno oblikovana streha prikazala v
zunanji izvedbi, je bila preglednost stavbe prepričljiva in pozitivno prispevala k uličnemu življenju
mesta, odprtosti stavbe in zmožnosti delovanja
kot javnega prostora. Načrti in deli so še posebej
močni pri izražanju ekološke razporeditve programa in količin, ki se zdijo, kot da plavajo okoli
notranjega gozda. Ta fluidna organizacija ustvarja
različne zanimive, dinamične prostore.«
Zmagovalni projekt in preostali finalisti so objavljeni na spletni strani organizatorja, tako da si
jih vsakdo lahko ogleda in si tako ustvari svoje
mnenje.
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Celotna zgodba omenjenega natečaja se ni zaključila zgolj z objavo rezultatov strokovne žirije, sestavljene iz mednarodno priznanih in uveljavljenih arhitektov, ampak s kulturnim dogodkom, kjer so
podelili nagrade najuspešnejšim ustvarjalcem. Dogodek je bil organiziran v mestu Adelaide, torej na
lokaciji kreativnega izziva. Po objavljenih fotografijah sodeč je dogodek potekal v zelo »sproščenem
vzdušju« in v izredno sodobno opremljenem prostoru za družabne dogodke. Skratka, »sproščeno«,
kot pritiče mladim. Organizator je poskrbel tudi za projekcijo vseh projektov, ki so se uvrstili med
finaliste na eni izmed poslovnih zgradb v neposredni bližini lokacije novega objekta, namenjenega
mladinski ustvarjalnosti oziroma inkubatorju zagonskih podjetij.
Slikovni material
Slike na straneh 36-37, 38, 39: Zaključni dogodek natečaja Adelaide Creative Community Hub.
Slika na strani 42: Zmagovalni projekt natečaja Adelaide Creative Community Hub.
Sliki na strani 44, 45: Hiša kreativnih industrij za natečaj Adelaide Creative Community Hub,
avtor: Erik Vodenik
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V romanu spremljamo mladega Jožefa, ki je bil vpoklican v madžarsko vojsko. Nekje v Galiciji se je
na fronti boril z Rdečo armado. Ta je mlela in proti koncu vojne, ko je madžarska vojska razpadala, je
Jožef po enem od ognjenih peklov kot eden redkih ostal živ. V bombnem jašku se mu je kot strela z
jasnega pridružil Rus, dezerter Rdeče armade. Skupaj sta se reševala z begom in le spretnost Rusa je
obema omogočila, da sta se srečno rešila na Jožefovo domačijo.
Ves čas pa ju je spremljal še krvavi zaklad, vreča diamantov in zlata, kar je Bog ve kje naropal Rus. Po
vrnitvi domov Jožef ni imel miru, kajti težave so mu najprej povzročali Madžari, potem pa še Rusi,
in seveda njegov ruski rešitelj sam. Jožef je hitro ugotovil, da je preživetje njega samega in njegove
družine odvisno predvsem od tega, ali bo sodeloval z novo oblastjo, ki so jo tudi v njegovi vasi hitro
postavili Rusi. Ko je že kazalo, da mu bo uspelo, je bil zanj usoden zaklad.
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»Moj Pubi! Prepoznal me je. Torej je še nekdo pri hiši!« je pomislil in se ozrl naokrog, nato pa pogledal še k hišnim stopnicam. Kuža se je stisnil obenj in ko ga je Jožef pobožal, je zadovoljno odmahal
nazaj na svoje ležišče. Ker potem več ni zaznal, da bi se še kje kaj premikalo, je stopil okrog hiše in se
ustavil ob oknu male iže in prislonil obraz k steklu. Na postelji se je blazina premaknila in zagledal je
njemu tako ljub obraz:
»Moja žena!« mu je vztrepetalo srce. Kot da bi slutila prisotnost nekoga, se je najprej obrnila, potem
pa odprla oči in z grozo vzkliknila:
»Ata!«
Jožef je takoj spoznal, kako jo je prestrašil, zato je začel skozi okno pomirjevalno mahati z rokama
in kazati s prstom na sebe. Tedaj so se vrata v malo ižo odprla. Jožef je počepnil pod okno in začel
prisluškovati pritajenim glasovom, ki so prihajali od znotraj. Kmalu je ugotovil, da je v sobi oče, zato
je sklenil počakati. Instinkt previdnosti ni bil zaman, kajti vrata v sobo so se znova odprla in zaslišal
se je odrezav glas:
»Mi, úram?1«
»Lánya néhány nyom. Most már minden rendben.2«
Očetove pomirjevalne besede so bile očitno dovolj, da se je Madžar, kot je ugotavljal Jožef, umaknil iz
sobe in za seboj zaprl vrata. Ker se v notranjosti znova ni več nič premikalo, čeprav je napetost vladala očitno tudi tam, se je Jožef znova pokazal ob oknu, tako da mu je luna osvetljevala obraz, ter še
enkrat pomahal z rokama. Domača sta ga sedaj prepoznala in Mariška je že hotela vzklikniti, a ji je
oče z dlanjo hitro pokril obraz. Strahoma je stopila k oknu in ga previdno odprla. Trepetajoče roke so
se hrepeneče dotaknile in po licih so začele teči solze. Nagnila se je k možu in njeno gladko lice se je
dotaknilo umazanega in krastavega obraza. Tudi oče se je približal in sina nerodno pogladil po temenu
kot otroka, nato pa neslišno odšel iz sobe. Vrata v sobo so se kmalu za tem ponovno odprla in skozi
okno so ga objele trepetajoče materine roke.
Srečanje domačih je vse navdalo z nepopisno radostjo. Jožef je vso situacijo hitro razložil in mati je
zaprla okno. Pritajil se je, kajti moral je počakati na družinski posvet. Čez nekaj časa se je okno ponovno odprlo in oče mu je razložil, da se naj skrije za hlev in tam počaka. Za hlevom se mu je kmalu
pridružil še Rus in ni bilo treba dolgo čakati, da je prišel tudi oče. Potihoma so se vsi trije podali po
lestvi na senik in v seno izkopali globoko luknjo. Oče je prinesel tudi nekaj hrane in kmalu sta se z
Rusom skrila v seno.
Jutro je prineslo veliko negotovosti. Madžar, ki je bival pri njih, je bil sicer že kar domač, in skupaj z
ostalimi, ki so bili nastanjeni po hišah v tej vasi, je čez dan odhajal v sosednjo vas, kjer se je zbirala
njihova enota. Toda že najmanjša neprevidnost bi lahko Madžarom izdala njihovo skrivnost. Tudi
sosedje bi lahko, če bi kaj opazili, Madžarom naznanili ubežnika, zato so domači v nočnem posvetu
izdelali natančen urnik delovanja. Jožef ni slutil, kaj se dogaja, pa tudi predstavljal si ni, kako se bo
stvar v prihodnje nadaljevala. Nekaj časa je tuhtal, da bi z Rusom znova zbežala v gozd, toda kako naj
______
1 Kaj je, gospod?
2 Hčer je nekaj vznemirilo. Sedaj je vse v redu.
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to naznani domačim. Ker se več ni upal podati po lestvi, je sklenil počakati do naslednjega večera, in
upal, da bo stvari bolje peljal oče. To je razložil Rusu in ta je bil s tem zadovoljen.
»Če vsaj Rusa ne bi bilo,« je ob tem razmišljal, a stanja ni mogel spremeniti. Tudi Rus je očitno dojel,
kako nevaren je položaj, ko mu je Jožef razlagal, kakšna je situacija, zato sta sklenila, da bo zmeraj
eden buden in bo spremljal glasove in dogajanje na dvorišču.
Jutro se je že prevešalo proti poldnevu, ko je Jožef zaslišal očeta, ki je prihajal na senik. Ko je zagledal
sina, je planil v jok, a kmalu se je nekako obvladal. Rus, ki se je tudi priplazil iz luknje, je takoj segel
po hrani. Za silo sta se malo očedila še z mokro krpo, tedaj pa je oče dejal sinu:
»Preobleci se v mojo obleko in pojdi k Mariški in otroku. Madžara danes dolgo ne bo. A kljub temu
se predolgo ne mudi. Jaz te bom tukaj počakal.«
Srečanje v mali sobi je bilo ganljivo. Mlado družinico je navdajalo nepopisno veselje in turobne misli
so ostale nekje v ozadju. Tudi mati ni mogla vzdržati, in čeprav je bolj ali manj stala na hišnem pragu
na straži, je za hip tu in tam vseeno pokukala v sobo. Jožef se je preoblekel, najedel in očedil. Srečanje je minilo, kot bi trenil. Ko si je čez svoja čista oblačila znova nadel očetova, se je vrnil v skrivališče.
Nekaj dni je teklo vse po izdelanem načrtu. Jožefa je kljub temu vse bolj skrbelo, kaj bo prinesel vsak
naslednji dan. Rus mu je bil vse bolj v napoto in vse bolj je v njem zorela misel, da bi se ga moral nekako znebiti. Delal je načrt za načrtom in kljub tuhtanju in premetavanju raznih scenarijev je vse po vrsti
moral zavreči, kajti kakorkoli bi zbezal Rusa na svetlo in ga nekako naznanil Madžarom, zmeraj bi to
potegnilo za seboj nepredvidljive težave tudi za njega samega in vso njegovo družino.
»Kakor da bi bila eden na drugega prisesana,« mu je tolklo nekje v ozadju, ko je ždel v luknji poleg
Rusa. »Ostal sem živ, in doma sem, toda kljub vsemu to ni nobeno življenje.«
»In zaklad!« mu je naenkrat udarilo kot z neba.
Res! Na njega je že povsem pozabil!
»Še dodatna težava; če ga Rus še kje ima. Res! Kje je ta prekleti zaklad,« mu je v glavi še močneje
udarjalo. »Gotovo ga drži pri sebi. Nahrbtnik … vem, da ga ima. Najbrž je tudi zaklad še v njem,« je
bil prepričan, kajti že je kar dobro poznal Rusovo aziatsko naravo.
»Muc! Muc!« se je tedaj oglasil oče z lestve. Dogovorjeno znamenje je pomenilo, da je zrak čist, zato
se je zvlekel iz sena in se po štirih priplazil do lestve, kjer je skozi klina gledala očetova podoba.
»Kako je ostarel. Kosmat in star je! Lica so mu čisto upadla. Bolje, da bi ostal tam. Kot Kari! Že so
me preboleli, a s svojo vrnitvijo sem znova vse postavil na glavo. Vso družino sem spravil v skrajno
nevarnost. In otroka! Ki bi bil sicer na varnem,« si je v mislih risal očitek za očitkom, ko je tako nekaj
hipov opazoval očeta.
»Jožef, mi gremo k botri na koline. Zdaj bosta do večera sama doma. Bodita previdna,« je sporočil
oče in se brez nadaljnjih pojasnil počasi spustil po lestvi navzdol.
»Što skazál otec?3« je takoj vprašal Rus.
»Midva zdaj sama doma. Danes,« se je trudil odgovoriti Jožef. Slutil je, da ima Rus nekaj za bregom.
Medtem se je Rus, ki je dotlej kukal iz luknje, zravnal pod ostrešje in hladno zapovedal:
______
3 Kaj je rekel oče?
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»Mi budem prjatat zoloto. Pošli!4«
»Da! Zaklad! Že zopet sem pozabil na to. Toda kam ga namerava skriti,« mu je begalo neurejene misli
in hkrati v njem budilo nove strahove. A čutil je, da se je njegov odnos do Rusa v teh nekaj dneh,
odkar sta ždela v senu nad hlevom, korenito spremenil. Na domačem terenu se je počutil predvsem
veliko bolj samozavestnega, saj je bila ob njem vsa družina. Zavedal se je, da bi Rus, če bi hotel kakorkoli ogroziti njegovo življenje, s tem ogrozil tudi samega sebe. Hkrati je dobro vedel, da sta prisiljena sodelovati in iskati najboljše rešitve. Te kombinacije so se mu zdele logične, zato se je najprej z
Rusovim predlogom strinjal, a ker mu glede zaklada kljub temu ni bilo vse jasno, je vprašal:
»Kam bova skrila zoloto?«
Upal je, da bo Rus s svojim odgovorom nakazal, kaj namerava storiti v prihodnje, a ker ta ni odgovoril,
je znova vprašal:
»Zakaj skriti zoloto? Tam njet horošo?5« je še dodal in pokazal proti luknji v senu.
»Ti ili ja možem umeret, no zoloto ostanetsja. Daj,6« je sedaj na videz brezbrižno odgovoril Rus in se
znova zavlekel v luknjo. Iz nje je kmalu privlekel nahrbtnik in pokazal Jožefu, naj mu sledi. Po lestvi
sta se spustila v skedenj in Rus je začel skozi luknje v deskah opazovati dvorišče. Čez čas je zašepetal:
»Nikto. Mi možem idti. Ja poidu pervim. Prinesite lopatu i topor.7«
Rus je previdno odrinil vratca na skednju in v dolgih korakih preskočil kratek presledek med skednjem in
hišo. Jožef ga je opazoval skozi špranjo in presenečen ugotovil, da je Rus načrt za njuno sedanje početje
že prej skrbno pripravil, kajti kot da bi bil doma, je segel na polico nad vhodnimi vrati, od tam vzel ključ
in odklenil. S praga je pokazal proti skednju, in šele sedaj se je Jožef spomnil, da mu je Rus naročil prinesti neko orodje. Ker je razumel le besedo lopata, je iz kleti po lastni odločitvi vzel še sekiro in motiko
ter prav tako hitro pretekel dvorišče ter vstopil v hišo. Rus se je tiho zasmejal in od vsega orodja vzel
le sekiro. Vhodna vrata sta zaklenila od znotraj in Rus se je napotil v kuhinjo. Ko je ob peč položil
nahrbtnik, se je iz njega zaslišal žvenket kovine.
»Zaklad! Rus ga hoče skriti nekje v kuhinji,« je postalo jasno Jožefu.
»Zahvatit krovat,8« je naročil Rus in z ene strani prijel za posteljo, ki je stala v kotu ob steni. Prestavila
sta jo na sredo kuhinje in Rus je s sekiro spretno dvignil najprej eno podno desko, in potem še drugo.
»Tu hoče torej skriti zaklad! Lisjak,« je v mislih ugotavljal Jožef. »Toda zakaj ga skriva?«
Poskušal je predvideti, kaj namerava storiti Rus po tem, ko bosta zlato skrila, a ga je ta znova prekinil:
»Polučit lopatu!9«
______
4 Skrila bova zlato. Greva!
5 Zakaj skrivati zlato? Ni dobro, kjer je?
6 Ti ali jaz lahko umreva, zlato bo pa ostalo.
7 Nikogar. Lahko greva. Jaz grem prvi. Ti prinesi lopato in sekiro.
8 Primi za posteljo.
9 Daj lopato!
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Rus je v tla izkopal luknjo in izpod suknjiča potegnil brisačo, ki jima jo je prinesel oče v skrivališče
ter jo skrbno razprostrl po izkopani jami. Na njo je potem kos za kosom, kot da bi dragocenosti štel,
skrbno zlagal motno svetlikajoče se zlate in srebrne predmete, v katere so ponekod bili vgrajeni ostro bleščeči se kamni. Jožefu se je zazdelo, da v zlati in srebrni bleščavi vidi kri. V mravljincih, ki so
mu preleteli telo kot drobno valovanje neznanih sil, je začutil nedorečen strah. Groteskna predstava
neznanih duhov ga je povsem spravila iz ravnotežja in zdelo se mu je, da mu bo postalo slabo.
»Nad tem bosta morala odslej spati oče in mati,« je pomislil.
Njegove misli je znova prekinil Rus. Z brisačo je sedaj zaklad pokril in nanj vrgel nekaj izkopane zemlje, nato pa naročil:
»Eto tolko mi znaem. Ni tvoja žena ili otec ili mat net. Nikto! V protivnom slučae,10« je sedaj Rus malo
postal in od nekod kot rokohitrec potegnil dolgo bodalo, in kovina se je v dnevni svetlobi kuhinjskega
okna grozeče zabliskala. Ko se mu je zazdelo, da je bil za že tako zelo prestrašenega Jožefa dovolj
prepričljiv, je nož hitro pospravil in pokazal pod posteljo, kjer sta skrila zlato.
»Zoloti ti dolžen ostavit v pokoe. Eto moje. Ne zabivaj etovo!11«
Po opravljenem delu sta se znova zavlekla v skrivališče. Jožef je slutil, da se bo po današnjem dejanju
nekaj kmalu spremenilo. Hotel je ugibati, a ni uspel najti nobene pametne razlage. Njun brezizhoden
položaj ga je zmeraj bolj razjedal, zato je postajal že kar nestrpen, čeprav se je dobro zavedal, da
zaradi neposredne nevarnosti, ki jo pooseblja Rus, s katerim je bil prisiljen deliti skupno bivališče in
neznano prihodnost, ne sme narediti nobene prehitre in nespametne poteze. Kljub temu je čez čas
vprašal Rusa:
»Kaj bova sedaj? Što zdjes rabotit?«
»Ničevo! Ti smotriš, ja spal. Esli tko prihodit, skaži mne.12«
Jožef je bil vajen takih nedoločnih razlag, zato je vedel, da ga bo zastonj še karkoli vprašal. Zvlekel se
je iz luknje in sedel na kup sena. Prisluškoval je oddaljenim glasovom, ki so prihajali iz vasi, a kmalu
jih je preglasilo Rusovo smrčanje.
»Kaj bo z menoj? Bom sploh še kdaj mogel svobodno stopiti iz tega skrivališča in se sprehoditi po
vasi? Se bo sploh kaj v prihodnje spremenilo? Imam družino, in je hkrati nimam! Me bodo dobili in
me ustrelili? In še ta Rus! Oh, če bi se ga mogel kakorkoli znebiti,« si je srčno zaželel. Njegove šepetajoče ustnice so se premikale zmeraj bolj počasi, kajti tudi njega se je že loteval dremež. Nekajkrat mu
je glava klonila in misli so mu postajale vse bolj neurejene.
»Čudna so pota človeška,« je šepetal zmeraj tiše, ko so se mu vrstile slike preteklih dogodkov. Glava
mu je bila zmeraj bolj težka in tudi njega je kmalu premagal spanec.
______
10 Za to veva samo midva. Ne tvoja žena, ne oče in ne mati. Nhče! Sicer.
11 Zlato pusti pri miru. Moje je. Ne pozabi tega!
12 Nič! Ti boš pazil, jaz pa spal. Če bi kdo prišel, mi povej.
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Dogajanje romana Let v svobodo je postavljeno na Madžarsko, v svinčene socialistične čase, v ospredju romana pa je želja po pobegu iz takšnega sveta, ki je predvsem želja po osebni svobodi. Dogajanje
se dotika tudi usode družine iz našega območja, točneje Lakoša, ki je bila po drugi svetovni vojni
prisiljena zapustiti domače kraje, predvsem njene druge generacije, ki je bila že rojena v Budimpešti.
Pobegniti je težka, če ne sploh nemogoča naloga. Pa tudi: lahko sploh kdaj zares pobegnemo? Smo
lahko sploh kdaj zares svobodni? Kajti četudi nam uspe pobegniti, to usodno prizadene tiste, ki ostanejo za nami in na katerih se ponavadi razdivja bes oblasti, ki smo jo s pobegom na neki način
premagali. In krivda kot cena svobode zna včasih biti prav neznosna.
Obstaja pa tudi drugačna, tragična svoboda, v katero se lahko umaknemo pred nasiljem oblasti (o
kateri prav tako govori ta knjiga), to pa je notranja osamitev kot iskanje skrivališča pred svetom, ali
celo umika pred svetom in življenjem samim, kar je botrovalo številnim tragičnim usodam senzibilnih
posameznikov, ki niso prenesli (ali prenesle) teže zaprtega, brezizhodnega sveta.
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Študentova pripoved
Mejo sem prečkal pri mestu Lendava. Ugotovil sem, da imajo madžarski vojaki posebno taktiko. Dva
gresta naprej in ko misliš, da sta že dovolj daleč, se odpraviš do meje, do preoranega petmetrskega
pasu. Nato pa se od nikoder pred tebe postavi tretji vojak, in to z naperjeno puško.
Skoraj dva dni sem tik ob meji opazoval gibanje vojakov in ko sem bil prepričan, da se jim lahko
izognem, sem se odločil za prebeg. Rekel sem si, da bom mejni pas pretekel s kar največjo hitrostjo.
Nič nisem vedel o minah, predstavljal sem si le, da se bom, če bom dovolj hiter, po vsej verjetnosti
izognil tudi eksploziji. Ko bo torej mina eksplodirala, bom že kakšne tri metre dalje. Hvala bogu, da
mi tega ni bilo treba preveriti. Eksplozije ni bilo. Počakal sem, da sta šla mimo prva vojaka. Čez kakšne
tri minute je prišel še tretji, ki si je nekaj prepeval, avtomatsko puško pa je držal v pripravljenosti.
Bil je mojih let in le predstavljam si lahko, kakšna bi bila njegova odločitev, če bi me zagledal med
tekom. Bi streljal, bi pogledal stran? Kaj so jim obljubili, če koga ujamejo, in kaj se zgodi, če koga
ubijejo? So nagrajeni za ubijanje? O tem sem razmišljal, ko sem tekel. Bila me je ena sama groza.
Skozi gozd sem se prebijal do mesta. Ob vsakem šumu, vsaki zlomljeni vejici so se mi lasje postavili
pokonci. Za vsakim drevesom sem videl jugoslovanskega vojaka z naperjeno puško. Naj hodim ali
pa je bolje, če tečem? Noč je bila jasna, luna se je prebijala skozi veje, tako da mi je pomagala pri
iskanju poti iz gozda. Ne vem, koliko časa je minilo, ko sem zagledal prve hiše, pravzaprav zidanice.
Vojakov na srečo nisem srečal.
Kaj storiti sedaj? Kako dalje? Kam naj grem? Skozi vinograd sem šel po hribu navzgor in prišel do kolovozne poti, do križišča, pri katerem je bil na levi strani križ. Na izbiro sem imel tri smeri, levo, desno
in naravnost. Spomnil sem se, kaj se dogaja v pravljicah in pripovedkah. Kako se odločajo? Kaj če se
katera od poti obrne nazaj, na Madžarsko? Za trenutek sem se usedel in naslonil na križ. Premisli,
sem si rekel, poskusi razmišljati pametno in racionalno. Vstal sem in pogledal proti gozdu. Posvetilo
se mi je. Samo naravnost in nikamor drugam. Le ta cesta vodi stran od gozda. Kocka je padla. Krenil
sem po poti, za katero sem predvideval, da vodi v mesto. Res vodi? Že čez sto metrov se je ponovilo
isto. Tri poti. Saj ne more biti res, spet tri ceste. Na tem križišču sem se odločil. Kjer koli bodo tri poti,
bom šel naravnost. Pot je vodila navzdol v dolino in se dokaj hitro dvignila. Tu in tam je pri redkih
hišah zalajal kakšen pes, vendar je hitro utihnil. Naenkrat sem obstal, pa saj ne moreš verjeti, že
spet križišče. Ena cesta je vodila navzgor mimo sadovnjaka in se desno obrnila navzdol. Dejal sem si,
da je to prava rešitev. Navzdol. Toda ko sem krenil navzdol, se je nenadoma na levi strani prikazala
še ena cesta, ki se je rahlo dvigovala. Videl sem, da je kratka in da vrh ni daleč. Če grem po tej poti,
se bom verjetno kmalu spustil. Upam, da v mesto. Recimo, da je to prava odločitev, da bom šel kar
naravnost. Na vrhu sem prečkal še eno cesto in videl, da se bom moral spustiti v dolino. Na levi strani so bile vinske kleti, na desni pa vinogradi. Čez nekaj časa se je cesta razcepila na levo in desno.
Moja teorija je padla v vodo. Šel sem po desni cesti in se razgledoval. Bilo je nekaj hiš, vendar sem se
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odločil, da se vrnem in grem po cesti, ki se je spuščala v grapo. Bilo je temno kot v rogu. Me je bilo
strah? Ne, to prav gotovo ne. Bil sem pa zelo zaskrbljen. Ampak le do takrat, ko sem nenadoma na
desni strani zagledal veliko hišo. Pred njo je bilo majhno dvorišče. Bil sem v mestu. Končno. Ali pa v
predmestju, saj nisem vedel, kako veliko mesto je. Preplavilo me je veselje in videl sem se že, kako
svobodno korakam po Italiji. Do tja je bilo še zelo daleč.
Spomnil sem se besed enega od prijateljev, da v tem delu Jugoslavije živijo tudi Madžari. Na koncu
visoke zgradbe sem se ustavil. Kam pa sedaj? Po kratkem razmisleku, kajti časa nisem imel veliko,
sem se odločil, da bom ogovoril prvega človeka, ki ga bom srečal. Pa če bo govoril madžarsko ali ne.
Na levi strani je bila cerkev. Ustavil sem se, kajti proti meni je prihajal starejši možak. V roki je nosil
cekar, klobuk je imel poveznjen naprej, da se ni videlo oči. »Po očeh, po pogledu veš, s kakšnim človekom imaš opravka,« mi je vedno govoril oče. Spremljal ga je lovski pes. Bila sta si zelo podobna,
oba sta hodila s pogledom, uperjenim v tla. Naj stopim v cerkev ali pa tvegam in ogovorim človeka?
Takrat se mi je to zdelo zelo pomembno. Odločil sem se za drugo možnost, kaj pa mi je drugega
sploh preostalo. Kam naj grem? Niti sanjalo se mi ni, kje sem.
»Dobro jutro,« sem ga pozdravil, kajti začelo se je daniti.
Dvignil je glavo in me pogledal. »Dobro jutro,« je nato dvignil še klobuk. »Kam pa kam, mladenič?«
Hvala bogu, da je govoril madžarsko in še zelo prijazen je bil.
»Ne poznam te, nisi domačin, kajne? Po govoru bi dejal, da si z druge strani. Imam prav?«
»Res je, pred kakšnima dvema urama sem prestopil mejo, sedaj pa ne vem, kam naj grem. Mi lahko
pomagate?«
Upal sem, da bo moja iskrenost pomagala. Nisem se zmotil.
»Grem delat v vinograd, vendar delo lahko počaka,« je rekel. »Nisi edini, verjetno se jih je tudi danes
zbralo nekaj. Čez dve uri se bo zdanilo, peljal te bom tja, kjer je že nekaj Madžarov, ki čakajo na pot
v Italijo. Pot tja je sicer daljša, vendar varnejša kot v Avstrijo. Kar nekaj jih je ostalo v reki Muri, ki jo
je treba preplavati.«
Čeprav sem še vedno bil v dvomih, mi je odleglo. Gospodu moram zaupati, vse drugo je lahko usodno.
»Poznam vse miličnike,« je rekel, »tako da si z menoj varnejši. Vsi so Slovenci. Če te bodo kaj vprašali,
ti kar madžarsko povej, da nič ne razumeš, pa te bodo pustili pri miru. Rekel bom, da si moj nečak
iz …«
Nisem si zapomnil imena vasi.
Šla sva do gozdička, ki so mu rekli Črni log. V njem je bilo že nekaj ljudi. Postali so nemirni, ko so naju
zagledali.
»Še enega sem pripeljal,« je dejal. »Vso srečo vam želim na poti v svobodo.«
V pozdrav je dvignil klobuk, se obrnil in odšel. Še zahvaliti se mu nisem mogel.
Tiho sem pozdravil.
Povedal sem jim, da sem iz Budimpešte, kar jih je zelo presenetilo. Vsi so bili iz okolice Zalaegerszega. Nekateri so imeli v Lendavi sorodnike, ki so jim pomagali čez mejo. »Še nekaj jih mora priti,« so
rekli. »Seveda, če jih na meji ne bodo ujeli.«
»Kdaj bomo šli naprej?« sem vprašal.
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»Morali bomo počakati do večera, da se stemni,« je dejal mladenič, ki po videzu sodeč ni bil star niti
osemnajst let. »Nato se bomo razdelili v skupine, kajti že sedaj nas je preveč. Koliko nas je, Janos?«
je vprašal soseda. »Trenutno enajst,« je odgovoril. »Za dve skupini.«
Dan je bil dolg. Mineval je v pogovoru. Vsak je povedal svojo zgodbo, zakaj se je odločil zapustiti
domovino, koga je pustil doma. Nekateri niso nikomur povedali, da bodo zbežali. Niso upali. Nikoli
nisi vedel, kdo te bo izdal.
Počasi je padal mrak. Čakali smo na prvo priložnost za odhod. Postajali smo vedno bolj nestrpni.
Nadeli smo si nahrbtnike. Čakalo nas je skoraj štiristo kilometrov. Hodili smo lahko samo ponoči.
Janos je imel zemljevid. Dal mu ga je sorodnik, ki je bil domačin. Naenkrat bi radi vsi šli z Janosem.
»Ti imaš manj možnosti, da se izgubiš,« so dejali v en glas. »Najbolje bo, da gremo vsi skupaj. V dveh
skupinah, vendar na daljši razdalji.«
Je obstajala možnost, da bi nas gospod, ki nas je pripeljal, izdal? Sam je dejal, da tudi miličniki vedo,
kaj se dogaja. Na postaji jih je malo, pa še ti skrbijo skupaj z vojaki za red na meji. Strah je bil odveč.
Do Italije smo se prebijali enajst dni. Hodili smo samo ponoči. Podnevi smo se skrivali bodisi v gozdovih, ki jih je bilo precej, bodisi v sadovnjakih, pa tudi v zapuščenih zgradbah. Med ljudi si nismo upali.
Tudi zaradi tega ne, ker se nismo znali sporazumevati. Iskreno povedano, pojma nismo imeli, kateri
jezik govorijo. Hrano smo imeli v nahrbtnikih, vodo pa smo zajemali v potokih.
Enajsti dan, okrog štirih zjutraj, smo prispeli na jugoslovansko-italijansko mejo. Ustavili smo se in
se odločili, da se razdelimo v dve skupini. V gostem grmovju, kakšnih dvajset metrov od mejnega
kamna, bomo počakali na temo.
»Če sem čakal dva tedna, bom pa še teh dvajset ur,« sem rekel.
Vse, kar smo počeli, je bilo, da smo bili tiho. Ko je zapihal veter in so listi zašumeli, smo si upali spregovoriti. Bil je bolj šepet. Takoj, ko je veter ponehal, smo utihnili in prisluškovali. Naključni sprehajalec bi nas namreč lahko slišal, vendar tudi to ni pomagalo.
Naenkrat smo zaslišali pogovor dveh ljudi. Stisnili smo se in potegnili še globlje v grmovje. Pogledal
sem skozi vejevje in otrpnil. Bila sta vojaka jugoslovanske vojske. Obmejna patrulja. Obrnil sem se
k fantom in pokazal, naj bodo popolnoma tiho. Vojaka sta odšla mimo. Že smo si oddahnili, ko sem
zagledal psa. Nemškega ovčarja. Šele tedaj sem videl, da je na približno pet metrov dolgi vrvici. Zato
smo ga zagledali šele takrat, ko sta vojaka že odšla mimo.
Še bolj smo se pritajili in stisnili skupaj. Je dresiran pes ali pa ga imajo kar tako, za vzbujanje strahu?
Pes se je ustavil tik ob grmovju, mogoče kakšna dva metra od mene. Gledal je v grmovje in renčal.
Tolažil sem se, da me ne vidi. Ni nehal. Niti takrat, ko ga je vojak potegnil in poklical. Niti premaknil
se ni.
Vojaka sta se ustavila in ko je vodič psa popustil vrvico, je bil pes že meter bliže. Vojak je s pospešenimi koraki zavil proti grmovju. Pes je začel glasno lajati. Zaganjal se je proti grmovju, proti nam.
Vojak mu je nekaj govoril in ga za ovratnico vlekel vstran, vendar se pes ni dal. Vodič psa je poklical
drugega vojaka in pokazal proti grmovju. Videlo se je, da razmišljata, ali sta v nevarnosti. Vodič je
mrcino narahlo spuščal proti grmovju, tako daleč, da psa ni več videl. Ko ga je spet zagledal, kako se
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ritensko pomika iz grmovja, je opazil, da nekaj vleče. Nahrbtnik. Fant, ki je imel nahrbtnik ob sebi, ga
je celo porinil do psa, misleč, da bosta vojaka odnehala, vzela nahrbtnik in odšla.
Eden je že zamahnil z roko, drugemu pa ni dalo miru. Sam je stopil bliže in zagledal gručo ljudi. Skočil
je nazaj in začel kričati. Verjetno je želel, da pridemo ven. Ker odziva ni bilo, je enkrat ustrelil v zrak.
Ustrašili smo se. Nič drugega nam ni preostalo, kakor da pridemo ven. Vendar niso prišli vsi. Trije so
ostali in upali, da jih nihče ne bo izdal ali pa vojaka ne bosta preveč radovedna. Nista bila, pa tudi
pes se je umiril. Srečneži.
Vojaka sta kričala na nas, nas potiskala z avtomatsko puško, ko pa sta videla, da nismo nevarni, sta
postala prijazna. Ponudila sta nam cigarete in vodo iz čutarice.
Odpeljala sta nas v kasarno, kjer se z nami niso kaj prida ukvarjali, od tam pa so nas z marico odpeljali
na postajo milice. Po kratkem zaslišanju – tam so bili zasliševalci že resnejši – so nam dali hrano in
vodo, nas naložili na tovornjak in odpeljali nazaj proti madžarski meji. Miličniki iz Kopra so nas predali miličnikom iz mesta, od koder smo pred enajstimi dnevi odšli. Spet smo bili v Lendavi.
Na postaji milice, ki je bila v bližini cerkve, je bil en sam miličnik. Madžarsko ni znal, zato je iz sosednje gostilne dal pripeljati gostilničarja Aladarja – tako se nam je predstavil –, ki je prevajal. Miličnik
nam je razložil, da smo v bistvu ujetniki in da nas bodo čez nekaj ur s kombijem odpeljali na mejo, ki
je oddaljena slabe tri kilometre.
»Žal mi je, fantje, tako pač je,« je rekel. »Ni mi prijetno, strinjati se morate, da zakone moramo
spoštovati.«
Rotili smo ga, naj nas izpusti, kajti na drugi strani nas ne čaka nič dobrega. Miličnik se je sesedel na
stol, se naslonil na pisalno mizo in zajokal. Nismo mogli verjeti. Miličnik joče? Ko smo to videli, smo
zajokali tudi mi.
Šel sem k njemu, pokleknil, se naslonil na njegova kolena in mu rekel, da se bom, če bom to preživel,
vrnil in ga obiskal, ko bo Madžarska svobodna. Miličnik ni zdržal, vstal je in v solzah zapustil pisarno.
Nikoli ga ne bom pozabil. Kakšna igra usode! Imel je rusko ime, Ivan.
Po vrnitvi v Budimpešto sem dobil tri leta zapora. Odsedel sem samo šest mesecev. »Madžarska
potrebuje mlade izobražence,« so mi rekli in mi pod določenimi pogoji dovolili nadaljevati študij.
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Aleš Jelenko iz strokovne knjige Vpliv etike na inovativnost in
razvoj gospodarstva (Kulturni center Maribor, zbirka Znanstvena
monografija, 2019)

KAJ JE ETIKA
Henderson nam poda zanimivo razlago etike, ki jo opisuje kot umetnost delanja pravih stvari. Ta
razlaga je resnično dobra, namreč etično začnemo delovati in ravnati takrat, ko delamo prave stvari.
Vendar kaj pa so prave stvari? Henderson meni, da se pri pravih stvareh vse začne z našimi občutki,
konča pa s tem, kako se odzovejo drugi. Iz tega izhaja tudi razlika med etiko in moralo. Etiko definira
kot javno, splošno in skupno dogovorjena pričakovanja.
Aristotel etiko primerja s pravičnostjo in poštenostjo. »Menimo, da je pravičnost – kot edina med
vsemi vrlinami – neko dobro za druge, ker se odraža v odnosu do bližnjega. Najslabši je, kdor se
podlo obnaša v odnosu do sebe in do drugih; najboljši pa je, kdor se ravna po vrlini ne samo v odnosu do sebe, ampak tudi do drugih – to pa je v resnici težko.« (Aristotel: 2002)
Že po definiciji je torej etika veda filozofije, ki se ukvarja predvsem s pojasnjevanjem in ocenjevanjem
fenomena morale – se pravi; z raziskovanjem izvora moralnosti in razumevanjem obnašanja,
delovanja in samozavedanja družbe in posameznikov v njej. Dejstvo je, da je zgolj človek, za razliko
od živali, sposoben vzpostaviti nekakšen kritično-vrednostni odnos do obnašanja ali dejanj drugih
ljudi ali samega sebe. Zgolj človek je sposoben ta dejanja razdeliti na dobra in slaba. Lahko rečemo,
da se etika ukvarja s tistim področjem vrednot, ki izhaja iz nravne drže do sveta. Če zadevo poenostavimo, lahko rečemo, da nas etika uči o skupnem življenju ljudi v nekem sožitju.
Izhajajoč iz zgoraj omenjenih definicij in pojmovanj lahko rečemo, da je etično odločanje odvisno
od nas samih. Aristotel pravi, da »če je od nas odvisno, ali nekaj storimo, tedaj je prav tako od nas
odvisno, ali tega ne storimo; in če je od nas odvisen ne, je v naši moči tudi da.«
Menimo, da je etika v nekaterih primerih v sedanjem času odveč. Smo mnenja, da so etična pravila
kratka in preprosta – v slogu: ne kradi, ne laži, ne ubijaj ... Ali je etika v današnjem globalnem in zapletem času sposobna preudarno presojati o etičnosti nekih ravnanj? Če ni, je mogoče ravno zaradi
tega neuporabna. Etična pravila si pogosto pridejo navzkriž, pogosto pa sledenje etičnim pravilom
prinese neugodne posledice. Poglejmo na primer laž. Laž je splošno družbeno nesprejemljivo dejanje. Toda, če bi živeli v Nemčiji v času nacizma in bi v hiši skrivali Jude, bi lahko laž rešila naša življenja
in življenja Judov.
O etiki torej lahko govorimo kot o neki vedi, ki s svojimi pravili, načeli in vrednotami družbi daje neke
jasne usmeritve, kako naj deluje. Rečemo lahko, da nas etika spremlja na vsakem koraku. Etiko pozna ves svet, a vsaka kultura jo razume in živi drugače, a vendar je osnovni namen etike ločiti slaba in
dobra dejanja, čeprav se le-ta med narodi zaradi vrednot in kulture lahko precej razlikujejo. Lahko jo
razumemo kot disciplino, ki se ukvarja s problematiko dobrega in zlega, in v ta namen določa družbi
ali neki skupini ljudi pravila vedenja in delovanja, ki so plod neke demokratične večinske odločitve.
59

PROVINCA

Internacional

ZGODOVINA ETIKE
Antična etika

Kako dolgo že lahko govorimo o etiki? Etika obstaja že od nekdaj, toda kot filozofska disciplina se je
prvič pojavila z nastankom Grčije. Začetnika etike po filozofski plati sta v času antike bila Sokrat in
Platon, avtor prvega celovitega etičnega sistema pa je bil Aristotel. To je obdobje od leta 470 pr.n.š.
pa vse do leta 270 pr.n.š..
Filozofsko obdobje antične etike se je odvijalo sočasno z razcvetom grške kulture. Misleci tega časa
poudarjajo mero, pravi trenutek in spoštovanje zakonov. V tem obdobju je najpomembnejša sistematičnost vrednot in vrlin, ki jih filozofi in misleci poskušajo razporediti po nekem logičnem zaporedju in pomenu. »Temeljno določilo je pravilnost ali tisto, kar je prav – na čemer temelji pravičnost,
ki najgloblje izraža to načelo. Vrednote (vrline) morajo biti tudi obče (splošne), sprejemljive vsem in
veljavne za vse. Hkrati morajo biti samostojne, zlasti od religijskega vrednotenja, kot tudi se morajo
razlikovati med seboj. Tako se gradi sistem vrednot – vrlin nravnosti. Tisto najvišje v etiki, kar določa
ostale, se spremeni v filozofskem obdobju. Naštejmo najpomembnejše: etika spoznanja, etika zadovoljstva, etika volje, etika vrline in etika dolžnosti. Skupno vsem je razumsko utemeljevanje etičnih
vrlin in vrednot.« (Kovačič: 2007)
Sokrat je v času svojega življenja (470–399 pr.n.š.) raziskoval samega sebe. Ugotovil je, da je znanje
vrlina in da človek glede na vso znanje na svetu ne ve prav veliko. On je tisti, ki je izrekel znameniti
stavek: »Vem, da nič ne vem.« Sokrat je precej časa namenil iskanju smotra – dobrega. Od tukaj tudi
njegov trk z etiko in moralo.
Platon pa je bil Sokratov učenec. Deloval je v obdobju od 427 pr.n.š. do 347 pr.n.š.. Zapustil nam je
ogromno spisov, večinoma v obliki dvogovorov oz. dialogov z drugimi filozofi. Njegova dela se zaradi
tega precej razlikujejo od del drugih velikih mislecev. Bil je idealist. Zanj je bila ideja dobrega temelj
vedenja človeškega bitja.
Naslednji veliki filozof, mislec in pisec knjig je Aristotel, ki velja za utemeljitelja znanstvene logike. Je
popolno nasprotje Platona, saj velja za tipičnega realista. Njegovo najpomembnejše delo, ki govori
o etiki, dobrem in zlem, nosi naslov Nikomahova etika, po očetu Nikomahu. Aristotel se v marsičem
ni strinjal s Platonom, saj je bil karakterno popolnoma drugačen. Bil je bistveno bolj racionalen. Vsa
izkustvena spoznanja je vezal na razum.

Krščanska etika, sholastika in empirizem

V tem obdobju se filozofija precej podreja teologiji. To je obdobje, ki je nasprotje grško-rimskega
etičnega vzpona. V tem obdobju je v odspredju človeško dostojanstvo, saj je človek podoba Boga.
Človek je nastal iz ljubezni do Boga. To obdobje se umešča nekje med leta 300 pr.n.š. pa vse do
leta 1200 n.št. »Glede svobode moralnega odločanja je človek odvisen od božje milosti. Veljajo ti.
krščanske čednosti – bogaboječnost, ljubezen do bližnjega, usmiljenje, skromnost. Krščanska gospodarska etika gradi na Bibliji stare zaveze in grški antični filozofiji. Za gospodarjenje veleva, naj poteka
po merilih pravičnosti in umnosti.« (Tavčar: 2008)
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Sholastika pa je neke vrste sorodna smer krščanski etiki. Temelji predvsem na avguštinizmu ter aristotelizmu. Karel Veliki je bil tisti, ki je ustanovil naziv sholastika, ko je po šolah, ki jih je ustanavljal,
vključeval tudi poučevanje o filozofiji in teologiji. Najpomembnejši predstavniki tega obdobja so:
Tomaž Akvinski, Avguštin in John Locke.

Racionalizem in razsvetljenstvo

Racionalizem razumemo kot filozofsko smer, neodvisno od nekih čutnih ali čustvenih zaznav. Je
smer, ki v odspredje postavlja razum. Razsvetljenstvo pa je gibanje, ki ima precej korenin v samem
racionalizmu, saj si to obdobje prizadeva predvsem za družbeni napredek na podlagi realnih in racionalnih osnov. Govorimo o napredku človekovih pravic in razuma. Prav tako kot v racionalizmu je
tudi tukaj prisotno nezaupanje do religije in tradicionalne oblasti. Obdobje je bilo na vrhuncu med
leti 1500 in 1700.
Glavni predstavniki tega obdobja so: Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfied Wilhelm Leibniz, Adam Smith, Claude-Adrien Helvetius ter Paul-Henri Thiry Holbach. Značilnost vseh zgoraj navedenih posameznikov je mirnost, objektivnost ter ločevanje čustev od razuma.

Nemška klasična idealistična filozofija

Idealizem se je začel z enim izmed največjih filozofov vseh časov – Immanuelom Kantom, v sredini
18. stoletja. »Idealizem je filozofska smer, ki izhaja iz nauka o primarnosti duha, ideje. Objektivni
idealizem trdi, da je svet mogoče spoznati, subjektivni pa, da to ni mogoče.« (Tavčar: 2008)
Immanuel Kant se je rodil leta 1724, velja pa za utemeljitelja klasične filozofije. Po narodnosti je
bil Nemec. Bil je velik zagovornik ločevanja filozofije na eni ter ekonomije na drugi strani. Dejal je,
da je osnova vsega znanja um in da je osnova človeške družbe prav svoboda. Cenil je dostojanstvo
človeškega bitja, saj je menil, da se od vsega drugega živega razlikujemo prav po tem. Zavračal je
vsakršne izjave o nesmrtnosti, duši, bogu, svobodi in univerzumu, ki ne temeljijo na izkušnjah. Umrl
je leta 1804.
Obstajata še dva pomembna predstavnika tega obdobja: Johann Gottlieb Fichte (nemški teolog in
idealistični filozof) ter Georg Wilhelm Friedrich Hegel (nemški filozof ter kritik Kantove in Fichtejeve
filozofije). Obdobje nemške klasične idealistične filozofije je trajalo od leta 1724 pa vse do leta 1831.

Utilitarizem

»Utilitarizem je filozofski nazor, po katerem je osnova in merilo človekovega delovanja, moralnega
rednotenja – korist.« (Tavčar: 2008)
Glavna predstavnika tega obdobja sta Jeremy Bentham (angleški pravnik in filozof) ter John Stuart
Mill. Govorita o tem, da mora neko dejanje človeku prinesti kar največ dobrega, zadovoljstva in sreče. Mill se je rodil leta 1806, umrl pa je leta 1873.
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Novejše filozofske smeri etike
•

•

•

•

Protestantska etika – Utemeljitelj protestantske etike je nemški filozof in sociolog Max Weber (1864–1920). V svojih delih govori o tem, da imata kapitalizem in protestantska etika podobne oz. iste temelje. Weber v svojih delih vrednote protestantske etike povezuje z vzponom kapitalističnega gospodarstva.
Teorija pravičnosti in temeljno stališče – John Rawles je utemeljitelj sledeče teorije, ki pravi,
»da naj temeljne institucije v družbi izberejo racionalni ljudje v okoliščinah, ki zagotavljajo
nepristranskost. Izbirajo naj izza zastora nevednosti, tako naj pri odločanju o ureditvi družbe
ne vedo, kakšen položaj bodo imeli v njej.«
Voluntarizem – Predstavnik tega obdobja je znani filozof in mislec, Artur Schoppenhauer
(1788–1860). Gre za filozofsko smer, ki voljo razlaga kot temeljno načelo biti oz. neko bistveno prvino moralnega življenja.
Filozofija življenja – Gre za prav posebno obdobje, v katerem kot glavni predstavnik izstopa
nemški skrajnež Friedrich Nietzsche (1844–1900). Nietzsche v svojih delih na glavo postavlja
vse tradicionalne vrednote, moralna načela in etična pravila. Govori o prevrednotenju vrednot in o tem, da je potrebno sodobno moralno držo spremeniti.

V zgornjih podpoglavjih smo lahko spoznali razvoj etike skozi čas. Vidimo lahko, da se je definicija
etike spreminjala. V nekem obdobju so jo razumeli subjektivno, v drugem pa objektivno. Razumevanje in pojmovanje etike se je skozi čas in prostor večalo. V našem besedilu so najpomembnejša
dognanja Aristotela, Weberja ter Nietzscheja. To pa predvsem zaradi tega, ker etiko predstavljajo
na način, kot jo želimo mi.
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Aleš Jelenko, rojen leta 1986 v Celju (Slovenija), živi v SIovenskih Konjicah. Izdal je pesniške zbirke Kontejner (Volosov hram, 2016), Prvinska govorica (Kulturni center Maribor, 2017) in (Ne)obstoj (JSKD,
2018). V sklopu magistrske naloge je napisal strokovno-filozofsko knjigo Spopad z moralo – Razmišljanja o pomenu moralnih vrednot (Ekslibris, 2010), kasneje pa je v knjižni obliki izšla tudi znanstvena
monografija Vpliv etike na inovativnost in razvoj gospodarstva (Kulturni center Maribor, 2019).
Objavlja v Literaturi, Sodobnosti, Apokalipsi, Mentorju, Vpogledu, I.D.I.O.T.-u, Rukopisih, Hotenju itd..
Je dvakratni finalist Festivala mlade literature Urška JSKD (2015 in 2016), prejemnik “Mentorjevega
feferona” za najboljšo protestno pesem ali družbeno satiro (2017), polfinalist (2015) in finalist (2017)
Pesniškega turnirja založbe Pivec, prejemnik “bronaste čipke” za poezijo v Žireh (2015), zmagovalec
mednarodnega literarnega natečaja “Duško Trifunović” (2015) in mednarodnega natečaja “Janoš
Siveri” (2017) v Novem Sadu ter mednarodnega natečaja “Ritratti di poesia” (2018) v Rimu. Je prejemnik Občinske Prešernove nagrade za kulturo (2018) in 3. nagrade založbe Mladika za poezijo
(2019). Sicer pa je tudi idejni vodja literarnega festivala Spirala (Slovenske Konjice) ter urednik istoimenske literarne revije. Prav tako je urednik pri reviji za umetnost in dialog kultur Provinca.

63

