
za dialog med vero in kulturo

(N
E

)L
A

G
O

D
JE

 V
 K

U
LT

U
R

I

12,90 EUR

(NE)LAGODJE
V KULTURI

VIII .  for um



Zbornik

VIII. forum za dialog med vero in kulturo

(NE)LAGODJE V KULTURI



Zbornik

VIII. forum za dialog med vero in kulturo

(NE)LAGODJE V KULTURI

Družina
Ljubljana 2014



Zbirka: Človek, pot Cerkve

Zbornik
VIII. forum za dialog med vero in kulturo

(NE)LAGODJE V KULTURI

 Uredil: Milan Knep
 ©  Družina d. o. o.
 Izdaja: Prva izdaja
 Jezikovni pregled: Ivanka Šircelj Žnidaršič
 Oblikovanje: Družina d. o. o. 
 Grafična priprava: Tadej Pirnovar, Družina d. o. o.
 Izdala in založila: Družina d. o. o.
 Odgovarja:  Tone Rode
 Natis: Tiskano v Sloveniji
 Naklada: 120 izvodov

Ljubljana 2014

Več informacij o knjigah založbe Družina dobite na
www.druzina.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

27:008(082) 
27:316.7(082) 

FORUM za dialog med vero in kulturo (8 ; 2014 ; Lovran) 
        (Ne)lagodje v kulturi : zbornik / VIII. forum za dialog med vero in 
kulturo ; [uredil Milan Knep]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - (Zbirka 
Človek, pot Cerkve) 

ISBN 978-961-04-0087-5 
1. Gl. stv. nasl. 2. Knep, Milan 
274010368 



5

UVODNA BESEDA

(Ne)lagodje v kulturi, ki je tema pričujočega Foruma, lahko 
razumemo kot problem, ki ga želimo razumeti in nato preseči. 
Lahko pa v nelagodju našega bivanja vidimo gibalo umetnosti 
in kulture nasploh. Tokrat nas zanima nelagodje v kulturi 
kot problem. Kultura je, tako je pogosto videti, zagozdena v 
nepregledne finančne, institucionalne in duhovne špranje 
tudi na tak način, da nelagodje ne spodbuja ustvarjalnega 
nemira, temveč ga duši, da se ne more izraziti. 

Ekspozicijo za 8. forum za dialog med vero in kulturo sta 
pripravila člana odbora dr. Jože Muhovič in dr. Branko Se-
negačnik. 

Besede: »kultura je sol družbe« nedvomno dišijo po evange-

liju. A niso bile izbrane (samo) zaradi tega. Podoba, ki je na-

slikana z njimi, namreč učinkovito ponazarja neko (evropsko) 

tradicijo, ki kulture ne vidi kot odraz infrastrukturne družbene 

resničnosti in orožje za njeno spreminjanje, ne kot produkcijo 

smisla (R. Šeligo), ne kot dodano vrednost življenja ali kot sku-

pek tržljivega blaga in storitev, temveč kulturo z družbo povezu-

je tako rekoč organsko. Zanjo je kultura vitalni organ človeške 

družbe. V neki drugi zvezi je Clive Staples Lewis opozoril, da 

krščanski odnos do stvari sveta le-teh ne dela brezličnih, am-

pak še bolj resnične, tako kot sol ne izniči okusov različnih jedi, 

temveč šele omogoči, da se ti zares razvijejo in izrazijo v svoji 

posebnosti. Ta analogija je do neke mere uporabna tudi za nas: 

čeprav kultura ni »samodejni«, nenamerni, stranski proizvod 

družbenega življenja, lahko obstaja le v spoju z njim. Je tisto, 

kar omogoča, da se posamezni vidiki resničnosti jasneje izrazijo 

v vsej svoji raznolikosti in posebnosti; na ta način družbe ne 

kreira, temveč omogoča, da postaja resničnejša. Delovanje soli 

v jedeh omogoča razširitev in subtiliziranje človekovega okusa; 
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kultura dela nekaj podobnega s posameznikovim življenjem, 

ko prebuja njegove možnosti, ga dela resničnejšega. Težava pa 

nastopi, če je soli preveč in postane hrana neužitna: to ni šala, 

ampak opozorilo na številne pojave, pogojno rečeno, »hipertrofi-

je kulture« v sodobni umetnosti in v t. i. teoriji (ki ni ne filozofija 

ne znanost, ampak nekakšen poskus metadiskurza, ki naj 

ideološko obvladuje realnost): čeprav ti poskusi poudarjeno 

izhajajo iz družbene prakse in želijo nanjo vplivati, čeprav se 

torej predstavljajo kot pragmatični, »življenjski« in se zato tudi 

dobro plačujejo, je življenjski horizont v njih konceptualno in 

metodološko okleščen do popolne neprepoznavnosti.

Če takšno pojmovanje kulture najlaže opredelimo tako, da 

najprej povemo, kaj ni, in pri tem naštejemo nekaj bolj »domačih« 

koncepcij, gre očitno za precej opešano tradicijo, ki intelektual-

no ni več v ospredju. Je pa zelo živa v neki drugi obliki: visoko 

vrednotenje kulture, ki se je razvilo v njenem okrilju, se zavestno 

ali neovedeno ohranja in tudi obilno (zlo)oporablja v podporo 

mnogim družbenim gibanjem in projektom, ki sicer temeljijo 

na povsem drugačnem – sociologističnem, naturalističnem, 

ekonomističnem – razumevanju kulture. Vrednote kulture ali 

kulturne vrednote, kakor hočete, imajo očitno še vedno določeno 

moralno mobilizacijsko moč, še celo tedaj, kadar so neskladne 

s cilji, h katerim je usmerjena. V sodobni, globoko protislovni 

družbi, ki je tako kulturno permisivna kot povsem zamejena s 

funkcionalizmom pragmatičnega uma, se tako zastavlja kopi-

ca vse bolj perečih vprašanj. Ali je tu sploh mogoča kultura v 

tradicionalnem smislu: kot skrb za odprto celoto bivanja? Ali v 

njej sploh nastopa človek, ne kot odslužen in stokrat »presežen« 

koncept, temveč resnični, živi človek, ki je s svojimi izkušnjami 

edini pravi izvir in presečišče kulturnih vprašanj? Tisti, ki v svoji 

najgloblji samoizkušnji zarisuje obzorje celote in ga s svojo 

prigodnostjo obenem postavlja pod vprašaj? Ali ni z njim tako, 

da komajda še lahko postavlja resnična vprašanja, saj je prej 

podoben uporabniku mobilnega telefona, ki ne more izklopiti 

funkcije predvidevanja in se mu vse, kar hoče zapisati, razvrsti 
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v naprej določene sheme, ki mu ne pustijo izraziti tega, kar čuti 

in misli? Kakšna sol, kakšen korektiv, kakšna osmišljujoča 

dejavnost je lahko kultura tu, kjer ima sumljivo artikulirana 

»kvaliteta življenja« prednost pred resnico tudi pri skrajno tež-

kih konkretnih vprašanjih (kot je npr. človekov izvor in osebna 

zgodovina)? In če pogledamo kulturo v ožjem pomenu besede, 

v pomenu kulturnih institucij: kaj je z njimi? Ali niso same del 

funkcionalistične pozabe globlje resničnosti? Kaj pomeni vse 

popularnejša ideologija upora in vseh mogočih »anti-izmov«? 

Preboj iz postvarelega sveta, kjer obstajajo le še projekti in 

programi, ali uvedbo novega projekta, zamegljenega z znova 

oživljeno revolucionarno retoriko? Fantazijsko kompenzacijo 

revolucionarji spet odidejo na »šiht«? Ali gre morda za poskus 

akumulirati prosto valujočo negativno energijo za eksplozijo 

»čistega« dogodka, za novo eksplozijo skrajnega (»čistega«), ab-

solutno zgodovinsko neodgovornega subjektivizma? Ali ni vse to 

nihanje nelagodnosti postalo posebna oblika ugodja v kulturi?

In nadalje, konkretneje: ali je lahko relevantna kultura, katere 

umetnost je povsem zgodovinsko provincialna, ujeta v lastne pred-

stave aktualnosti? Je mogoče ustvarjalno živeti pod obnebjem 

neenačbe sodobne kulture: novo=izvirno, napredno=kvalitetno? 

O čem nam govorijo kulturne manifestacije v slovenski sodob-

nosti (vulgariziranje, izguba metafizičnega obzorja, bližanje 

efemernemu v življenju, izpraznjenost; primer EPK)?

Kaj pomeni slovenski primer uzurpacije kulture in civilne 

družbe s strani leve ideologije? Znak in napoved česa je sko-

raj popolna dekadenca in dekulturacija vodilnih (tiskanih) 

medijev?

Osmi Forum smo tako kot vse predhodne priredili v Lo-
vranu, 23.–24. marca 2012. Udeležilo se ga je 39 povabljenih 
gostov različnih nazorskih prepričanj. Za organizacijo in 
koordinacijo med gosti in predavatelji sem tudi tokrat skrbel 
podpisani. Prvi večer je goste pozdravil dr. Anton Jamnik, 
predsednik Medškofijskega odbora za kulturo. S kratkimi 
ekspozeji so nastopili akademik Andrej Jemec, dr. Jože 
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Muhovič in akd. slikar Branko Tepina. Sledila je živahna 
diskusija, ki se je nadaljevala z neformalnimi srečanji. Drugi 
dan 8. Foruma so nastopili trije predavatelji: dr. Dean Komel, 
profesor filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
dr. Japec Jakopin, solastnik razvojnega podjetja na področju 
navtike Seaway ter Miran Zupanič, dekan AGRFT. Po vsakem 
predavanju je bilo na voljo skoraj eno uro časa za diskusijo, 
ki jo je usmerjal moderator.

Milan Knep, tajnik MOK
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1. DEL

Okrogla miza:

KOMU GOVORIM?

Uvodna predavanja
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Dr. Jožef Muhovič

KRIZA IN HIPOKRIZIJA SMISLA

Šest krokijev za okroglo mizo »Komu govorim?« 

na 8. Forumu za dialog med vero in kulturo 

1. O čem pravzaprav govorimo, ko (danes) govorimo o 

kulturi? 

Kakor v času Sigmunda Freuda (prim. znamenito delo 
Das Unbehagen in der Kultur, Dunaj 1930) je mogoče tudi 
danes govoriti o nelagodjih v sodobni kulturi, prav kakor je 
mogoče govoriti o marsikakšni oblikotvorni, invencijski in 
vrednotenjski lagodnosti v njej. Problem obeh govorjenj pa je, 
da danes ne vemo več natančno, o čem pravzaprav govorimo, 
ko govorimo o kulturi. Kultura je postala enormen in dispara-
ten pojav, nekakšen corpus permixtum, v katerem se visokim 
humanističnim definicijam in kvalitativnim standardom, ki 
jim v stvarnosti ustreza čedalje manj stvari, pridružujejo prag-
matični roji nizko letečih »dvigovanj običajnega v pomembno« 
in se promovirajo pod zaščitno znamko kulture, ki na neki 
statusni ravni očitno še vedno dovolj visoko kotira, da njena 
zaščitna znamka prinaša rating in koristi. 

2. Menjava paradigem

Kultura sodobnosti je produkt »menjave paradigem«, se 
pravi, da živi in dela v presečni množici t. i. produkcijske in 
promotivne paradigme, kot bi ju provizorično imenoval (ne da 
bi za to poimenovanje zahteval splošno soglasje in ne da bi se 
do njiju vrednostno opredeljeval). Prva paradigma, ki je bila 
v ospredju nekako do prve svetovne vojne, je kreativnost in 
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uspeh v kulturi videla v luči osebnostnih lastnosti, kakršne 
so: integriteta, delavnost, pogum, vztrajnost, potrpežljivost, 
zavzetost, skromnost, strpnost, zvestoba, ponižnost, zlato 
pravilo ipd. Etika te paradigme je učila, da obstajajo osnovna 
načela uspešnega življenja in da lahko ljudje izkusijo resni-
čen uspeh in trajno srečo samo s spoznavanjem in vključe-
vanjem teh načel v svoj značaj in svoja prizadevanja. Druga 

paradigma, ki je nastopila po šoku prve svetovne vojne, pa 
je temeljni pogled na kulturno ustvarjalnost in uspeh v njej 
korenito preusmerila. In sicer na vidike promocijske etike 
in delovanja. Uspeh v ustvarjalnosti in kulturi je postal bolj 
funkcija človekove javne podobe kot inventivne ustvarjalnosti, 
bolj funkcija veščin vplivanja na soljudi, strategij družbene 
moči in premoči in komunikacijskih spretnosti. Sklicevanje 
na produkcijsko etiko in njene rezultate je postalo bolj ali 
manj irelevantno: kot da bi lahko v nedogled samo želi, ne da 
bi morali občasno tudi sejati. 

3. Kaj proizvaja kulturna industrija? 

Preprost odgovor je: nepregledne množice kulturnih pro-
jektov, artiklov in storitev, v katerih triumfira duh kvantitete, 
razbremenitve in »hoje s časom«, ki je avtomatično pojmovana 
kot nekaj pozitivnega in naprednega. Nekoliko bolj komplici-
ran odgovor pa je, da kulturna industrija proizvaja leksikalni 
kaos wiki-enciklopedistov, kaos izmov in relativizma forme, 
kaos žurnalistične empirije, predvsem pa poplavo sočasnih 

ravnodušnosti.

Že v 19. stol. je umetnost zapadla v narcistično kroženje 
okoli same sebe in okrog artističnega kroga (piše Sloterdijk 
v Kritik der zynischen Vernunft, 1982). Kmalu se ne pojavlja 
več kot medij, v katerem se je z edinstveno pozornostjo lah-
ko »dojel« in prikazoval svet »kot univerzum in totaliteta kot 
kozmos«, temveč sama postaja uganka. Bolj ko zapušča upo-
dabljajočo, nadomestno teološko in nadomestno kozmološko 
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funkcijo, bolj se od drugih »informacij« razlikuje predvsem po 
tem, da se pri njej ne ve, »kaj naj bi vse to pomenilo«, da ni več 
tisto pozorno in da ostaja bolj nejasna kot vse preveč lahko 
razložljivi preostanek sveta. 

Natanko na tem mestu pa je napočil čas za vzpon množič-
nih medijev na obvladujočo pozicijo glede informacij o svetu 
kot dogodku in aktualnosti, čas za vzpon zabrisovanja meja 
med pop kulturo in umetnostjo, za sprego voljnih muz in 
nesmrdečega kapitala.

4. Kultura in naprednost 

Včasih kdo za filozofijo in za umetnost reče – bodisi neje-
voljno bodisi z določenim zadovoljstvom –, da ne napredujeta. 
Mislim, da to drži in da je to trajna ter nikakor obžalovanja 
vredna značilnost omenjenih dejavnosti. In sicer v tem smislu, 
da se ves čas poskušata vrniti na začetek, k virom oz. iz-virom. 
To pa je nekaj, kar sploh ni lahko početi. Vendar je mogoče 
empirično ugotoviti, da se v sodobni kulturi vsaka drugačnost 
in novost ne vpeljuje v znamenju povratka k izvirom, ampak v 
znamenju napredovanja oz. naprednosti. Treba je »iti v korak 
s časom«, »ne moremo večno vztrajati pri deset, dvajset ali 
petdeset let starih načelih«. Vendar pa postmoderni občutki 
progresa pri tem niso občutki ljudi, ki zase – izpolnjeno – 
mislijo, da gre z njimi zgodovinsko navzgor. Prej so občutki 
ljudi na tekočih stopnicah, s katerimi avtomatično pridemo 
naprej, ne da bi se sami sploh premaknili. Povezovanje giba-
nja na tekočih stopnicah z idejo napredka pa je milo rečeno 
nadinterpretacija. O odnosu med naprednostjo in kvaliteto 
bi v nadaljevanju veljalo reči kakšno besedo. 

5. Kultura, refleksija in parapolitika

Pred časom sem prebral misel prof. Janka Kosa, da je 
(navajam po spominu) naloga kulture osvetliti in artikulirati 
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probleme in morda nakazati, kako bi jih prevladali, pri čemer 
pa je za našo sočasno kulturo mogoče reči, da je bolj odslika-
va problematičnega stanja kot pa suveren pogled nanj. Pred 
kratkim pa misel dr. Senegačnika: »Slovenska kultura je v 

veliki meri parapolitika. V njej malo šteje, kaj in kako poveš, 

veliko pa kje, v čigavih medijih ali v kakšnem institucionalnem 

okrilju. Od tega ni odvisen le radij slišnosti, temveč tudi mera 

relevantnosti, ki je temu glasu pripisana.« 
Ob tem se samodejno sprašujem: Je dovolj, če je kultura 

lakmusov papir oz. odslikava problematičnega stanja? Kaj je 
s kondicijo kulture, ki more brez obračanja želodca postati 
krinka za trenutno politikantstvo in se pusti instrumentali-
zirati družbenim močem in premočem? 

6. Kultura in kultura srca

In še tema za konec oz. za začetek, če hočete. Koliko je 
sodobna slovenska kultura tudi matrica za »kulturo srca«, 
katere sadovi so: a) večje spoštovanje do sebe, do drugih in 
do naravnega okolja, b) večja dojemljivost za lepoto v naravi, 
v človeku in njegovih tehničnih ter umetniških izdelkih, c) 
večja rahločutnost nasploh in večja sočutnost do drugih ljudi 
in bitij v naravi, č) močnejši čut odgovornosti zase, za druge 
in za vse sestavine stvarstva, d) večja zmožnost čudenja in 
občudovanja (kot podlaga filozofije) in e) bolj izostren čut za 
skrivnost-nost (kot podlaga duhovnosti, umetnosti in vere). 
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Akademik Andrej Jemec

(Ne)lagodje v kulturi

Sem to, kar sem. Nisem pa filozof 

in še marsikaj drugega ne.

Kadar je govor o kulturi, imam vtis, da stvar čutim in ra-
zumem od blizu, pravzaprav od znotraj. 

V svetu vseh mogočih dvojnosti je spoznanje, da sem razpet 
med materialna in duhovna vprašanja življenja, odločilno. To 
spoznanje pa mi narekuje razlikovanje, razločevanje in delitve 
vrednot tako glede njihovega pomena v pogledu materialne 
kot tudi duhovne komplementarne dvojnosti. Marsikaj se je 
moralo zgoditi, da sem spoznaval globlji pomen in resničnost 
pomena uravnoteženosti te dvojnosti. 

Vsekakor moram na tem mestu omeniti pomen krščanske 
kulture, v kateri sem bil vzgojen kot otrok in je bila zame ne-
kakšen temelj, seštevek in merilo moralno-etičnih zapovedi, 
načel in njihovih mnogih soočanj v času odraščanja. Če je vera 
najgloblja človekova intimna opredelitev – tako jo od nekdaj 
pojmujem –, je krščanstvo zame soznačnica za kulturo. V tej 
kulturi so bili zame tudi najbolj pomembni odgovori na naj-
težja moralna in etična vprašanja v času vojne, ko je vladalo 
nasilje v imenu zatekanja v totalitarne ideologije, ki so bile v 
spopadu, kot je bil fašizem, nacizem in komunizem.

Vse te tri ideologije so se v času mojega odraščanja tako 
razgalile, da sem moral vzpostaviti do njih zelo oseben odnos. 
Temeljil je predvsem na tem, kar so obljubljale, kako so te 
obljube izpolnjevale in kaj so dejansko pustile za seboj. Eno so 
bile besede, obljube, propaganda, drugo pa vse tiste strahotne 
laži in prevare, zaradi katerih so umirali milijoni.
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Revolucija je bila od začetka do konca krvava, uresničljiva 
pa le z lažjo, nasiljem in prevaro. 

Danes to vemo.
Pravzaprav je vsemu temu botrovala velika laž, torej nekaj, 

kar nima nič skupnega z resničnostjo, saj so vsi projekti svetle 
prihodnosti le pesek v oči od tistega, ki ne izbira sredstev za 
uničenje nasprotnika. 

Vprašanje (ne)lagodja v kulturi, ki si ga zastavljamo, ima 
veliko možnih razlag in še več primerov s svojimi ozadji. 

Na ravni naše sedanje družbenopolitične organiziranosti, 
tudi v kulturi, dobrih dvajset let po osamosvojitvi Slovenije, bi 
stanje, s kakršnim imamo opraviti, lahko označil, da gre pri 
nas za obliko postkomunistične demokracije. 

Kaj to pomeni, pa bomo videli tudi v razpravi, ki bo sledila.

O stanju duha v slovenski družbi

Žal ima stanje duha v slovenski družbi po dvaindvajsetih 
letih osamosvojitve še polno podedovanih in privzetih znamenj 
polpretekle revolucionarne socialistične stvarnosti. 

Nekdanja lažna vodilna socialistična načela: svoboda, 
bratstvo, enakost itn., ki so bila v temelju daleč od kake de-
mokracije in zanjo pomembnega načela poštenja za vsakogar, 
so v času po osamosvojitvi Slovenije dobila nova birokratska 
oblačila, urezana po starih, časovno neusklajenih krojačih, 
ki so bili spet glavni moderatorji nove demokracije.

Prevladujoče dolgoletno politično novačenje ljudstva za 
vstop v partijske vrste in njim pripadajoče privilegije, je bilo 
v temelju legalno sistemsko korupcijsko dejanje z vsemi la-
stnostmi moralnopolitične podkupljivosti. 

To je bil pri nas osnovni pogoj za napredovanje. 
Takšni še živi sledovi, na čelu katerih je bila zlagana, pa 

vsepovsod privilegirana samozvana proletarska avantgarda, 
je v slovenski kulturi pustila vse polno uničujočih sporočil. 
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Tudi nelagodja, saj se zmeraj znova pojavljajo ostanki teh 
prikritih delitev na skupine privilegiranih, in to po ideoloških 
načelih, in na vso drugo večino, ki naj danes ta razlikovanja, 
te delitve in vsesplošni zlom le drago odplačajo.
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Borko Tepina

(Ne)lagodje v kulturi še z ene strani

Ko je Plinij starejši, rimski pisec in znanstvenik, stal na 
vzpetini v Stabiji, da bi opazoval izbruh Vezuva leta 79 (ta ga 
je s svojimi smrtonosnimi plini tudi umoril), je lahko pod seboj 
še jasno opazoval Pompeje in Herculaneum. Danes boste z iste 
razgledne točke težko še določili, od kod do kod segajo mesta 
Stabija, Pompeji, Herculaneum, in do Neaplja ne boste opazili 
nobene jasne razmejitvene ločnice. Ves ta prostor je danes 
posejan z nejasno artikulirano urbanizacijo od mizernih stano-
vanjskih blokov, industrijskih objektov, skladišč, garaž, obrtnih 
delavnic, hotelov, vil in tudi cerkva in če pomotoma zaidete 
predaleč v zaledje takšnega pred- ali medmestnega sluma, vas 
domačini prijazno opozorijo, da je bolje ne lesti iz avtomobila 
in da se je varneje čim hitreje pobrati od tod. To ni posledica 
kakršnekoli ideologije, pri tem tudi ne gre za ločevanje na levo 
in desno; (duhovno) praznino, polucijo duha in okolja lahko 
danes zasledimo kjerkoli na svetu, tudi v neposredni bližini 
duhovnih središč, recimo Vatikana, ki ni prav daleč od tod.

Predstavljajte si, da ste arhitekt ali urbanist z naročilom 
v takem okrožju, pa ne samo tam, skoraj nikjer ni več mesta 
na svetu, po statistiki pa večina prebivalstva od približno leta 
2000 ne živi več na deželi, ampak v mestih, kjer bi graditelj 
lahko jasno predvidel, kaj bo zraslo v neposredni bližini no-
vonastajajočega projekta oz. objekta: lahko bo jutri spredaj 
garaža, zadaj parkirišče, hotel z zabaviščem in igralnico, vmes 
objekt za sakralne namene. Pa boste lahko videli poleg tega 
še zelene, vijoličaste, oranžne in citronasto rumene hiše kot 
pri nas in takrat že sami od sebe začnete premišljati, ali ne bi 
bilo bolje čim prej spraviti se stran. A kam? 

Povsem diametralno obrnjena situacija je v večini galerij 
in razstavišč (predvsem pri nas): mir, praznina, bele stene, 
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1,5 obiskovalca na dan. In za velikanskimi okni za zagotovitev 
naravne svetlobe ali s tehnično dovršeno simulacijo takšne 
svetlobe za gledanje predmetov povsem druge vrste, gledate 
male ekrane, zavržene kose pohištva, multimedijske progra-
me, ki takšne svetlobe in prostornine ne potrebujejo, prostora 
sploh ne potrebujejo, saj so sodobne komunikacijske tehno-
logije namenjene globalni komunikaciji, pošiljanju sporočil v 
realnem času v razpršeni realnosti na vse strani neba. Tu pa 
stojite sami ali se “prerivate” z morda enim ali dvema slučaj-
nima obiskovalcema.

Od vsega je najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da gre pri tem za 
sprevrženo logiko, ko te z neadekvatno rabo sodobne komuni-
kacijske tehnologije skušajo prepričati, da je starim medijem 
odklenkalo. Ali pa je to le odsev tiste urbane konfuzije sodobnih 
mest in naselij v t. i. posvečene hrame umetnosti. Tu mislim na 
idejno in prostorsko polucijo, neskončno multiplikacijo že vi-
denega, citiranega in prebranega, podeljevanje raznih vnaprej 
pridobljenih in dodeljenih koncesij pod plaščem ekonomske, 
politične in ideološke premoči.

In vendar. Postvareli svet kapitalske logike dobiva novega 
sopotnika – virtualnega, informativnega, nematerialnega, 
čeprav nič manj kapitalskega. Mar naj tej mimikriji kapitala 
rečemo ne, se ji odrečemo? Ne, nasprotno. Konec koncev bo 
ta nova tehnologija še edina zmogla sestaviti do neke mere 
zadovoljivo sliko sveta, statistično banko podatkov, iz kate-
re lahko danes urbanist novega prostora za silo usmerja in 
predvideva potek dogodkov v prihodnosti in s tem tudi lažje 
načrtuje. Novi tehnologiji je na vsak način treba reči da. Ne pa 
tudi tistim centrom moči, ki jo ta hip zlorabljajo, obvladujejo 
– tehnologijo, znanje in nas.

Naj se odrečemo muzejem? V muzeju, kjer je več kot 50 
zaposlenih, so ugotovili, da jim vsaka razstava predstavlja 
strošek, saj z vstopnino ne pokrijejo niti tistih dveh paznic, ki 
čuvata razstavo. Z numeričnim izračunom dokazan prihra-
nek, gospodarno dejanje, varčevanje. Ko ni več razstav, država 
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izračuna, da so zaposleni v tej inštituciji le strošek in inštitu-
cijo preprosto ukine. Predmeti v muzeju zaenkrat ostanejo. 
Zato pa propagandna agencija deluje še bolj gospodarno, ko 
celostno podobo Slovenija moja dežela preprosto proda Inter-
sparu. Medtem ko Katalonci olimpiado v Barceloni podprejo 
s podobami Joana Mirója in s tem vsakomur jasno pokažejo, 
kje da olimpiada je, mi takšnih podob nimamo in še te, ki so, 
jih ukinemo. Seveda je to le prispodoba naše realnosti, vendar 
približno tako je. 

Zlati rez je dinamično, geometrijsko zaporedje, ki kot število 

"
pi" ne temelji na odštevanju in prištevanju, razmerje, ki ne pre-

naša celih števil, ampak je neskončno, nikoli zaključeno in tudi, 
ki ne deli na levo in desno. Je dialektično in nepreštevno. Zato 
pa je edina ideologija oziroma inštitucija, ki jo priznam, inštitut 
individualne odgovornosti – razmerje med posameznikom in 
njegovo preslikavo v okolje, ne v samega sebe. Slikar Vladimir 
Veličković je pred leti v nekem intervjuju na vprašanje, zakaj 
slika podgane, zelo pesimistično napovedal, da zanj podgane 
predstavljajo simbol mediokritete. Ker potem, ko vse druge živa-
li in bitja druga drugo iztrebijo, se pobijejo ali degenerirajo, na 
koncu ostane edino podgana. In tako je tudi z mediokriteto, kot 
pravi Veličković, ki je po njegovem vitalnim strukturam najbolj 
nevarna. Ta slaba napoved morda ni resnična, je pretirana. 
Ampak ob dejstvu, da živimo vse bolj odddaljeni od naravnih 
zakononov, ti so nam pogosto že moteči, ta premislek ni odveč.

Boema je po Borisu Groysu, kot je pred kratkim izjavil v 
zadnjem intervjuju v Sobotni prilogi, nekaj, kar danes ne ob-
staja več, kar je v 60. še obstajalo, kar je obstajalo v nekakšni 
odsotnosti potrebe po javnem priznanju in za tem časom mu 
je žal. Takšno uporništvo sem sam opisal takole: 

“Če nič drugega, potem umetnost upravičuje svojo funkcijo 
v razmerju do posameznika. Njena primordialna funkcija je, 
da ohrani posameznika in da posameznik ohrani status sa-
mostojne celice znotraj družbe kot njen komplementarni del. 
Poenostavljeno rečeno, človek lahko neke stvari počne, če je 
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umetnik ali pa ne, če pa ostaja nerazumljen, jih lahko počne le 
še kot umetnik. To nerazumljenost mu je treba dovoliti, da mu 
na koncu ostane kot možnost. To je ena osnovnih človekovih 
pravic, kajti ravno skozi umetnost lahko človek nekaj počne 
in kljub temu da ni razumljen, v to, kar počne, trdno verjame. 

Ni pa si mogoče v celoti, tudi brez kančka slabe vesti, pre-
prosto prisvojiti teritorija tega, kar imenujemo teritorij ume-
tnosti, in pri tem uporabiti alibi nerazumljenosti kot model 
tega početja. Zgodovinska izkušnja uči, da so bili umetniki 
zelo pogosto v nasprotju s družbenimi kolektivizmi, čeprav so 
s svojimi deli lahko na videz voljno služili prav tem. Zato je še 
veliko bolj zapleteno, da ne rečem že kar pogubno, če družba 
sprejema nerazumljenost kot formo (včasih že kar formulo) 
za umetnost. Vendar je forma nerazumljenosti le navzven 
obrnjena subverzija, navidezno uperjena proti splošno spre-
jetim normam. Tako lahko vidimo tudi tisočkrat ponovljeno 
gesto, ki lahko umetniško verifikacijo le fingira in postane 
priročen ključ za prisvojitev in dodelitev nekakšne koncesi-
je, ki naj bi bila izdana v imenu umetnosti. Zdi se, da je mit 
nerazumljenega umetnika po eni strani tako široko sprejet, 
da mu razumljenost celo škodi. Recimo, da sta preračunana 
ekscesnost in bizarnost navidez dovolj zanesljiva in zapeljiva 
pot, po kateri si je mogoče zagotoviti in na povsem legalen 
način pridobiti nekakšen alibi, ki zagotavlja (najprej kustosu 
in šele nato umetniku) status in koncesijo nekega početja, ki 
lahko od sedaj dalje nastopa tudi kot umetnost.”

V čem je razlika med kubanskim brezdelnežem, ki si je na-
taknil 350 obročkov na kožo obraza, da bi pritegnil pozornost 
turista, in umetnikom body arta, ki si je s pomočjo plastičnega 
kirurga vstavil predmet pod kožo, da bi pritegnil pozornost 
pomembnega galerista? V principu nobene. Plastičnemu ki-
rurgu lahko umetnik danes celo zavida njegov položaj. Danes 
je on tisti, ki prevzema vlogo portretista, saj ob izpostavljenosti 
brezprizivni kritiki svojega naročnika nosi vso eksistenčno 
pezo in odgovornost za uspešnost svoje “operacije”. Zavedati se 
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mora vseh posledic svojih dejanj in je neposredno odgovoren 
svojemu naročniku, če operacije tudi v najmanjšem detajlu ne 
izvede do perfekcije natančno, brezhibno. Tudi če je le odličen 
obrtnik, pa ni, je mojster, ki svoje delo opravlja kot visoko obli-
ko kultiviranega dela, v smislu osebnega tveganja skoraj nič 
drugače od “umetnika” iz časa renesanse. 

Če zopet citiram B. Groysa, ki pravi: “Domneva, da večino 
zanimajo razstave, je zgolj iluzija, muzeji danes funkcionira-
jo kot gigantske naprave za samopredstavitev. Ljudje, ki jih 
obiskujejo, so tam, da bi jih videli drugi, velikokrat pa tudi 
zato, da bi sami sebe videli v muzeju. Predvsem pa poteka 
samopredstavitev kapitalu, ta ritual je postal že skoraj posve-
čen” (Delo, 10. marca 2012). S tem v zvezi bi omenil temeljno 
kontradikcijo med poskusi preloma s kakršnokoli tradicijo na 
eni strani in vzpostavljanjem “novega” na drugi. Medtem ko 
gre v prvem primeru za ukinjanje privajenosti za vsako ceno, 
gre v drugem za vzpostavljanje nove “blagovne znamke”, za čim 
daljšo persistenco na trgu idej. Nekakšen perpetuum mobile, 
ki rjavi že od dobe romantike.
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Dr. Dean Komel

NELAGODJE V KULTURI: 
JAZ NA PRIMER

Moj prispevek z lovranskih srečanj za dialog med vero in 
kulturo izpred nekaj let se je dotikal razumevanja drugega, 
kar me je samodejno privedlo do neke smiselne zastranitve, ki 
bi jo lahko zajel s formulacijo »jaz kot drugi« oziroma »jaz kot 
nekdo drug«. Da in kako se v formulacijo vplete ta »nekdo«, ki 
niha med »kdo« in »nikdo«, bom poskusil razviti v kontekstu 
tematike »nelagodja v kulturi«. 

Nelagodje in lagodje se v vsakdanjosti, pa tudi zgodovin-
sko, vzajemno pogojujeta. Tisto, s čimer se danes tako rekoč 
neposredno in živo soočamo, je stopnjevanje nelagodja v 
kulturi, ki ga preveva vsesplošno razpoloženje krize. Drugič 
pa nastopi tudi bolj načelno vprašanje: Mar ni določeno ne-
lagodje v kulturi pogoj slehernega ustvarjalnega dogajanja 
v kulturi? »Nelagodje v kulturi« je verjetno možno primerno 
tematizirati šele na podlagi prepleta obeh vidikov. Vendar se ta 
preplet ne le v ožji slovenski, pač pa tudi v svetovni družbeni 
sedanjosti prikazuje kot nerazrešljiv zaplet med preteklostjo 
in prihodnostjo. Zdi se, da izročilo kulture danes ne zmore 
več prispevati nobenega sporočila za človeškost, da je kultura 
ne le zašla, marveč tudi pošla v tistem, kar opredeljujemo kot 
»vrednostno krizo«. In tudi če današnjo krizo tržnih vrednosti 
skušamo razlagati iz konteksta duhovnih vrednot, ki naj bi 
tvorile vezivo sleherne kulture, izpade to neprepričljivo in 
zadeva kvečjemu le še prepričanja posameznikov, ki so pač 
od primera do primera poljubna. Te vrednostne poljubnosti 
ni mogoče odpraviti s tem, da se namesto na element kulture 
opremo na moment družbenega ter njegove zgodovinske ali 
sistemske zakonitosti.
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Nadrejeni družbeni moment namreč s svoje strani narekuje 
– da ne rečem reklamira – posebno »lagodje« do kulture, ki ni 
povezano zgolj s kako potrošniško mentaliteto in s tem, da se 
življenje v kulturi organizira z namenom uživanja in použi-
vanja, ko morajo tudi in predvsem najvišje duhovne stvaritve 
zabavljati, da bi se jih sploh prebavilo. Lagodje v tem, da bi še 
bolj doživljali, kar sicer doživljamo in preživljamo, prikriva sta-
nje, da sebe receptiramo zgolj še znotraj perceptivnih okvirov 
družbenega subjekta, in to tudi takrat, ko iščemo alternative 
zanj, recimo v naravi, edukaciji, spiritualnosti, privatnosti, 
spektaklu, športu itn. To, da je družba postala »strukturno 
jamstvo« kulture posameznika in da se s tem namenom obli-
kujejo tudi senzitivna, informativna, normativna, kognitivna 
in predvsem farmacevtska sredstva, spravlja posameznika 
v položaj, da lahko samo še jamra o kulturi. V lagodni nela-
godnosti ostaja to, kar naj bi se v resnici godilo, v »oddaljeni 
približnosti« in je postavljeno zunaj resnične namere pribli-
ževanja. Kljub vreščanju in šklepetanju, kljub napihovanju 
in razpihovanju. 

Vendar tudi tako ugotavljanje pomeni neko distanco in 
prilagodljivost že s tem, da se prilagaja neki izraznosti, ki naj 
bi bila splošno sporočljiva in razumljiva. Le kdo bi odrekel 
veljavnost tej komunikativni prilagodljivosti, ne da bi zašel 
v nemogoče stanje izoliranosti od drugih in družbe sploh? 
Za današnjo socialno skrb in zdravstveno oskrbo se primeri 
takih stanj družbene in individualne izolacije vrstijo znotraj 
socialne primerljivosti, ki se jo lahko statistično odslikava. 
A statistična slika ravno abstrahira stanja, ki pritiskajo ter 
stiskajo v samoizolacijo in se jih z neko filozofsko poučeno-
stjo označuje kot eksistentna. Tako se poudari, da eksistenca 
pomeni biti v stanju, zmožnost biti, ki je v možnosti. Vendar 
smo tu v pasti, da se prepustimo kaki različici modnega »po-
steksistencialističnega« lagodja, ki se pretvarja, da izpolnjuje 
siceršnjo smiselno izpraznjenost sveta in celo vzpostavlja 
širše komunikativno ravnovesje in solidarnost ali – kar je 
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danes vsakomur samorazumljivo – etiko. Manj je ali sploh ni 
razumljivo, da je od nje ostala zgolj še etiketa. 

Indiferenca do tega, da smo kot individuumi in skupnost 
izpostavljeni v stanja sama po sebi, razodeva neko zastalost 
v prestajanju eksistence, ki je posebne vrste in jo nikakor ne 
gre primerjati s takimi ali drugačnimi kulturnimi zaostanki, 
ki so sicer pogost predmet (v zasnovi lagodne in samozado-
stne) kulturne kritike. Zastalost eksistence namreč izkazuje 
resnico neke resničnosti, ki kroži sama v sebi, izgotavlja sebe 
kot edino gotova, da bi jo naposled v resnici prepoznali kot 
lažno. To pa nikakor ni brez posledic in nasledkov za naše 
stanje, da se nikomur več ne verjame, da je povsod eno samo 
sprenevedanje, da je vse skupaj zmanipulirano, da je od hi-
storije preostala zgolj še histerija.

S tem nočem vsiljevati kake moralne sodbe o koruptivnosti 
sodobne človeškosti ali družbe, saj jo nujno spremlja nelagod-
je, morda res edino pristno nelagodje, da sebe ne morem izlo-
čiti iz sveta, hkrati pa tudi ne ločiti sveta od sebe. Prav zaradi 
tega, ker se ne morem izvleči iz svoje svetnosti, tudi če se do 
obupanosti vleče v meni, se lahko primeri, da me to povleče 
stran, nekam drugam, pravzaprav neznano kam, kamor ne 
znam prav dobro, čeprav sem vseskozi »tu pri tem«, k tistemu, 
kar bi lahko na primer bil jaz sam, in sicer v neki vzporednosti, 
ki ni toliko stanje kot prestanek v tem, kako sem in vendar 
nisem zraven. V tem primeru ne iščem sebe v svetu, marveč 
svet sam. Za kateri primer gre?

Naslov mojega predavanja »Nelagodje v kulturi: jaz na pri-
mer« se opira na neko Wittgensteinovo opazko, ki je tudi sicer 
pomenljiva za našo diskusijo o nelagodju v kulturi:

»Judovski 'genij' je samo svetnik. Največji judovski mislec 
je zgolj talent (Npr. jaz).«1

1  Ludwig Wittgenstein, Kultura in vrednota. Mešani zapiski, prev. Vera Troha, 
Ljubljana 2005, str. 38. Podrobnejšo interpretacijo te Wittgensteinove zabe-
ležke podaja Donatella di Cesare v članku »Der größte jüdische Denker ist 
nur ein Talent (Ich z. B.), Wittgenstein versagtes Judentum«, Phainomena 
XIX/74–75, Ljubljana 2010, str. 185–205.
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V nadaljevanju Wittgenstein omeni tudi avtorja Nelagodja 

v kulturi Sigmunda Freuda:
»Po mojem bo že nekaj na tem, ko mislim, da sem v svojem 

mišljenju pravzaprav samo reproduktiven. Mislim, da nikoli 
nisem iznašel nikakršnega miselnega gibanja, temveč so mi ga 
zmeraj drugi dajali; sam pa sem ga potem brž strastno povzel 
za lastno razjasnjevanje. Tako so name vplivali Boltzmann, 
Hertz, Schopenhauer, Frege, Russel, Kraus, Loos, Weiniger, 
Spengler, Sraffa. Ali je mogoče kot primera judovske repro-
duktivnosti omeniti Breuerja in Freuda? Kar odkrivam, so 
nove metafore.«2 

Wittgenstein še stopnjuje opis tega nemogočega položaja 
oziroma položenosti v kulturi: »Jud mora ob vsem tem kratko 
malo 'opustiti vsako upanje'. Prav to pa je zanj posebej velika 
težava, saj tako rekoč sploh ničesar nima.«3

Ob pripoznanju takega ničelnega roba lastnega kulturnega 
razumevanja morda celo preseneti, da Wittgenstein dopiše še 
naznako, v kateri lahko prepoznamo poglavitno načelo Schle-
irmacherjeve hermenevtike, ne da bi jo izrecno omenjal: »Tipič-
no za judovskega duha je, da tuje delo bolje razume kot avtor 
sam.«4 Vprašanje, ki se tu ponuja, je seveda, kako lahko iz tega, 
da nimam nobenega razumevanja zase, izraste neka nošnja 
razumevanja, ki gre od mene do nekoga drugega? Pri tem me 
nujno nese nekam drugam. In kdo je tu prinesen kot drugi, če 
ne ravno jaz sam? Kje je tu zgodovina, če ne prav v prigodi, ki 
jo pripovedujem drugemu sebi, pa čeprav le kot v neki primeri?

Ob Wittgensteinovem premišljanju lastnega položaja v kul-
turi seveda lahko podamo tudi bolj splošen kulturnozgodovin-
ski pomislek, namreč mar reproduktivnost, ki jo Wittgenstein 
pripisuje judovstvu v evropskem kulturnem kontekstu, lahko 
prepoznamo tudi pri slovenstvu? Take primerjave so gotovo 
mamljive, vendar je njihov domet dvomljiv. Vprašanje je, ali 

2  Ibid., str. 38.
3  Ibid., str. 39.
4  Kultura in vrednota, str. 39.
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so danes sploh še aktualne, ali je tako vzporejanje duhovnih 
položajev v kulturi sploh še kakorkoli relevantno in ali ne de-
finitivno pripada preteklosti, bolje rečeno neki kulturi, ki se je 
sama pokazala za preteklo, katere preteklost je tudi vplivala 
na številne krize v svetu danes, celo na samo krizo pojmovanja 
sveta ter delovanja v njem. Govorimo seveda o evropski kulturi 
in pri tem skorajda prezremo, ali se na to celo oziramo zgolj 
še s prezirom, da Wittgenstein govori o sebi kot posamezniku 
v tej kulturi oziroma o položaju in razpoloženju lastne uposa-
mljenosti v celoti evropske kulture, ki jo pri samem sebi tudi 
kritično sprejema in dojema. To kaže, da evropske kulture ni 
mogoče obravnavati kot neke fiksirane kulturne identitete, 
marveč kot zadevo in prizadevanje posameznika – mene na 
primer. Ali in v kakšni meri še? 

Vprašanje je danes sila neprijetno in nas pomakne onkraj 
možnega ugodja ali neugodja v kulturi, kolikor s kulturo 
menimo stalnico nekega subjekta, poudarjeno evropskega 
subjekta. Če se mu zares prepustim, se ne le zamaje in oma-
je vse, s čimer ima ta subjekt opraviti, marveč pristanem v 
neki osamitvi, ki ji ne vem imena, ki še osama in samost ni. 
Vprašanje ni neprijetno le zato, ker zadeva duhovno izpričan 
razkorak med zgodovinskostjo in individualnostjo, marveč 
ker postane z njim docela vprašljiva vloga individuuma v 
zgodovinski položenosti sveta.

Ta je, kolikor sledimo Wittgensteinovemu izvajanju, pro-
blematična že v samem izvoru, kolikor se neko merodajno 
nelagodje v kulturi javlja iz neke neizvirnosti, ki jo Wittgenstein 
sicer pripiše stanju judovstva v določeni kulturi, vprašanje 
pa je, če ne zaznamuje prav stanja te zgodovinske kulture kot 
take. Mar ta vse do danes ne išče svojih izvorov v starogrškem 
in judovsko-krščanskem izročilu? Ideološki učinki take ideje 
in ideala zgodovinske izvornosti se zdijo na dlani, a nelagodje 

izviranja preostaja in vre. 
V Wittgensteinovem primeru spričo tega ni mogoče go-

voriti o sebi kot primerku posameznika, saj se sam pri sebi 
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– in ne šele v neki kulturi – sploh še ni našel. Ostaja nedou-
mljivo, kje naj se najde, čemur ustreza neka izgubljenost, ki 
ni naknadna, marveč izvorna: iz nje izvirajoče brezizvorno 
gibanje sega čez določeno kulturno umeščenost, hkrati pa 
ni zgolj poljubna igra kakega posebneža. Je, kolikor sledimo 
Wittgensteinu, neki Bei-spiel, primer. Beseda v nemščini 
najprej prizveni kot »pri-igranost«. Etimološki slovar navaja 
kot prvotni pomen »Beispiel« to, kar sam Wittgenstein v citi-
ranem odlomku podaja kot Gleichnis5, primero, prispodobo (v 
slovenskem prevodu »metafora«), narediti nekaj z govorom za 
očitno, povedno, tako zaznamovati in vzeti za mero. Sedanji 
pomen »primer« se razvije ob naslombi na latinsko besedo 
»exemplum«, iz »eximere«, »povleči ven«. Isti etimološki koren 
najdemo v angleških besedah »spell«, »urok« in »gospel«, »dobro 
oznanilo«. V tej zvezi je poveden tudi Heideggrov poudarek v 
Biti in času: »Na katerem bivajočem naj bi razbrali smisel biti 
… Katero je to eksemplarično bivajoče in v kakšnem smislu 
ima prednost?«6 »Primer«, »Beispiel«, izraža to »biti-zraven«, a 
je to »biti-zraven« ravno treba navajati kot primer. Na kaj me 
to navede, kam me lahko povede?

Izločiti sebe kot primer pomeni neko posebno določenost 
in določilnost, ki ne temelji na kaki osebni odločitvi, ki bi jo 
sprejel. Ne pomeni tudi, da sebe vzameš kot vzorec ali ponu-
diš kot vzor, marveč da se v neki meri zazreš vase, se v zrenju 
za-slediš. 

Tako zazrtje in zatrtost, ki mu sledi, lahko v nekem trenutku 
premakne tudi vidik samoopažanja v kulturi, ki da občutiti 
neko lagodje ali nelagodje, vzbuja nemir smisla in sproži tako 
ali drugačno delovanje. Kako sem pri vsem tem, kar počnem 

in se počne, pravzaprav sam zraven, koliko je tu sploh mene 

zraven? Ali ni vsak poskus približanja temu, kar se danes kaže 
kot družbena situacija, pa naj ga vodi še najboljša namera 
in iskreno prepričanje, samo še ena oddaljitev od samega 

5  Prim. Duden Etymologie (1963), str. 57. 
6  Martin Heidegger, Bit in čas, Ljubljana 1997, str. 25.
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sebe, ne glede na to, ali zase najdem neko potrditev v okolju 
ali ne? V trenutku, ko tako pomislim nase, se znajdem v neki 
prečnosti primerjanja samega sebe, v navzkrižju samega sebe 
med biti- in -zraven. A tudi če tonem, se potopim in naposled 
utonem v tako samovzporejanje, je zraven neka začrtanost, 
ki je ni mogoče preprosto odpisati, in narekuje neko razume-
vanje, ki je zadolženo samo sebi. Pri njem se moram zadržati, 
tudi če je nevzdržno, ker me mora zadržati. Lahko se vleče 
do neznosnosti, ko ne preneseš več ne sveta ne sebe, nimaš 
kam ubežati, ker si že na begu, na poti, ki je ne le ne poznaš, 
marveč gre po nepoznanem v nepoznano. 

Seveda je možno pomisliti, da gre v tem primeru za filo-
zofsko držo, ki smo jo od filozofov nekako vajeni in jo celo 
pričakujemo. A to je zgolj primerjava, ki se sicer lahko, lahko 
pa tudi ne dotika primera mene samega. Kot ta primer sicer 
ni nič filozofsko izvornega v smislu predstave jaza, dopušča 
pa neki povir in izviranje tam, kjer me prej ni bilo. Je lahko vir 
filozofske svobode, kolikor se vprašamo, iz česa sledi osvobo-
ditev neke filozofske drže, kaj me sprosti vanjo, da jo začutim 
kot svobodno? Brez te sledi jo kot svobodno lahko kvečjemu 
predstavljam sebi in drugim in zdi se, da je tako »kvačkanje 
jaza« celo prevladujoč način filozofskega obračanja k drugemu 
danes, kolikor pri sebi ne zazna zaokrenjenja k drugemu sebi.

V preokrenjenju k drugemu sebi se primeri, da počasi in 
zlagoma obstanem sam pred sabo in me v nekem trenutku 
moje lastno početje vzame in povzame vase. Znajdem se sam 
s seboj oziroma v neki brezdanjosti »sebe«, nošnji, ki me samo 
še brezodnosno odnaša. Bolj ko se trudiš izvleči iz nje, bolj te 
vleče vase, srka do izsrkanja, črpa do izčrpanja. Je nevzdržno 
in postaja še bolj nevzdržno, vsak »da« dojema »ne«, sleherni 
»je« pojema v »ni«. Tako traja brez konca in kraja pot nazaj in 
samo še nazaj. Čut se plazi po tleh, pod tlemi. Če pogledaš 
skozi okno, izginevajo dnevi in noči, leto se komaj še pri lju-
deh pomudi. Žival samo še nemo strmi. Knjiga, iz katere bi 
prebral tiste prave besede, je izginila s police. Zavest je vase 
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zapirajoča se stiska. Bije. Nepopisno. Nazaj in nazaj. Ne po-
pušča. Zapuščenost.

Kaj je pravzaprav bilo zraven, ko sem bil zraven? Zakaj mi 
ni dopuščeno spregovoriti v sedanjosti? Zakaj ta v svoji izgi-
nulosti v »bilo« preostaja kot pričujočnost? Komu sem brez 
pričakovanja vendar priča? Je potemtakem neka čuječnost 
in pričanje? Se vprašanje kot v nekem odrešenju spremeni? 
Koga pravzaprav čujem, ko sem tako priča? Si spričo tega 
nekdo drug?

Odrešenje ni nikoli rešitev iz mukotrpnosti, marveč je po-
darjeno v trpnem izviranju. Napotilo najdemo v Boehmejevi 
primeri besed Qual (muka), Quelle (izvir) in Qualität (kvaliteta). 
Če ni nobenega temelja in izvora, potem je ta brezdanjost sebe 
edini navir. Ko dospeš do tega, da padaš samo še vase, posta-
neš na poseben način nezaustavljiv. Zdaj te prešine in spomni: 
to nestvarje si sam ustvaril zaradi ustvarjanja! Pravzaprav je 
beseda »ustvariti« tu neprimerna, saj sugerira nekaj, kar je 
narejeno po neki volji in zavoljo nje. Mučna zapuščenost volje 
trpnost prepušča tvorjenju, kolikor jo je samo dopustilo. V tem 
primeru sem sam sebi nekdo drug. Sprejeti moram, da mi je 
to drugo podarjeno in ne izhaja iz ničesar, kar sem nameraval, 
načrtoval ali uresničeval. Ni dosežek, marveč presežnost, ni 
prevzetnost, marveč prevzetost.

A imam tako odgovor na to, kako sem pri vsem skupaj 
zraven? Ne in vendar da. Vprašanje je, ali odgovor iščem v 
primerljivosti zraven-biti ali v meri biti-zraven, ki me umerja na 
način, da ne zahtevam ne gotovosti ne izgotovljenosti, ne zane-
sljivosti ne vznesenosti, ne polnosti ne popolnosti. Vendar pa 
iščem in najdevam, kolikor mi mera biti-zraven podarja skriv-
nost bližine, ki jo tvorijo same daljnosti, se kot taka vseskozi 
odteguje in vendar skoz in skoz priteguje. Ni dosežek mojega 
snovanja, marveč presežnost, ki snovanje navdaja, da lahko 
jemlje in daje: sega. Sleherno seganje nekam in k nekomu je 
zasnovano v meri biti-zraven, v pre-bivanju kot nastanjenosti 
v svetu, ki in kolikor jo prestajam. 
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Seveda sem v skušnjavi, da trenutek prebivanja idealizi-
ram, da me to odmakne od realnosti tega sveta in lahko celo 
postanem vzvišen nad njo. Po drugi strani pa se seveda lahko 
vprašamo, ali ni prvenstveno idealizirana ravno ta realnost, 
kolikor z njo menimo neko stanje v kulturi subjekta, ki ga preči 
lagodje in nelagodje. Mar se kulturni prestiž subjektivitete 
ne odčitava ravno v vzvišenosti nad svetom? Mar se danes 
od vsepovsod ne terja, da naši realnosti podelimo drugačna 
razsežja, taka, ki bodo spoštljivejša do bitja in žitja? A pred tem 
je treba poiskati svet v sebi, kar ne le zveni, marveč v resnici 
tudi je paradoks in narobe svet. Vendar kako naj mi je kaj do 
sveta, če najprej ne najdem sveta v sebi, morda le kot polsvet 
in blodnjak, notranji razkol in večni nemir, morda pa vendar 
tudi kot podano roko, za primer?
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Dr. Japec Jakopin

UMETNOST, ZNANOST 
IN GOSPODARSTVO

Prej sem bil zdravnik, zdaj pa sem industrijski oblikovalec 
v navtiki. Industrijsko oblikovanje je področje dela, ki zdru-
žuje zelo veliko različnih znanj in disciplin, kar včasih lahko 
pomeni, da se na vse spoznamo, a na vse zelo malo. Sem laik 
v vseh pomenih te besede, saj veste, o čem govorim, obenem 
se pa dostikrat izkaže, da je to velika prednost, kajti če si laik, 
nisi obremenjen z razumevanjem ali pa z vedenjem o zadevah 
z določenega področja. Bil sem tri leta v Franciji, kjer sem se 
naučil francoskega pristopa, ki je drugačen od germanskih 
principov. Francozi zelo cenijo drugačno ali celo nasprotno 
mnenje, še več, ne cenijo te, če imaš enako mnenje. Če imaš 
nasprotno mnenje, je to zanje bogastvo, ki pomeni: pridi z 
mano, kajti omogočaš mi, da stvar vidim drugače, z druge 
strani, s tem pa več vem in bom lahko spremenil svoje mnenje. 
V germanskem svetu pa je tako, da kdor spremeni mnenje, 
je kot bi bilo s tem a priori nekaj narobe. Enako je v Sloveni-
ji; takoj pade očitek: ja, včeraj si pa čisto drugače govoril. V 
Franciji govorijo drugače: samo neumni ne spremeni svojega 
mnenja. Danes sem prišel sem zato, da bom lahko spremenil 
svoje mnenje. Tako upam. To, o čemer vam bom danes govoril, 
je bil eden od pomembnih motivov, zakaj sem danes tukaj. 

Sedaj bomo iz zelo duhovnega sveta prešli v neposreden stik 
z materialnim svetom, kar pa ni nič narobe, ker mora biti oboje, 
če hočemo dobro funkcionirati. Nekaj bi sedaj rad povedal o 
tako imenovani krizi. Govori se o krizi, povsod o tem slišite in 
berete, toda sam mislim, da je to huda zmota, napaka, ki je 
tudi zanalašč tako prikazana. Kriza pomeni enkraten pojav, 
priložnost, ki jo lahko zamudimo. Kriza je kot potres ali popla-
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va; ko bo voda odtekla, ko bomo blato pospravili, bo spet tako, 
kot je bilo prej. Ne gre za krizo, ampak gre za spremembo. Os 
vrtenja zemlje se je spremenila. Ne vem, če si znate predsta-
vljati, ampak če ste brali Arhipelag gulag, se spomnite, kako 
so tam taboriščniki iz ledu izkopali mamuta. Tisti mamut je 
imel v želodcu tropsko rastlinje, palmove liste in tako naprej. 
Seveda so šle iz Moskve takoj ekipe, da bi tega mamuta razi-
skale, ker je bil še cel. Ko so prišli tja, so bile samo še kosti, 
ker so taboriščniki vse pojedli, razen kosti, tako pravijo. Torej 
gre za spremembo in ne le finančno krizo, kot se govori. Ljudje 
pričakujejo: zdaj bomo vse pospravili, enega zaprli, potem pa se 
bo nekako že uredilo. To je popolnoma napačno razmišljanje, v 
resnici gre za krizo konkurenčnosti zahodnega sveta. Zahodni 
svet, Evropa in Amerika, ni sposoben konkurenčno narediti 
skoraj ničesar več, in to je pravi razlog za krizo. Posledica 
tega je brezposelnost. Če ljudje nimajo možnosti proizvajati 
v globalnem svetovnem gospodarstvu, ostanejo brez dela. 
Če se, denimo, pogovarjate z Američani, pravijo, da so borzni 
indeksi zelo visoki, toda brezposelnost je še vedno velika in 
se bo še povečevala. Predsednik Obama se sedaj zelo trudi, 
da bi prikazal, kako se je brezposelnost vendarle zmanjšala. 
Vendar je to samo manipulacija s statistikami; vse je odvisno 
od tega, kaj upoštevate in kaj ne. Brezposelnost je v Sloveniji 
trenutno rekordna, in napovedujejo, da bomo neslavni rekord 
močno presegli. To je ta sprememba, v katero počasi lezemo, 
tako da je govorjenje o izhodu iz krize precej zavajajoče. S tem 
vprašanjem je povezana še ena stvar, in sicer, kako se definira 
rast. V zahodnem svetu so ekonomisti rast definirali kot rast 
bruto domačega prihodka. Če ta prihodek raste, potem pravi-
jo, da se ekonomsko in gospodarsko stanje družbe izboljšuje, 
da raste. To je velik nesmisel in tudi popolnoma v neskladju 
z zdravo pametjo. Nihče si ne predstavlja, da je plus dva pro-
centa ali plus tri procente rast, da je to eksponentna krivulja. 
Delujemo v svetu, ki je omejen v vseh resursih in zato ne more 
gospodarstvo rasti eksponentno, ker pač nima od kod jemati, 
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in ne morejo podjetja permanentno rasti s plus deset ali plus 
petnajst procenti. To je popolnoma nevzdržno, zato je jasno, 
da se mora sedaj ta paradigma spremeniti. Mnogi njeno spre-
membo že slutijo, žal pa to ni dovolj jasno tistim, ki odločajo, 
denimo politikom, tudi ni o tem dovolj teoretičnih prispevkov. 
Sam menim, da bo treba rast na novo definirati, šele potem 
bomo razumeli, da je rast nekaj drugega, da je prava rast v 
resnici napredek v socialnem in kulturnem pomenu ter seve-
da v okoljskem pomenu. Če kaj prispevamo k enemu od teh 
področij, je to že rast. Ne pa tako kot doslej, ko imamo za cilj, da 
podjetje naredi plus dva procenta ali pa država plus tri ali plus 
pet procentov. Zaradi te zmotne miselnosti smo zašli v krizo.

Kaj se je zgodilo? Delovna mesta smo izvozili na Kitajsko, 
zdaj pa doma delovnih mest ni. Kitajci jih nočejo dati nazaj. 
Vse to blago, ki prihaja s kontejnerji iz Kitajske v Evropo po-
meni, da kontejner ne gre nazaj na Kitajsko prazen, ampak 
so notri naša delovna mesta, le da se ne vidijo; pač pa si lahko 
predstavljate notri nekaka virtualna delovna mesta. In Kitajci 
so odločeni nadaljevati to usmeritev. Lani sem bil petkrat na 
Kitajskem; zagotavljam vam, da nima kitajska komunistična 
partija nobenega namena teh delovnih mest dati nazaj. Naj 
nam gre še tako slabo, nazaj nam jih ne bodo dali. 

Kako se odvija globalno gospodarstvo? Predstavljajte si ve-
zno posodo z vodo. Na eni strani je Kitajska, na drugi strani pa 
EU in Amerika. Mi na Zahodu delamo zelo malo za zelo veliko 
denarja, zelo udobno živimo in porabimo od pet do osemkrat 
toliko, kot dejansko potrebujemo. Če bi, denimo, pripeljali člove-
ka iz Afrike, ki toliko porabi, kolikor najosnovnejšega potrebuje, 
kaj bi ugotovili? Rečeno poenostavljeno: denimo, da imamo 
kozo, ki se ne debeli, ne shujša, ampak ostaja na istem, ker 
porablja toliko, kot potrebuje. Če bi torej Afričana, ki tako živi, 
kot smo opisali, pripeljali k nam, in rekli, da je pri nas velika 
kriza, on pa bi odprl kanto za smeti, polno zavrženega kruha, 
bi ga ta pogled gotovo zmedel. Nemara bi rekel: »Zanimivo, vi 
imate očitno drugačno definicijo za krizo, kot jo imamo mi.« 
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Svetovno gospodarstvo je sedaj povezano, ni nobenega 
kitajskega zidu, carin ali zapor, ampak se kapital in bogastvo 
pretakata sem ter tja in bogastva je toliko, kot ga je. Ekonomisti 
so govorili, da bo vse raslo. Toda od kod? Američani govorijo, 
da so ustvarili veliko denarja, potem pa jih vprašam, iz česa so 
naredili denar: morda iz zraka, iz vode, peska, trave ipd.? V re-
snici so ga premestili iz žepov drugih v svoje žepe, saj količina 
denarja na vsem svetu vsako leto zraste le za malenkost. Če jim 
stvar tako razložim, so zelo užaljeni, ampak v resnici je tako. 

Zahodni svet se s tem ne more sprijazniti. In kaj je naredil? 
Začel si je sposojati denar. Tako si sposojajo denar fizične 
osebe, podjetja, države, občine itd. Cilj posojil je vzdrževanje 
iste ravni življenja, ohranitev dosedanje blaginje. Toda to je 
umetno stanje. Kako naj, denimo, Grčija plača svoje dolgo-
ve? Hipotetično rečeno: Grki ne bi smeli dve leti nič jesti in 
nič porabiti za katerokoli vitalno področje življenja; tako bi 
plačali dolgove. To očitno pomeni, da Grčija dolgov ne more 
vrniti in jih seveda tudi ne misli. To je jasno vsakomur razen 
evropski banki ne. V posodi je »luft«, kar pomeni, da bo slej 
ko prej zmanjkalo goriva, zračna blazina pa se bo sesedla. 
Nasprotno pa se bodo Kitajci dvignili, kar bo pripeljalo do 
šoka. To se mora slej ko prej tudi zgoditi. Vidimo namreč, da 
ne pridelamo toliko, kot porabimo. In to se bo enkrat moralo 
izravnati. Upam, da bo to šlo brez hudih pretresov ali vojn ali 
neljubih dogodkov. Jasno je, da to stanje ni uravnoteženo. 

Pred volitvami sem bil na okrogli mizi, ki jo je pripravila 
SDS. Na vodstvo stranke sem apeliral, naj ljudem povedo, da 
bo v prihodnje manj vsega. Kako bodo politiki to stanje pred-
stavili ljudem, da ne bo prišlo do razbijanja izložb in zažiganja 
avtomobilov, ne vem. To nalogo morajo opraviti politiki. Če se 
gredo politiko, to pomeni, da so nalogi kos, da poznajo pravi 
pristop in razlago, ki bo prepričala. 

Prišlo je do destabilizacije? Naš zahodni svet je stoletja 
živel na principu fevdalizma, saj smo po vsem svetu nalagali 
dobrine neevropskih ljudstev na svoje ladje in jih vozili sem; in 
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vse je šlo dobro. Stari svet je živel dobro, drugi pa malo manj 
dobro. Sedaj pa Kitajci ne pustijo več, da bi mi k njim prišli 
z ladjami, naložili njihovo blago in ga vozili v Anglijo, pač pa 
Kitajci sedaj delajo za Kitajce in ne za nas, kar je gospodarsko 
sliko zelo spremenilo. Najbolje se to vidi, če pogledamo Angli-
jo. Angleži kot največja imperialistična nacija niso bili nikoli 
vajeni delati, pač pa so dobrine zmeraj dovažali v Anglijo. Kar 
naenkrat pa morajo delati tudi sami in so popolnoma izgublje-
ni in nekonkurenčni. Primer: v našem podjetju so delavci, ki 
pripadajo osemnajstim različnim nacijam; od vseh teh so daleč 
najmanj učinkoviti prav Angleži. Izgubili so vso avtomobilsko 
industrijo in je čisto jasno, da bo šla po isti poti tudi druga 
njihova industrija, ker pač niso konkurenčni. 

Kaj se dogaja v tej tako imenovani krizi? Srednji sloj je ti-
sti, ki izgublja, ki izginja; počasi se spreminjamo v Rusijo ali 
Kitajsko, kjer so samo reveži in zelo bogati, vmes pa nič. Če 
greste v Moskvo, se to lepo vidi. Eni imajo velike toyote, BMW-
-je, mercedese ipd., drugi pa zaporožce in razbite lade. Reveži 
bodo ostali reveži, ker nimajo kaj izgubiti, ker pač nič nimajo, 
medtem ko bodo bogati postali super bogati. Če vprašate mi-
lijarderja, zakaj sedaj nič ne kupi, vam bo odgovoril, da mora 
najprej poskrbeti za likvidnost. In če z vpraševanjem nadaljuje-
mo, ker nas zanima smisel likvidnosti, vam bo odgovoril, da bo 
kupoval šele, ko bo lahko kupoval firme, nepremičnine, ljudi, 
tehnologije itd. In kdaj bo prišlo do takih nakupov? Odgovarja: 
ko bo čas za to. To pa bo takrat, ko bodo ljudje razprodajali; 
kupuje se, ko je za večino čas obupa. Zakaj v Sloveniji nihče 
ne proda stanovanja, čeprav so cene nepremičnin visoke? 
To ne drži, kajti cene nepremičnim niso visoke, ker nihče nič 
ne kupi, pač pa zato, ker svoje nepremičnine skoraj nihče še 
ni prisiljen prodati. Ko pa bodo morali ljudje svoje dobrine 
prodajati, tedaj bodo cene prišle na resnično raven in takrat 
bodo tisti, ki imajo milijarde, lahko kupili za pet procentov 
nekaj, kar je dejansko vredno sedemdeset ali pa osemdeset 
procentov več. V tem procesu bo prišlo še do prerazporeditve 
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bogastva, kar bo povečalo socialne napetosti v svetu. To bo 
nezdrava situacija za naše otroke in vnuke, posebej ko se bo 
ta vzmet še raztegnila. 

V sedanjih razmerah se je pokazalo, da so se vrednote, ki 
jih je človeštvo prek mezopotamskih kultur, Egipta, Grčije in 
krščanstva ponotranjilo, zelo spremenile: to, kar je bil nekdaj 
greh, je kar naenkrat postalo vrlina. Poglejte korporacije, kaj 
jih žene? Sedem naglavnih grehov: pohlep, lakomnost, leno-
ba, napuh, jeza, zavist itd. Do kam s takim ravnanjem pridejo 
korporacije? Da je njihova gonilna sila vedno večje bogastvo, 
vendar nikoli ne potešijo občutka, da so zadosti bogati. Če 
imajo sto milijard, hočejo nato še dvesto milijard, zato poslu-
šajo očitke, da so ogabni monopolisti. Seveda jih taka javna 
podoba moti, zato se, kot denimo Bill Gates, zatekajo v filan-
tropijo. Toda to, kar dajejo za človekoljubne namene, je drobiž. 

Potrošniška mentaliteta spodbuja poželenje, da si želiš 
stvari, ki jih ne potrebuješ in ti za nič resnično koristnega ne 
služijo. V to poželenje po kopičenju stvari ljudi silijo z reklamo 
in jih pripravijo do tega, da so pripravljeni plačati nekaj, kar 
jim dejansko nič ne pomeni. Naslednji velik greh sodobnega 
človeka je lenoba, predvsem v smislu odsotnosti akcije, ko 
bi morali nekaj narediti, pa ne naredimo. Gre za duševno in 
telesno neaktivnost. Za Slovence je zelo značilna apatičnost, 
predvsem pa tarnanje nad vsem. Ko sem bil na medicinski 
fakulteti, sem gledal zdravnike, ki so ves čas pili kavo in kadili, 
obenem pa govorili, da nimajo denarja, kako študente nič ne 
zanima, da jih fakulteta in študentska skupnost odrivata. Vsi 
so samo tarnali, naredili pa nič. Večkrat sem jim rekel: Fan-
tje, zavihajte rokave in se zmigajte! Toda vedno sem dobil isti 
odgovor, da nimajo možnosti karkoli spremeniti itd. Čeprav 
se je skoraj vse dalo. Gremo naprej: napuh, jeza in zavist. Če 
to dobro pogledamo, je to natančen opis korporacije. Problem 
ali pa lepota Slovenije je v tem, da nima nobene korporacije, 
kot ste rekli. Ni pa to nobena prednost, da nimamo nobenega 
zares bogatega in nobene korporacije. Ampak to so današnje 
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vrednote, ki bi jih po pravici morali imenovati grehi. Jasno je, 
da takrat, ko vrednoto zamenjamo za greh, nič ne gre v pravo 
smer. Štiri tisoč let so veljale klasične kreposti: pravičnost, 
zmernost, previdnost in pogum. Zdaj se uveljavlja njihovo 
nasprotje. Treba se bo vrniti nazaj. 

Nas seveda zanima, kje smo, kje je Slovenija v globalnem 
svetu. V veliki meri se še vedno nahajamo v miselnih in delov-
nih okvirih prejšnje družbene ureditve, ki je veljala od 1945 
do 1991. Bremeni nas huda inertnost, ker se stvari zelo počasi 
spreminjajo. Tako počasi, da eno človeško življenje ni dovolj. 
Sam sem kar malo potrt, ker sem pričakoval, da se bodo stvari 
hitreje spreminjale. Če gledate Barcelono, kaj zanjo pomeni 
Gaudi. Po Frankovi smrti leta 1975 se je zakonodaja Kata-
lonije zelo spremenila, kar je pokrajino zelo razgibalo. Leta 
1992 so že imeli olimpiado in če pogledate, kaj so naredili v 
zadnjih dvajsetih letih iz Barcelone. In če pride k nam kak 
Američan in reče: leta 1991 ste se osamosvojili, pokažite mi, 
kaj ste naredili do danes v 20 letih. Nekaj bi lahko pokazali: 
viadukt pri Črnem Kalu, stadion v Stožicah; vsekakor nimamo 
veliko pokazati. Če pridete v Barcelono in poveste, da ste iz 
Slovenije, vas gledajo kot boga in so polni slavospevov: vi ste 
torej Slovenci, ki ste si priborili neodvisnost. Kaj bi mi dali, 
da bi bili kot vi! Mi zavidamo njim, oni pa nam. 

Kje smo, če pogledamo gospodarstvo? Vedeti moramo, da 
je pri nas, v naši družbi, tisti, ki dela za svoj račun, podjetnik. 
Mene zmeraj vprašajo, kako pa kaj posli. Odgovarjam: ne vem, 
sem pač industrijski oblikovalec, zato me ne sprašujte o poslih, 
ker pač nisem poslovnež. Toda pri nas se govori le o podjetniku 
in poslovnežu. Toda ta je v očeh ljudi obrtnik, ki nekaj »šverca« 
in se gre »biznis«, zato velja za neke vrste kriminalca. To naj bi 
bil v Sloveniji človek, ki dela za svoj račun. Kakemu novinarju 
včasih rečem, če je morda s. p. ali pa je v službi na televiziji. 
To, da kdo dela za svoj račun, se ne bi smelo kriminalizirati.

Zakaj ljudje delajo za svoj račun? Delajo zato, ker bi bili radi 
svobodni, ker hočejo svobodo, ker hočejo sami nekaj izdelati, 
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ker pač radi delajo za svoj račun in ne za šefa. Hočejo delati 
po svoje in ne tako kot kdo, ki hodi v službo, kjer šef naroča: 
danes delaj to, jutri delaj ono, to zdaj pusti itd. Ti uslužbenci 
so, kot bi bili v živalskem vrtu; tisti, ki delajo za svoj račun, 
pa so svobodni, kot bi živeli v džungli. V njej je svoboda. Je pa 
džungla tudi neverna. Tam te lahko piči kača ali požre lev. Gre 
za to: ali si v džungli ali v zoološkem vrtu. Če si v zoološkem 
vrtu, bo gotovo prišel paznik in ti prinesel hrano, nato bo 
drug uslužbenec kletko pospravil, obiskovalci ti bodo metali 
banane in druge dobrote. Ti si tam na varnem, nič ti ni treba 
samostojno narediti, toda nimaš svobode. Za vse, ki v Sloveniji 
delamo za svoj račun, se je zdaj v tej zaostreni gospodarski 
situaciji v Evropi pokazalo, kakšni reveži smo. Mislim, da je 
to zelo pomembno, da družba vidi, da to, da kdo dela za svoj 
račun, ni nekaj slabega. Če bi bil jaz v službi na enem od 
ministrstev ali na kakem vladnem direktoratu ali recimo na 
fakulteti ali na železnici ali v eni »pošteni« državni firmi, kot 
na primer v TAM-u ali Elanu, bi bilo to dobro. Ko pa »rišem« 
barke, sem privatnik, torej sumljiva roba. 

Danes je ves svet povezan, gre za nekakšno permanentno 
gospodarsko olimpiado, ki ni časovno omejena. V tekmi z naj-
boljšimi na svetu smo brez prekinitve. Ko tekmuješ na globalni 
ravni, si izpostavljen, imaš pa pravico, da greš kamor koli po 
svetu in tam pokažeš, kaj znaš, obenem pa lahko vsi pridejo na 
tvoje dvorišče in pokažejo, kaj zmorejo. Nismo več zaščiteni za 
domačim zidom, temveč smo zelo izpostavljeni. Zato pa je trg 
širši, nismo omejeni na nacionalni okvir. Nedavno, ko sva bila 
s škofom dr. Jamnikom na neki okrogli mizi, mi je voditelj ene 
najbolj eminentnih akademskih ustanov v Sloveniji očital, da 
se preveč peham za dobičkom. Mislil sem si: ti si butelj, cepec. 
Najraje bi mu kupil peskovnik in nekaj traktorčkov, da bi se 
z njimi igral na svojem peskovniku. Ta mož ne razume, da se 
igrava oba. Samo da se jaz igram s svoji igračami, ki sem jih 
kupil sam, on pa z igračami, ki sem mu jih kupil jaz. Ampak 
on tega ne ve in pravi, da tudi sam plačuje davke, torej si je 
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sam kupil svoje traktorčke. Mož je bil iz šolstva. Zavrnil sem 
ga z ugotovitvijo, da je on prvi meni znani primer perpetuum 
mobile. Ne vem, če me je razumel, gotovo pa je bil jezen. Imam 
še eno podobno izkušnjo: »šef« slovenske Katoliške cerkve mi 
je pred šestnajstimi leti rekel, da nisem čisto na pravi poti, 
ampak moram bolj misliti na duhovno sfero in ne zgolj na 
materialno. Dejansko mi je rekel, da se peham za dobičkom. 
Videl sem, da nič ne razume. 

Še ena stvar je, ki je zelo obremenjujoča za naše gospodar-
stvo. V gospodarski strukturi namreč nimamo prepoznavne 
identitete, ker nimamo globalnih blagovnih znamk. Vse naše 
gospodarstvo je v službi tujih korporacij. Eden takih eklatan-
tnih primerov je Renault. Ta zelo bogata francoska korporacija 
dela v Sloveniji. Zakaj prav v Sloveniji? Ker ji naša država da 
30 ali 40 milijonov evrov vsako leto zato, da ne gredo v Ro-
munijo. Efekt je ta, da Renault dela po romunskih cenah v 
Sloveniji, kjer znamo narediti avto veliko bolje kot v Romuniji. 
To je zmaga za Renault in izguba za Slovenijo. Potem pa se naš 
ministrski predsednik vozi z novim twingom, katerega velik 
del razvoja smo prispevali mi. Čudovito, ali ne?

Kdaj se najbolj vidi, da nimamo lastne identitete in smo 
zato hlapci tujih korporacij? Takrat, ko je kriza, ko najprej 
odpustiš hlapca. Če imaš kmetijo in ko zmanjka dela, rečeš 
najprej hlapcu: oprosti, te bom poklical domov, ko te bom 
spet potreboval. Na tablo vam bom napisal BDP za Nemčijo 
in za Slovenijo za leto 2009, 2010 in 2011. Leta 2009 je imela 
Nemčija 5-odstotno negativno rast v primerjavi z letom prej, 
Slovenija pa je nazadovala kar 9-odstotno. Hlapce so poslali 
domov. Leta 2010 so se Nemci popravili, imeli so rast 3,6 %, 
Slovenija se je tudi popravila, toda imela je rast le 1,2 %. Leta 
2011 so imeli Nemci rast 2,7 %, mi pa minus 0,2 %. Te številke 
kažejo na pojav, o katerem govorim. Mi, Slovenci, smo v službi 
drugih. Ko se njim rast zviša, se zviša tudi nam, vendar veliko 
manj kot njim. Podobno je z velikimi blagovnimi znamkami, s 
katerimi sodelujemo. Če te nazadujejo, je naš padec še globlji. 
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Podatki kažejo, da je Slovenija med dvajsetimi najslabšimi na 
svetu od dvesto štirinajstih držav, kjer delajo analize, vendar 
tega pri nas ne povemo na glas, kar ni fer. 

Imamo še en problem: ugled in prepoznavnost Slovenije 
sta pod kritiko. To stanje sem javno kritiziral. Pomembnim 
ljudem naše politike sem večkrat rekel, da mora Slovenija več 
narediti za svoj ugled in za svojo prepoznavnost. Največkrat od 
odgovornih doživim nerazumevanje in nestrinjanje. Pred ne 
tako davnim sva se srečala z aktualnim predsednik R Slove-
nije. Vprašal me je, ali je res, kar je slišal, da sem namreč na 
različnih krajih izražal nezadovoljstvo z mednarodnim ugle-
dom Slovenije. Ni me dobro razumel, sam je očitno drugačnega 
mnenja. Toda moja osebna izkušnja kaže drugače. Če, denimo, 
naše podjetje proda jahto Američanu za več milijonov evrov, 
jo oceni z odlično. Toda takoj potem, ko kupec vpraša, kje je 
bila jahta narejena, sledi zadrega. Slovenija kot proizvajalec 
visoko kakovostnih produktov predstavlja za kupca negoto-
vost, zaskrbi ga, ali v tej deželi naredimo še kaj podobnega, 
ki bi bilo tako kakovostno. Kajti en sam vrhunski produkt ne 
pomeni dovolj velike reference za vse drugo, kar se v državi 
še proizvaja. V prej omenjenem pogovoru sem predsednika 
vprašal, kako on vidi pogled tujca, ki prvič prihaja v Sloveni-
jo in je še ne pozna, ali je tujec ravnodušen ali navdušen ali 
potrt. Odgovor sem mu sugeriral. Tujec je seveda navdušen, 
pa ne zato, ker bi pri nas videl vrhunske dosežke, pač pa zato, 
ker so njegova pričakovanja glede Slovenije zelo nizka. Tujec 
v Sloveniji odkrije vendarle več, kot pričakuje. Toda to nam 
veliko ne pomaga, kajti podoba Slovenije je v tujini še vedno 
– generalno vzeto – slaba. Tujec torej ni navdušen, ker bi po 
obisku Slovenije ugotovil, da je dobil, kar je pričakoval, ampak 
je presenečen, da je pri nas bolje, kot gre glas o nas po svetu.

Nimamo ustreznega marketinga, ki bi skrbel za pozitivno 
predstavitev Slovenije kot blagovne znamke; nimamo svoje 
identitete, kaj v resnici smo, ker na to kot država še nismo našli 
odgovora in ga žal niti ne iščemo. Če nadaljujem s tujcem, rekel 
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sem, da tujec od nas ne pričakuje veliko, sam pa sem, denimo 
veliko pričakoval od ameriških letovišč ob Mehiškem zalivu. 
Toda bil sem potrt, kajti pričakoval sem polno lepih deklet, 
koktejle, gliserje, bazene, super limuzine. V resnici pa ni bilo 
tako; vsak drugi hotel je bil podrt, plaža ogabna, polna vrečk in 
pobruhanih črncev, ki so ležali na cesti, smrdeči taksiji. Kdor 
tam ne zna francosko, je izgubljen, ker je vse strežno osebje 
s Haitija. Toda Američani imajo vseeno pozitivni imidž, ker je 
pozitiven tudi njihov marketing. 

Kaj je posledica tega, kako smo cenjeni v očeh tujcev? Vsi 
naši izdelki, vse naše storitve, ki jih tržimo, so podcenjene. 
Komaj si lahko predstavljamo to logiko. Vzemimo za primer 
torbico Prada: če jo prodaja črnec na plaži, stane štiri evre, 
medtem pa ista originalna torbica v »pravi« trgovini stane 
štiri tisoč evrov. Če na kakem izdelku ali telefonu piše made 

in Slovenija, je to slabše, kot bi pisalo made in China. Na žalost 
je tako, a žal res. Povrhu vsega tujci kar naprej sprašujejo, kje 
je Slovenija in jo zamenjujejo s Slovaško in Slavonijo. Vse, 
kar sem povedal do zdaj, vpliva tudi na naše trenutno stanje 
gospodarstva. 

Zdaj bomo prešli na umetnost in kulturo. Poglejmo, kje smo 
močni, v katerih športih lahko tekmujemo, kje smo boljši kot 
drugi, ker je zelo vprašljivo tekmovati v športnih disciplinah, 
kjer lahko zasedemo sedemdeseto ali še slabše mesto. Od 
takih uvrstitev ne moremo živeti. Kje smo posebno močni? 
Kakor koli obračam, ugotavljam, da so samo tri taka področja. 
Prvo področje, ki je najbolj perspektivno in najbolj zanimivo 
za nas, so znanje, tehnologija in inženiring. Imamo namreč 
izredno veliko visokih in odličnih znanj, ki pa so nepovezana, 
in to je problem. Slovenija ima genialne celice visokega znanja 
in visoke tehnologije. Vedeti moramo tudi to, da smo v najbolj 
inovativnem delu sveta. Zame osebno je bil šok, ko sem bil 
na nekem predavanju v Parizu in je imel eden od ameriških 
profesorjev zemljevid sveta. Pobarvanega je imel z rdečo in z 
modro. Kje je bilo največ rdeče, kar je pomenilo koncentracijo 
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inovacij? V alpskem svetu! Bil sem presenečen, saj sem pri-
čakoval, da je inovacij največ v Kaliforniji, Koreji itd. V resnici 
pa so severna Italija, Švica, vzhodna Francija, južna Nemčija, 
Avstrija in tudi Slovenija najbolj inovativni del sveta. Za ta del 
sveta je zelo pomemben stik znanosti, izobraževalnih ustanov 
in gospodarstva. In ta stik je pri nas katastrofalen, v bistvu 
ga sploh ni. Naše podjetje, ki se ukvarja z združevanjem teh-
nologij in integracijo znanj, v Sloveniji ne more najti pravega 
sogovornika ne z znanostjo ne z univerzo ne z gospodarstvom. 
Lahko gremo, denimo, na Inštitut Jožefa Štefana, vendar se 
ne moremo pogovarjati, ker smo čisto na različnih frekven-
cah. Mi želimo, na primer, da je neka stvar narejena čez dva 
meseca, obenem pa mora biti vrhunska, vendar je to pri nas 
nemogoče. Dobimo odgovor, da morda čez dve leti, stalo pa 
bo desetkrat več, predvsem pa imamo vtis, da nam sporočajo: 
'Pustite nas na miru, mi imamo svoj razvoj, mi delamo, kar 
delamo, in vas pravzaprav ne potrebujemo.' Zato smo prisiljeni, 
da gremo v Ameriko ali na Novo Zelandijo ali v Avstralijo, na 
njihove univerze in tam naročimo, kar potrebujemo za naše 
proizvode. Naše podjetje mora delati naprej, ne moremo si 
privoščiti zastoja, ker ne najdemo sogovornika na univerzi, 
na Inštitutu Jožefa Štefana in drugod.

Po nekem čudnem spletu naključij sem postal član inženir-
ske akademije Slovenije, ki bi morala vplivati na to, o čemer 
sem pravkar govoril. Toda povsod naletimo na ogorčenje in 
ogroženost, ker mislijo, da bodo morali svoj peskovnik deliti 
še s kom ali se malo bolj zasukati. Vsem je jasno, da potrebu-
jemo tudi bazično znanost. Ampak samo z bazično znanostjo 
bomo umrli, pa naj bo še tako bleščeča. Kaj moramo narediti? 
Najprej moramo ustvariti okolje, kjer bo stekla komunikacija 
med univerzami, inštituti in gospodarstvom. Te celice znanja 
morajo biti v stiku in tvornem sodelovanju. Ustvariti moramo 
okolje, kjer bo razvojno, kreativno in inovativno okolje videti 
nekaj zabavnega, kjer bodo potem tudi naši največji talenti 
ostali doma. Tako pa se naši študenti odpravljajo v Boston, 
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ker na Inštitutu Jožefa Štefana ne vidijo prihodnosti. To je 
lahko usoden problem za Slovenijo, ker najboljših ne znamo 
obdržati doma. In kdaj bodo najbolj nadarjeni in ustvarjalni 
ostali doma? Takrat, ko bodo vsi najboljši iz preostalega sveta 
želeli delati pri nas. Takrat bodo tudi naši talenti avtomatično 
ostali doma. Prej pa moramo ustvariti tako okolje. Poglejte 
Francijo! Devetdeset odstotkov kreacij prihaja od ljudi, ki 
so zaradi ugodnih razmer od drugod prišli k njim. Francija 
je predvsem ustvarila okolje, kjer se znanje in denar dobro 
počutita. In potem iz tega nekaj nastane. Tudi mi moramo 
poiskati to odličnost in ji omogočiti, da bo iz nje nekaj nastalo. 
Tisto, kar potrebujemo, pa sami nimamo, moramo pač uvoziti, 
kupiti zunaj. Tega se ni treba bati in sramovati. Večkrat sli-
šimo zastraševanje, da bodo tujci kupili naša podjetja, česar 
naj bi ne smeli dopustiti. To je dvorezen meč, saj ne gre le za 
to, da lahko tujci kupujejo naša podjetja, mi lahko namreč 
prodajamo svoje znanje in tega imamo veliko. 

Katere so tiste stvari, ki nas bodo potegnile naprej, iz te 
krize? Zavedati se moramo, da je kriza tudi priložnost, ki 
nam omogoča, da naredimo stvari, ki jih sicer ne bi. Močni 
in hitri so zmeraj spredaj, drugi pa zmeraj zadaj. Ti se lahko 
razpočijo, pa jih ne bodo mogli preskočiti ali obvoziti. Katere 
so torej stvari, ki so pomembne za naše preživetje? Prva stvar 
je ustvarjalnost, druga je inovativnost, tretja tehnologije in 
znanje, četrta hitrost, peta prilagodljivost in šesta odzivnost. 

Ustvarjalnost je najbolj pomembna. Ima veliko večjo težo 
kot ostale točke. V tej krizi je edina dobra novica ta, da smo 
sami sebi edina ovira, nihče drugi nam ni na poti. Če bomo 
hoteli teči, bomo tekli oz. skakali, če bomo hoteli trenirati 
bomo natrenirani, to je dobra novica. Če pogledamo, od kod 
pa prihaja ustvarjalnost, kreativnost? Kje je najvišja stopnja 
ustvarjalnosti? V umetnosti, pa kakor koli to vzamemo. Ta 
je tista, ki je vir ustvarjalnosti. Lahko je to glasba, literatura, 
slikarstvo, lepe umetnosti … To je dar, ki je dan od Boga. Za vse 
vrhunske dosežke gospodarstva potrebujemo ustvarjalnost. 
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Če pogledate katerikoli pomemben dosežek, je bila pri njem 
ustvarjalnost najbolj pomembna stvar. Appel je tak primer. 
Če pogledate zgodovino Appla, vidite bistveno povezanost z 
umetnostjo. Steve Jobs je bil zaljubljen v umetnost in vseskozi 
je črpal iz tega sveta, in vsi tisti, s katerimi se je obdal, so bili 
vsi zelo povezani s kreativnimi zadevami. Prav kreacija je bila 
tista, ki je podjetje pripeljala do takega vzpona. V Sloveniji se 
moramo tega bolj zavedati. Imamo vse pogoje, da to dobro 
naredimo. Kaj nam lahko da umetnost? Daje nam ustvarjal-
nost, ideje za ustvarjanje novih stvari, ki prej niso obstajale. 
Če imamo vizijo in nekaj skreiramo, je tisto, kot bi bilo dano 
od Boga. 

Drugič: potrebujemo samozavest, da iz nje črpamo in reče-
mo: »To sem jaz.« Tretjič pogum. Ogromno poguma potrebujete, 
da naredite tisto, kar bi radi naredili. Pogumen človek ima 
svoje izzive in svoje cilje, toda sprva je videti, da nima nobene 
možnosti. Navadno tudi vse statistike govorijo, da je to, kar 
hočemo na novo narediti, nemogoče. V Sloveniji imamo pet 
ali deset registriranih laserskih jadralcev, pa imamo dve me-
dalji z olimpiad v laserju. Francozi imajo dvanajst tisoč takih 
jadralcev, pa nimajo nobene medalje. Ali če pogledate naše 
vrhunske dosežke v Himalaji in koliko ljudi se s tem ukvarja, 
potem vidite, da so ti ljudje, ki so dosegli vrhunske alpinistične 
dosežke, v resnici imeli pogum. Ta samozavest je pomembna 
iz več aspektov. Ne samo, da ima tisti, ki kaj ustvarja, najprej 
težave s tem, kar dela, ampak jih ima še več s tem, da mu gro-
zijo in mu skušajo vse uničiti zaradi nevoščljivosti. 

Naslednja odločilna stvar je modrost, da znamo prisluhniti 
svojemu srcu in svojemu resničnemu talentu, da ga lahko 
razvijemo in uporabimo do vrhunca, do kamor lahko največ 
seže. Zame je pomemben tudi humanizem; vsaka ustvarjal-
nost in gospodarska dejavnost mora biti podrejena etiki. Če 
hočemo ne le to, da bo svet obstal, ampak da bo ta svet tudi 
lep, zabaven, prijetno torišče za naše otroke in naše vnuke, 
za kar se trudimo, potem potrebujemo podstat, ki ji pravimo 



48

umetnost. Vsaj jaz to tako doživljam. Zakaj vam vse to pripo-
vedujem? Hočem vam povedati, da smo vsi na istem čolnu. V 
čolnu mora biti pet veslačev: sprednji je gospodarstvo, nato 
umetnost, znanost, duhovni svet in politika. Vsi moramo med 
seboj komunicirati in sodelovati. Tistemu, ki je kdaj plul po 
oceanu, je to čisto jasno. S tistim, ki je zraven nas, moramo 
dobro delati – najprej zaradi sebe; iz egoizma moramo paziti, 
da je našemu sosedu dobro, kajti če je njemu dobro, bo dobro 
tudi nam, ne pa da ga sekiramo in uživamo v njegovih napa-
kah. Tistemu, ki je z nami pri isti zadevi, kratko malo moramo 
pomagati zaradi nas samih. Podoba z veslači ponazarja našo 
družbo, našo državo, zato moramo bolj zavestno komunicirati 
in razumeti, kaj je vloga vsakega posameznega veslača, pri tem 
pa mora vsak najprej kar najbolje udejanjiti svojo vlogo. Tako 
lahko računamo, da čoln ne bo potonil, ampak bo šel naprej, 
na njem pa bo dobro vzdušje, prijetno življenje, da bomo lahko 
vsi živeli. Ne samo, da bomo imeli za jest, ampak da se bomo 
hranili tudi s kulturo in živeli v zdravem okolju itd. 

Opomba: besedilo je bilo oblikovano po zvočnem zapisu in 

ni avtorizirano.
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Miran Zupanič1

POVEDAL VAM BOM ZGODBO, KI NOSI 
NASLOV ...2

1.

Dramska šola dovoljuje, da lik vstopi v prizor s polemičnim, 
ganljivim ali zafrkljivim tonom, ker to pritegne pozornost 
publike in veča možnosti za boljši izkupiček predstave. V 
imenu tega izkupička, ki seveda ne more biti finančen, saj 
smo kulturni krog, ta pa v nižave posvetnega materializma 
nima zahajati, bi najprej izrekel dva pomisleka. 

Prvi gre naslovu foruma ”Dialog med vero in kulturo” – 
zame je protisloven. Verjamem, da je umetnost emanacija 
duha, po kateri se bralec, gledalec, poslušalec ... bliža Neiz-
rekljivemu. Zato med umetnostjo in vero ne znam ločevati.

Obenem sta tako vera kot umetnost temelja vsake civilizacije, 
omike, kulture v širšem pomenu. – Omikano, v smislu, kar je iz 

grobega v fino speljano ... kar dojema odtenke duha ..., dojema, 

kako se robatost preliva v milino ... in ta v najstrašnejšo podlost 

... Omikani so ljudje, ki znajo odpuščati ... in sprejeti odpušča-

nje. – Tako vera kot umetnost sta torej temelja vsake civilizacije. 
Mislim na vsako civilizacijo, ki traja več kot nekaj generacij in je 
po svojem zatonu humus novih civilizacij. Nobena od brezbo-
žnih civilizacij ni obstala več kot kratko krvavo dobo. In nobena 
civilizacija je ne jemlje za svojo podlago, še najmanj tista, ki ji 
sledi. Nasprotja med vero in kulturo zato ne bi širil in poglabljal, 
ampak bi ju obravnaval kot iz enega temelja dvigajoča se stebra 
duhovne moči posameznika in skupnosti.
1  Redni profesor filmske režije in dekan Akademije za gledališče, radio, film 

in televizijo Univerze v Ljubljani, Miran.Zupanic@guest.arnes.si
2  Moje predavanje v Lovranu je temeljilo na obsežnem slikovnem gradivu, 

ki ga v zborniku ni mogoče reproducirati. Zato sem se odločil za priredbo, 
ki se mestoma odmika od zasnove izvirnega predavanja.
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Moj drugi pomislek se dotika nelagodja v kulturi, kamor 
usmerja naslov foruma. Če vzamem, da se ustvarjajoči duh 
skozi umetniška dela razliva v kulturo, bi dejal, da v umetnosti 
ni prostora za lagodje. Stvariteljstvu je nelagodje, razumljeno 
kot nesprijaznjenost z obstoječim stanjem, namreč imanentno. 
– Tako so nas vsaj učili tisti, ki se tega načela sami niso vedno 

držali. – Stremljenje po lagodju je znamenje umetnikovega 
pristajanja na status quo, znak konformnosti, ki njegovo 
poslanstvo relativizira ali celo zanika. – Tako so nas učili ... – 
Končna stopnja konformnosti umetnika se izkazuje v želji po 
ugajanju in se udejanja bodisi v zabavljaštvu bodisi v lakajstvu 
ideologijam. – Se strinjam! In ponovim znani refren.

A brez pridržkov: v slovensko predstavo o umetnosti je občutje 
nelagodja vgrajeno kot določevalec umetnikovega bivanjskega 
položaja. Je kot kamen, ki mu visi za vratom, ga davi in duši, ko 
leze v nebesa. Pevcu ga je obesil že Prešeren: ”Stanú se svojega 

spomni, trpi brez miru!” Poiščite Staneta Severja na spletu,3 po-
slušajte, začutili boste moč in globino doživetega. To je umetnost. 
Globino doživetega, a ne nujno pristnega. Ker tudi to je umetnost. 
Sever ne govori le Prešernovih besed. Z močjo podoživljanja pre-
zrcali Francetovo čustveno in duhovno stanje v trenutku silnega 
trpljenja. Tako silnega, da mora izstopiti iz njega. S pesmijo, ki jo 
napiše sebi, Pesniku. Za hip začutim nesrečnika, ki se tolaži, da 
mu je trpljenje usojeno, ker je Pesnik. Vstopim v točko, na kateri 
hkrati dojemam sebe, Severja, Pesnika in na koncu še Franceta. 
Če se prepustim, se za hip spremenim v njega.

Dajmo tej točki ime Točka, skozi katero se duh iz svoje plitke 

nepristnosti vije v središče samoobčutenja ... k imenu ..., izpi-

sanem v presledku za tropičjem, ki ga ni mogoče izreči, ker ni 

ubesedljivo. Kar ne pomeni, da ne obstaja. V tem neizrekljivem 
imenu, stičišču dejanskega in možnega, se umetnost in vera 
dopolnjujeta in prežemata.

In zdaj korak naprej: je to, da je France postal Pesnik, res 
samo rezultat njegove stvariteljske moči, ali je v tem sodelovala 
3  http://www.preseren.net/slo/3_poezije/19_pevcu.asp
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širša družbena volja, ki je v njegovega bralca, poslušalca, pu-
bliko, občestvo, narod hotela vsaditi prepričanje, da je trpljenje 
nujno in neizogibno počelo njegove usode? Ne živeti, ne umreti! 
Trpeti! Ne se veseliti, ne srečno ljubiti, ne otroških oči hvaliti, 
pač pa trpeti, veneti, ginevati, umirati! Tako, kot so znali naši 
pesniki, zna malokdo. Kako junaško je v svojih pesmih umiral 
Kajuh! In s kakšno presunljivo plapolajočo temino Balantič!

Ko iz takih misli padem na trda tla in se vprašam, kako naj 
si umetnik zagotovi (in kakšno vlogo naj pri tem igra država) 
možnosti za svojo ustvarjalnost – recimo prej omenjeni obču-
dovani igralec v Ribnici na Pohorju leta 1970 –, se mi zdi še 
kako smiselno govoriti o nelagodju, ki ne izvira le iz neuresni-
čenih želja Staneta Severja ali kateregakoli umetnika. Govoriti 
želim o nelagodju, ki se tiče vseh nas, ki živimo z umetnostjo 
in smo kultura. Ne, imamo kulturo – smo kultura! Tistim, ki 
kulturo imajo, jo lahko vzamejo, pa bodo živeli naprej. Nam, 
ki to smo, kulture ne morejo vzeti, lahko jo samo iztrgajo iz 
nas in s tem pokončajo! Silovitost boja za preživetje že napol 
zlomljenega umetnika in premoč, ki mu stoji nasproti, zaslu-
timo v opombi št. 16. 

Zgodba, ki jo bom povedal, je vpeta v manj dramatičen, 
a zaradi nizke intenzivnosti morda še bolj zahrbten način 
uničevanja ne le enega ustvarjalca in ne ene, ampak mnogih 
kultur. V bistvu je to, naj izdam svojo tezo, zgodba o dolgoletni 
vladavini brezkulturnosti in njenih posledicah, kot se kažejo 
na primeru ene ključnih domačih ustanov na področju viso-
košolskega izobraževanja za umetniške poklice – Akademije 
za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

2.

Svojo pripoved začenjam z odpadnikom, ki nas je poime-
noval Slovenci in nam dal prve knjige. Začenjam s Primožem 
Trubarjem, saj vsi, ki v slovenskem jeziku pišemo in beremo, 
rastemo iz njegove duhovne podlage. Daljnega leta 1565 je pi-
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sal Bohoriču: ”Veleomikani mož! Ne dvomimo, da dobro poznaš 

in neredko obžaluješ nesrečno kulturno zaostalost naše ožje 

domovine, saj je prava sramota, kako se vsepovsod širi zaniče-

vanje do lepih umetnosti in zanemarjanje duhovne izobrazbe. 

Toda ko bi le vsi, ki to bedno rovtarstvo v resnici občutijo, hoteli 

združiti z nami svoje želje in gorečnost, svoje misli in delo ter z 

nami vred napeti vse sile, da mu napravijo konec …”4 
Kako plemenit in vzvišen nagovor: ”Veleomikani mož!” Kdo 

še danes koga tako naslavlja? Komu bi se podal tak naslov? V 
kakšno črno luknjo napredka je zdrsnila naša kultura, da je 
ne moremo povzdigniti v pozdravu tistega, ki to zasluži? Kdaj 
in kako je izginila omika, ki je znala spoštovati samo sebe?

Besede iz nadaljevanja Trubarjevega pisma sežejo do se-
danjosti. Kljub temu da se Slovenci identificiramo s kulturo, 
da jo postavljamo v temelje svoje mlade državnosti in slavimo 
s praznikom, pa mi, ki se ukvarjamo z ustvarjanjem tega, kar 
uradniki imenujejo ”kulturne dobrine” (ker jim iz ust težko 
gredo besede ”stvaritve Duha”), s slehernim vlaknom obču-
timo brezbrižno-polaščevalen odnos vsakokratne oblasti do 
kulture.

Odnos, ki je enak temu, kar Trubar imenuje ”zaničevanje 
do lepih umetnosti in zanemarjanje duhovne izobrazbe”. In ne 
brez občutka krivde si moramo priznati, da se še niso zbrali 
tisti, ki so poklicani uresničiti poltisočletni poziv, da preženejo 
vzroke za ”bedno rovtarstvo” svojega ljudstva.

3.

Akademijo za igralsko umetnost (AIU) je ustanovila Narodna 
vlada Slovenije 31. 10. 1945 kot samostojni visokošolski zavod 
z nalogo, da ”vzgaja umetniški naraščaj in druge kulturne 
delavce za samostojno ustvarjanje v poklicnih in ljudskopro-
svetnih gledaliških ustanovah” (2. člen uredbe). Ustanovitev 

4  Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, SAZU, Ljubljana, 1986, str. 199, 
prevod pisma Anton Sovré.
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AIU je gotovo odobrila komunistična partija kot odločilna druž-
bena sila tistega časa, ki je izvajala ne le socialno, ampak tudi 
kulturno revolucijo. V slovenski, pretežno katoliški duhovni 
prostor je presajala boljševiške vzore o umetnosti kot orodju 
za ideološko preobrazbo ljudstva. V tem kontekstu je morala 
na AIU gledati kot na del svojega ideološkega aparata, ki bo 
proizvajal inženirje človeških duš, ti pa bodo potem projektirali 
in izdelali novega človeka in nov svet. Kot je pokazala zgodovi-
na, je šlo za utopičen projekt. A to utopijo je bila naša družba 
prisiljena živeti, recidivi te utopije so v njej še danes! 

Enako kot na drugih področjih je boljševiška volja tudi v 
kulturi uveljavljala totalitarni aksiom: partija je nad vsem, 
njena volja je nad vsako voljo, njenim stremljenjem se morajo 
pokoravati in ji služiti vsa druga stremljenja. Je pa od kulture 
partija terjala še več od tega, da se ji umetniki podredijo – pri-
čakovala je, da jo ljubijo. Zahteva ni bila izrecna, a je samo-
umevna, saj umetnik ne more ustvarjati, če tega ne počne z 
vsem srcem. Jasno je, da ji večina ustvarjalcev takšne izsiljene 
ljubezni ni mogla dati, a ker si tega ni upala odkrito pokazati, 
se je med politično in kulturno sfero začela igra videzov. Sicer 
pa je partija že med vojno nadela uzdo kulturi z zapovedjo kul-
turnega molka ter tako kulturnike diferencirala na tiste, ki se 
ji podrejajo, in tiste, ki se ji ne. Slednji so dobili oznako ljudskih 
sovražnikov, partija pa alibi, da jih odstrani iz kulturnega ali 
celo fizičnega prostora. Strategijo ustvarjanja sovražnikov, s 
katerimi je potem obračunavala ter hkrati homogenizirala 
svoje vrste, je nadaljevala tudi po vojni. Obenem je znala kot 
svoje zaveznike pritegniti pripadnike nasprotne strani, zlasti 
tiste, ki so tam bili v opoziciji. Vse, ki se ji potem niso podrejali, 
je brez milosti zavrgla. Najbolj zgovorna je usoda Edvarda Koc-
beka. Zato le na prvi pogled preseneča, da med prvimi štirimi 
profesorji, ki jih je imenoval minister za prosveto, najdemo dr. 
Franceta Koblarja, vidnega katoliškega intelektualca in nek-
danjega urednika osrednje katoliške kulturne revije Dom in 
svet. Njegovo imenovanje daje slutiti, da je oblast ob nazorski 
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in politični pripadnosti upoštevala tudi druge kriterije. Zapis 
ob Koblarjevi šestdesetletnici izpod peresa prvega rektorja 
AIU Filipa Kalana nekoliko osvetljuje to ozadje:

”Ves čas med obema vojnama je stal dr. France Koblar v 

središču slovenskega kulturnega življenja: ugleden srednje-

šolski pedagog, vpliven gledališki in književni kritik, strokovno 

neoporečen literarnozgodovinski pisatelj ... vselej je zvenelo 

Koblarjevo ime kot porok kulturne razgledanosti, strokovne 

zanesljivosti, politične tolerance, tovariškega sodelovanja z 

vsem, kar je poštenega, zdravega, koristnega v domačem svetu. 

Ta brezpogojna in vendar premišljena širina v vseh nazorskih 

in organizacijskih zadevah bistveno loči Franceta Koblarja od 

velike večine vplivnih ljudi iz katoliškega tabora ... Vse svoje 

življenje je veljal za eno izmed vodilnih osebnosti v katoliškem 

taboru in za okupacije je bil slej ko prej izpostavljen neposre-

dnemu pritisku klerikalne reakcije ... 

Navzlic temu svojemu kočljivemu položaju v javnosti se 

France Koblar med vojno odločno izolira od slehernega reakci-

onarnega vpliva, drži kulturni molk, brani pred okupatorskimi 

ukrepi ustanove, ki so mu poverjene, in napravi osvobodilnemu 

gibanju marsikatero dragoceno uslugo ...”5

V času agitpropovske politike je imenovanje dr. Koblarja za 
profesorja AIU moralo izzveneti v kompleksno sporočilo: ob 
tem, da je akademiji prineslo strokovno in moralno avtoriteto, 
je demonstriralo naklonjenost partije katoliškim izobražen-
cem, ki niso sodelovali v protirevolucionarnem gibanju. S 
tem je odprla vrata za njihovo asimilacijo, predvsem pa je vez 
z njimi ustvarjala videz, da je partija na kulturnem področju 
pluralna, tolerantna in demokratična organizacija, kar je bilo 
daleč od resnice.

Koblar je moral kmalu spoznati, da se je znašel sredi igre 
videzov, o čemer priča njegovo pismo svojemu nekdanjemu 
dijaku, ministru za znanost in kulturo Borisu Ziherlu, ko je 

5  Filip Kalan, Zapiski – Zapisek o Francetu Koblarju, Novi svet, letnik 5, 
številka 1, 1950, str. 58. 
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leta 1952 kot eden redkih slovenskih intelektualcev ob pogro-
mu na Kocbekov Strah in pogum zastavil zanj svojo besedo: 

”Čutim in so neka znamenja, da se moja prisotnost – morda 

še koga drugega – v raznih ustanovah tehta in razlaga drugače, 

kakor si jo mislim sam. Bil sem se že précej umaknil iz raznih od-

borov, pa sem se vrnil na željo nekaterih vodilnih političnih oseb. 

Moja misel pri tem ni bila druga, kakor da pokažem dobro voljo do 

dela. Takoj se rad umaknem s teh »pozicij«, zlasti če bo to koristno 

za današnjo kulturno linijo. Ob tistem udarcu v obraz leta 1950 

na Akademiji bi se bil tudi moral umakniti, pa sem po lanskem 

pogovoru z Vami sklenil, da premagam svojo prizadetost.”6

Več o vzrokih njegove prizadetosti izvemo iz pojasnila Jože 
Mahniča: ”Iz ohranjenih virov je razvidno, da je Koblar, redni 

profesor na Akademiji za igralsko umetnost, v tem letu z bole-

čino opazoval neresnost, nerednost in spletkarstvo na zavodu 

ter s trpkostjo doživljal osebne krivice, ko so drugi posegali na 

njegovo strokovno področje in ga iz ideoloških razlogov odrivali 

od rektorstva.”7

Zaporedje dogodkov je bilo naslednje:8 28. 2. 1950 preneha 
delovno razmerje profesorju Josipu Vidmarju (takrat tudi 
predsedniku Prezidija Ljudske skupščine LRS), naslednji dan 
se na njegovem delovnem mestu zaposli dr. Vladimir Kralj, ki 
ga Akademski svet devet mesecev kasneje izvoli za rektorja 
AIU. Bliskovit vzpon novodošlega profesorja se – zlasti, ker je 
zamenjal tako vidno politično osebnost – ni mogel zgoditi brez 
ustrezne politične volje. Ta se je kasneje očitno spremenila, 
saj je bil dr. France Koblar leta 1952 izvoljen za rektorja aka-
demije, ki jo je vodil vse do leta 1958, ko ga je znova zamenjal 
dr. Kralj.

6  Joža Mahnič, Koblarjev zbornik, Slovenska matica, Ljubljana, 1990, str. 
78: Koblarjevo pismo Borisu Ziherlu, 3. in 4. februar 1952.

7  Prav tam, str. 78–79.
8  Andrej Inkret, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let, 

1946–1996, AGRFT, Ljubljana, 1996, str. 27–28.
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4.

Če v ozadju kadrovskih odločitev dejavno politično voljo 
samo slutimo, pa se ta odkrito kaže pri vprašanju prostorov 
kot glavnem pokazatelju oblastnega odnosa do akademije. 
Vsaka umetniška šola namreč zaradi narave svojega študija 
terja posebne delovne pogoje. Za področje gledališkega izobra-
ževanja so to odri in dvorane, baletne dvorane, telovadnice, 
predavalnice in kabineti, delavnice za kulise, šivalnice kostu-
mov ... skratka, vsi prostorsko-tehnični elementi, ki omogočajo 
ne le kvalitetno poklicno izobraževanje, ampak predvsem 
razmah ustvarjalnosti in razvoj umetniške discipline v celoti.

Ob ustanovitvi so AIU namestili v eno od stanovanj v Du-
kičevem bloku v Štefanovi ulici, ki ni v ničemer ustrezalo teh-
ničnim zahtevam študija. Tam je akademija marca 1946 tudi 
začela delati. Prvi študenti, med katerimi so bili Duša Počkaj, 
Ivanka Mežan, Mila Kačič, Janez Albreht, Branko Miklavc, 
Stevo Žigon, Bert Sotlar, Nace Simončič, Dušan Moravec, An-
drej Hieng, France Jamnik, Igor Pretnar ..., so v neprimernem 
stanovanju skušali ujeti ravnotežje med klasično gledališko 
kulturo in zahtevami agitpropa, ki je prednje postavljal veli-
častno nalogo, da postanejo inženirji človeških duš. 

Kot zvemo iz zapisa Franceta Štiglica o snemanju filma 
Na svoji zemlji, so bili študentje AIU pod vplivom predvojne 
gledališke tradicije, ki je s svojim deklamatoričnim načinom 
bila daleč že od navadnega realizma, kaj šele socialističnega: 
“Najhitreje so prišli v filmsko igro tisti, ki so sicer tudi v gleda-

lišču realistični. Predvsem Potokar. Najteže pa je bilo z gojenci 

igralske akademije. Bili so sami mladi Hamleti in Oresti. Vse-

lej je trajalo nekaj dni, preden smo jih naučili spet preprosto 

govoriti.”9

9  Ervin Dolenc, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Slovenska kultura in politika 
v Jugoslaviji, Modrijan, Ljubljana, 1999, str. 166: France Štiglic, Zapisek 

o ustvarjanju filma ”Na svoji zemlji”. Mladinska revija, IV/5, 1948–49, str. 
184–190.
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Leta 1949 akademijo preselijo drugam – v del nacionalizirane 
stavbe frančiškanskega konvikta v Frančiškanski ulici. Kon-
vikt, imenovan ”Collegium seraphicum”, je projektiral arhitekt 
Ladislav Kham kot del urbanistične ureditve med takratno 
Frančiškansko (danes Nazorjevo) in Prešernovo (danes Čopovo) 
ulico. V traktu ob Frančiškanski ulici so se v pritličju nahajali 
lokali, v prvem nadstropju kapela in skupni prostori, v drugem 
in tretjem nadstropju sobe za dijake in študente bogoslovja, v 
kleti sta bili kuhinja in jedilnica. V traktu ob pasaži med Fran-
čiškansko in Prešernovo je bila gledališka in kinematografska 
dvorana, ki jo je poročevalec časopisa Slovenec ob otvoritvi leta 
1936 takole opisal: ”Značaj nove dvorane je izredno privlačen. 

Občutljiv umetniški okus je iz nje ustvaril lep in slavnosten, a 

obenem prikupno domačen prostor ... Ta dvorana je za kulturne 

prilike vsekakor izrednega pomena in bo gotovo hvaležno služila 

vsakovrstnim prireditvam.”10

Zasnova konvikta je obetala, da se bo tu razvilo žarišče ka-
toliške kulture za vse generacije. V to smer je bil zastavljen tudi 
otvoritveni program: ”... govoru je sledila vrsta nastopov, v katerih 

je navzoče notranje razgibavala deloma ljubka in v čisti naivnosti 

ganljiva deca, deloma že odrasla mladina in frančiškanski kleriki, 

ki so vsi v raznih deklamacijah, alegoričnih slikah in v raznih dra-

matskih prizorih pokazali svojo veliko ljubezen do umetniškega 

udejstvovanja, ki pa naj ne bo samo sebi namen, temveč naj vse 

služi le vesoljni ideji resničnosti, modrosti, lepoti in ljubezni. Med 

temi prizori je prav s te vsebinske strani zlasti zajela Brochetova 

mistična enodejanka, ki je skušala odstreti metafizično ozadje 

Frančiškove molitve k Materi Božji in v tej sferi borbo med božjo 

pravičnostjo in ljubeznijo. Ganila pa je tudi deklamacija »Blagor 

usmiljenim«, ki jo je napisal p. Roman in ki je bila zgoč odsev 

današnje socialne bede in krivice; pesem je bila zanešen odsev 

težnje po temeljiti družabni reformi v luči Kristusove ideje ...”11

10  Otvoritev frančiškanskega zavoda „Collegium seraphicum«, Slovenec, 11. 
12. 1936, št. 284, str. 7.

11  Prav tam, str. 7.
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V porajajoče se katoliško kulturno središče, katerega razvoj 
je najprej presekala okupacija, potem osvoboditev in nazadnje 
še podržavljenje, je oblast leta 1949 namestila svoji kulturni 
ustanovi: v trakt ob pasaži delavski oder, AIU je dobila klet, 
medetažo in prvo nadstropje ob Frančiškanski ulici. V nad-
stropju so uredili vadnico za balet in predavalnico s filmskim 
projektorjem, iz kapele je nastala gledališka dvoranica. Partija 
je akademijo uporabila kot orodje kulturne revolucije, ki na 
svojem velikem pohodu sistematično briše sledi katoliške 
kulture. Uporabila jo je kot skrunilca njenega fizičnega in 
duhovnega prostora. 

5.

Čeprav si je partija zelo prizadevala narediti kulturo za 
svojo, pri tem ni bila uspešna, saj številni, sicer vsepovprek 
sprti kulturniki ponujene vazalne vloge niso sprejeli. Tisti, ki 
so stopili pod ideološke prapore, pa se niso izkazali s prepri-
čljivimi umetniškimi deli. Kultura je dajala manj rezultatov, 
kot je terjala partija, o čemer priča zapisnik seje politbiroja 
CK KPS, ki je bila 20. 12. 1951. Velja opozoriti, da so partijski 
veljaki v družbeni neučinkovitosti svoje kulture takoj videli 
nevarnost krepitve ”klerikalnega” vpliva, saj so kulturno revo-
lucijo dojemali predvsem kot spopad komunistične ideologije 
s katoliško. 

”Tov. Boris Kraigher: V vseh intelektualnih krogih vlada 

mlačnost v političnih vprašanjih, zaradi česar se je povečal 

klerikalni vpliv. »Strah in pogum« se v Primorskem dnevniku 

ocenjuje kot edina kvalitetna literatura ...

... V »Besedi« se je vgnezdila sartrovščina in se sploh opaža 

precejšnja razpuščenost. V književnosti, kjer bi bilo to predvsem 

potrebno, ni nikake ideološke borbe. V Akademiji znanosti se je 

močno afirmiral Šolarjev krog. V partijski organizaciji »AZU« so 

notranji spori (Lavrič, Tavčar). V Društvu književnikov propadla 

Kozak in Šega. Klerikalno vodstvo je bilo izvoljeno z vsemi gla-
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sovi. Pravijo, da je to slučajno, iz odpora mladih proti »Olimpu”.

... Naši literati so razcepljeni v celo vrsto grup, od katerih se 

vsaka veže na veliki ali mali Olimp (Bor, Kosmač). Grupa poni-

žanih in razžaljenih (komunisti: Kranjc, Potrč, Koprivec, Ribičič, 

Ingolič, Onič, Rudolf), blodečih samorastnikov (Juš, Klopčič, 

Albreht). Okrog obeh olimpov se zbira cela vrsta satelitov. V 

Trstu je stvar predvsem v rokah Pahorja, Budala, Bartola itd., 

naši z njimi nimajo stika. Poživitev komunističnega dela med 

njimi bi omogočila vzpostavitev enotne fronte.

... Volitve v Društvo književnikov niso bile organizirane. 

Vidmar je predlagal odbor. Vprašanje književnikov je izredno 

važno, tu mora biti center principielne borbe, ker imajo tu kleri-

kalci največ vpliva. Treba se je temeljito pomeniti z Vidmarjem 

in Kozakom, ki sta nosilca mlačnosti. S svojim stališčem proti 

nekvalitetnosti demoralizirata celo vrsto naših ljudi. Taktično 

napačno bi bilo postaviti danes vprašanje čiščenja.

... Diskusija: 
– vprašanje akademij, kjer so zrasli razni fičfiriči,

– predlog: združitev vseh akademij”.12 

Partija se je iz ”taktičnih razlogov” odpovedovala ”čiščenju”, 
torej grobim in očitnim posegom v kulturno sfero. Z namenom, 
da ustvari videz demokratičnosti, je z njo upravljala posredno 
in iz ozadja. Pri tem je imela težave celo s ključnima osebama, 
preko katerih je širila vpliv na kulturo (Josipom Vidmarjem13 
in Ferdom Kozakom), saj njuna stališča ”proti nekvalitetno-
sti” kažejo, da estetskih nazorov nista bila pripravljena do 
konca podrediti ideološkim. Vidmar je pogosto polemiziral z 
Borisom Ziherlom, ki je vztrajno branil doktrino socialistič-

12  Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954, 
Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 2000, str. 281–285.

13  O Vidmarjevem položaju v oblastni nomenklaturi piše Bojan Štih: ”V 
imenovanju in postavitvi Josipa Vidmarja v dekorativni vrh slovenske 
(formalne, kajpak) državnosti, je bolj prav videti poraz, kakor pa zmago 
slovenske kulture.” Bojan Štih, Knjiga, ki noče biti requiem, Slovenska 
matica, Ljubljana 1981, str. 171.
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nega realizma in nasprotoval ”dekadentni” umetnosti: ”Zares 

dekadentne so samo stvari, ki so po vsebini dekadentne, ki 

vsebujejo nekaj bolnega, patološkega, ljudomrzniškega, neko 

gnilobo, poveličevanje napol živalskih instinktov, ki jih skušajo 

nekateri prikazati kot osnovo vsega človeškega dogajanja. Sem 

nadalje sodi poveličevanje gnilobe, smrti, propada, pridiganja 

nesmiselnosti vsega človeškega bivanja ...”14

Iz zanemarljivega obsega pozornosti, ki so jo oblastniki 
namenili akademijam, razberemo, kako nepomembne so jim 
bile. Predlog o njihovi združitvi najbrž tudi zato ni bil nikoli 
uresničen.

6.

Ko je politični pritisk po letu 1953 v skladu z novo doktrino 
4D – ”demokratizacija, decentralizacija, debirokratizacija in 
destalinizacija”15 – začel popuščati, je partija z opustitvijo 
koncepta instrumentalizacije kulture izgubila tudi velik del 
interesa za umetnost. Vendar se ni odrekla namenu, da jo 
nadzoruje in vanjo poseže vedno, ko presodi, da je ogrožena 
njena hegemonija. Umetnost se je od tega časa naprej znašla 
v rezervatu, katerega meje so postajale tem propustnejše, 
kolikor manj je umetnik nasprotoval vladajoči ideologiji, 
oziroma tem manj propustne, kolikor bolj je s svojimi deli 
kritično posegal v družbeni prostor. Najočitnejši primer 
pulziranja med povzdigovanjem in poniževanjem je gotovo 
Edvard Kocbek, ki so ga po prisilni upokojitvi in izgonu iz 

14  Ervin Dolenc, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Slovenska kultura in politika v 
Jugoslaviji, Modrijan, Ljubljana, 1999, str. 133: Boris Ziherl, 6. 4. 1954.

15  Vesna Čopič, Gregor Tomc, Kulturna politika v Sloveniji, Fakulteta za 
družbene vede, Ljubljana, 1997, str. 53.
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javnega življenja (1952) dolga leta pustili v izolaciji,16 nagradili 
s Prešernovo nagrado (1964) in hkrati ponižali (med nagra-
jenci je bil Miško Kranjec, eden glavnih nasprotnikov knjige 
Strah in pogum), anatemizirali po intervjuju v Zalivu (1975), 
izdali njegove zbrane pesmi (1977) ..., ves čas pa nadzirali 
vsak njegov korak. 

Odnos oblasti do AIU se ni kazal v represiji, ampak v 
brezbrižnosti, zlasti do njenih prostorskih težav. Rektor dr. 
France Koblar je 24. 5. 1955 poslal Svetu za prosveto in kul-
turo LRS pismo, v katerem opozarja na prostorsko stisko: 
“Potrebni bi bili še prostori za študentsko organizacijo, prostori 

za profesorje, ki nimajo sedaj na razpolago nobene delovne 

sobe … Prostori so tesni in je redno praktično delo včasih zelo 

težko …”17

Koblar, ki je moral boleče občutiti profanacijo verskih pro-
storov in skrunilski položaj, v katerem se je znašla akademija, 
je svoje nelagodje zavil v stavek: ”Prostori so tesni in je redno 

praktično delo včasih zelo težko …” Z njim je pristojne obzirno 
opomnil, da bi bilo akademijo bolje preseliti drugam, kjer bi 

16  Ervin Dolenc, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Slovenska kultura in politika 
v Jugoslaviji, Modrijan, Ljubljana, 1999, str. 147–148: Pismo Edvarda 
Kocbeka Borisu Kraigherju 12. 3. 1959: ”Vrgli so me iz vseh šolskih čitank, 
brisali so me v antologiji lirike, ki jo pripravljajo v francoščini, bojkotirajo 
me tudi druge založbe, revije in radio, pred tedni pa ste mi onemogočili 
sodelovanje v Novi poti, kjer sem – čeprav pod psevdonimom – napisal 
vrsto študij in prispevkov z najčistejšim namenom ... Živčni napori (do-
življal sem težave glede stanovanja, otroških doklad in telefona, pred 
tedni me je vznemirilo anonimno pismo, ki pravi, da so mi stanovanje 
obdali z nevidnimi mikrofoni) so mi načeli tudi zdravje, zbolel sem na 
akutni distoniji, da sem pod stalno zdravniško kontrolo ... Vedite, da je 
moje vprašanje najprej in predvsem vprašanje nemirnega človeka, ki ne 
more polnovredno živeti brez stvariteljskega izražanja, da je vprašanje 
človeškega bitja, ki brez krivde doživlja fantastično kazen, ko mora živeti 
v notranji emigraciji sredi malega ter v strogo ekonomičnost usmerjenega 
malega naroda.” 

17  Andrej Inkret, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let, 
1946–1996, AGRFT, Ljubljana, 1996, str. 35.
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bili prostori primernejši in delo lažje. Oblast se ni odzvala, je 
pa zato dve leti kasneje ukinila nekaj gledališč.18 

Nov val oblastnega zanimanja za akademijo se je dvignil 
leta 1963, ko je republiška skupščina z zakonom dejavnost 
AIU razširila na področje radia, filma in televizije, AIU pa pre-
imenovala v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo 
(AGRFT).19 Kljub ambiciozni razširitvi programov ni prišlo 
do izboljšanja položaja – akademija je še naprej delovala v 
neustreznih razmerah, ki so dušile njen razvoj in povzročale 
vse več nesoglasij. Ta so se vlekla v osemdeseta leta: moja 
izkušnja (filmsko in televizijsko režijo sem začel študirati v 
letu 1983/84) je takšna, da so se profesorji in z njimi študentje 
oddelka za filmsko in televizijsko režijo počutili kot tujek zno-
traj AGRFT, kar je izviralo iz tega, da uvedba novih smeri leta 
1963 ni bila rezultat organskega razvoja akademije, ampak 
je do nje prišlo po volji zunanjih odločevalcev, ki se potem za 
rezultate svojih odločitev niso več brigali. 

Rektor Ivan Jerman je leta 1969 v Listu AGRFT zapisal: 
”S postopnim širjenjem filmskega in TV študija je vprašanje 

šolskega prostora prestopilo kritično točko. Če smo doslej samo 

opozarjali in iskali možnosti, da bi prišli do prepotrebnih učilnic, 

bomo morali za naprej zastaviti vse sile za neodložljivo rešitev 

tega vprašanja, ki že močno ovira študij … Notranja vprašanja 

šole lahko urejamo in rešujemo sami, smo pa popolnoma brez 

moči kadar je treba operirati z milijoni, ki jih nimamo in do 

katerih ne bomo prišli brez pomoči družbenih faktorjev.

Ne upamo si predlagati takšne rešitve delovnih prostorov, 

za kakršne so se odločili v Beogradu, kjer zidajo pravo akade-

mijsko mesto z gledališko in kino dvorano v Novem Beogradu, v 

katero se bodo vselile vse štiri akademije. Upravičeno pa smemo 

zahtevati vsaj toliko prostora, da se ne zadušimo.

18  Bralcu, ki ga zanima, kako je partija iz ozadja vodila ukinitev kranjskega 
gledališča, priporočam knjigo dr. Aleša Gabriča ”Prešernovo gledališče v 
Kranju 1945–1957”, 2001. 

19  Zakon o Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, URADNI LIST 
LRS št. 8, 28. 3. 1963, str. 51–52.
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Našteta vprašanja, ki v enaki meri zadevajo profesorje in 

študente, vnašajo v zavod nemir, včasih tudi napetost, česar 

ni mogoče prezreti.”20

Istega leta je revija Sodobnost opravila anketo med diplo-
manti, ki so bili do stanja na akademiji izredno kritični.

Dušan Jovanović: ”AGRFTV je po svoji organizacijski, meto-

dološki, kadrovski in vsebinski strukturi verna kopija približno-

sti, povprečnosti, srednjakarstva in malomeščanskega okusa 

tistih kulturnih tvornosti in institucij, ki spričo svoje nespeciali-

zirane univerzalnosti, didaktičnosti, ideološkosti, moralizma ter 

vsesplošne zastarelosti, zaprašenosti in okostenelosti doživljajo 

danes temeljno krizo na ravneh vizije, komunikacije, trga ... V 

osnovi se je potrebno otresti didaktičnega pritiska teoretičnega 

pozitivizma ter senilnega instruktivizma in uveljaviti načelo do-

sledne kreativne navzočnosti slušateljev. Teoretični kursi ne bi 

smeli biti duhamorna, dolgočasna in dolgovezna reprodukcija 

muzejev in zgodovine, fabul, zaslug, smešnic, letnic in podob-

nega, temveč zgoščena in eksplozivna, živa in koristna informa-

cija, odprta predstavitev vrste pomembnih problemskih jeder 

... Za praktični del pouka veljajo podobne pripombe. Premalo 

je intenzivnega delovnega napora, premalo tveganja, premalo 

raziskav in preveč šablone, diletantske stihije in naključnega 

tavanja. Kar zadeva režijo, lahko mirno trdim, da šola ne daje 

dovolj tehničnega in obrtnega znanja.”21

7.

Države kritični glasovi niso prepričali, da bi zagotovila aka-
demiji boljše možnosti za delo ter terjala, da odpravi pomanj-
kljivosti. Pač pa jo je leta 1975 vključila v Univerzo Edvarda 
Kardelja v Ljubljani. Upanje, da se bodo razmere izboljšale, 
je hitro splahnelo, saj se je AGRFT znašla v ustanovi, kjer za 

20  Andrej Inkret, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let, 
1946–1996, AGRFT, Ljubljana, 1996, str. 72–73.

21  Dušan Jovanović, Anketa Sodobnosti IV, Sodobnost, Ljubljana, 1969, št. 
11, str. 1171–1172.
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razreševanje njenih težav ni bilo posluha, čeprav je bil problem 
prostorov že tako razvpit, da se mu ob tridesetletnici akademije 
leta 1976 tudi časopis Delo ni mogel izogniti: ”Poglavitna ovira, 

ki se postavlja načrtom in sploh učinkovitemu delu na pot, so pro-

stori – ljubljanska gledališka in od 1963. leta naprej tudi filmska-

-radijska-televizijska Akademija je v tem pogledu v najslabšem 

položaju kar med vsemi jugoslovanskimi visokimi šolami.”22

Upanja so prinašali novi in novi prostorski načrti: leta 1979 
je AGRFT predložila republiškemu Izvršnemu svetu projekt 
za gradnjo na ”ploščadi Borisa Kraigherja”, a ni bil uresničen. 
Leta 1986 je Univerza objavila, da bodo prednost pri reševanju 
prostorskih stisk imele fakulteta za biologijo, AGRFT in pravna 
fakulteta. Stavbi obeh fakultet sta že davno zgrajeni, medtem 
ko je AGRFT leta 2012 še vedno v frančiškanskem konviktu.

Študentje AGRFT so zaradi številnih vzrokov, predvsem 
pa zaradi slabih odnosov na oddelku za gledališče, med 22. 
5. in 11. 6. 1986 bojkotirali predavanja, izrekli nezaupnico 
nekaterim pedagogom ter dekanu in prodekanu, ki sta potem 
tudi res odstopila. Rezultat protestov je bil tudi ta, da je občina 
Ljubljana-Center dodelila akademiji vso stavbo na Nazorjevi 
(razen lokalov) pod pogojem, da izprazni 31 stanovanjskih 
enot v 2. in 3. nadstropju. Postopno izseljevanje stanovalcev, 
ki so bivali v celicah, je trajalo do leta 2012, torej 26 let! V tem 
času je akademija preuredila nekdanje celice v učilnice in ka-
binete, ki pa po površinah in lastnostih še zdaleč ne ustrezajo 
potrebam sodobnega umetniškega študija.

8.

Kljub velikim pričakovanjem ni osamosvojitev Slovenije 
akademiji prinesla izboljšanja pogojev za delovanje. Naspro-
tno, pojavile so se zamisli, da bi del programov ukinili: ”Preso-

diti bo treba, ali obstoječa Akademija za gledališče, radio, film 

22  Andrej Inkret, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let, 
1946–1996, AGRFT, Ljubljana, 1996, str. 89–90.
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in televizijo v resnici omogoča dovolj kvalitetno izobraževanje 

za filmske poklice in ali je šolanje za tako specializirane pokli-

ce v Sloveniji sploh smiselno. Morda bi bilo treba razmisliti o 

štipendijah v tujini (na primer v Pragi).”23

Frančiškani so leta 1992 vložili zahtevek za vrnitev konvik-
ta, zaradi česar je bil ustavljen projekt za prenovo podstrešja, 
kjer naj bi uredili gledališko dvorano. 

Leta 1995 je bila v urbanistični natečaj za ureditev območja 
med Maistrovo in Metelkovo vključena tudi novogradnja, na-
menjena AGRFT, a se je to leta 2003 izkazalo za neuresničljivo, 
saj se člani tamkajšnje avtonomne kulturne cone niso hoteli 
odpovedati prostorom vojašnice, ki so jih ”osvobodili”. Sledilo 
je dolgotrajno in neuspešno iskanje nove parcele, na kateri bi 
država zgradila kompleks stavb za tri akademije: Akademijo 
za glasbo, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter 
AGRFT.

Potem ko se je zdelo, da v Ljubljani ni primernega zemljišča, 
so akademije med 14. in 16. 4. 2004 izvedle protestno akcijo 
”Triada 2004 – Akademije na cesti” ter uspele od oblasti izsi-
liti parcelo ob Roški cesti. Po načrtih naj bi bila novogradnja 
na Roški končana leta 2007. Akademije bi dobile ustrezne 
delovne prostore, kompleks pa bi postal novo žarišče slo-
venske umetnosti. A kot vsi predhodni načrti, se tudi ta ni 
uresničil – predvsem zato, ker je ministrstvo za šolstvo leta 
2007 dalo soglasje k vrnitvi dela parcele denacionalizacijskim 
upravičencem.

Trenutni prostorski položaj AGRFT je tak, da nima niti me-
tra lastnih prostorov, da najema delovne površine na različnih 
koncih Ljubljane ter da bo morala matično stavbo zapustiti 
takoj, ko frančiškani, ki so od leta 2008 spet lastniki trakta 
ob Nazorjevi, ne bodo več zainteresirani, da bi jo še naprej 
oddajali.

23  Vesna Čopič, Gregor Tomc, Kulturna politika v Sloveniji, Fakulteta za 
družbene vede, Ljubljana, 1997, str. 192.
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9.

Po tem pregledu odnosa naše partijske in demokratične 
oblasti do ustanove, katere programi predstavljajo izobraže-
valni temelj poklicem na področju gledališča, radia, filma in 
televizije (igralcem, gledališkim režiserjem, filmskim in televi-
zijskim režiserjem, snemalcem, montažerjem, dramaturgom 
...), se znova ozrimo na Trubarjevo pismo Bohoriču: latinski 
izvirnik na mestu, ki ga je A. Sovré prevedel kot ”bedno rovtar-
stvo”, namreč govori o ”calamitatem ac barbariem”. Ob vede-
nju, da so Grki z izrazom barbar označevali tujce, sestavimo 
naslednje pomensko polje: rovtarstvo – barbarstvo – tujstvo. 

Sledeč Trubarjevi misli lahko vzrok kulturne zaostalosti išče-
mo v barbarstvu – tujstvu prebivalcev te dežele samim sebi. 

Kako smo se oddaljili od sebe, kažejo tudi številke s filmske-
ga področja: v slovenskih kinematografih so leta 2011 pred-
vajali 386 filmov. Od tega jih je bilo 3 % slovenskega porekla, 
ameriških je bilo 55 % in drugih 42 %. Od skupaj 2.867.224 
gledalcev si je slovenske filme ogledalo 4 % gledalcev, ameri-
ške 82 % gledalcev in druge filme 14 % gledalcev. Vseeno so 
imeli slovenski filmi najvišjo povprečno gledanost (11.122), 
ameriški malenkost nižjo (10.953), najnižjo pa filmi drugega 
porekla (2.541). 

Med desetimi najbolj gledanimi filmi jih je bilo devet ameri-
ških, njihov profil razkrivajo naslovi: Smrkci, Pirati s Karibov 
4, Prekrokana noč 2, Kung fu panda 2, Harry Potter 7...24 Sodeč 
po številkah je slovenska filmska kultura samo še komaj mer-
ljiva provinca v imperiju amerikanizirane globalne kulture.

10.

Če sem se doslej ukvarjal s tem, česa oblast, komunistična 
ali demokratična, naši umetnosti ni priznala (avtonomije ter 
24  Podatke mi je posredovala gospa Nerina Kocijančič s Slovenskega film-

skega centra – javne agencije Republike Slovenije, za kar se ji najlepše 
zahvaljujem.
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njenega družbenega pomena) in česa ji ni zagotovila (pogojev 
za nemoteno delovanje), naj se dotaknem projekta, za katerim 
je partija stala več kot dvajset let in se kaže kot eden najcelo-
vitejših rezultatov kulturne politike od leta 1945 do danes. To 
je kompleks Trga revolucije, ki je zrastel na vrtu uršulinskega 
samostana v Ljubljani. Projektiral ga je Edvard Ravnikar s 
sodelavci med leti 1960–1982. V prostoru, ki je zamišljen 
kot osrednje slovensko svetišče Revolucije, se zrcali partijski 
kulturnopolitični nazor.

Umetnost (tu arhitektura) služi poveličevanju ideologije.
Umetniško-ideološki artefakt se brezobzirno umesti v pro-

stor za ceno večkratne skrunitve:
– dragocen prostor v središču mesta, ki bi po naravovarstve-

nih kriterijih moral ostati samostanski vrt ali biti spremenjen 
v javni park, pozidajo;

– ostanke severnega obzidja rimske Emone razstrelijo in 
razen nekaj fragmentov odstranijo;

– zemljino vrta izkopljejo ter pod trgom zgradijo podzemno 
garažo;

– s stavbo Maximarketa zaprejo pogled proti samostanu 
ter trg izolirajo od tkiva stare Ljubljane. Prelom s tradicijo 
zmehčajo z nekaj prehodi, kot sta Plečnikov trg in podhod, a 
so vsi zasnovani tako, da je vizualni stik med trgom in starim 
delom mesta zelo omejen;

– prehod med staro in novo arhitekturo zabrišejo tudi 
tako, da dobi Plečnikova gimnazija prizidek, ki uniči njeno 
zahodno fasado.

Trgu dominirata stolpnici, kolosa moči, ”ki naj bi po prvotnih 

zamislih ponudili prostore Centralnemu komiteju Zveze komuni-

stov Slovenije in Izvršnemu svetu republike Slovenije.” 25 Prostor 
med njima je bil najprej namenjen za kip maršala Tita,26 a so se 
25  Alenka Bartulovič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filo-

zofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, http://www.dedi.si/dediscina/210-
-trg-republike

26  Janez Suhadolc, Zakaj odsvetujem študij arhitekture, Pogledi, Ljubljana, 
2012, http://www.pogledi.si/mnenja/zakaj-odsvetujem-studij-arhitekture
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temu kasneje odrekli. Čeprav naj bi trg slavil revolucijo, postavijo 
njej posvečen spomenik Draga Tršarja na obrobje, vendar na 
mesto, kjer je na nunskem vrtu stala kapelica Srca Jezusovega.

Organizacija prostora zapostavlja stavbo skupščine, saj je 
ne vključi v osnovno os trga, ki poteka s Trga narodnih herojev 
mimo skupščine proti ploščadi med stolpnicama. S tem pod-
črta sporočilo o drugorazrednosti skupščine, ki se je s hrbtom 
naslanjala na stavbo Centralnega komiteja, od koder je v to 
poslopje deklarirane demokracije prihajala dejanska moč.

Cankarjev dom kot največjo slovensko kulturno ustanovo 
v veliki meri vkopljejo pod zemljo. Arhitektu je šlo za to, da bi 
na majhno zemljišče umestil še to stavbo, tako da bi čim manj 
porušil razmerja trga, a je hkrati tudi ustvaril sporočilo, kje 
oblastniki najraje vidijo kulturo – pod zemljo!

In kakšna je zapuščina te politike? Trg je še danes osrednji 
prireditveni prostor v državi. Tu je bila razglašena samostoj-
nost, tu potekajo proslave, a v vsakdanjiku, brez blišča cere-
monialov, je to brezosebno parkirišče, kjer nihče ne ostane 
dlje, kot je nujno potrebno. Pod spomenikom revolucije mladi, 
brezbrižno opazujoč policista, ki straži parlament, kadijo 
travo. Njihovi vrstniki medtem skejtajo pred stolpnico Nove 
ljubljanske banke. Pod vsem tem pa zeva praznina, globlja 
od podzemne garaže, ki so jo izdolbli na nunskem vrtu, pra-
znina, ki sega do izpraznjenega središča sodobne slovenske 
družbe, v kateri zeva velik in prazen Nič. Ta Nič je rezultat 
neštetih razgrajevalnih silnic, ki jih je nemogoče dati na sku-
pni imenovalec, a je nekaj gotovo: če jih ne bomo zaustavili, 
se nam bo godilo tako kot nunskemu vrtu – tam, kjer je bil 
pred nezaželenimi vdori zavarovan, posvečen in živ prostor, 
je zdaj asfaltirana, brezdušna, mrtva ploščad in pod njo iz-
votljena praznina. Streha v tranziciji sprivatizirane garaže, 
danes imenovana Trg republike, je prostor, s katerim naj bi 
se identificiral vsak državljan. 

Kakšno prihodnost ima narod, čigar osrednja simbolna 
točka je streha podzemne garaže? Je še zmožen preseči tujstvo 
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samemu sebi? Je še zmožen zapolniti praznino v sebi? Je še 
zmožen ustvariti novo duhovno podlago, na katero bo naslonil 
svoje obstajanje? Se je zmožen dvigniti na raven zavedajoče se, 
čuteče in samoustvarjajoče zavesti? Ali pa je čezse že potegnil 
mrtvaški prt in zdaj vdano čaka, da se dopolni neizogibno? 
Da postane 

»... HUMUS NOVE CIVILIZACIJE«.
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