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Sanjal sem - utopijo Slovenija 

 

Nekaj se je zgodilo. Bilo je čutiti, da se je nekaj zgodilo. Četudi tega prej ni bilo slutiti. Opazilo se je, 

skoraj kričavo, na obrazih ljudi, prepoznavno v tonu njihovih besed, lahkotnosti stavkov, v plesu kretenj 

in zraku, ki se je zdel čist, topel in skoraj poetičen. Sprememba! Nespregledljivo. Zgodilo se je 

nenadoma. Nihče ni govoril o tem, kaj točno se je zgodilo. Ni bilo ne videti, ne slišati, da bi se kdorkoli 

zadrževal pred potrebo po govorjenju o tem – kaj točno se je zgodilo in kdaj se je zgodilo. Samo bilo je 

– drugače. 

Glasno smo začeli, povsem nepredvidljivo, izgovarjati poetične stavke. »Rad te imam, dežela.« Kot bi 

se mehko, žametno, osvetljeno prelevili v tisto nekaj, kar so pred tem brali in zapisovali redki, ki so 

želeli in zmogli misliti 'politično skupnost', 'moralno skupnost' in Svobodo. Zdaj je bilo teh vse več. In 

čuteče smo si pripovedovali: »Rad te imam, domovina, dežela prebujene zavesti.« Objemal nas je duh, 

lahek, a zgoščen, v gibanju, a brez odhajanja in pojenjanja, ko so naši dnevi in noči postali notno črtovje, 

po katerem smo igrali natančno domišljene in spontano sproščene življenjske melodije.  

Brez cigareta in z odrinjeno željo, kaj željo, z odloženo potrebo po kavi sem se sprehodil mimo sodne 

palače, ki je postala prozorna, svetla, toplo barvita. Onkraj vsakršne skrivnostnosti in tesnobe sem v 

njej videl… vsi smo v njej zagledali in radostno opazovali ljudi v togah, ki so izmojstreno prerekali 

virtuozno izdelane argumente, srčno ustvarjali še do včeraj utopično veličino sistemske zaščite pravic 

in svoboščin, empatično razširjali možnosti za srečno življenje »vseh oseb na ozemlju države« in s 

suverenim presojanjem krepili socialni značaj podalpske državice, s prostim dostopom do 

mednarodnih voda in privilegiranim statusom zelene, pozelenele in cvetoče dežele. Postali smo 

prepričani, da na sodiščih zdrava logika, presoja in razsodnost presegajo moč suhoparnega zakona.  

Obetavno zadovoljstvo se je svetilo v mojih očeh, v naših očeh, ko smo zjutraj pozdravljali za delovni 

optimizem razpoložene ljudi. Med njimi so bili industrijski delavci, neobremenjeni s pragom revščine, 

podjetniki, skoraj ravnodušni do finančnega razkošja, umni ustvarjali, zadovoljni z višino univerzalnega 

temeljnega dohodka… In mladi, študirajoči in klepetavi, skoraj ponosni na vse, kar jim je že uspelo 

dognati in vedeti. Prijatelj Patrick mi je poslal sporočilo: »To, ljudje na ulici si niso več preveč podobni v 

obraz, zelo podobna so samo njihova hrepeneča in radostna mimična sporočila. Demokracija!« 

»Sleherna pot je nit do nečesa, kar osmišlja, oblikuje čas tega trenutka in prihodnosti, ki ne plaši.« Misel 

sem zapisal pred tem, ko sta se mi pod lipo na Kongresnem trgu pridružila policaja, razpoložena za 

klepetavo pitje kave v troje. Povedala sta, da so neljubi pripetljaji z ljudmi, ki se skoraj brez izjeme 

vozijo mimo velikih spalnih naselij z udobnimi vlaki in metroji, statistično nepomembna redkost. Zazrli 
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smo se v mestne parke in drevorede, ki so nekoč obstajali, preden so postali parkirišča za avtomobile 

in so zdaj bili še lepši in večji. Čudili smo se v spominu zapisanim časom, ki so omenjali jutranje in 

popoldanske prometne zamaške, policijske radarske zasede, redarsko vsiljivost in vsesplošno 

prepirljivost. In spomin je bledel… 

»Rad te imam, dežela realno ustvarjenih možnosti za slehernika med nami.« Nisem se hotel upirati 

čustvenosti, ki se je ponotranjala kot samoumevna vsakdanjost. Obetavna zadovoljstva se morajo 

videti na obrazih ljudi. Vsak človek sme biti v svojih občutjih razumno središče vesolja. Prepričanja o 

tem nisem spremenil. A minili so časi prevlade lažnega videza nad vsebino. Najprej na šolah, fakultetah 

in univerzah. Šole niso bile več same sebi namen; odražale so čas, v katerem živimo, bile so zrcalo 

tehnološko razvitega sveta in varovalno gibalo napredka. Ustrezalo nam je, da smo zdesetkali število 

medijskih hiš in zaostrili pogoje za javne predstave, predstavitve in nastope. Ne s prisilo, brez pravil, 

pač pa z nedvoumnimi vsebinskimi pričakovanji. Tudi tistim, ki so se nekoč temu najbolj upirali, se je 

zdelo prav, da so v državnih strukturah naši ljudski predstavniki naključno izžrebani ljudje. Predvsem 

pa, da politika ni več cenena, duhomorna estrada z neomejeno količino časa na tv ekranih. Da, spet 

smo gledali televizijski program, tudi tisti, ki ga prej skoraj nismo. 

Spominjal sem se časov, ko so bili nesreče, športni uspehi in politične običajnosti vedno na prvih mestih 

novinarskih novic. Ko se je žalilo obči intelekt s krilaticami o združevanju naroda na tekmovalnih 

veselicah in z istimi vprašanji vabilo strankarske veljake k leporečnemu ponavljanju besedne 

preproščine. Dobre prakse človekovega dela in razuma so bile še nedavno odrinjene na rob pomena. 

Zdaj je bilo na srečo drugače! Delovni in ustvarjalni optimizem se je razpenjal po novicah dneva in noči. 

V znanje ljudi je bila speljana energija celotnega sistema, od najmlajših, do tistih v jeseni življenja.  

Prihodnost je prijazno objela našo prebujeno zmožnost, da smo najbolje, kar smo lahko – ko znamo in 

uspemo biti, kar bi lahko bili. »Rad te imam, dežela uresničenih, nekoč utopičnih pričakovanj. Rad te 

imam, ker si kot družbena struktura sočutna in pozorna na pojavnost prevelikih socialnih razlik, ki bi 

lahko drobile enotno družbeno zavest. Rad te imam, ker si danes dežela brez notranjih in zunanjih ograj 

in zidov. Rad te imam, ker si realna in uravnotežena v odnosu do zunanjega sveta in ker zunanjemu 

svetu ne zapiraš vrat. Rad te imam, ker lahko v neonesnaženem okolju diham svež zrak in pijem čisto 

vodo. Neodvisno od enostavčnih zapisov v ustavi in zakonih. Rad te imam, ker imajo ljudje radi drug 

drugega. Rad te imam, moja dežela, ker si me naučila...tebe rad imeti. Kot svobodo.« 
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Optimizem volje 

 

Noama Chomskega so ob enem od njegovih številnih javnih nastopov vprašali, kaj naj glede družbenega 

stanja in dogajanja storijo mladi danes. Odgovoril je:  

»Ko sem bil šestega avgusta 1945 star šestnajst let in sem izvedel za odvrženje dveh atomskih 

bomb, na Hirošimo in Nagasaki, so šli vrstniki in drugi ljudje po svojih opravkih, na športne 

aktivnosti ipd. Sam pa sem šel za nekaj ur v gozd, razmišljati. Odločil sem se, da bom temu 

posvetil življenje.«  

In temu je posvetil življenje: branju, študiju, mišljenju, raziskovanju, pisanju in predavanjem. Je eden 

največjih svetovnih mislecev, intelektualcev, izobražencev, predvsem pa neumoren analitik 

družbenega dogajanja in oster kritik politike vsakokratne strankarsko menedžerske oblasti v ZDA.   

Ob poudarjanju kategorične nujnosti in temeljne odgovornosti slehernega posameznika, da bere, 

študira in misli, Chomsky vztraja pri prepričanju, da je golo teoretiziranje, če ostaja na površini ali se 

giblje onkraj temeljnih družbenih vprašanj in problemov, skoraj družbeno nekoristno početje. 

Zagovarja neposredno in aplikativno, raziskovalno-komunikativno ali politično-aktivno soočenje s 

temeljnimi problemi in izzivi družbe – ki so hkrati problem in izziv človečnosti, človeštva, preživetja 

človeške rase in preživetja vsega naravnega okolja. Zato poziva k odločnosti, pogumu, osredotočenosti 

in vztrajnosti pri trudu – in poskusih – spreminjanja sistema, ali pa spreminjanja značilnosti in 

poudarkov sistema od znotraj navzvzen. Chomsky verjame, da je prav pravo lahko primerno in 

učinkovito orodje za spreminjanje sveta. Predvsem skozi zakonodajo in odgovorno, zavzeto, pokončno 

in pogumno delo sodnic in sodnikov. Intelektualce naslavlja z apelom, da naj ne popuščajo pri 

prevpraševanju vsega družbenega v javni sferi skozi razpravljanje, volivcem pa na srce in dušo polaga 

pričakovanje glede njihove večje odgovornosti in večje premišljenosti pri izbirah ob vsakokratnih 

volitvah.         

Chomsky ni edini, ki opozarja, da je danes javno misleči in govoreči človek etiketiran kot »radikalnež«, 

že če opozarja na spoznanja, dognanja, napovedi in zaveze - pravne in politične, akademske in kulturne, 

ekonomske in tržne - glede vzpostavitve in krepitve socialne države, socialne pravičnosti in pristne 

demokracije, utemeljene z vladavino prava, politično enakostjo in pravno enakopravnostjo.  

Chomsky tudi ni edini, ki opozarja, da je človeštvo na robu terminalne katastrofe, totalnega 

samouničenja. Na eni strani zaradi možnosti jedrskega spopada, na drugi strani zaradi segrevanja 

ozračja in neposredne grožnje enormne naravne katastrofe. Spomnimo, da je trenutni položaj kazalcev 
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na virtualni uri katastrofalnega (samo)uničenja, s katero znanstveniki ponazarjajo položaj človeštva, 

dve minuti in pol pred dvanajsto. »Kaj bomo storili ob resnični migracijski krizi«, sprašuje Chomsky, »ko 

bodo zaradi naravnih katastrof, npr. zaradi prekritja priobalnega kopna z naraslim morjem, začeli 

pohod v notranjost milijoni ali desetine milijonov ljudi, najprej npr. iz Bangladeša?« O tem se tudi v 

našem okolju, v zadnjem času prežetem s sovražnostjo do tujcev in s protidemokratičnimi ekscesi 

ortodoksnega republikanizma, ne pogovarjamo. 

A mediji, ki jih prav Chomsky že vse svoje življenje skrbno proučuje, še naprej ohranjajo tretjerazredni 

status te teme. Ali slabše. Takšno medijsko politiko pomagajo ohranjati tudi izobraževalni procesi, ki 

študente na medijskih programih učijo o t. i. »objektivnem poročanju« kot poročanju v skladu s tem, 

kar o neki temi izjavijo nosilci in centri oblasti. V skladu s tem medijskim učenjem seveda tudi pristno 

in kritično komentiranje ni v funkciji »objektivnega poročanja.« Cena za to pa je ne le napačno 

informiranje javnosti, menedžeriranje družbe s tehnikami manipulacije, zavajanja in prikrivanja, z lažmi 

in konstruiranjem izmišljene resničnosti, ampak tudi vse večja nevednost, nepremišljenost in 

nesposobnost prevelikega števila ljudi, da bi vsaj poskusili razumeti in prepoznati, ali da bi sploh lahko 

občutili še kaj drugega, ne le trenutni in neposredni lastni interes, ali akutno in kratkoročno lastno 

potrebo. In sovražno nenaklonjenost do drugih ljudi. 

Tako je vsakodnevno na delu ideologija, v svoji najčistejši obliki. Ta vsekakor zajema tudi vprašanja – 

ali zajema predvsem vprašanja -, ki se na površini morda zdijo obrobna in banalna, a niso obrobna in 

so banalna kvečjemu v smislu, da očitno odražajo nekaj zelo očitnega, tako da svetloba te očitnosti 

zapre očesa ljudi, ali povzroči odvrnitev njihovega pogleda stran. Na primer prav ideologija glede 

okolja. Skoraj je ni bolj čiste ideologije vladajoče gosposke, kot je ideološka matrica, s katero se ne le 

pozornost, ampak tudi odgovornost, kar občutek krivde preusmeri in prevali izključno na posameznika 

– tako in zato, da bi se posameznik pri tem počutil bolje, dovolj dobro, povsem zadovoljivo. Kot pri 

»ločevanju odpadkov«, kavč-dobrodelnosti s pošiljanjem sms sporočil za neke in nekje lačne otroke, 

kupovanjem nekoliko dražjih izdelkov zaradi sloganov o centih, ki gredo ob nakupu v dober namen, pri 

množičnem tekanju za dober namen ipd. Soglašam z Žižkom, da gre pri vsem te la za »masko 

eksploatacije.« Pa tudi s B.H. Levyjem, da moramo govoriti o »katastrofi«, ko te dejavnosti in početja 

»zamenjajo socialne politike.«  

Treba se je vrniti v izhodišče in spomniti na poduk D. Huma, da je temeljna naloga dnevnopolitične 

elite nadzor nad mnenjem ljudi. Ne samo nad mišljenjem, ki je ugasli proces, ampak nad mnenjem kot 

golim mnenjem, zasidranostjo nemislečih predstav, navad in prepričanj v glavah ljudi. Zato podobno, 

kot volivci ostajajo zvesti strankarskim liderjem ali strankam, četudi (jim ne samo lažejo, ampak) si ne 
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zaslužijo njihove zvestobe, ali celo očitno, dokazano, resnično delujejo v njihovo izrazito škodo, takšni 

volivci ostajajo tudi poslušni in podrejeni Gospodarju in gosposki; in to kljub temu, da Gospodarja 

predstavlja približno en odstotek privilegirancev, ki gospodari nad približno devetindevetdeset 

odstotki ljudi. Ljudi je treba samo prepričati, da kljub takšnemu razmerju in kljub temu, da imajo sami 

dejansko vso moč v svojih rokah, da so institucije dejansko šibke in se jih res lahko hitro spremeni, 

ostanejo podrejeni, podložni in pasivni.  

V takšnem družbenem stanju in ob takšnih psiholoških zakonitostih delovanja človeških možganov 

mišljenje tistih, ki še mislijo, ni dovolj, ne pomaga. Svoboda izražanja kot temeljna pravica je le malo v 

pomoč, če ljudje ne mislijo, ali pa so njihove misli nadzorovane. To je samo »proizvodnja soglasja«, 

ustvarjanje in ohranjanje navad in prepričanj. Za spremembe, za osvoboditev je potrebna množičnosti. 

Po Chomskem je treba delati skozi sistem in institucije. Treba je »to grasp the opportunity«. Očitno je: 

tudi ali predvsem skozi pravne institucije. Z moralno držo, mišljenjem, presojanjem in odločanjem. Z 

vztrajnim nedopuščanjem, da te imajo za idiota in bedaka. Pa (npr. po A. Gramsciju) s pesimizmom 

intelekta in optimizmom volje. V tem oziru – svobodno. 
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Ljudje se ne odločajo svobodno na temelju najboljšega argumenta 

 

Po številnih raziskavah, opazovanjih in eksperimentih so se psihologi prepričali (o tem pa je na voljo 

zelo veliko knjig), da je zaradi lastnosti delovanja človečkih možganov mogoče ljudi hitro zapeljati, jih 

prinesti naokrog, naplahtati, predvsem pa jih je mogoče narediti za nemisleče, nevedne in 

nepremišljene zombije. Potem jih je mogoče dolgoročno imeti za nevedneže, idiote in bedake, ki niso 

zmožni mišljenja. Na razmišljanje ljudi je mogoče vplivati hitro in enostavno, če so za to izpolnjeni 

določeni pogoji. Ljudje so skoraj nebogljeni pred psihologijo množice, v kateri se tako ali drugače, 

posredno ali neposredno znajdejo – in jih zapelje in nekam popelje »čredni nagon.« Zlahka verjamejo 

ne le osupljivim neumnostim, ampak tudi največjim lažem. Njihova neumnost in nepremišljenost se 

stopnjuje do točke, ko se krčevito oklepajo tudi največjih, najbolj surovih, najbolj neverjetnih in 

prozorno očitnih laži. To točko lahko celo presežejo in povsem izgubijo zmožnost, da bi sploh lahko 

zaznavali problem laži kot tak in laž kot vsebinsko kakovost - česarkoli.  

Že z vzpostavljenimi navadami se ljudje zelo težko spoprimemo. Če nam jih že uspe vsaj deloma 

zamenjati z drugimi, novimi navadami, pa nam jih skoraj ne uspe za vselej spremeniti ali celo povsem 

pregnati iz našega bitja. Za vsak premik pri svojih navadah, ki bi jih radi spremenili, se moramo ljudje 

krčevito, odločno in vztrajno boriti. Še težja se zdi naloga s prepričanji, z njihovo granitno 

neprebojnostjo. Dlje kot obstajajo, bolj kot so zakoreninjena, bolj so nedotakljiva. Zato za 

nadomeščanje navad in spreminjanje prepričanj ne zadošča, če se človeku predstavijo nova dejstva, ta 

utemeljijo s prepričljivimi dokazi, razkrijejo laži ipd. Prav nasprotno, prepogosto se potem človek še 

bolj oprime svojih prepričanj. Počuti se namreč ogroženega, doživlja stres, zato v obrambni drži išče 

beg in kritje tam, kjer – zmotno in v nasprotju s pristnimi lastnimi interesi – misli, da ju lahko najde 

hitro in enostavno: v zmoti, v napačnem prepričanju, celo v laži, v tem smislu pa v samoprevari. Človeku 

tisto, kar mu je po občutenju znano in domače, blizu in razumljivo, kjer se počuti varno udomačenega, 

vzbuja ugodje, nemara radost, hrani »hormon sreče« – viša raven dopamina. Pa četudi vse to temelji 

na nevednosti, nepremišljenosti in celo lažeh.  

Zanimivo je, da glede tega ni večje razlike med manj in bolj izobraženimi ljudi. Slednji se prav zaradi 

izogibanja nelagodju, morebitnemu občutku sramu, stresu ob povečanem miselnem naporu in 

težavnosti priznavanja napak močno oklepajo svojih zmot.  

Povem vam, enako težko in skoraj do konca in v celoti nemogoče je prepričati uradnice/uradnike in 

sodnice/sodnike, da se zelo motijo, da popolnoma narobe razlagajo pravo in da ga povsem narobe 

uporabljajo pri odločanju. Bolj se motijo pri tem, večje napake storijo, bolj nemogoče jih je prepričati 
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in bolj granitno neprebojna je njihova zmožnost, da bi jih priznali. Kje velika zmota in zgrešena 

prepričanja enostavno pomenijo pomanjkanje pameti in intelekta? Iskanje odgovora na to vprašanje 

se zdi kot brezkončno potovanje. 

A sam kljub temu to še naprej počnem – pri pravnikih in pri ljudeh na splošno. Četudi pri drugih znatno 

manj, kot nekoč. Ob tem pa vztrajam pri poudarku: če in ko je nekaj treba spremeniti, moramo to 

spremeniti tisti, ki se tega zavedamo, na način, ki nam je na voljo. Butanje z glavo v zid ob prepričevanju 

prepričanih je nesmiselno, ko gre samo še za to. Nekakšna skrajnost nesvobode. 

Daniel Gilbert v knjigi Spotikanja o sreči, zlahka berljivi ob siceršnji strokovni prepričljivosti in 

inteligentnemu jeziku, odlično opiše in pojasni miselni proces ljudi: prepričanih, glede prepričanj in 

zaradi prepričanj. 
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Svoboda stanovalcev; kdor sosedom ne vrta v možgane, ta pač ne razume 

 

Pri elementarnih pravnih vprašanjih prevelika večina imetnikov formalne pravniške izobrazbe, 

predvsem pa preveč praktikov v sodniškem poklicu, misli in govori: »Saj ustava je tudi pomembna, 

spoštovani kolega, ampak zakon, kolega, kaj piše v zakonu je važno, veste!« Pričakovati vsebinsko 

razlago in praktično uporabo tistega, kar piše v zakonskih členih, v skladu z vsebino in pravilno razlago 

ustave, zato lebdi v času in prostoru kot naivno romantični pogled v domišljijsko prihodnost. Gre za 

enega največjih – in dogmatično uspavanih - problemov pravne stroke v tem času in tej družbi. 

Upati na samoiniciativni sodniški aktivizem pri prepoznavanju ustavno nesprejemljivih zapisov, razlag 

in uporabe besed in stavkov v zakonskih členih, ki bi se potem nadaljeval s sodniškimi zahtevami 

ustavnemu sodišču, da odloči o ustavno pravilni razlagi in uporabi vsebine zakona, pomeni kopičiti in 

krepiti razočaranje nad stroko. Takšno pričakovanje je votla vez s prihodnostjo, podobna veri v 

možnosti, da se bo na pravniškem državnem izpitu kmalu merilo IQ in ugotavljalo stopnjo moralnega 

razvoja, ne preverjalo golo naučenost trpkih stavkov na pamet. Marsikatera pozitivna sistemska 

sprememba bi se zgodila neposredno in kmalu, če bi se to spremenilo. Morda se bo, a enako, kot doslej 

– na slabše. 

Zato tudi tistim ljudem, ki še vedno ne razumejo, da je sosed v bloku absolutni vladar svojega 

stanovanje in v njem kadarkoli lahko počne karkoli, ne ostane drugega kot ali to razumeti, ali znoreti, 

ali ustvariti nerešljivi in trajni konflikt, celo s fizičnimi nadgradnjami, ali živeti drugje, ali pa s stalnim 

nižanjem ravni 'znoretja' nekako preživeti. Tudi na primer s ponavljanjem motivacijske sugestije, »da 

je življenje vendarle lepo«, da bi lahko vselej bilo še slabše in da se navsezadnje drugje po svetu res 

odvijajo grozljive vojne, krvoločne morije in enormne tragedije nedojemljive pozverinjenosti ljudi, 

lakota in preganjanje, posilstva in umori, naravne katastrofe in smrtne epidemije. Ker se. Tega se z 

značilnostmi sicer še dovolj udobnega življenja v blokih seveda ne da primerjati. A zato o problemih in 

življenjskih vprašanjih, ki se pri tem porajajo, ne gre molčati.  

Tistim stanovalcem v blokih, ki menda ne razumejo, da obstaja »pravica do absolutne stanovanjske 

vladavine«, ta pa vključuje tudi zvok, ni na voljo učinkovita pravna pomoč zoper tovrstni absolutizem, 

pa naj bo še tako glasen …, jah, spet te besede … primitiven in … res, težko je misliti drugo kot kret… - 

, dobro, politično korektno, a prav zato tudi intelektualno vzvišeno in hkrati upogibno bojazljivo - … 

očitno in zelo omejen v zmožnosti optimalne kombinacije umnosti in moralnosti. Razlog, da zgledni 

stanovalci v blokih ne morejo poseči po učinkoviti pravni pomoči, kadar sosedje življenje v bloku zvočno 

in gradbeno usmerijo proti stezi v pekel, je isti, utrjen, nepremakljiv in neuničljiv ultimativni določujoči 
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razlog, zaradi katerega je pravo lahko – in tako zelo pogosto tudi je - ogledalo, posledica in orodje vsega 

najslabšega o in pri človeku: neumnost, neomikanost, neempatičnost, samozadostnost, nemoralnost 

in … (spet bom popustil pod pritiskom) … absolutni kretenizem.   

Zato značaj »kričanja izgubljenega v puščavi« ohranjajo tisti stanovalci v blokih, ki – npr. na spletu - 

sebe mrcvarijo in druge obupano sprašujejo: »kdaj lahko od sosedov v bloku zahtevamo, da nehajo 

zganjati nasilje z ropotom in kaj sploh lahko storim proti tem … ljudem?«  

Ko to sprašujejo, jim včasih kdo pripomni, da ne razumejo, da v tem svetu in času človek pač ne more 

in ne sme pričakovati razumnega miru pred otroškim kričanjem in kondicijsko zavidljivim dirjanjem in 

skakanjem po stanovanju gor in dol, ali pred vpitjem odraslih, ki se jim morda res zdi, da se s tem »samo 

pogovarjajo«, ali pa, da prej, vmes in kadarkoli kasneje po parketu z zastrašujočo silo vlečejo najmanj 

mize in stole, tudi ponoči … Pa pred zavestnim – in z jasnim namenom, da bi to vsi slišali čim bolj in čim 

dlje, utemeljenim - preglasnim poslušanjem nadvse motečih zvokov ene od »glasbenih« zvrsti, ali pred 

nepotrebno preglasnim »gledanjem« televizije… Seveda tudi pred diskoklubno uporabo stanovanja, ali 

pred roštiljanjem na balkonu, ali pred hupanjem na dvorišču itd. Vse pogosteje ti dostojni blokovski 

stanovalci iščejo vsaj nekakšno, solidarnostno razumevanje, nemara celo aktivno pomoč za dostojno 

življenje v blokih, s pisnim internetnim naslavljanjem – pravnikov. Željo po miru in mentalnem zdravju 

vitalizirajo z naslavljanjem pravnikov, ker jih imajo – seveda zmotno – za varuhe ustavnosti, zakonitosti, 

razumnosti in pravičnosti. Prav pravnike vselej znova prepoznajo kot rešitelje pred tistimi, ki 

spreminjajo stanovanja v prostor zvočnega spominjanja na gradnjo avtocestnih tunelov z najtežjimi 

gradbenimi stroji, ali s spreminjanjem celih naseljih v veliko gradbišče olimpijskega športnega 

kompleksa; marsikdaj delujoče dneve, tedne in mesece, celo leta, brez večjih časovnih premorov. 

Ti ljudje se marsikdaj celo tistim, ki bi tudi sami želeli imeti v blokih zagotovljenega več miru in 

bivanjskega dostojanstva, zdijo čudaško ekscentrični in s svojim »sitnarjenjem« celo moteči. Zanimiv 

paradoks. Kot bi bili v svoji bivanjski tišini in tihoti zasebnosti prav oni sami preglasni za tiste druge, 

one, ki jim tudi pravniki, zakoni in država pravijo, da vedo in pravilno razumejo, da so pravno 

nedotakljivi lastniški absolutisti v stanovanjskem okolju in da imajo vso pravico do tega, da drugi prav 

preko njihovega zvočnega huliganstva vedo, slišijo in vidijo, da se dejansko ZAVEDAJO, da ti prvi 

OBSTAJAJO. Kot da, torej, tihi ljudje obstajajo zato, da bi onim drugim zagotovili naslovnike o svojem 

obstoju - zvokovno potrjenim. Dostojni stanovalci obstajajo – skorajda – le zato, da bi lahko slišali 

preglasne stanovalce. Brez prisiljujoče nujnosti, da bi jih morali tudi videti. Smoter obstoja prvih je zato 

več kot le metafizičen. Je fiziološko predbiološki. Najprej je bil namreč zvok, ki je živ, šele potem je bilo 

nekaj, kar je pred njim in brez njega obstaja le pogojno, kot gola in  nezanesljiva domneva. Sosed. In 

obratno, v sožutju, vzajemno določujoče: razbijaško rovaristični preglasneži obstajajo kot varuhi 
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drugih, zvokovno dostojnih, a prav zato bivanjsko bistvo nerazumevajočih, ker jih – to je ja očitno – 

ščitijo pred neznosno bolečino samote in popolne tišine. Kajti neznosnost bolečine, ki jo s svojim 

zvokovnim mučenjem povzročajo čutom drugih ljudi in je formalno ovrednotena kot znosna, naredi 

druge vrste čustvenih in psihičnih bolečin za … neke vrste »drugorazredno politično temo.« 

Zato je postalo povsem običajno, kulturno sprejemljivo, zakonsko dovoljeno in vedenjsko pričakovano, 

skoraj eksistenčno zaželeno (pravijo tudi pravniki), da absolutni vladar stanovanjske enote v bloku kupi 

stanovanje, ne obvesti stanovalcev o kakršni koli gradbeni nameri in pač nekega jutra, če je razpoložen 

seveda čim bolj zgodaj, začne proces vrtanja, rušenja, tolčenja, žaganja, zabijanja in 'štemanja'. Ruši in 

gradi hkrati. Ruši mrtvo, naredi in gradi življenje. Z začetkom, ko je ljubo njemu, ali gre na roko najetim 

izvajalcem. V trajanju, kot se mu zdi potrebno, brez časovnih ali kakršnih koli drugih omejitev in 

pogojev. Če se le da nekje med začetkom in koncem poletja, raztegnjeno, nenapovedano, poljubno, 

predvsem pa ves čas. Tudi ob praznikih. Seveda tudi ob sobotah. In ja, o da, tudi ob nedeljah ;-)  

Delivec pravnih nasvetov s formalno pravno izobrazbo, ki zna najti področni zakon in prebrati člene v 

njem, bo najverjetneje pojasnil, da stanovanjski hrup in možne zvočne kršitve opredeljuje in 

sankcionira zakon o varstvu javnega reda in miru. Koga poklicati na pomoč? Sam bi stavil na 

mednarodno uveljavljene Batmana, Spydermana ali simpatične možakarje, ki so se novodobno prelevili 

v privlačna dekleta GhostBusters. Totalno pa navijam za neglobaliziranega Ramba in Punisherja. A 

pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb tega zakona ima vendarle policija. Podobno. 

Tudi tam vedo, da je po zakonu prepovedano motiti mir in počitek ljudi med 22. in 6. uro. Motiti »na 

nedovoljen način.« Kaj pa to pomeni? Ne zdi se pomembno, še manj odločilno. Zakonodajalec je modro 

mislil tudi izjemo: razen, če gre za »nujne interventno-vzdrževalne posege.« Počena vodna cev v steni? 

Oh, tedaj v tej državi živeči ljudje seveda ne bi klicali policije in pisali emailov pravniku, ki so ga videli 

na TV, ampak bi sosedom priskočili na pomoč, v polsnu in pidžami. Spet formalno: kdor moti mir »na 

nedovoljen način«, je »lahko« kaznovan z globo - od točno 83 do točno 209 evrov. Pretvorba valut je 

resno in odgovorno početje strankarskih menedžerjev in njihovih administrantov.  

Stvarno utemeljenega razloga, ali celo prisiljujoče nujnosti, da bi zakon pri zaščiti ljudi pred »prevelikim 

in nedovoljenim hrupom« dodelil poseben status sobotam, nedeljam ali praznikom, očitno ni. Zato je 

delo za običajnega »pravnega strokovnjaka«, kot bi delivca takšnih pojasnil in kvazi nasvetov imenovali 

v televizijski oddaji, hitro in zlahka opravljeno: »če bi torej vaši sosedi v času med 22. uro in 6. uro 

povzročali nedovoljen hrup, bi lahko o tem obvestili policijo.« S stisnjenimi pestmi in prekrižanimi prsti 

bi ob tem, skrivajoč se za oknom, ali z ušesom na vratih, upali na uradno izvedbo postopka o prekršku 

– spisanje položnice. 
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Diplomirani pravnik, ki bi si vzel še več časa za analizo, bi v stvarnopravnem zakoniku našel še zapis o 

tem, da mora lastnik svojo nepremičnino uporabljati tako, da drugim ne povzroča prekomerne škode. 

Z načinom uporabe nepremičnine ne sme motiti uporabe drugih nepremičnin - čez mero, ki je glede na 

naravo in namen nepremičnine, pa še glede na krajevne razmere običajna. Običajna? Hahaha zabavno 

 Gradbena mehanizacija in gradbena dela pač niso ista zadeva kot glasba, pogovor, smrčanje, lajež 

ali črički! 

Zakonik ga zavezuje tudi k odpravljanju vzrokov, ki povzročajo znatnejšo škodo drugim. In še 

plastificirana jagoda na fotografiji torte: po zakoniku je brez posebnega pravnega naslova prepovedano 

kakršnokoli motenje s posebnimi napravami. Briljantno, tudi o tem bi veljalo v eni od palač izdelati 

koledar. Zaščitni ukrep? Tožba in zahtevek za povrnitev škode. 

A na tej točki se, ob vsem cinizmu, vendarle ne gre ustaviti. Že zgolj to zakonsko podlago je mogoče 

razumno, pravično, sorazmerno in s soljo v glavi, pa ščepcem odločnosti, uporabiti za dosego primerno 

učinkovite pravne in dejanske zaščite tistih ljudi, ki ne razumejo čiste pravice do stanovanjskega 

zvočnega absolutizma drugih ljudi. Obstoječe zakonske določbe so povsem dovolj, da se od soseda, ki 

je nekega jutra nenapovedano, ali pa napovedano, ob določeni uri začel z gradbenimi in podobnimi, 

zvočno nabodibildanimi deli, in ki jih nenadzorovano in nepredvidljivo dolgo nadaljuje daljši čas, 

zahteva tako prenehanje trenutnega gradbeniškega  vznemirjanja, kot tudi zahteva prepoved 

nadaljnjega vznemirjanja. Od sodišča!  

A tudi več kot to. Živeti v stanju gradbenega hrupa je ja očitno neznosno in nevzdržno, ne samo moteče. 

Pa tudi zdravju škodljivo! (Zapisati to se zdi skoraj neumnost, saj je znanstveno dokazano, da živimo v 

družbi stalnega nadprekomernega stresa zaradi hrupa, sistemsko pa se na to dejstvo odzivamo 

ravnodušno in z zviševanjem ravni tolerance do hrupa. »Brezveze«, bi porekli.) Še samo s tem človeku 

nastane škoda. Enemu, več, vsem stanovalcem določenega bloka. Zato lahko z odškodninsko tožbo od 

stanovanjskega absolutista, ki je prepričan, da razume, za kaj gre, oni drugi pa ne, ti drugi zahtevajo 

povrnitev škode – odškodnino! Od sodišča. Pravni sklic? Tudi Obligacijski zakonik: kdor drugemu 

povzroči škodo, jo je dolžan povrniti. Takšen gradbeni hrup je prekomerna motnja in s tem je 

povzročena škoda. Ta je določljiva - denarno. Mar ni tako? 

Ne, zdi se, da ni tako. Morda očitno sploh ni tako. O tem lahko sklepamo iz običajnega pravniškega 

odgovora glede teh vprašanj (iskal sem jih po spletu in drugih virih), ta pa se glasi nekako takole: »Treba 

se je zavedati, da hrup, ki se povzroča pri adaptaciji stanovanja, ni nedovoljen ali prekomeren hrup, 

ampak običajen hrup.« No, evo  ! Takšnemu zaključku vsekakor in močno nasprotujem. 
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Z upanjem na lepšo prihodnost mišljenja pravnikov pa se odzovem, kadar tak pravniški odgovor dobi 

še nadaljevanje, v smislu: »O prekomernem in nedovoljenem hrupu bi lahko govorili, če bi adaptacija 

stanovanja trajala nerazumno dolgo, ali bi se izvajala z nerazumno glasnimi napravami.« Pravniška 

misel, ki teoretično dopušča omejitev, zamejitev, točko preloma…? Nikakor. Nič drugega kot votla 

načelna predpostavka. Kako dolgo je razumno dolgo? Kaj z razumom, ki je v tej družbi in v pravni stroki 

že zdavnaj šel k vragu? Nerazumno glasne naprave? Razen štemarice, bormašine, macole, stružne žage 

… Pristajalna steza za helikopterje, turbina jedrske podmornice, pogonski motor raketoplana, močno 

zarjaveli in razpadajoči bager, traktor na zvočnih ojačevalcih…? Takšen pravniški jezik, vseprisoten, je 

klasični slepilni manever in strategija izogibanja odgovornosti, primer nemišljenju in dokaz 

nezmožnosti presojanja. Oškodovane stanovalce pušča podrejene stanovanjskim absolutistom. 

Predvsem zaradi države, ki glede teh vprašanj ne sprejme ostre in z novo ostrino jasne zakonodaje. 

Seveda se stanovalci določenega bloka lahko dogovorijo, da bodo sprejeli hišni red, v katerem bodo 

zapisali strožja in avtonomna »pravila« za gradbena dela v stanovanjih. Na primer, da je treba vsak 

večji hrup, ropot ali gradbeno delo najaviti vsaj tri dni prej, ker si stanovalci tako lažje organizirajo 

življenje in prilagodijo na prihajajočo motnjo. Potem, da mora biti ob sobotah, nedeljah in praznikih v 

bloku spoštljivi mir, ki dopušča popolni zvočni počitek. Pa tudi, da se smejo gradbena dela izvajati samo 

v točno določenem mesecu v letu, ali največ dveh. Nikakor v času dopustov! Seveda tudi, da smejo 

trajati samo določen in vnaprej napovedani čas. In morda še kakšna tovrstna konkretnost. S sankcijami, 

iztožljivimi in s strogostjo teoretično učinkovitimi. 

A kaj, ko tudi to dostojnim stanovalcem ne bo zagotovilo učinkovite zaščite pred tistimi, ki so povsem 

sprti z bontonom in omiko – in se bodo takšnemu pravilniku samo zarežali v zobe.  

»Saj ustava je tudi pomembna, ampak zakon, kolega, kaj piše v zakonu je važno, veste!« 

Treba bi bilo sprejeti nove in strožje zakonske določbe, ki bi vključevale najmanj to, kar sem hipotetično 

pripisal možnim pravilnikom. Že zdavnaj in nemudoma. Za nadzor nad njihovim spoštovanjem bi 

morala delovati posebna inšpekcijska služba. Uradne osebe bi morale imeti pristojnost takojšnjega 

izreka pravične globe, ta pa bi morala biti prednostno procesirana in izvršena kot prekrškovna sankcija. 

Sodišča bi morala spore iz tega naslova reševati nadvse resno in zelo hitro. Kazni bi morale biti 

odvračilno visoke.  

To bi se moralo dogajati že danes. Ob obstoječi zakonodaji. S pomočjo sodišč. Namesto, da država s 

spremembami zakonodaje zvišuje ravni dopustnega hrupa, bi jih morala znatno znižati. Po stavkih v 

zakonu in v odločbah sodišč obnova stanovanja nikoli in nikakor ne bi smela veljati za normalen, 

razumen, neprekomeren, splošno dovoljen in sprejemljiv hrup, za običajnost! Ampak prav nasprotno. 
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Gradbena dela v stanovanjih v blokih ne bi smela biti splošna pravica, ampak v urejenem postopku 

podeljen privilegij. Rušenje sten, žaganje in druga mizarska dela in podobne vrste absolutističnega 

stanovanjskega nasilništva bi morala biti prepovedana, dovoljena pa le ob izrecnem dovoljenju, danem 

v sistemsko urejenem postopku in ob obstoju stvarno posebej utemeljenih razlogov. Pravica 

stanovalcev do zasebnosti, miru in mirnega družinskega življenja bi morala vselej in povsod imeti 

prednost pred željo posameznika, da se znebi določene stene v stanovanju. Že v tem trenutku bi morala 

policija za vsako celodnevno, posebej pa za več kot 14 dni trajajoče gradbeniško nasilje v bloku izrekati 

globe zaradi motenja javnega reda in miru. Sodišča pa bi morala sprejemati in prednostno obravnavati 

tožbe zaradi motenja posesti in posega v zasebnost. Sklicujoč se pri tem neposredno tudi na ustavo in 

pravice do osebnega dostojanstva, zasebnosti in družinskega življenja. Sprejemati in resno obravnavati 

bi morala tudi odškodninske tožbe iz tega naslova, ob tem pa prisojati sorazmerno visoke odškodnine. 

Ah, saj tudi ta tema skoraj nikogar prav zares ne zanima. 

»Saj ustava je pomembna, mladi kolega, ampak zakon morate spremeniti, razumete, zakon?! 

;-)« 

Trdim, da je neobstoj zakonskih določb, ki bi natančneje urejale ta vprašanja, ljudem pa zagotovile 

učinkovito pravno zaščito pred neomejenim človeškim primitivizmom, protiustavna pravna praznina. 

A tako bi morali misliti tudi sodnice in sodniki rednih sodišč in ustavnega sodišča. Ne verjamem, da 

bodo kadarkoli mislili ali celo odločili tako. Zato je – tudi - ta zapis najverjetneje samo novi prikaz 

nerazumevanja časa, okolja in družbe, v kateri živimo. In če se komu kdaj zaradi vsega, kar se dogaja v 

stanovanjskih blokih in naseljih, utrga, odgovor očitno ponuja že beseda sama: je pač utrganec.   

Vrtajmo, vrtajmo in zvrtajmo luknje v možgane svojih sosedov. Tako ali drugače. Ali ne? Kajti, kdor 

sosedom, tudi sodelavcem, pa kolegom in znancem, kaj šele zavojevalnim tujcem, z nečim nekam ne 

vrta, ta enostavne ne razume, za kaj res gre. »In zakon tega izrecno ne prepoveduje, kolega.« 

Modrec je zapisal: »Vrtino v možganih osmisli vrelec iz srca.« ;-)  
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Obujanje neke politične filozofije – o svobodi 

 

V socialno-liberalni ustavni demokraciji je mogoče uresničevati njena idejna in normativna izhodišča samo 

pod pogojem, da so ljudje tudi v praksi zmožni, sposobni in pripravljeni povezovati elemente 

komunitarizma in individualizma. Da so se torej pripravljeni in sposobni odločati »za skupnost«. Za pravno, 

politično in moralno skupnost; namesto izključno »zase«, ultra egoistično in namesto za »golo družbo«, ki 

je le nekakšen razmetani in kaotični skupek »posameznikov-vsak-zase«, predvsem pa »vsi-proti-vsem« (o 

tem je vse povedal že T. Hobbes v Leviathanu). Če naj se uresničuje socialno-liberalna ustavna 

demokracija, potem posameznikovo odločanje ne sme pomeniti odločanja »zgolj o sebi«, pač pa mora iti 

za pristno presojanje in odločanje o skupnih interesih. In to odločanje mora biti »neegoistično«.  

Tega danes ni. Ne na državni, ne na nadnacionalni ravni. Predvsem tega ni v okviru EU. Odsotnost tega 

tako bije v oči, da se zdi povsem zaman ohranjati vero in upanje v pravilnost teze, kako da resnična in 

spoznana dilema modernega liberalizma ni v tem, da so ljudje po naravi egoistični, ampak v tem, da se 

ne strinjajo glede narave dobrega življenja (A. Gutmann 2004). Zato gre morda res za nerazrešljiv 

paradoks, da je v takšnih okoliščinah po eni strani svoboda brez priložnosti hudičevo darilo, po drugi 

strani pa preprečevati takšne priložnosti vseeno pomeni zločin (Chomsky 2005). Kajti »eno od najbolj 

prepričljivih sredstev za upravičenje demokracije je v tem, da dopušča eksperimentiranje in izbiro med 

različnimi možnostmi, ki jih je vselej mogoče spremeniti« (Hart 1994). A kaj, ko se vedemo, kot da 

ničesar ni mogoče spremeniti, da je možnost samo ena, tu-in-zdaj obstoječa, in kot da nismo 

pripravljeni niti na najmanjši politični eksperiment. 

Zdi se, da se vse manj ljudem vse več časa ne zdi »zelo pomembno odkriti, kaj načrtujejo z njimi.« Kot 

bi povsem pozabili, ali pa jim ne bi bilo niti malo mar, da so bile marsikatere eksistenčne sistemske 

ovire »že kdaj v preteklosti presežene z energično javno aktivnostjo in tako je lahko tudi zdaj.« In 

»čeprav strukture moči in privilegijev prav gotovo ne bodo počivale, nas morajo zmage javnosti kljub 

temu ohrabriti ... Resnica je, da so takšne zmage obrambne. Onemogočajo ali vsaj zavirajo korake, ki 

naj bi še bolj spodkopali demokracijo ter prenesli še več moči v roke vedno hitrejše rasti zasebnih tiranij, 

ki poskušajo upravljati s trgi in ustanoviti »umetni senat«, ki ima na razpolago veliko načinov, kako 

ustaviti trud javnosti, da bi demokratične oblike uveljavili in uporabljali za javni interes: na primer 

grožnje o odlivu kapitala, preselitev proizvodnje, nadzor medijev. Človek mora zato pozorno prisluhniti 

strahu in obupu močnih. Zelo dobro razumejo možen domet »najmočnejšega orožja«: javnosti in 

aktivizma. »In samo upajo, da si tisti, ki iščejo svobodnejši in pravičnejši svet, ne bodo pridobili enakega 

razumevanja ter ga učinkovito uporabili« (Chomsky 2005). Eden od osrednjih ciljev takšne aktivacije 
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pa bi morala biti alternativna družba, ki bi presegla tradicionalno delitev na specializirane politične ustanove, 

ki jim je naloženo, da vladajo in na tiste, ki ostajajo podrejeni. Politično predstavništvo ne sme pomeniti golega 

reprezentiranja (kvazi)profesionalne politične elite (funkcionarjev, bančnikov in premožnih vplivnežev).  

»Chomskemu zadosti, da pomaga ljudem, ki ga berejo ali poslušajo, da sploh začnejo razmišljati o 

alternativnih nenasilnih oblikah družbenega bivanja, ki naj bi zamenjale današnjo čez vse razumne 

meje razraščeno koncentracijo oblasti in velikanski demokratski deficit. Predvsem pa je prepričan, da 

je boj za povečevanje obstoječe svobode in socialne pravičnosti nekaj nezaustavljivega in večnega ... 

Na kaj opira Noam Chomsky svoja ... pričakovanja ali, bolje, upe? Na moralno naravo človeških bitij, 

ki se ne bodo nikoli zadovoljila s takim omejevanjem svobode, ki ga ne zahtevajo interesi preživetja. 

Ali povedano drugače, družbeni sistemi, ki naravni težnji po svobodi človeka postavljajo prevelike 

omejitve, bodo sami spodkopali svojo lastno stabilnost« (Rutar 2003). 

Chomsky tako rekoč že vse svoje življenje dokazuje, da je enačenje kapitalizma in demokracije absurd. Da 

predstavniška demokracija in turbo-neo-kapitalizem ne gresta skupaj. Prav tako ne predstavniška 

demokracija kot koncept in tako surovo - razredno - razdeljena družba (99/1). Golo vsiljevanje interesov 

bogatih in velikih na račun majhnih in revnih nima ničesar opraviti z demokracijo. Uporaba parol o 

zagotavljanju »socialnih pomoči« pa pomeni sprijeno pretvezo pred sodobnimi oblikami gospostva, 

izkoriščanja in suženjstva.  

Zato je eksistenčno ultimativna naloga ljudi, da presežejo predstavo (ki je tudi MIT) o tem, da je status 

quo primerno stanje družbe in da ga ni mogoče spremeniti. Poziva torej h kritičnemu aktivizmu, ki naj se 

zavzema za večjo demokratičnost, večjo humanost družbe, za načela sodelovanja, solidarnosti, enakosti, 

samoupravljanja in pristne svobode posameznika. Osrednja pozornost mora biti namenjena problemu 

ekonomske (socialne) neenakosti. Kajti tudi koncept »socialne države« tega problema ne rešuje, saj niti 

približno ne odpravlja neenakosti, samo spopada se z njo – predvsem manj uspešno (Etzioni-Halevy 1993). 

Zato ohranjanje formalne demokracije v sistemu siceršnje enormne ekonomske neenakosti ne sme biti 

cilj. Tudi ne sistem »voljene diktature« in redukcija demokracije na goli volilni proces, ki pomeni politično 

erozijo koncepta svobodnih volitev.  

Chomsky verjame, da  

»mednarodna solidarnost lahko dobi nove in konstruktivne oblike, ker velika večina ljudi sveta 

doumeva, da so njihovi interesi bolj ali manj enaki in jih lahko izpolnijo, če delujejo skupaj. 

Danes ni več razlogov (kot so bili nekoč) zato, da bi verjeli, kako nas omejujejo skrivnostni in 

neznani družbeni zakoni, niti preproste odločitve v institucijah, ki so podrejene človeški volji – 

človeških institucijah, ki morajo opraviti preizkus legitimnosti, če pa tega ne izpolnijo, jih lahko 

zamenjajo druge, ki so svobodnejše in pravičnejše, kot je bilo pogosto v preteklosti.« 
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Današnja politična filozofija in svoboda: realnost namesto idealov? 

 

»Idealna govorna situacija« je, podobno kot komunikativna skupnost in načelo U, nujna predpostavka 

Habermasove teorije diskurzne demokracije in komunikativneda delovanja. »Na nesrečo sem stanje, v 

katerem bi bili vsi ti idealni pogoji izpolnjeni, nekoč poimenoval »idealna govorna situacija«; vendar se ta 

izraz prav lahko razume narobe, ker je preveč konkretističen ... Vendar pa nikoli nisem imel namena, da bi 

se z »neomejeno komunikativno skupnostjo« razumelo kaj več kot nujno predpostavko. Ne bi želel, da se 

jo razume kot »ideal v stvarnosti«« (Habermas 1990). 

Habermas je v svoji razpravni (diskurzni) teoriji demokracije utemeljeval sodobno demokracijo predvsem 

kot »sodelovanje brez odločanja.« Demokratični proces politike naj bi utemeljevali dve bistveni 

značilnosti. Na eni strani morajo biti državljani o vsem, kar je – zanje- pomembno, kakovostno obveščeni 

(to predpostavko gre tu sprejeti kot razumljivo, brez podrobnejšega pojasnjevanja, cilja pa na kakovostno, 

ažurno in celovito obveščanje ljudstva o vsem, kar zadeva pomembne teme skupnega življenja, delovanje 

javne oblasti-dnevne politike-, institucij in javne sfere kot takšne, končno vse »informacije javnega 

značaja«, če uporabim danes že uveljavljeni termin). Na drugi strani pa politični proces ne teče kot 

neposredno odločanje vsega ljudstva o vsem, ampak še vedno kot predstavniška demokracija, z občasnimi 

primeri neposredne demokracije, predvsem pa s pristno zagotovitvijo in pravno zaščito temeljnih pravic 

pozitivnega stausa (možnost vstopa in so-delovanja v javni sferi, volilna pravica) in negativnega statusa 

(svoboda, zasebnost in dostojanstvo, pravica »da te pustijo pri miru«). 

Leta 2005 sem v knjigi Civilna družba in svoboda javnega komuniciranja zapisal pričakovanje, da bosta 

globalni razvoj interneta in posledično internetizacija delovanja oblastnih organov in institucij znatno, 

morda pa tudi neobvladljivo ustvarila stanje, v katerem bo ljudem –na eni strani- na voljo nepregledno 

število informacij, ki bodo dajale vtis o dostopnosti, javnosti in transparentnosti delovanja oblastne in 

druge javne sfere. Sorazmerno s tem pa se bodo – na drugi strani- povečale možnosti družbenih 

upravljavcev/menedžerjev (Gospostvo in odločevalski privilegiranci), da pred ljudmi učinkovito skrivajo in 

prikrijejo prav tiste informacije, ki so najbolj pomembne: o tem, kaj se dejansko dogaja v fazah in procesih 

odločanja, kaj se (kot se izrazi Chomsky) dejansko počne z ljudmi (okolje, zdravstvo itd.), o nezakonitostih, 

korupciji, klientelizmu, nepotizmu itd. Prepričan sem, da se je to zgodilo in da ta pojav dnevno narašča.  

Po drugi strani pa je ta ista internetizacija javnega komuniciranja omogočila takojšen in neoviran vstop v 

proces javne izmenjave informacij in mnenj za vse, povsod, o čemerkoli in kakorkoli. Torej tudi tistim 

subjektom, ki pri tem sodelujejo s sproščanjem/uprizarjanjem svoje nevednosti, slabovernosti, 

nizkotnosti, slabega okusa, neempatičnosti, nagnjenosti k lažem in zavajanjem itd. Toliko bolj, če in ker to 
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lahko počnejo anonimno! Seštevek obojega daje paradoksalen sklep, da se s stopnjevanjem tehnološke 

razvitosti javnega komuniciranja tehnike družbenega komuniciranja spreminjajo v svoje nasprotje in 

dosegajo negativni rezultat: povečujejo posameznikovo ujetost v manipulacijo, zavajanje in laži, 

izenačujejo intelektualno poškodovano besedičenje (kot nemišljenje) s konstruktivnim mišljenjem, 

omogočajo vsem naslavljati vse teme in vsakogar, izenačujejo status nevednosti in izdelanih, 

verodostojnih in mislečih mnenj, nezadržno reducirajo pomen komunicirane vsebine v razmerju do 

komunikacijskih tehnik (forme) in s tem, hitro in nezadržno, znižujejo posameznikovo svobodo. Končno 

pa stopnjo razvoja njegove človečnosti.    

Habermas je svojo teorijo komunikativnega delovanja gradil predvsem na (zgolj teoretično!) 

predpostavljeni »idealni govorni situaciji«, ki naj ustvarja »komunikativno skupnost«. V njej naj imajo 

sodelujoči  enake možnosti komuniciranja, z zagotovljeno svobodo govora, brez privilegijev, s prevlado 

resnicoljubnosti in nepristranskosti, in brez kakršnekoli prisile. V takšnih okoliščinah je po Habermasovem 

mnenju mogoče racionalno razpravljati in oblikovati soglasje. Odloča pa - moč argumenta. Šteje naj le 

konsenz, ki temelji na razlogih in argumentih, torej vsebinsko utemeljeni konsenz. Tisti, ko imajo v rokah 

vzvode komuniciranja in odločanja, kot relevantnih in verodostojnih komunikatorjev ne smejo 

egocentrično pripoznavati le sebi enakih posamerznikov. Hkrati pa ne smejo dopuščati pragmatičnega in 

partikularno-interesno usmerjenega odločanja. Dobrovernim in pristnim (iz prepričanja danim) 

argumentom, izjavam in sodbam drugih je treba priznavati občo veljavnost. To priznanje pa ne sme 

temeljiti na samovolji ali subjektivnosti, temveč na skupnih in racionalno motiviranih prepričanjih. Zato – 

in le tako - veljavnost argumenta presega čas in prostor. Edina legitimna moč s tem postane prav moč 

argumenta, ki predstavlja edino legitimno prisilo, pa še ta ni prisila v dobesednem pomenu, saj gre pri njej 

– to je njeno določujoče bistvo -  za »brezprisilno zavezujočnost«.  

Habermasovi razpravni teoriji demokracije ustreza decentralizirana družba z javno areno za zaznavanje, 

identifikacijo in obravnavanje splošnih družbenih problemov. Kar na normativni ravni je zato koncept 

suverenosti ljudstva zamenjan s konceptom komunikativna svoboda državljanov. Opredeljuje jo (precej 

kantovska) javna raba razuma. Oblast se vzpostavlja, deluje in legitimira komunikativno. Vpliv javnega 

mnenja, ki je za demokratični proces nepogrešljiv, pa je mogoče spremeniti v »moč« samo s pomočjo 

interakcije med neformalnimi in razpršenimi tokovi komunikacije celotne javne sfere in formalno 

organiziranimi procesi za oblikovanje mnenja in volje, ki so jih najprej vključevali parlamentarni in sodni 

kompleksi. Za razpravno teorijo uspešnost deliberativne politike zatorej ni odvisna od skupnosti 

državljanov, ki bi bili sposobni delovati kot »kolektiv«, pač pa od institucionalizacije ustreznih postopkov 

in predpogojev komunikacije in od prepletanja institucionaliziranih razprav z neformalno izoblikovanimi 

javnimi mnenji. »Komunikativna moč« je potemtakem proizvedena v skladu z demokratičnimi postopki 
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izvoljenih in deliberativnih teles (oblastnih organov), z zakonodajnimi programi in sodnimi odločitvami pa 

je transformirana v administrativno moč izvršilnih organov, ki imajo funkcijo izvajanja procesa 

implementacije. Komunikativna moč se napaja v javno dostopnem razpravljanju vseh prizadetih, torej v 

politični razpravi do sprejema odločitve in v politični razpravi v procesu njenega izvrševanja, Kot taka je 

usmerjena k soglasju, ali vsaj trdnemu konsenzu. Habermasu namreč pošteni kompromis pomeni 

minimum komunikativne moči. 

 Zapisano sem podrobneje predstavil v monografiji Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo. 

Po svojem bistvu ne pravni sistem, ne dnevno-politični proces, ne politično ekonomski procesi, ne tržni 

mehanizmi, ne medijska politika in praksa, pa celo ne procesi vzgoje in izobraževanja ne potekajo na način 

in z lastnostmi, ki bi bili v bistvenih opredeljevalnih potezah vsaj primerljivi s Habermasovo teorijo 

komunikativne moči, razpravne legitimnosti in komunikativne skupnosti. Že sam koncept »moč 

argumenta« je tako rekoč izgnan in vseh teh sfer. Prevladuje, gospodari, monopolno menedžerira 

dogajanje »argument moči.« Povsod. Brez izjem. Ves čas. Z izjemami, ki niso več od statističnega odklona. 

Tudi pri delovanju pravnega reda in sodne veje oblasti. In, ponavljam, celo na univerzi.  

Nazoren prikaz nehabermasovske, nediskurzne, nekomunikativne družbene prakse so npr. vsakokratne 

volilne kampanje in volitve. Tudi aktualne predsedniške. Kandidati in kandidatke, ob katerih se človek 

upravičeno vpraša, kako zmorejo tako brezsramno in nesramno sebe predlagati in o sebi misliti kot 

primerni izbiri za funkcijo predsednika/predsednice države (ob dveh pogojnih izjemah, če sprejmejo 

kriterije in merila z odmišljenimi skrajnostmi). Vizualna in votla besedna samopromocija, namesto politike 

– popolna in totalna antipolitika torej. Tehnika golega nastopaštva, pred vsebino in mimo nje. Pa ena in 

ista – novinarska - vprašanja, iritirajoče predsedniško nepomembna. Vnaprejšnja odločenost ljudi-

volivcev, ki se v celoti odločajo v okviru tistega, kar jim je posredovano – estradniško nemišljenjska in 

nediskurzna antipolitika, semenj antipolitične ničevosti in samoprikazi, obremenjeni z ekscesi nevednosti, 

tudi s ponavljanjem dveh ali treh prepoznavnih besed in le malo več jezikovno osupljivo šibkih pogovornih 

stavkov (s čimer je, izkustveno potrjeno in dokazano, bilo mogoče močno zmagati tudi na parlamentarnih 

volitvah). Pa tudi – v skladu z zapisanimi in javno objavljenimi dognanji psihološke vede – granitna trdnost 

in zabetonirana nepremakljivost ljudi-volivcev, ko gre za njihova prepričanja: ker so prepričanja takšna, 

nanje ni mogoče pomembno vplivati, če pa se že zgodi trenutek posameznikovega diskurznega, z močjo 

argumenta skomuniciranega soočenja z lastno zmoto, pa samodejna sprožitev obrambnega mehanizma 

onemogoči otipljivo spremembo v starih prepričanjih. 

Komunikativna legitimacija, razpravna demokracija in komunikativna skupnost pa ne morejo biti niti 

mišljene v okviru in pogojih Evropske Unije. V njen kontekst jih ni mogoče niti teoretično prenesti kot 

idealno tipsko navezno točko. 
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Ali naj se zato odpovemo idealom in – v smislu nekakšne čiste teorije dnevne politike in družbenega 

dogajanja – pozornost osredotočimo zgolj na opisovanje (niti ne na razumevanje!) družbene realnosti? 

Nikakor. Prepričan sem, da se mora z večanjem odstopanja od teoretičnih in normativnih idealov krepiti 

javna in diskurzna pozornost tem istim idealom. Celo do točke, ko bi vsebina teh idealov, kot je teorija o 

diskurzni demokraciji in komunikativni moči v okviru komunikativne skupnosti, postala kriterij in merilo – 

ustavnih pravic in svoboščin. V tem primeru svobode izražanja, pasivne volilne pravice in sodelovanja pri 

upravljanju javnih zadev, v neposredni povezavi z ustavnim načelom demokratičnosti in ustavnim 

konceptom javnega interesa. Nujne predpostavke svobode v družbi. 
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Naša skupna miselnost o ekonomiji v funkciji svobode 

 

»Razmerje med socialno državo in tržno ceno je bilo vselej kompleksno, toda skoraj povsod je 

šlo za  predstavo, da je treba resne zadeve družbenega  državljanstva na neki način ločiti od 

tržnega  tekmovanja in dobička. Ta podmena je bila temeljna za idejo o demokratičnem 

državljanstvu. Trg ne more biti absolutni princip, kategorični  imperativ, saj je sredstvo za 

doseganje ciljev, ne pa cilj sam po sebi« (Colin Crouch). 

 

Morda znameniti in večni Aristotel v knjigi Politika res ni popisal prav vsega, kar je pomembno za 

organizirano življenje ljudi v politično urejeni skupnosti, v funkciji demokracije in glede na izzive 

ekonomije. A popisal in utemeljil je toliko reči, da je spregled njegove filozofije najslabša drža, ki bi si 

jo smeli privoščiti, dovoliti. Seveda se nam ni treba učiti na pamet zapisov v knjigi Tomaža Akvinskega 

Država, ki so tudi filozofske opombe in komentarji k politični filozofiji Mojstra. A v pozornem branju 

teh zapisov ni ničesar škodljivega in je veliko zelo koristnega. Današnji svet ni takšen, da bi se prilegal 

utemeljitvam Supiota v knjigi Duh Filadelfije, a ne omahujem s trditvijo, da bi moral biti. Predvsem pa, 

da bi izvedbeno in upravljavsko lahko bil prav takšen. Že dolgo tega smo prešli točko preloma, ko se 

nam je družbena realnost izvila iz oprijema nadzora, da bi jo krojili tako, da svarila Croucha v knjigi 

Postdemokracija ne bi bila sprejeta kot utopično sanjaštvo. A ker je družbena realnost vselej posledica 

političnih odločitev, sej je tja, kjer smo tako grobo in usodno skrenili s poti, vsakič znova mogoče vrniti. 

Med vračanjem bi lahko iskali navdih v nepregledni množici knjižnih del, ne le v Sedlačekovi knjigi 

Ekonomija dobrega in zla, ali Graeberjevi knjigi Dolg. Tudi ne le v knjigi Berardija z naslovom Duša na 

delu. To bi bilo lažje, če bi funkcionarje v bruseljskih in luksemburških institucijah pekla vest in bolel 

želodec ob branju knjig Craiga in Elliota Ukradena Evropa, ali Judtovi Velika iluzija. Pa če bi kot 

družboslovno berilo uporabljali Judtovo delo Deželi se slabo godi, ali Varufakisovo knjigo Globalni 

minotaver. Metodološko in jezikovno se nam ne bi bilo treba naprezati pri branju Štefančičeve Črne 

knjiga kapitalizma. Da je na koncu kapitalističnega predora močna luč bi lahko spoznali ob branju 

Masonove knjige Postcapitalism. In tako dalje, ne sicer v nedogled, a dolgotrajno in izčrpno, s vsebinsko 

polnostjo idej in vizij. 

Našega državljanskega časa in naše politične pozornosti je vsekakor vredna tudi knjiga patra Dr. Karla 

Geržana, ki v knjigi 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega 

hrematizma pojasnjuje tisto, čemur bi velika večina ljudi zelo verjetno izrazito prikimala, četudi se v 

življenju ravnajo drugače in četudi v mislih preigravajo druge idejne vzorce. Z njo se lahko vrnemo na 



 

26 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

začetek, če si dopustimo spregovoriti spominu na Aristotela, ki je v Politiki pojasnjeval dve vrsti 

ekonomije. Prvo, ki temelji na oikos in je ekonomija po meri človekovih potreb, skrbi za dom in za 

primarne potrebe vsakega posameznika, vezane ne dom – kot duhovni, politični in socialni koncept, 

torej tudi kot na vrednoto. Tudi Aristotel ni učil, naj med ljudmi velja enakost, pač pa enakopravnost – 

zlasti tista, v kateri imajo vsi ljudje dovolj tistega, kar potrebujejo. Brez lakote, brez brezdomnosti, brez 

pomanjkanja zdravniške oskrbe, brez odsotnosti solidarne pozornosti in pomoči drugih, brez revščine. 

Druga oblika ekonomije pa je tisto, kar pater že lep čas izpostavljeno poudarja – hrematistika. Pri njej 

gre za tisto, kar je srčika neokapitalistične odsotnosti zmernosti in obvladanosti; za bogatenje, ki je 

samo sebi namen. In ne le samo sebi namen, ampak tudi tehnika izrabljanja maloštevilnih na račun 

kvalificirane množice. Izbranci proti deprivilegiranim. Gospodarji proti sužnjem.  

Od tu izpelje dejstvo, da je zavladala svetu »izrojena ekonomija«, torej hrematizem. Razglaša se, bila 

je razglašena (politično in navsezadnje celo »znanstveno«, po definiciji, kolikor si ekonomija pripisuje 

značaj znanstvenosti) za edino možno obliko ekonomske ureditve. Definicja tako definirane »vednosti« 

je enostavna: na eni strani enormno bogastvo, na drugi strani moralno in umno nedojemljiva nesreča, 

neenakost in uničujoče krize.  

To ni evangelij. To je realnost, človeka nevredna resnica. Ima pa status evangelija temeljna značilnost 

sodobne družbe, ki jo neizpodbitno utemelji Graeber kot »evangelij nebrzdanega in samonamenskega 

kopičenja, izvajanega s tehniko birokracije in papirologije kot procesa totalnega reduciranja in 

ponižanja ljudi na praktično raven absolutnih idiotov. 

V enem od svojih zapisov dr. Geržan pravi: 

»Papež Frančišek je v Apostolski spodbudi Veselje evangelija zapisal: »Pozivam finančne 

strokovnjake in oblastnike raznih dežel, da premislijo besede nekega modrijana starega veka: 

“Če svojih dobrin ne delimo z ubogimi, pomeni, da uboge okrademo in jim odvzamemo življenje. 

Dobrine, ki jih imamo, ne pripadajo nam, ampak njim”« (čl. 58). Prav to misel je poudarjal tudi 

na srečanju podjetnikov: »Ekonomsko dejavnost je treba preusmeriti v evangelijskem smislu, in 

to tako, da bo služila osebam in skupnemu dobremu.« »Podjetništvo je dobro skupnega 

interesa.« »Denar mora služiti in ne vladati!« (Čl. 58.) 

»Na nas je – na slehernem izmed nas je, da se prebudimo in jasno ločimo kaj je delovanje za 

javno dobro in takšno ravnanje jasno ločimo od zločestih principov zaradi katerih je toliko gorja. 

Hrematistiko, ki se je tako spretno prikriva in izdaja za ekonomijo, da izraza hrematizem ne 

najdete več niti v slovarju tujk, bo potrebno razkrinkati in se povrniti v model delovanja v 

katerem bo zavladala resnična ekonomija v pravični skrbi za slehernika.« 

Saj tega ni mogoče zanikati s premislekom in razpravo, ki vznika in črpa moč iz čistosti srca, odprtosti 

duha in umne odgovornosti za človekovo bitnost in pred njo. 
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S kolegom pravnim zastopnikom ljudi dela sva se pogovarjala o molku in odsotnosti odmeva, ki 

spremlja vsako novo javno izražanje filozofije socialnosti, ali vsako ponovitev starih dognanj o socialni 

državi kot konceptu in vrednoti. Med drugim je tudi rekel: 

»Morda nam manjka miselnosti, v kateri bi bilo tudi opažanje, videnje poštenih delovnih ljudi, 

ki se s plačo ne morejo preživeti, revnih zaposlenih. Vsaj v zahodnem svetu naj bi od plače in po 

plačilu položnic in življenjskih stroškov ljudem še kaj ostalo. Ne veliko, sploh KAJ. Saj človek 

mora v svoji srednji dobi kaj ustvariti, da bo lahko od tega živel, ko bo starejši. A dogaja se, da 

ravno v tem obdobju ljudje živijo od danes do jutri, životarijo, so živi mrtveci. Kakšen zločin je, 

če si prav zaradi tega kdo, ki je živ, želi, da bi bil mrtev.« 

Če bi naju opazovali, bi nama morda ponovno očitali, da sva jezna. Morda. A s katerim čustvom naj 

človek zamenja jezno, gnev … ob dejstvu, koliko je tudi visoko izobraženih ljudje, ki so se izobraževali 

do svojega 26. ali 30. leta, pa lahko zaslužijo, če sploh imajo delo, enako, kot bi proces 

institucionaliziranega formalnega izobraževanja končali z osnovno šolo. In jih v primeru, da so 

prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot prejemniki dodatka za brezposelnost pozovejo k obvezni 

udeležbi na seminarju o tem, kako spisati življenjepis in prošnjo za delo, ki si ga ne želijo, ker jih kot 

osebnost žali, ponižuje. To, da na ta način nikoli ne morejo nadoknaditi vloženega časa v študij, očitno 

in res nikogar, ki bi ga to moralo zanimati, ne zanima. Slišala sva jih že glasno govoriti o tem, da bi »v 

tem času nekdo, ki je šel za mehanika s 15 letom, verjetno že imel hišo in razvito dejavnost ob svojem 

26 letu.«  

Dejstvo je, tudi o tem soglašava s kolegom, da so mladi izobraženi po 26 letu starosti prisiljeni 

sprejemati službe za minimalno plačilo, tudi preko agencij, ker nimajo izbire. Ne zmorejo si ustvariti 

družine. Kupiti stanovanja. Če bi pred njimi glasno prebrali člen v ustavi, da je država »zavezana 

ustvarjati možnosti, da si vsakdo lahko priskrbi primerno stanovanje«, bi jih s tako neumestno in 

porogljivo provokacijo upravičeno razjezili. Veliko jih gre zato tudi v tujino... Ministrstvo za finance pa 

jim sporoča, da jih z dodatnimi 11 evri in ignoranco do politike delovnega okolja kot takšnega za najbolj 

izobražene ljudi vabi k življenju v Sloveniji. Katero oznako naj prilepimo kot etiketo prepoznavnosti na 

tako družbo, ki izgublja mladi in perspektiven kader, ki ga je ta ista družba šolala in ki jim ta družba nudi 

pravico do rednega izobraževanja, plačevano od državljanov? Predstavniki monopola v strankarski 

politiki, večina s funkcijami za »nedoločen čas«, pa jim v obraz meče puhlice o zavedanju problema 

»znanja, ki gre v tujino« in »padajoče rodnosti.« 
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In me je vprašal: »Ali ne misliš, da je naš cilj, da pri delodajalcu zaposlene kolektivno včlanimo v 

sindikalno organizacijo in v imenu zaposlenih uveljavljamo dostojno plačilo, poštene pogoje dela in 

spoštovanje delavskih ter socialnih pravic, dober cilj? Pravi cilj.« Je. 

»Socialna demokracija morda ne predstavlja idealne prihodnosti, toda med možnostmi, ki jih imamo 

na voljo danes, je boljša od vsega drugega,« je večkrat zapisal tudi pokojni Tony Judt. Seveda ni imel v 

mislih politične stranke. Mislil je na filozofijo in etiko politike. V funkciji svobode in osebnega 

dostojanstva človeka. 

Seveda jim bomo, ljudem-željnim-političnih-funkcij, vsem njim, spet dali priložnost. Drugače ne gre – 

druge kratkoročne alternative ni. In potem …  
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 Je pravo lahko (skoraj) poetično iskanje svobode? 

 

Besede, zapisane in izgovorjene,  niso zato, da bi zapolnjevale prazen prostor. Zapolnjevanje praznega 

prostora je zločin nad praznim prostorom. Prazen prostor ima lahko močno sporočilno vrednost.  

Prazen prostor je svetišče in zakladnica neizgovorjenega in v neizgovorjenem je največje bogastvo 

vsega, vseh možnosti, genialnosti in neumnosti in neznanja. 

Teoretična psihoanaliza pojasnjuje, da je največ resnice v tistem, kar je nezapisano ali neizgovorjeno. 

Politična teorija pojasnjuje, da sta molk in pasivnost lahko najglasnejši državljanski protest. Kaj pa v 

pravu? 

In poezija … Na primer. Postaviti v poeziji  besedo nekam le za to, da se oddahnejo človekova 

nevednost, neznanje, nesposobnost in netalentiranost, ali pa občutek nečimrnosti, prevzetnosti … 

misleč, da lahko z besedami počneš, kar te je volja, ker so pač besede tvoje in je tvoj načrt za razvrščanje 

besed in opisovanje pojmov. Ali ni to višek izrazne primitivnosti?  

Govorjenje, tudi pisanje, je ustvarjanje glasbe, ritma, melodije - z besedami. Tako, kot ima vsak glasbeni 

inštrument svojo barvo glasu, ima tudi vsak fonetični proizvajalec besed svojo barvo glasu. Tudi v 

pisanju so besede obarvane v skladu z značajem proizvajalca besed. V literaturi. V poeziji. Pa v pravu? 

V poeziji morajo imeti besede in celo samo črke značaj malih boginj. V poeziji lahko ena sama beseda 

nadomešča znanstveno razpravo, odkritje, traktat. Povezava besed odpira človeški miselni kozmos sanj 

in razodetij, za kar so v prozi potrebne megalomanske razprave. Poezija je miselni alpinizem v strmem 

ostenju, kjer mora biti vsak gib premišljen, do popolne natančnosti preračunan. Napaka rodi neumnost 

v početju in padec v globino. V navpični steni ne moreš kriliti z rokami, premetavati udov na vse strani 

in stopati v praznino. 

V poeziji. Tam te mora biti pred vsako besedo strah. Do besed moraš imeti strahospoštovanje. Ne smeš 

jih zlorabljati za nepomembnost, za to, da so pač in enostavno tam, kjer je prostor še prazen, čeprav 

ničesar ne povedo; ne tebi, ne bralcu-naslovniku. V poeziji mora biti beseda skoncentrirana energija 

notranje, skoraj kozmične sporočilnosti. V poeziji moraš besedo zavarovati pred zunanjo zlorabo, 

smešenjem in škodljivo dvoumnostjo, kadar dvoumnost v pisanju ni načrtovana. 

Pa v pravu? 

Še posebno občutljivo  ravnanje zahtevajo v poeziji zadnje besede v vrstici, rimani ali brez rime. Pri 

besedah ne sme biti nasilnega parjenja, iskanje rime samo zaradi zvena zadnjih besed; zven in pomen 
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morata biti prepričljivo uglašena. Pojmovna, vsebinska neuglašenost besede z izsiljeno rimo, besedo in 

besedno povezavo vsebinsko poneumi. Vzame ji verodostojno zapisanega pred in po tem. 

»Mama je doma, 

tiki tike ta.« 

Poezija je glasbena partitura. Če bi skladatelj v notno črtovje nametal note v neskladju z zvočnimi pravili 

na način, ki bi ga le sam razumel, bi nastal zvočni kaos... Kar nekateri ljudje ('ustvarjalci') tudi počnejo. 

Tudi v poeziji. A za poneumljanje sebe in umetnosti je sicer razumnega človeka škoda. 

Pa v pravu? 

V prozi človek lahko napiše nekaj stavkov, tudi nekaj odstavkov teksta, ki ga inspirira za vstop v bistvo, 

ki bi ga rad na tisti strani razodel. Tudi, ali pa predvsem v pravu, pravoslovju. V poeziji to ni mogoče. 

Poezijo morajo od začetka do konca sestavljati – bistva. Manj, ko je besed, bolj trdna in prepričljiva 

morajo biti bistva. Več kot je v poeziji besed, več  je izpovedne in obrtniško zapisovalne negotovosti, 

nasilnega polnjenja svetišča praznin. 

Kaj pa počnemo pravniki s pravom in v pravu? 

Pesnik Tone Pavček je nekoč rekel, da so nedvomno njegove najboljše pesmi tiste, ki jih ni nikoli zapisal. 

Kateri pravniški zapisi so najboljši? Je res, da pravo ne more biti tudi poezija? Mar bi kdo zatrdil, da tudi 

ne sme biti? Močno bi mu nasprotoval. 
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Svoboda izražanja – v primežu nesvobode nemislečih 

 

Javna oblast, katerakoli, mora v ustavni demokraciji držati svoje roke daleč stran od ustavne in 

človekove pravice do svobode javnega komuniciranja. Kajti »v trenutku, ko vlada prevzame vlogo 

cenzorja, svoboda izražanja postane le še mit. Dopustno bi jo bilo omejiti samo, če obstaja verjetnost, 

da bo določeno izražanje povzročilo jasno in neposredno nevarnost nastanka hudega zla, ki se nahaja 

daleč nad javnimi občutki neprijetnosti, sitnosti ali nemira.« To temeljno učenje je zlato pravilo za 

pravno in politično presojo oblastnih posegov v svobodo izražanja.  

 

Prav neverjetno je - tudi zelo intelektualno iritirajoče in do kapacitet človekove umnosti ponižujoče -, 

kako se je v javni sferi, pa celo v akademskem svetu, popačilo in sfižilo temeljno učenje o temi: 

prekomerno omejevanje svobode izražanja, ki ni nujno, je za demokratično družbo mnogo večja 

nevarnost in škoda, kot pa posamezni primeri nedostojnega ali zavrženega javnega izražanja, ki drugih 

škodljivih, razen zgražanja, nestrinjanja, negodovanja, vznemirjanja, užaljenosti ali šokiranja 

posameznikov ali določenega dela javnosti v družbenih praksah ne povzročajo. Besedna zveza 

»sovražni govor« se množično, povsod in od vsepovsod uporablja kot skrajno popreproščena in 

pavšalna oznaka za vse tisto, kar niti približno in niti najmanj nima ničesar stvarno utemeljenega in 

neposrednega opraviti s konceptom sovražnega govora. Ta pa je v teoriji, filozofiji in ustavnosodni 

praksi izdelan, določen, jasen in razumljiv. Domala vse, kar nekoga žali ali užali, vznemiri, šokira, razjezi, 

neprijetno preseneti ipd., se označi za sovražni govor. Celo za »pozivanje k nasilju«, ali za »razpihovanje 

sovraštva«. Popolnoma zgrešeno, nevzdržno. 

 

In t.im. politična korektnost, ki je že sama po sebi primer nemišljenja in preneumnega govorjenja, se 

uporablja kot temelj in okvir za razmetavanje besedne zveze »sovražni govor« po javnem prostoru. Kot 

žrtve takšnega govora se označujejo posamezniki in skupine ljudi (novinarji, umetniki, funkcionarji, 

kandidati za volitve, predstavniki strok … kdorkoli!), ki že po definiciji ne morejo biti žrtve sovražnega 

govora. Predrzno, nevedno, nemisleče in nespametno se z deplasiranim etiketiranjem skoraj sleherne, 

zlasti pa ostre in surove kritike kot »govornega nasilja in sovražnega govora«, npr. postavlja 

umetnic(k)e, ki si prizadevajo za slišanost in opaznost z vznemirjajočimi odrskimi 'performansi', v enak 

položaj kot temnopolte žrtve zgodovinskega rasnega sovraštva v ZDA in Afriki. Vsi so danes, v tej družbi 

in v tem času, lahko žrtev, vsakdo se želi videti kot žrtev, vse in vsakogar (ki je na »pravi« strani, torej 

na strani tistih, ki želijo določati in popisovati »žrtve«) se poskuša viktimizirati. Komaj znosno.   
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Oznaka »sovražni govor« se uporablja kot tehnika za samopromocijo; samega sebe (če si 'fotogenični' 

ali psevdo levičar), svojega nemišljenja, lažne politične ozaveščenosti in zverižene etike. Uporablja se 

kot bližnjica za določanje delovne agende: kot tehnika za ustvarjenje problema, s katerim se je potem 

treba ukvarjati kot s problemom. Služi celo kot priročna pretveza za sovražno nastrojenost, 

netolerantnost, nevednost in mišljenjsko prikrajšanost prav tistih, ki to oznako uporabljajo povsod tam, 

kjer nima kaj iskati. Sklicevanje na neobstoječi »sovražni govor« za to, da se vsakogar, ki misli in se 

izreka drugače, pri tem pa vznemirja, žali, obtožuje, ali prikazuje ( četudi morda res deplasirano) svoje 

ideje in prepričanja, takoj in kar počez označi za fašista, skrajnega desničarja, neonacija ali radikalnega 

javnega promotorja nasilja in sovraštva. Kakšna neznosnost za merila teoretične doslednosti, 

humanistične umnosti in za kriterije - aristotelovske - pametnosti.  

 

Navsezadnje pa, kot da prav to ne bi bilo »nasilje«, totalno in neposredno zanikanje »svobode«, 

zapiranje svobode izražanja v kalup, predvsem pa žaljenje in diskreditiranje drugače mislečih ali zelo 

drugače mislečih. Seveda tudi to ni sovražni govor! A tisti, ki to besedno zvezo javno uporabljajo tako 

nevedno, napačno in nemarno, nočejo in ne zmorejo niti pomisliti na dejstvo, da prav s tem teptajo 

svobodo izražanja in da so sami največja težava za svobodo ljudi pri in v izražanju sebe in svojega 

notranjega sveta. Morda pa nas, ki razmišljamo precej drugače, tudi malo sovražijo?  

 

Politična korektnost se uporablja kot tehnika preusmerjanja pozornosti in lažnega ustvarjanja vtisa o 

sicer neobstoječi odgovornosti in skrbi. Tudi ali predvsem za Drugega. Dejansko kot nasilje: nad 

človekom, jezikom in mišljenjem. »Kaže, da je glavna preokupacija tolerantne liberalne drže, ki 

prevladuje danes, nasprotovanje vsem oblikam nasilja, od neposrednega fizičnega … do ideološkega 

nasilja (rasizem, sovražni govor, seksualna diskriminacija). Mar ni na tem njihovem osredotočanju na 

subjektivno nasilje (nasilje, ki ga izvajajo družbeni agenti, zli posamezniki, represivni disciplinski aparati, 

fanatične množice itd.) nekaj sumljivega, docela simptomatskega, kakor da bi si obupno prizadevali 

preusmeriti našo pozornost od pravih težav, kakor da bi se trudili zabrisati druge oblike nasilja, v katerih 

s tem aktivno participirajo?« (Žižek, Nasilje, 2007). 

 

Takšna javna drža, usmerjena predvsem v lastno samopromocijo, ki naj bo prepoznana kot »aktivno 

državljansko zavzemanje za svobodo, pravice, enakopravnost in dostojanstvo človeka« (a to 

prepogosto ni) uporablja še eno, zelo prozorno in družbeno škodljivo tehniko. S pregledovanjem 

spletnih forumov se iščejo zapisi, ki so ali bi lahko bili do nekoga in za nekoga žaljivi. Ali pa – morda 

prav res – sovražno nastrojeni. Če in ko se odkrije takšne zapisovalce, ki so praviloma anonimni, skoraj 

nikogar zares ne zanimajo, imajo redke, miselno oslabljene in zabavljaško zdolgočasene sledilce, ali pa 
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podobno zveneče paberkovalce, se potem iz njih naredi dogodek in novico. Iz forumskega okolja, 

anonimnosti in popolne družbene nepomembnosti se njihove izjave izrežejo, javno objavijo, 

pospremijo s komentarji v časopisih, na radiu, na televiziji, včasih celo v potvorjenih znanstvenih 

raziskavah (avtorico, zalotenega pri laži in potvarjanju elementov raziskave se najprej akademsko 

nagradi, potem pa se je ne sankcionira – kot da ne bi bil to največji zločin nad svobodo izražanja in 

akademijo!) in se jih lansira v javni prostor. Tisto, kar nikoli ne bi bilo deležno javne pozornosti, se 

izpostavi javni pozornosti. Tako, da se o tem v prime-time medijskih terminih govori, razpreda in 

pametuje. Kakšna – narcisistično prekipevajoča in družboslovno sprevržena - manipulacija z javnostjo 

in stroko! Navsezadnje pa; na spletnih forumih skoraj ni mogoče zagrešiti sovražnega govora, ker zanj 

pri taki obliki komuniciranja niso izpolnjene nujne teoretične predpostavke in ker pravno odgovornost 

za objavljene vsebine prevzema upravitelj/skrbnik foruma. 

 

Tovrstna moralistična vzvišenost, samozadostnost in aroganca, marsikdaj tudi pretepaško nastrojena 

jezikovna sovražnost (ne, tudi tu koren besede »sovraštvo« in »sovražiti« ne pomeni »sovražnega 

govora« - tako zelo enostavne in analitično popreproščene pa te zadeve le niso), potem prevzema držo 

označevanja vsakogar, ki opozarja na te reči, (nič manj) kot »zagovornika sovražnega govora«. Ali kot 

»družbeno oviro za razvijanje kulture javnega govora«. Celo kot »pravniško teoretičarskega krivca za 

jezikovno nasilje v javnem prostoru«. Podobno nemisleča štorkljavost, kot na primer tista, s katero je 

nedavno neki kriminalist »določene ustavne pravnike, ki se vsakič sklicujejo na črko ustave«, označil za 

krivce za neučinkoviti pregon osumljencev za pedofilijo.  

 

Tistih, ki na to opozarjamo, ponavljajoče in argumentirano, oni prvi, ki tako očitno napačno in 

neodgovorno lepijo oznako »sovražni govor« in druge etikete, seveda ne vključijo v svoje, lastne in s 

popolnoma enako mislečimi razpravljavci organizirane razprave. Ne medijske, ne javne, ne civilno 

družbene, ne akademske. Ignorira se nas. Črti. In krivi – kar za sam obstoj sovražnega govora. Na naše 

argumente se ne odgovarja. Ali pa se govori mimo njih. Naših javnih del se kritično in z močjo 

konceptualnega argumenta ne analizira. Do pravoslovnih tez, pojasnil, razlag, prepričanj in teorij o 

svobodi izražanja se ne zavzema mišljenjskih in konceptualnih opredelitev. Avtorjem pravoslovnih del 

o svobodi izražanja se ne dokazuje, da se motijo, da so napačno brali pravne knjige, da napačno 

razumejo teoretična dognanja, da se sklicujejo na napačne avtorje, da niso prišli v stik s pravimi in z 

verodostojnimi sodniškimi odločitvami… Ali, da so pač nevedni neumneži. Ne. Samo ignorira se jih. In 

črti. Nemara kar izobči iz komunikativnega procesa. Včasih tudi žali – z izrazi in prispodobami, 

omenjenimi zgoraj. Z izjemo: včasih se od njih sposodi kakšen vir v seznamu literature, zapisani stavek, 
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teoretični nastavek, ideja, razlaga … Ali pa se sebi pripiše avtorstvo za vsebino, ki je dokazljivo in 

dokazano njihova - naša. 

 

Bi se misleči človek, ki se še vedno upira temu, da bi bil idiot in bi ga imeli za idiota, ob tem in med 

drugim tudi vprašal: kdo deluje v funkciji zaščite in razvoja svobode izražanja in kdo so tisti, ki to 

svobodo najbolj ogrožajo? Odgovor bi moral biti na dlani. Vem, še naprej bo ostalo povsem drugače 

od tega; tako, kot je in kot je vse bolj. In pravoslovci, ki pojasnjujemo pravne pogoje in merila za 

dovoljene posege v svobodo izražanja, utemeljene v literaturi in sodni praksi, bomo še naprej – 

zaničljivo in žaljivo, ad personam - označevani za tiste, ki to svobodo najbolj ogrožajo. Prav. 
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Svobodno izražanje, ki izmaliči pristno svobodo izražanja 

 

»Izvaja se politični pritisk na kariero, na tvojo prihodnjo kariero. Vsekakor smo v nevarnosti, da 

ne bomo mogli več imeti dejanskega pogovora o človeški biologiji in spolnosti na univerzi. 

Mogoče smo že na tej točki... Toliko je stvari, o katerih sedaj na univerzi ne moremo govoriti. 

To ni več kraj za tovrstne debate« (Jordan Peterson). 

Pred časom je bil v slovenski reviji objavljen članek o … z nepropustnim prepričanjem začrtani, brez 

kritičnega mišljenja sestavljeni, izven nujnih kontekstov zbrušeni in s pol-resnico pol-resnico očitajoči 

članek o dr. Jordanu Petersonu (vsem, ki dr. Petersona še ne poznajo, ga ne bom predstavljal, ker je 

enormna količina vseh potrebnih informacij objavljena na spletu, za ljubitelje »gledanja« na Youtube, 

za študijske sladokusce pa bo priročna pravkar prevedena knjigi profesorja z naslovom 12 pravil za 

življenje). Članek se mi zdi dober primer pisanja, ki ga je mogoče spisati o posamezniku, njegovemu 

javnemu delu, učenjih in filozofiji, če se k pisanju pristopa z zabetoniranim predsodkom, vnaprejšnjo 

odločenostjo glede namena zapisa, enosmernim zatrjevanjem brez odprtodušnega mišljenja in s 

ciljem, ki naj ga posveti sleherno sredstvo. Zatorej tudi, ali predvsem, s tehniko manipulacije, 

pristranskega prikazovanja in ideološke pripadnosti, brez natančne analize, brez odprtosti duha, 

navsezadnje pa brez nujnega intelektualnega poštenja in s pogledovanjem mimo resnice. Tudi z 

naslovnim očitanjem pol-resnic s tehniko zapisovanja pol-resnic. Kadar se to počne z mirno vestjo, ali 

celo s prepričanostjo o posvečenosti takšnega početja, gre za komunikativno izmaličenje svobode 

izražanja, etike politike in javne rabe uma.  

Avtor v članku ne skriva izhodiščne namere po strokovnem in osebnostnem razvrednotenju dr. 

Petersona. Izkrivlja kontekst njegovih kontroverznih izjav, Petersonu pripiše, da je izrekel, česar ni 

izrekel in zamolči, kar je izrekel. Zbanalizirano in pomendrano izpostavlja Petersonove argumente o 

naravnem obstoju hierarhičnosti v človeški družbi in iskanju primerjav v živem svetu živali in narave. 

Zamolči pa vse (!) bistvene poudarke Petersona glede pomembnih in vse bolj pregretih družbenih tem; 

od svobode izražanja in politične korektnosti, preko iskanja smisla, identitete in ljubezni, do vprašanj 

spolne identitete in politike, socialne pravičnosti in razmerja med enakostjo in enakopravnostjo.  

V poskusu prikazovanja Petersona kot odličnega retorika, ki odlično zavaja in slepi (s pol-resnicami), se 

avtor sklicuje na filozofa dr. Žižka. Navaja ga kot protiargument Petersonu in zapade v simpatičen 

paradoks. Nekatere poante, s katerimi Peterson, ki je podobno kot prav Žižek že prevzel zvezdniški 

status v javnem prostoru, vznemirja tiste ljudi, ki jih več kot le vznemirja vsaka »drugačnost« in 

»politična nekorektnost« glede idej, učenj, tez, razlag in kritik, so pri Petersonu argumentacijsko celo 
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manj provokativne, drzne in »politično nekorektne« (koncept »politična korektnost« jemljem kot 

posmeh in razžalitev človekovih intelektualnih zmožnosti), kot pri Žižku. Slednji je v marsikaterem oziru 

še manj neprizanesljiv do (neobstoječe, psevdo in golo fotogenične, vsebinsko votle, zdolgočasene in 

še kaj) ideološke levice, kot Peterson. Stične točke med obema je mogoče dolgo šteti in jih veliko 

našteti. Skupno jima je tudi izrezovanje in rezljanje njunih izjav iz kontekstov, kristalno jasnih mišljenja 

zmožnemu človeku. Tako tudi Žižku isti ljudje, kot Petersonu, kaj hitro očitajo »fašizem, seksizem, 

ksenofobijo, islamofobijo, homofobijo, stalinizem« in podobne reči, kadar zapiše ali izreče tisto, česar 

nemisleči ljudje ne zmorejo pravilno razumeti, psevdo levičarski nastopači in zdolgočaseni 

samopromocijski samozadostneži pa pretvarjajoče se »kao« ne želijo razumeti. 

 

A danes je že tako, da kadar človek »s peresom kot mečem« javno komunicira z osredotočenostjo na 

cilj, ne na diskurzni proces, kot tehniko metanja argumentov na mizo uporablja vse, kar mu pride pod 

roko. Tudi paradoksalne skrajnosti. V tem oziru postane sklicevanje na tistega, ki je še bolj 

neprizanesljiv v svojih kritikah od onega prvega, ki ga je treba prikazati kot klovnjaškega nastopača, 

priročno. Ustvarja namreč površinski vtis, da je tisti prvi zelo verjetno neznosen v enormnih in 

nalezljivih dozah javno ponujane pol-resnice, če je do njega kritičen celo ta, drugi, ki bi se lahko ponašal 

s statusom enfant terrible - primus inter pares. Skoraj že mitološka, v javnem prostoru kot avtomatske 

električne grablje uporabljiva parola "Žižek je enako levo" pač terja, da mora zato veljati »Peterson je 

enako desno.« Tudi tam, kjer se vsebine ujemajo. 

Dvopolno (in bipolarno) etiketiranje vsega in vsakogar je postalo določevalec stanja duha, etike in 

kulture te družbe in našega časa. Zato pa neduha, neetike in nekulture. Mišljenje je početje redkih. 

Študij in branje tudi. Razpravljanja dejansko ni. Tisto, kar se navzven ponuja kot prikaz razpravljanja, 

pač ni razpravljanje. Predvsem je kričanje, tudi psovaško in skrajno žaljivo (nikakor pa to NI sovražni 

govor!!!), nagovarjanje enako (ne)mislečih, prikimavanje samemu sebi, molčanje, ko je treba 

spregovoriti in govorjenje, ko bi bilo dostojno molčati, komentiranje tudi tistih tem, o katerih se ve 

malo ali nič, neposlušanje drugega, zatrjevanje tistega, česar ni in zamolčanje tistega, kar je bistveno. 

Predvsem pa etiketiranje vsega, kar naj bi bilo levo, kot socializem in komunizem, vsega tistega, kar naj 

bi bilo desno, pa kot fašizem, nacizem in skrajni desničarski radikalizem. To – skupaj, v celoti, kot 

sestavljeni problem svobode izražanja - je morda največji družbeni problem.  

Prav Peterson se z njim sooča – do konca razgaljeno in ranljivo. Neposredno in surovo ga žalijo tisti, ki 

se pri tem sklicujejo na svobodo izražanja, hkrati pa sami ne dovolijo, da bi se kdorkoli izražal kakorkoli 

in o čemerkoli, če bi se oni samo ob tem utegnili – četudi že samo hipotetično – »počutiti užaljeni.« 

Njegova predavanja izgredniško motijo in prekinjajo tisti, ki zatrjujejo, da jim svobodno izražanje o 



 

37 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

svobodnem izražanju krni svobodo življenja. Neposredno mu grozijo tisti, ki ga označujejo kot grožnjo. 

Z njim ne želijo razpravljati prav tisti, ki zatrjujejo, da zavaja in manipulira – s pol-resnicami. Vse tisto, 

kar je mogoče opazovati v današnji družbi, seveda tudi v Sloveniji, se odraža pri javnem dogajanju okoli 

fenomena Peterson.    

Članke, kot je omenjeni, zato berem kot populistični pamflet, kot leporečno in zvijačno razširjanje fake-

news. Ne gre za pristni intelektualni diskurz, pač pa za točkovne izreze posameznikovih izjavljanj in za 

njihova lepljenja v prirejeni kontekst. Kadar se to počne kot uresničevanje družbene vloge, ki je nekomu 

zaupana – in s katero je nekdo privilegiran – kot piscu v sicer resnem tisku, sem odločen to označiti kot 

nedostojno in neodgovorno širjenje pol-resnic. "Bulšit."  

Zakaj se to počne? Se to lahko počne z mirno vestjo? Je res tako težko razumeti, da so prav taka početja 

največja grožnja svobodi izražanja? 

Prof. Peterson je v tem trenutku še veliko prevelik – filozofsko, komunikativno, etično, torej 

vsestransko vsebinsko - za površno in poenostavljeno, predvsem pa za nedobroverno in izkrivljeno 

pamfletkarsko etiketiranje. Pa za izrezljane poskuse osebne diskreditacije brez analize in poglobitve.  

Ker ljudje delamo napake, jih delajo tudi pisci člankov. A nekateri jih včasih delajo nalašč in s slaboverno 

agendo, sklicujoč se na svoj položaj resnih popisovalcev družbenega dogajanja. Nanje je treba biti 

najbolj pozoren. 

Pisno zatrditi to, kar zatrjujem, seveda ne pomeni trditi (najbrž moram tudi to izrecno zapisati), da ima 

Peterson v vsem prav, ali da o njem že vemo vse. Upam pa se trditi, da je izobraženec, da ni idiot, da 

je dostojen človek, da govori in počne, v kar je mišljenjsko prepričan in da s svojim javnim nastopanjem 

v zadnjih treh letih idejno, mišljenjsko in komunikativno počne prav tisto, kar bi moral početi vsak 

človek, ki se zaveda svoje odgovornosti do etike politike, intelektualnosti, svobode izražanja in 

akademije. Hkrati opravlja tudi klinično psihološko prakso. To pomeni, da se trudi ljudem vrniti voljo 

do življenja in najti delujoči smisel kakovostnega bivanja. Mlade uči kritično misliti. Nagovarja jih kot 

odrasle in enakovredne diskusijske družabnike. Piše knjige, ki bi bralcem pomagale, da bi bil jutri boljši 

ljudje, kot so uspeli biti danes. Ne dovoli si biti nagovarjan kot idiot in svari pred totalno idiotizacijo 

univerze in javnega prostora.  Postavlja se v bran tistega, kar je nujna predpostavka in prvina svobode 

izražanja. Komunicira, vabi k vprašanjem in poskuša odgovarjati nanje. Artikulirano in argumentirano 

ponuja misli, ideje in predloge, ne da bi se zatekal k zatrjevanjem absolutne resnice in neomajnih, 

kategorično neprerekljivih dogem. In upira se »politični korektnosti« kot tehniki spreminjanja ljudi v 

nemisleče, cmerave in ponotranjeno viktimizirane lenobe. Se moti?   
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Peterson torej uspešno deluje prav zato, ker javno komunikacijo uporablja kot ščit pred tem, da bi se 

pustil imeti za idiota. Ker si tega ne dovoli; spet – enako kot dr. Žižek, ali pa prof. Dolar in drugi. Mladi 

ga učeče poslušajo, ker jih ne nagovarja kot idiote in jih svari pred tem, da bi si dovolili biti nagovarjani 

kot idioti. To je nemara največ, kar človek lahko v tej družbi in tem času počne in stori, če to počne 

javno in če to počne kot predstavnik akademije. Do nadaljnjega. Dokler ne bo … padel, bruhal v talno 

luknjo, drugi pa bodo in bomo v sebi izpraznjeno in razočarano jokali. Spet. Morda bo tako, a verjamem, 

da ne bo. Kakorkoli, na koncu je in bo enostavno zaključiti: iskreno in misleče samopredstavljanje sebe 

v svetu, natančna pozornost mislim Drugega in drugih, mišljenjski študij in odločno, neomajno, 

pogumno preseganje ustaljene prakse in mitološke moči vsesplošnega in (sartrejevsko, npr. po knjigi 

Oris teorije čustev) absolutnega kretenizma javne sfere, izraženega v etiketiranju, ideološkemu 

navijaštvu, črtenju in preziru drugačnih in drugih, viktimizaciji vseh in vsakogar, poskusu utišanja 

drugače mislečih (ki so prepogosto sploh »misleči«, torej tisti, ki sploh še mislijo), prezirljivemu in 

obtoževalnemu zavračanju drugačnih in novih idej, promoviranju »politične korektnosti« in ukvarjanju 

zgolj in izključno s samim seboj, svojimi navadami, potrebami, interesi in kratkoročnimi ugodji. Cilj je 

sam po sebi tisto, kar pride na koncu: podoba v ogledalu. Jasno, tudi preko ogledala je mogoče obesiti 

debelo zaveso. Kdor tega ne razume - naj si najde peskovnik. Kdor Petersona ne razume, naj se še 

naprej trudi, da bi ga razumel. Kdor ga ciljno usmerjeno noče razumeti – naj sicer ne molči, ker ima 

pravico govoriti, samo povedati mu je treba, kaj se gre.  

Na virtualni lestvici pristnih borcev za svobodo izražanja, etično revitalizacijo akademije (univerze) in 

dostojanstvo uma je v tem trenutku dr. Peterson visoko. Ni sam, a je tam. Ne samo zato, a tudi zato, 

ker je odličen retorik. Zanima me kot človek, mislec, dvomljivec, kritik in spraševalec. Ne zanima me pa 

kot mesija ali pridigar. Zato tudi njegove uspešnice ne berem kot sveto knjigo ali pridigo življenju, 

ampak kot zapis nečesa, kar je vredno misliti in kar vzpodbuja mišljenje. Enako, kot druge knjige drugih 

avtorjev, ki jih berem, preden jih odložim.  
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Šolstvo in izobraževanje brez ljubezni in srčnosti pomenita 

temo in hlad v nesvobodi 

 

Prof. dr. Umberto Galimberti je pomemben, po svoji znanstveni odličnosti in umni suverenosti pa 

svetovno prepoznan, spoštovan in cenjen italijanski filozof. Je upokojen, deloval pa je kot univerzitetni 

profesor antropologije in zgodovine filozofije, v Monzi in Benetkah. Član je Mednarodnega združenja 

analitičnih psihologov. Njegov opus strokovnih in znanstvenih publikacij je impozanten. Za svoje delo 

je prejel številne znanstvene nagrade. V slovenski jezik so prevedena tri profesorjeva odmevna in 

odlična monografska dela: Grozljivi gost: Nihilizem in mladi (2009), Miti našega časa (2011) in O 

Ljubezni (2016). 

Galimberti je osebnost, ki s svojim vzornim in kažipotnim javnim delovanjem v vlogi izobraženca, 

znanstvenega preiskovalca, kritičnega misleca in intelektualca, odličnega poznavalca psihologije, 

odgovornega in srčnega analitika družbenih praks, nenazadnje pa predstavnika učiteljske odličnosti, 

prepričljivo izstopa iz akademske običajnosti. Suvereno in naglašeno predstavlja in odstira tisto, kar je 

treba prepoznati kot smoter javne politike vzgoje in izobraževanja, posebej pa univerzitetnega 

znanstvenega in pedagoškega dela.  

Problema nihilizma pri mladih ljudeh, te nespregledljive in usodne posledice sedanjosti, se Galimberti 

loteva s poudarjenim nagovarjanjem vseh učiteljev, ki prepogosto, četudi morda nehote, spregledajo 

obraze učencev, prezrejo njihovo individualno enkratnost, moralno avtonomnost, samoizraznost, 

včasih celo njihova imena in priimke. Pozabljajo na emotivno krhkost generacij mladih, ki je razumljiva 

posledica sedanjega družbenega stanja in družbenih dogajanj. Predvsem na področju ekonomije in 

tehnološkega razvoja. Ali pa odvrnejo pozornost stran od vzročno-posledične povezave med 

čustvenimi stanji mladih in dejanji, v katera se vse bolj množično in vse pogosteje zatekajo in ki 

upravičeno zbujajo veliko zaskrbljenost. Zato učitelji še težje in redkeje prepoznajo, razumejo in 

mentorsko objamejo hrepenenja mladih, da bi jih po svojih najboljših močeh opolnomočili kot 

avtonomna moralna sebstva, učeče se iskalce (sebe in tistega, kar presega njih/nas same) in naslovnike 

prihodnosti človeštva.  

Kajti razdalja med nasiljem in ljubeznijo je manjša, kot se morda učiteljem in staršem prepogosto zdi 

na prvi pogled. Zato jih nagovarja z željo, da bi prepoznali in razumeli naravo in razsežnost trpljenja 

mladih. Njegova analitična obravnava sodobnega šolstva v najširšem pomenu besede, ki presega 

univerzitetno okolje, predvsem pa njegove razprave o vlogi vzgojno-izobraževalnih ustanov in v njih 
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zaposlenih ljudi pri emocionalni vzgoji otrok, so nedvomno nujna vsebina za samorazumevanje in 

poklicno prevpraševanje vseh ljudi, ki opravljajo katerikoli pedagoški poklic.  

Tudi on poudarja, da je svet, v katerem živimo danes, svet, v katerem vse več ljudi vse manj razmišlja. 

Poleg tega je to vse bolj svet vse pogostejših in vse večjih, zato tudi vse usodnejših laži, manipulacij, 

popačenj in posledično etičnega egoizma, izključevanj, ostro osredotočenega razlikovanja med »mi« 

in »oni, končno sovraštva. Problem »idej« in »mitov«, tudi ideologij, pa je del tega splošnega problema. 

»V nasprotju z idejami, ki jih mislimo, so miti ideje, ki si nas lastijo. Ne vladajo nam z razumskimi 

sredstvi, temveč s pomočjo psiholoških mehanizmov, zasidranih v globini naše duševnosti, kamor žarek 

razuma težko prodre. Kajti miti so preproste ideje, ki jih povzdignemo v mit, ker so udobne, ne 

povzročajo težav, omogočajo lažjo presojo, skratka, dajejo nam občutek varnosti in nam odvzemajo 

dvome o naši podobi sveta, tako da nas nemir spraševanja ne sili več, da bi jo razvijali.« 

Galimberti analizira zmotne, globoko zakoreninjene predstave o družbenih pojavih, ki so krinka za 

manipulacijo s posameznikom in pogosto vir hudega duševnega trpljenja, tudi patoloških pojavov, tako 

pri posamezniku kot v družbi. Zavzema se za osvoboditev posameznika in njegov vstop v dejavno, polno 

in družbeno odgovorno življenje. Opozarja na slepila, ki uspavajo sodobnega človeka. »Naša zavest 

potone v blaženo otrplost, v kateri se odrečemo tveganim vprašanjem in pristno sprejemanje 

resničnosti zamenjamo z globokim spancem. Vendar se je treba prebuditi iz miru, ki nam ga 

zagotavljajo naše v mit ovite predstave. Izvor duševnega trpljenja in motenj namreč marsikdaj niso 

čustva, s katerimi se ukvarja psihoterapija, temveč ideje, ki udobno gnezdijo v naši miselni lenobi in 

nam ne dovolijo, da bi razumeli svet okoli sebe, še manj pa hitre spremembe v njem. Mediji nas sicer o 

teh preobrazbah vsak dan sproti obveščajo, vendar nam ne omogočajo kritične presoje, po kateri bi 

lahko izbrali ideje, ki jih je treba domisliti za razumevanje spremenjenega sveta. In vsi vemo, da je 

bivanje v svetu, ki ga ne razumemo, najkrajša pot v odtujenost. Razumevanje sveta pa se nam izmika, 

če premoremo samo nekaj enostavnih idej, ki se jih krčevito oklepamo, da se ne bi izgubili. Tedaj nam 

grozi, da bomo v svetu navzoči le kot zmedeni, raztreseni gledalci, da bomo izgubili zanimanje zanj, 

utegne pa se nam celo omračiti duh.« 

Zato nas vztrajno nagovarja k odgovornosti za pridobivanje in krepitev, razširitev znanja in h kritičnemu 

mišljenju. Tudi k javni kritiki. Zato pa je treba imeti pogum. »Kdor nima poguma, da bi se odprl krizi in 

se odrekel idejam-mitom, ki usmerjajo njegovo življenje, si ne zasluži miru.« Zdi se mu »nujno radikalno 

preseči duhovno inercijo in pasivnost uma, se z drzno mislijo osvoboditi zatohlih predstav o svetu in se 

prepustiti pustolovskemu odkrivanju novih idej, ki jih ne bomo zavrgli že ob rojstvu, temveč se bomo ob 

njih pozorno zadržali.« 
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Tudi tega se morajo univerze in tega se moramo na njih delujoči delavci in delavke odlično zavedati. In 

to filozofijo, takšno samozavedanje moramo aktivno prenesti v tehnike in razsežnosti našega 

poklicnega in drugega javnega dela. Profesor Galimberti naglašeno poudarja, da bi morala biti posebna 

pozornost univerzitetnih učiteljev, vodstev univerz in ministrov v državni službi usmerjena na družbeni 

pomen humanizma kot takega, ki je – na skupno in izrazito žalost - v vseh političnih in akademskih 

ozirih prevzel status žrtve in preganjanega. Ves čas in neomajno se je treba upirati moči tehnike in 

denarja v sistemu vzgoje in izobraževanja. Treba se je upirati nenehnemu računanju in preračunavanju 

kot pokazatelju, kaj je koristno, osredotočiti pa na odkrivanje lepega, resničnega, svetega in pravilnega. 

Trg in univerza ne smeta paktirati. 

Univerzitetni učitelji in univerzitetne učiteljice smo enkratno privilegirani v svojem poklicu in v svoji 

družbeni vlogi. Pa ne zaradi družbenega ugleda, družbene moči ali materialnega blagostanja. 

Nasprotno, prevzemamo posebno družbeno vlogo študijskega, torej intelektualnega in izobrazbenega, 

pa celo čustvenega in psihološkega ukvarjanja z mladimi ljudmi. In to v času, ko so ti mladi ljudje na 

vrhuncu svojih telesnih in miselnih moči. To poseben in skrajno odgovoren privilegij. Pomeni nasprotje 

družbenega dogajanja in mentalnega stanja, kjer se vse, kar je in karkoli, čemur naj se pripiše 

»vrednost«, meri z materialno močjo, denarno vrednostjo in pozunanjenim, zgolj površinskih videzom. 

Ozavestiti in uresničiti je treba učiteljsko odgovornost. Razumeti je treba stisko mladih in iskati načine 

za pravilno delovanje. Naša trenutna pot pa je toliko drugačna, da je to pot v civilizacijski mrk.  

A vse to zelo očitno ne zanima ljudi na ministrskih in drugih politično funkcionarskih položajih. Ne 

zanima niti, kot se zdi, večine ljudi na vodstvenih mestih v sistemu šolstva in univerz. Predvsem se 

preračunava in retorično premetava statistične podatke in fasadne, površinske označevalce sistema 

vzgoje, šolstva, izobraževanja in raziskovanja. Ne misli pa se družbe in ljudi znanja. In skoraj nikoli se 

javno ne razpravlja o kakovosti vsebine tega sistema, ali pristnih vsebinskih merilih kakovosti. Tudi 

tedaj ne, ko se populistično, nadvse površno in popreproščeno, v tem smislu pa kar malo nasilno 

zideologizirano problematizira ustanavljanje »zasebnih« šol in fakultet. Ali pa, nedavno, ko se z 

nastopaškim razvnemanjem strasti in psevdo zaskrbljenostjo nad duševnim stanjem in osebnostnim 

razvojem gimnazijcev kot zločince na sramotilni steber javno pribija pedagoge, odgovorne za izbiro 

teme in naslova maturitetnega eseja. Pri tem pa se njih in slovensko mladino naslavlja kot popolne 

idiote. Temu se je vse težje upirati. Še težje se je boriti proti temu. A je nujno vztrajati v tej drži – ne 

biti idiot in ne pustiti se imeti za idiota.      
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Resnice se ne odkriva brez ljubezni 

(Umberto Galimberti) 

»Zelo redko se zgodi, ali pa se sploh ne zgodi, da se katerikoli poskus javnega pogovarjanja o sistemski 

ureditvi vzgoje, šolstva in izobraževanja osredotoči na vprašanje KAKOVOSTI. Zelo redki so, ali pa jih 

sploh ni, pronicljivi javni pogovori o filozofiji, politiki in praksi na tem področju. Če pa se že zgodijo takšni 

pogovori pred javnostjo, pa ostanejo sami sebi namen, spregledani in preslišani. Funkcionarjem 

ostajajo ta vprašanja premalo zanimiva, izrazito neprioritetna, tretjerazredna, uporabljiva le kot 

tehnika kampanjskega leporečja, sprenevedanja in manipulacije.  

In zdi se, da tudi tedaj, ko morda ne govorijo o teh vprašanjih s figo v žepu, dejansko ne razumejo, ne 

dojamejo, ne doumejo, za kaj sploh gre. Tudi, ko jim uspe ustvariti videz dobrovernosti, govorijo in se 

vedejo, kot da res ne razumejo, kaj pomeni »kakovost« na tem področju in kako jo zagotoviti.  

A če je to vsaj do določene mere še mogoče nekako »razumeti«, celo »sprejeti«, pa je to znatno težje 

storiti ob soočenju z ignoranco, nerazumevanjem, ravnodušnostjo in/ali mišljenjsko nesposobnostjo 

glede kakovosti vzgoje, izobraževanja in poučevanja na samih šolah, fakultetah in univerzah. In osebno 

pri učiteljih in učiteljicah, profesorjih in profesoricah. Zato je treba tisto, kar onemogoča pristno, 

kakovostno in učinkovito javno razpravljanje, ukrepanje in sodelovanje v funkciji razvoja in dviga 

kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja, primarno iskati in urejati na šolah in fakultetah, pri tam 

zaposlenih ljudeh, pri njihovem mišljenju in načinu dela. Šele potem pri politiki. Ta navsezadnje ni in ne 

more biti v celoti ali odločilno odgovorna za slabšo kakovost mišljenja in dela ljudi na šolah in 

fakultetah. In je tudi ne more izvabiti, prebuditi ali nemara kar izsiliti pri tistih osebah, ki se morebiti 

bolje znašle v drugem poklicu.  

Pred časom sem na javni televiziji opazil naslov pogovorne oddaje: »Ali mlade sploh še kaj zanima?«. 

Odrazil je prav tisto – ideološko – (in skoraj res tudi fetišistično) utajitev, ki si jo običajno privošči (tako 

se zdi) večina, morda kar kvalificirana večina odraslih ljudi. Do mladih so kritični, očitajo jim brezdelje, 

pomanjkanje zanimanja, odsotnost uporništva, kar nerevolucionarnost, pa ob pomanjkanju motivacije 

še prenizko raven domišljije, ustvarjalnosti in – najbolj splošno – NESAMOINICIATIVNOST. A to ni 

korektno in ni pošteno do mladih! Kadar se srečam s takšnim razmišljanjem, ga označim tudi za 

samoprevaro, slepilo in preusmeritev pozornosti z vzrokov na posledice. Ima me, da bi mu rekel »laž.« 

Razlog je pojasnilno enostaven in bi moral biti očiten, ker je na dlani in bije v oči: mladi so posledica, 

morda civilizacijsko in razvojno najusodnejša posledica tistega, kar so zadnjih 25 let počeli odrasli in kar 

se danes dogaja v družbi, ki so jo oblikovali odrasli, ko teh mladih še ni bilo. Živijo v moralno 
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razpadajočem in duhovno hirajočem svetu. Mladi so oropani prihodnosti. Niso primarna skrb družbe. 

Vse pogosteje sploh niso predmet osredotočene in pristne skrbi odraslih, ampak breme in problem. Prav 

tako ni primarna skrb družbe in odraslih njihovo znanje, še manj izobraženost, ali pa omika. Odraslih 

ne zanima njihova ustvarjalnost, ne zanimajo jih njihova čustva, domišljija, pa hrepenenja … Družba in 

politični menedžerji, naši gospodarji, odločevalska elita, njeni vazali in sužnji z zaposlitvijo se s temi 

vprašanji in mladimi ne ukvarjajo kot izzivom, smotrom in ciljem svojih funkcij, zaposlitev, pristojnosti 

in nalog. Če pa se, pa to počnejo v nepravi smeri in napačno. Žal to v nezanemarljivem in naraščajočem 

obsegu velja tudi za univerze. In za preveč profesoric in profesorjev.   

Očitati mladim, da jih nič ne zanima, ob tem pa zanemariti vzroke in razloge za način, kako mladi vidijo 

svet, v njem delujejo, razmišljajo in čutijo, pomeni storiti neke vrste moralni zločin. O tem bi se morali 

vsakodnevno javno pogovarjati. Drug z drugim, z mladimi in s knjigami, ki ta problem pronicljivo 

naslavljajo.  

Gre za našo temeljno odgovornost. Umberto Galimberti jo v knjigi Grozljivi gost-Mladi in nihilizem 

strokovno suvereno in intelektualno prepričljivo izrisuje. Predvsem odgovornost učiteljev in učiteljic na 

vseh ravneh vzgoje, šolanja in izobraževanja. Učitelji prepogosto pozabljajo na emotivno krhkost 

generacij mladih, ki je razumljiva posledica družbenega stanja in družbenih dogajanj. Ali pa spregledajo 

vzročno-posledično povezavo med čustvenimi stanji mladih in dejanji, v katera se množično zatekajo in 

ki upravičeno zbujajo znatno zaskrbljenost. Kaj šele, da bi učitelji imeli voljo in sposobnost prepoznati, 

razumeti in mentorsko objeti hrepenenja učencev, dijakov in študentov. Morali pa bi prepoznati in 

razumeti naravo in razsežnost trpljenja mladih.  

Posebna pozornost univerzitetnih in drugih učiteljev, vodstev šol in univerz, seveda tudi ministrskih 

uslužbencev države bi morala biti usmerjena na družbeni pomen humanizma, ki je v vseh političnih in 

akademskih ozirih prevzel status žrtve in preganjanega. Skupna odgovornost univerz namreč ne 

vključuje samo skrbi, da bodo mladi z asistenco učiteljev razvijali in udejanjali svoje duhovne in 

intelektualne potenciale, ideje, želje in hrepenenja. Ta odgovornost vključuje tudi skrb za zaščito mladih 

pred nihilizmom, apatijo, izgubo smisla, depresijo, alienacijo. Ozavestiti in uresničiti jo moramo v naših 

dnevnih praksah. Preslišanje Galimbertijevih (a nikakor ne le njegovih) pojasnil in prigovarjanj glede 

tega bo pomenilo pot v civilizacijski mrk. 

»Danes je največja nevarnost za učenca, ki obiskuje šolo, čustvena zanemarjenost, oziroma tako 

površna skrb za čustva, da je ta že kontraproduktivna. A ta nevarnost ni neznatna, če je namreč res, da 

je šola najvišje izkustvo, ki posreduje modele več stoletne kulture. In če ti modeli ostanejo vsebine uma, 
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pri tem pa ne postanejo pobude, ki oblikujejo srce, začne srce tavati brez horizonta v nemirnem in 

depresivnem niču, ki ga niti hrup moderne glasbe ne bo uspel prekriti. 

Nagnjenost k objektivizaciji, ki napeljuje zdravnike, da paciente obravnavajo kot organizme, ki napeljuje 

na to, da se v svetu dela ljudje obravnavajo samo na temelju kriterija produktivnosti, razgrajajoč 

njihovo identiteto na učinkovitost njihovih dosežkov, pa napeljuje profesorje, da svoje učence ocenjujejo 

na temelju uspeha, profita; to podobo je svet šole prevzel iz ekonomskega sveta in s tem razkrojil vzgojo 

v čisto kvantitativno dejstvo, kjer se kopičijo samo pojmi in ocene. 

Glede na to, da je količino mogoče računsko izmeriti, so iz šole izgnane vse tiste razsežnosti, ki se ne 

dajo izračunati, torej kreativnost, čustva, identifikacija, projekcija, želje, radosti, žalosti, ki obeležujejo 

odraščanje in glede katerih šola niti najmanj ne skrbi. To pojasnjuje, zakaj v šoli uspevajo in prejemajo 

dobre ocene samo tisti učenci, ki imajo nizko raven kreativnosti, čustveno okostje skromno, domišljijske 

projekcije pa omejene. Osvobojen omenjenih neprijetnosti lahko um lažje skladišči vse tiste pojme, ki 

se jih ureja strogo in natančno. Bolj kot so brezdušni, manj zadevajo dušo, ob čustvenem varčevanju, ki 

katalogiziranje informacij dela veliko lažje uresničljivo.    

Iz šol smo izgnali čustveno vzgojo. Zdaj čustva tavajo brez vsebine, na temelju katere bi se lahko 

spremenila in se nevarno klatijo med uporniškimi nagoni, ki vselej zasledujejo tisto, kar se ne more 

izraziti, izkušnje pa prepuščajo odstopanjem, katerih ne tako zelo skrajni primer je svet diskotek, 

alkohola in drog. 

Če soglašamo z Aristotelom, ki razlikuje »primarne vzroke« in »sekindarne vzroke«, bi se morali 

vprašati, ali ni pred sekundarnimi vzroki, ki se imenujejo seks, alkohol in droga, primarni vzrok 

mladostniškega nelagodja čustvena in eksistenčna praznina, ki jo okrog učencev ustvarja šola in ki jim 

v tej meri nudi brezdušno kulturo, tako da je končno mlademu človeku vseeno, ali se uči logaritme ali 

poezijo? 

In vendarle je Pavel iz Tarsa rekel: Non intratur in veritate nisi per charitatem, resnica se ne odkriva 

brez ljubezni. V naših šolah je ljubezen razgrajena v siromaštvo simpatije in antipatije. Identiteta dobrih 

učencev se gradi na neuspehu manj dobrih, oziroma »nezadostnih«, kot se to reče v šolskem žargonu. 

Ocene so odvisne od subjektivnih vtisov, kjer se mešajo raztopljene projekcije učencev in učiteljev, na 

koncu pa pristanejo na sodišču zrelosti (maturi), sestavljenem iz trideset minutnega kolokvija, ki se 

odvija med dvema neznancema. 
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Da o nenatančnem slovarju na meji nepomembnosti, ki so ga polni pogovori med starši in učitelji, niti 

ne govorimo. Te pogovore sestavljajo fraze: »moral bi imeti več dobre volje«, »moral bi se bolj 

potruditi«, »nikoli ni zbran«, »v razredu malo posluša« itd. V njih je katalog posploševanj in morda 

neznanja tistih, ki ne vedo, da volje ni onkraj interesa, da interes ne more obstajati ločeno od čustvene 

vezi, da se čustvena vez ne more vzpostaviti, če je odnos med učenci in učitelji odnos vzajemnega 

nezaupanja, če že ne popolnega nerazumevanja. 

Ob nerazumevanju, ki nastopi, čim psihologija učenca stopi izven psihološke sheme učitelja, se šola 

ukvarja samo z objektivnimi danostmi, ki so učinek uspeha in profita. Ker je uspeh poslednji rezultat 

verige, v kateri so – če jo obrnemo – razumevanje, interes in čustvena pobuda, učencev ni težko 

demotivirati, pa tudi resno demotivirati; profesorji namreč učence ocenjujejo na temelju rezultatov, ti 

pa lahko izhajajo samo iz predpostavk, ki jih je šola izpustila negovati.   

Brez vrednosti je pripomba, da je naloga šole vzgajati um in ne skrbeti za čustvene dejavnike. Kajti, od 

miši v labirintu, do mladega človeka v šoli, če se znanje obvladuje brez čustvenega nagrajevanja, preži 

na učence največja nevarnost čustvene zanemarjenosti, oziroma tako površna skrb za čustva, da je ta 

že kontraproduktivna. Ta nevarnost pa ni neznatna, če je šola res največje izkustvo, ki posreduje modele 

več stoletne kulture. Če ti modeli ostanejo vsebina uma, pri tem pa ne postanejo tudi pobude, ki 

oblikujejo srce, srce začenja tavati brez horizonta v nemirnem in depresivnem niču, ki ga niti hrup 

moderne glasbe ne more prekriti. 

Kot »primarni vzrok« deviantnosti, v primerjavi z vsemi ostalimi »sekundarnimi vzroki«, ki jih sociologija 

šteje za izvore mladostniškega nelagodja, se šola kaže s takšnim neodgovornim obrazom, kot da bi bilo 

njeno mesto izven problemov, povezanih s procesom odraščanja. Z zavestnim omejevanjem prostora 

za svoje delovanje šola kaže tisto lažno nedolžnost, ki jo je objektivizacija obravnave učencev (uspeh-

ocena) vselej pripravljena dopustiti tistim, ki jim ni mar za subjektivnost mladih; ni namreč rečeno, da 

bomo po izpostavitvi te problematike še naprej imeli zares čiste in dezinficirane roke.«  

 

 

 

(Iz italijanskega jezika prevedel Mario Kopić: Umberto Galimberti, Parole nomadi, Milano 2006. 

Objavljeno v Peščanik.net, 19. 12. 2009. Od tam prevedel A. Teršek.)  



 

46 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Primer Katalonije in politična etika svobode 

 

Obstaja Nekaj, Tisto, kar je onkraj, nad golo avtoriteto in (dejansko, fizično) pre-močjo zakonodajalca 

(javne zakonodajne oblasti). Zato velika začetnica. Obstoj tega več kot sugerira že vprašanje: »Kaj pa 

je ta »naravni zakon«, ki utemeljuje avtoriteto zakonodajalca? Vprašanje meri na najmanjšo 

materialno etično vsebino, ki je potrebna za legitimnost države in prava« (Kaufmann, 1994). V 

določenem trenutku je zato lahko to, kar je sicer golo formalno legalno oziroma zakonito, v nasprotju 

z nečim drugim; predvsem z moralo, humanostjo ali človečnostjo. Zato le vzpostavitev »reda in miru« 

ni dovolj – ni dovolj za vzpostavitev (pravne in politične) »civilizacije, v kateri moč logike (prava) 

prevlada nad logiko moči.« Za to »je potreben še en odločilen korak, vzpon na raven pravne kulture in 

demokratične tradicije« (Zupančič, 1996). Zato »bomo resnično moč srečali le tam, kjer obstaja 

svobodno sodelovanje človeške volje« (Tocqueville, 1996). Tam bomo lahko iskali tudi resnično 

demokratično kulturo, resnično civiliziranost, pristno demokratičnost kot vsebino politične etike, kot 

pravo etiko politike, pa tudi materialno, ne le formalno pravnost. Končno pa funkcijo sleherne 

institucionalizacije oblasti, jedro legitimnosti in vrhovni politični smoter - človečnost. To moramo 

zahtevati; da politična oblast (kot je odlično pojasnil tudi npr. Maritain, 2002) predstavlja oblast zaradi 

ljudi in človečnosti. 

Seveda obstajajo pomembne in nespregledljive razlike med slovenskim in katalonskim primerom poti 

proti politični samobitnosti in državnosti. Nastanek samostojne države Republike Slovenije je bil 

ustavnopravno izrecno utemeljen s slovensko republiško ustavo in jugoslovansko federalno ustavo. 

Nekdanja skupna država je razpadla in se razdružila. Referenduma o samostojnosti Slovenije se je 

udeležila kvalificirana večina volilnih upravičencev, referendumsko odločitev ZA samostojnost pa je 

sprejela kvalificirana večina glasovalcev. Odraz politične volje glede samobitnosti in samostojnosti je 

bil tako rekoč konsenzualen – skoraj 90%. Šlo je skorajda za dejansko uresničitev teoretičnega ideala 

pravne nizpodbitnosti in politične legitimnosti volje naroda.  

To je nedvomno pomembno. Nemara zelo pomembno. Ni pa tudi prisiljujoče odločilno! 

Iskanje podobnosti med zgodbami in primeri običajno porodi najdenje iskanega. Tudi, ko gre za 

zgodovinske okoliščine in procese narodovega uresničevanja volje IN PRAVICE do politične 

samoopredelitve in samouresničitve. In tudi med Slovenijo in Katalonijo. Najbolj razvita enota pod 

centralno oblastjo, več jezikovna, več kulturna in več etnična skupna država, sestavljenost skupne 

države iz enot z različno zgodovino in pomembnimi – geopolitičnimi in sorodnimi - zgodovinskimi 

razlikami, status največjega plačnika davkov za centralni proračun, nezmožnost ne le popolne, ampak 
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tudi funkcionalno zadostne identifikacije enote z drugimi enotami in večinskim prebivalstvom, na 

katerega se opira centralna oblast, soočenost z omejitvami avtonomije in izpostavljenost nameri 

centralne oblasti k dodatnemu zmanjševanju avtonomije … Morda še kaj drugega. 

A tudi te podobnosti niso prisiljujoče odločilne. 

Odločilno je, prepričan sem, nekaj drugega. Najprej – in ne le pravo in politično etično, ampak tudi – 

moralno. Ne sme biti nikakršnega nasilja. Absolutno! Nasilje nad volivci med referendumom je 

kategorično nesprejemljivo in zavržno! V vseh pogledih. Pravno formalni argumenti, ki naj bi nasilje 

opravičevali, so očitno nezadostni. Organiziranega narodovega izražanja politične volje civilizacijsko ni 

dopustno preprečevati. Kategorično – normativno in moralno – pa tega absolutno ni dopustno 

kadarkoli in kakorkoli nasilno preprečevati. Zato ne, ker … 

… In to je ustavnopravno in mednarodno pravno odločilno: ker gre za temeljno pravico naroda do 

izražanja politične volje in uresničevanja politične samoopredelitve. Konflikt med centralno špansko 

oblastjo na eni strani, ki se sklicuje na formalne pravne predpise in pri tem celo uporabi nasilje, na 

drugi strani pa katalonskim narodom, ki želi izraziti politično voljo in pravico do politične 

samoopredelitve, tako ne ostane samo vprašanje avtonomnega španskega pravnega formalizma in 

problem funkcije centralne javne oblasti za zagotavljanje »reda in miru«, ampak postane ultimativno 

politično, pravno, etično IN moralno vprašanje – (evropskega) civilizacijskega okolja. V tem smislu 

zavračam že vsak poskus surovo hladnega, tehnokratsko ravnodušnega ali neodgovorno brezskrbnega 

odrivanja katalonskega problema kot »notranjo špansko zadevo.« 

A ne želim pustiti prostor za morebitni nesporazum – glede ustavniškega mišljenja.   

Zaključek katalonskega problema mora biti politično legitimen in v skladu s konceptom vladavine 

prava, ki je hkrati civilizacijska vrednota. Ne vladavine prava v smislu tehnokratskega izgovarjanja 

besed in stavkov v pravnih predpisih, ampak vladavine prava v dobesednem smislu vladavine prava: 

vsega mednarodnega prava, evropskega pravnega izročila, utrjene politične filozofije in v evropski 

pravni zavesti ponotranjene pravne teorije. Tu pa prav posebno mesto zaseda (npr. tudi v preambulo 

slovenske ustave zapisana in zato za ustavni red izhodiščna) pravica do politične samoopredelitve in 

samouresničitve naroda. Uresničevana mora biti v strpnem in civiliziranem dialogu vključenih strani in 

akterjev in brez nasilja. Najprej fizičnega, seveda pa tudi brez slehernega birokratskega nasilja. 

Delovanje akterjev mora biti usmerjeno h konsenzu. 

Hkrati pa miru, svobode in dostojanstva za vse (!), s tem pa pristne demokracije kot take, uresničevane 

v pristnem procesu demokratizacije, vendarle ne bo mogoče doseči brez nedvoumnega izraza jasne 

politične volje 'respektivne' (kvalificirane) večine katalonskega naroda. Civilizacijsko prisiljujoče nujno 
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je omogočiti svobodno in kakovostno izražanje politične volje naroda in civilizacijsko prisiljujoče nujno 

je politično in pravno (institucionalno) spoštovati politično samoopredelitveno voljo naroda. 

Država je utemeljena s pravico naroda do izražanja in uresničitve pravice do politične samoodločbe, 

samoopredelitve in samouresničitve. Oblast ljudstva (narod in vsi prebivalci s pravno vezjo z državo, ki 

daje volilno pravico) pa je neposredno povezana z racionalno priznano in moralno utemeljeno 

družbeno ureditvijo, ki jo vzpostavljajo temeljna pravila in načela sodobnega evropskega ustavništva. 

Ta mora biti utemeljena z vrednoto spoštovanja in si mora prizadevati za enakopravno varstvo 

slehernega posameznika, njegove svobode in njegovega – osebnega - dostojanstva. Suverenost (kot 

politična in pravna kakovost) je zato neposredno povezana s posameznikom kot človeškim in moralnim 

bitjem, posameznikom kot osebo - in končno s človečnostjo. Pristna suverenost zato lahko izhaja le iz 

koncepta temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so lastne in priznane slehernemu posamezniku 

kot osebi in katerih smoter je zagotavljanje človečnosti.  

Predpostaviti gre, da je suverenost-kot-človečnost vgrajena v temelje institucionaliziranega življenja v 

državi. Materija ustave normativno izraža bistvo tega temelja. Nujno mora vključevati predpogoje 

politične in pravne legitimnosti države, ki so vključeni v temeljne koncepte mednarodnega prava. 

Vključno s pravico naroda do politične samoopredelitve. Iz tega temelja mora potem vznikati skrb za 

zaščito slehernega posameznika in sleherne manjšine. Zato ne gre – in ne sme iti - za suverenost 

ljudstva in njegove večinske volje. Gre – in mora iti – za suverenost človečnosti in enakopravnega 

osebnega dostojanstva slehernega posameznika kot osebe. Človečnosti je potem moralna kakovost 

javne oblasti, ki je v funkciji človečnosti.  

Samo aktivna državljanska in politična solidarnost z narodom, ki želi nacionalno suverenost kot 

politično samoopredelitev in samouresničitev, pomeni politično etično držo in zagovor demokratične 

politike, zato tudi politiko demokracije.  
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Svoboda izražanja (39. člen Ustave) 

 

Javna oblast, katerakoli, mora v ustavni demokraciji ohranjati razdaljo in samoomejitev do svobode 

javnega komuniciranja. Takoj, ko država prevzame vlogo strogega cenzorja, posledično pa preganjalca 

in kaznovalca ljudi zaradi gole vsebine ali metode izražanja, svoboda izražanja postane le še mit. Izniči 

se njena intrinzična, ne samo instrumentalna vrednost.  

Dopustno jo je omejiti samo, če je to prisiljujoče nujno v demokratični družbi in če obstaja prepričljiva, 

stvarno utemeljena verjetnost, da bo določeno izražanje povzročilo jasno in neposredno nevarnost 

nastanka zla, ki se nahaja daleč nad javnimi občutki neprijetnosti, sitnosti ali nemira. To jasno in 

razumljivo izhaja iz temeljnega učenja pravne in politične filozofije, tudi sodobnega ustavništva.  

V javni sferi, tudi v akademskem svetu, se je v zadnjih letih popačilo to temeljno učenje o tej temi. 

Redno prihaja do javnih pozivov posameznikov in skupin k omejevanju svobode izražanja v nasprotju s 

pravoslovnimi in precedenčnimi sodnimi dognanji. Predlagajo se kazenskopravni omejitveni posegi v 

svobodo izražanja, ki niso prisiljujoče nujni za demokratično družbo. To pa je zanjo večja nevarnost in 

škoda, kot pa posamezni primeri nedostojnega ali etično zavrženega javnega izražanja, ki drugih resnih 

škodljivih posledic, razen zgražanja, nestrinjanja, negodovanja, vznemirjanja, užaljenosti ali šokiranja 

posameznikov ali določenega dela javnosti v družbenih praksah ne povzročajo. Ne zato, ker bi bilo 

takšno izražanje dobro, ampak zato, ker je v jedru ustavnopravnega varstva svobode izražanja prav 

takšno – žaljivo, vznemirjajoče in šokantno – izražanje.  

Besedna zveza »sovražni govor« se obsežno uporablja kot popreproščena in pavšalna oznaka tudi za 

tisto javno izražanje, ki po teoriji in ustaljeni sodni praksi ne pomeni koncepta sovražnega govora. 

Domala vse, kar nekoga domnevno žali ali zares užali, vznemiri, šokira, razjezi, neprijetno preseneti 

ipd., se v javni sferi že označuje za sovražni govor. Kot žrtve sovražnega govora se označuje 

posameznike, ki v danem kontekstu kritičnega ali žaljivega izražanja na njihov račun, na račun njihovih 

ravnanj, glede na osebne lastnosti ali družbene vloge, ne morejo biti žrtve sovražnega govora: 

predstavniki novinarskega poklica, predstavniki poklicev v kulturi in umetnosti, predstavniki strok, 

poslanci in poslanke v Državnem boru, podjetniki in podjetnice ipd. To je v nasprotju z ustavnopravno 

doktrino o svobodi izražanja. 

Podobno velja za javno rabo sintagme »pozivanje k nasilju«, ali za »razpihovanje sovraštva«. Pa naj gre 

le za (razumen ali iracionalen) strah in nelagodje prebivalcev določenih krajev pred srečanjem z večjo 

skupino imigrantov, za njihovo nelagodje, ali pa za dejansko odklonilni odnos posameznikov ali dela 

javnosti do tujcev ali drugih ljudi, ki se jim zdijo »preveč drugačni.« Lahko gre in morda res gre tudi za 
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sovražno nastrojenost do drugih ljudi in med ljudmi. To še ne pomeni, da gre tudi za pravo sovraštvo. 

In to samo po sebi še ne pomeni ne obstoja ustavnopravnega koncepta in kaznivega dejanja sovražnega 

govora, ne pozivanja k nasilju, ne ščuvanja k nasilju, ne razširjanja nestrpnosti in sovraštva – kot 

kaznivih dejanj. Vse manj se razlikuje med pomanjkanjem strpnosti in nasiljem kot idejo ali stališčem 

in med nestrpnostjo in nasiljem kot resno grožnjo, ali nasilnim vedenjem. Ustavnopravna doktrina o 

svobodi izražanja takšno razlikovanje vključuje kot odločilni poudarek.    

T.im. politična korektnost, ki prepogosto že sama po sebi deluje kot primer nemišljenja in slabitve etike 

politike, se uporablja kot temelj in okvir za skoraj popularizirano javno rabo besedne zveze »sovražni 

govor« v javnem prostoru. Ne razlikuje se med poštenim (angl. fair) in svobodnim (angl. free) 

izražanjem, med izjavami o dejstvih in vrednostnimi sodbami, med sovražno držo in pristnim 

sovraštvom, med pravno dopustnim pretiravanjem pri izražanju in nedopustnimi oblikami zlorabe 

svobode izražanja, med poskusi pridobivanja pozornosti in golim vznemirjanjem javnosti na eni strani 

in dejansko – resno - nevarnimi izjavami ali ravnanji na drugi strani ipd. Posameznike, ki niso pripadniki 

sistemsko ogroženih in depriviligiranih družbenih skupin – na temelju svojih osebnih lastnosti ali 

okoliščin -, se s preuranjeno, pretirano ali pač pravno nepravilno rabo pojma sovražni govor postavlja 

malodane v enak položaj kot temnopolte žrtve zgodovinskega rasnega sovraštva in nasilja v ZDA in 

Afriki, ali kot druge skupine ljudi, ki zaradi svojih osebnih okoliščin pomenijo tradicionalno sistemsko 

ogroženo in podrejeno skupino ljudi. Pri vsem tem se prezre pravne opredelitve sovražnega govora in 

vsebino precedenčnih odločitev najvišjih sodišč (tudi ESČP) o teh vprašanjih. 

Pojem »politična korektnost« se nemalokrat uporablja kot tehnika preusmerjanja pozornosti in 

ustvarjanja vtisa o visoki odgovornosti in veliki skrbi za Drugega, ki vselej ne deluje prepričljivo in 

verodostojno. Vse pogosteje učinkuje kot nasilje: nad človekom, jezikom, vestjo, vero, svetovnim 

nazorom, političnim dojemanjem in mišljenjem. V tem kontekstu je npr. Slavoj Žižek že pred časom (v 

knjigi Nasilje, 2007) zapisal: »Kaže, da je glavna preokupacija tolerantne liberalne drže, ki prevladuje 

danes, nasprotovanje vsem oblikam nasilja, od neposrednega fizičnega … do ideološkega nasilja 

(rasizem, sovražni govor, seksualna diskriminacija). Mar ni na tem njihovem osredotočanju na 

subjektivno nasilje (nasilje, ki ga izvajajo družbeni agenti, zli posamezniki, represivni disciplinski aparati, 

fanatične množice itd.) nekaj sumljivega, docela simptomatskega, kakor da bi si obupno prizadevali 

preusmeriti našo pozornost od pravih težav, kakor da bi se trudili zabrisati druge oblike nasilja, v katerih 

s tem aktivno participirajo?« Opazka, vredna razmišljanja. 

Etika in kultura javne komunikacije sta nedvomno pomemben družbeni problem. Med večjimi 

družbenimi problemi so tudi pomanjkanje tolerance in solidarnosti do drugih ljudi, njihovo 

prekomerno žaljenje, šikaniranje ali oteževanje pri uresničevanju pravice do splošne svobode ravnanja, 
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dostojanstva, dela in zasebnega miru. Problem je tudi sovražna drža in nastrojenost nekaterih ljudi do 

nekaterih drugih ljudi. A oznaka »sovražni govor« v javni sferi marsikdaj deluje predvsem kot priročna 

pretveza za obsodbo drugače mislečih »pred sodiščem javnega mnenja«, ali pred ljudmi, ki se lahko 

poistovetijo z uporabniki te sintagme. Torej za javno obsodbo tistih, ki uporabljajo žaljivo, zasmehljivo, 

ponižujoče, sovražno, neuko, deplasirano, neumno ali nestrpno izražanje. Etična obsodba takšnega 

izražanja je razumljiva. Drugače pa je, če se pri tem v pretiranem obsegu poziva h kazenskopravnemu 

kaznovanju. Drugače je tudi s sklicevanjem na »sovražni govor«, ki se vse pogosteje uporablja za to, da 

se ljudi, ki zaradi vsebine in oblike svojega izražanja v javnosti ne morejo biti zgled za etiko javnega 

komuniciranja, prehitro in vehementno, ali avtomatično označi kar za fašiste, skrajneže (skrajne 

desničarje ali radikalne levičarje), neonaciste ali fundamentaliste, ki javno promovirajo ali zagovarjajo 

nasilje in sovraštvo. 

Poseben problem so spletni forumi. Ne samo zato, ker tam zagotovljena anonimnost posameznika 

dopušča skoraj neomejene možnosti za vsakršno izražanje kogarkoli o komerkoli in čemerkoli. Tudi ne 

samo zato, ker skrbniki forumov pomanjkljivo uresničujejo svojo pravno odgovornost za forumske 

zapise, o kateri govori tudi precedens ESČPS v zadevi Delfi proti Estoniji. S pregledovanjem spletnih 

forumov se iščejo zapisi, ki so ali bi lahko bili do nekoga in za nekoga žaljivi. Ali pa so res sovražno 

nastrojeni. Ko se 'odkrije' takšne forumske zapisovalce, ki se jih vselej 'odkrije' in so anonimni, le 

malokoga prav zares zanimajo, imajo redke sledilce, nimajo omembe vrednega družbenega vpliva, niso 

odločevalci, niso kreatorji politik in kot posamezniki ne predstavljajo resne družbene nevarnosti, se z 

medijsko podprtim razširjanjem njihovih izjav potem ustvari videz obstoja resne družbene nevarnosti, 

veliko pomembnost, splošno pomembno novico: pompozno in s sklicem na sovražni govor. Iz 

forumskega okolja, anonimnosti in pretežne družbene nepomembnosti (velike števila kratkočasnežev 

in provokatorjev) se njihove izjave javno objavijo, pospremijo s komentarji v medijih, včasih celo v kvazi 

znanstvenih raziskavah in se silovito prenesejo v javni prostor, kot predmet pozornosti celotne 

javnosti/občinstva. Tisto, kar zelo verjetno nikoli ne bi bilo deležno javne pozornosti, se s tem izpostavi 

javni pozornosti, procesu iskanja in najdenja somišljenikov itd. S pretirano pozornost se jim krepi 

pomen. Ustvari se neprimerljivo večjo razsežnost problema. Pri tem pa se k odgovornosti ne poziva 

skrbnikov/upravljavcev spletnih forumov. Njih se, namesto k odgovornosti, mnogo bolj poziva k 

dopustitvi zavržnega pisanja na forumih (dokler ni objavljeno, ne obstaja), njegovemu pregledovanju 

in poročanju o njem. Hkrati pa se kritike načina javne rabe »sovražni govor« in zagovornike svobode 

izražanja označuje (če že ne za skrajneže in fašiste, pa vsaj …) kot problem in (žali) kot »podpornike« 

sovražnega govora, nestrpnosti, diskriminacije in nasilja. Očita se jim neodgovorno javno delovanje in 

slepoto ali ravnodušnost glede družbenega problema. Najmanj nekorektno početje. 
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Etika in kultura javnega komuniciranja primarno nista ustavnopravno vprašanje. To postanega, ko 

svoboda izražanja prestopi pravoslovno določene meje in (predvsem) ko se prekomerno (protiustavno, 

protikonvencijsko) omejuje. A naj ne bo nesporazuma (ker se mi pogosto posredno očita, da se mi 

»zlovešči in sovražno nastrojeni govor v javnosti ne zdi problem«). Problem kulture in etike javnega 

komuniciranja je velik problem. Tudi problem nestrpnosti, sovražne nastrojenosti, pomanjkanja 

solidarnosti, nedopustnega oteževanja življenja posameznikom in skupinam ljudi, diskriminacije itd. 

Problem etike javnega komuniciranja je tesno povezan z drugimi velikimi problemi. Tudi s problemom 

(razumljive) prestrašenosti ljudi, njihove obupanosti, nezaupanja do oblastnih institucij in do drugih 

ljudi, nezaupanja državi, izgubljenosti pri iskanju smisla ipd. In z neobvladljivim problemom 

manipulacije, zavajanja, laganja in izkoriščanja človekove nevednosti, neobveščenosti in lahkovernosti. 

Povezan je tudi s problemom načina delovanja medijev in kakovostjo institucionaliziranih procesov in 

politike vzgoje in izobraževanja. Posledično narašča moč populizma in demagogije. Pa s problemom 

samozadostnosti in odgovornosti vse manj nadzorljivih in vse bolj neodgovornih institucij oblasti, 

centrov globalne moči, finančnih ustanov in mrež privilegiranih družbenih vplivov. Velik je tudi problem 

ne dovolj prepričljivega delovanja pravnega režima kot vladavine prava.  

Problem žaljivega, lažnivega, manipulativnega, zavajajočega, celo psovaškega in zmerjaškega 

izjavljanja v javnem prostoru je očiten. Treba se je ukvarjati z njim. Tudi pravno. Ogroža in otežuje, v 

pomembnem delu tudi onemogoča ustavno in razpravno demokracijo. Zakonodaja in skupno evropsko 

sodniško pravotvorje omogočata, da se problem zlorab svobode izražanja preganja in kaznuje. 

Predvsem žaljenje, žaljivo obtoževanje, obrekovanje, klevetanje, škodovanje dobremu imenu, časti in 

ugledu. Enako velja za psihično in fizično nasilje. Tudi sovražni in napadalni govor, ki sta inkriminirana. 

Zakonodaja se lahko popravi in izboljša. A na način, ki je skladen s temeljnimi vrednotami, načeli in 

pravili v ustavni demokraciji. Problema etike in kulture izražanja v javnosti in z njim povezanih 

problemov, tudi problema neizobraženosti, nevednosti, nemišljenja, nekritičnosti, pretirane vere v 

določene ljudi in institucije, slepega zaupanja, bojazljivosti pri srečanju s krivico ali nepoštenjem, 

državljanske pasivnosti itd., ni mogoče reševati s pretiranim omejevanjem svobode izražanja in  

neupravičenim širjenjem pravnih opredelitev kaznivih dejanj, storjenih z izražanjem v javnosti. Tudi ne 

z vztrajanjem pri dnevno-političnem etiketiranju ljudi, pri vsiljenem določanju njihove osebnosti in 

identitete s pavšalnimi oznakami njihovega domnevnega ali dejanskega svetovnega nazora, odnosa do 

ideoloških vprašanj ali verovanja. Tega problema tudi ni mogoče reševati z določanjem identitete ljudi 

skoraj izključno glede na pripadnost določeni ali nekako določljivi skupini ('plemenizacija' družbe). Niti 

s prehitrimi sunki politike t.im. pozitivne diskriminacije, npr. na temelju spola. Niti s polarizacijskim 

učinkom dnevno-političnega 'našivašizma' in 'desno-levega' predalčkanja. Tudi ne s pretirano 

'viktimizacijo' – priznavanjem statusa žrtve, ki terja posebno pravno zaščito, tudi tedaj, ko obstajajo 
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druge in boljše alternative za zaščito pravic in svoboščin.  Demokracije ne morejo utrjevati in razvijati 

ne bližnjice pri izbiri politik, strategij in tehnik družbenega življenja, ne žrtvovanje vrednot, načel in 

pravil v ustavni demokraciji. Ustavne demokracije ni mogoče krepiti s pristopi, ki nasprotujejo njenemu 

etičnemu in pravnemu bistvu/jedru. Tako je zapisano tudi v pravoslovni literaturi in znamenitih sodnih 

precedensih.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PS1: besedilo je nastalo ob pisanju – urednikom že oddanega - komentarja 39. člena Ustave za novi 

Komentar Ustave Republike Slovenije; 

PS2: Lukianoff: Freedom from Speech, 2014; pojasnjuje dogajanje, predvsem na ameriških univerzah 

(kampusih), ki pomenijo zamenjevanje prizadevanj ZA zaščito svobodnega izražanja s prizadevanji za 

zaščito PRED svobodnim izražanjem) 
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Kdo je Sokrat? 

 

Razmišljanja o modrosti in pametnosti - vsaj vtis je tak, a utegne biti zmoten - niso pogosta tema javnih 

pogovorov. Ne prav zares. Ne pristno. Skoraj zagotovo razlog, da je tako, ni natančno razlikovanje med 

pametjo, modrostjo, znanjem, sposobnostjo, vednostjo in izobraženostjo (o čemer so pisali že antični 

filozofi). Niti spoznanje, da je razpravljanje o pameti kontroverzno, ali politično nekorektno početje, 

omenjanje modrosti pogosto vpeto v trženje sporočilno poenostavljenih in popreproščenih življenjskih 

nasvetov, znanje vprašljivo in predmet sformaliziranih meril, sposobnost preverjana med skrajnostima 

pretirane mehkobe in neprizanesljive surovosti, vednost bolj pripisana kot izkazana, izobraženost pa v 

kroničnem pomanjkanju.  

Bolj verjetno se zdi, da je tako zato, ker se ima skoraj vsak človek za pametnega. Pravzaprav 

najpametnejšega. Četudi se nima za izobraženca, niti ne za intelektualca (med prvimi in drugimi je 

velika razlika, z drugimi pa prepogosto težava; in univerze, ki niso več to, kar bi morale biti, le še 

izjemoma zagotovijo izobražence). Izkušnja pravi, da tudi ni dobro poudarjati svojega razuma, četudi 

vanj verjameš in mu zaupaš. Človek lahko zdrsne v nekritično samopoveličevanje, napuh, 

megalomanskost, aroganco in/ali prevzetnost. Bistrost razuma se zdi šele predmestje … modrosti. Obet 

pametnosti. In le izhodišče za vednost in znanje (zato so nastale akademije in univerze, na najboljših 

pa testi moralnega razvoja, inteligence in izpiti pred sprejemom). Do izobraženosti pa je še dlje. Nekje 

na tej poti čaka omika.   

Nekateri ljudje celo uživajo v svoji nevednosti, v duševnem vrtičku, od koder se vse življenje ne 

premaknejo. So tudi ptiči, ki se imajo za orle, čeprav ne morejo letati tako visoko in tudi ne vidijo tako 

dobro. Tako daleč. Niti do umnih zapuščin antične filozofije. Platon je … Sokratov primer, vključen v 

izvajanje učnega načrta na pravnih fakultetah, je eden od stebrov večnih človeških resnic. Ne samo 

zaradi nauka o svobodi izražanja, svobodi verovanja, razmerju med zakonitostjo in pravičnostjo, 

sodniško arbitrarnostjo in »juridičnih monstrumih«, ki jih ta lahko proizvede. Tudi o tem, da npr. ljudje, 

ki se ne morejo po svojih sposobnostih približati najsposobnejšim, pogosto zbolijo - zaradi zavisti. Zavist 

jih žene v izmišljotine, skonstruirane laži. Včasih paktira s strahom. Pametnega skušajo prikazati kot 

maloumnega, nevarnega za družbo in okolje, v katerem živi. Pri tem pogosto poudarjajo svojo 

domnevno krepost. Kadar zelo poenostavljajo, popreproščajo, ker si to lahko privoščijo in ker jim je 

dovoljeno, da od tega lahko tudi dobro živijo, svoja ravnanja zapakirajo npr. v leporečje o etiki. Pri tem 

znajo biti zelo  neprizanesljivi.  
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V Sokratovih časih, o tem lahko beremo, je njegovo življenje našlo posnemovalce, njegove navdušence, 

predvsem med mladimi ljudmi. Danes je, žal, takšnih posnemanj manj. Človeka vrednotijo po drugačnih 

merilih. Takšnih, ki jih najprej osvetli fasadni lesk, preceni oštevilčenje in slepilno napihne nametana 

formalizacija, kmalu pa uniči rja, spremeni devalvacija, negira praksa in podobno. Zgodi se podobno, 

kot se zgodi ljudem, ki imajo lastnino, pa se ne zavedajo, da ima v resnici lastnina njih.  

Najbrž si mnogi danes rečejo, kaj pa naj človek počne s svojo pametjo? Za še tako dobro napisano 

filozofsko ali mislečo knjigo bo iztržil manj kot obrtniški proizvajalec za svoje okrasne izdelke. 

Prepameten človek je bil najbrž od nekdaj na slabšem; imel je manj prijateljev, stalno je dvomil v svoje 

znanje, nenehno si je dopovedoval, da ve malo ali skoraj nič. Duševne muke pa so najbrž hujše od 

fizičnih. Človek lažje prenese udarec v telo, kot v dušo. Lažje prenese krivico, kot odkrito nemoč 

dokazane pravice. Lažje prenese laž, kot priznanje spregledane resnice. Lažje se obrne stran od 

nemislečega človeka, kot od pokvarjenca. Lažje shaja z napako iz nevednosti, kot z zavestno arbitrarno 

samovoljo. Manj ga mučijo že statistično neizogibne nepravilnosti, kot premišljeno povzročanje 

neprava. Težje ga potolčejo neznosni paragrafi, kot nevzdržni sistem. In tako dalje. A če je s temi rečmi 

res tako, potem nekje na poti ne trči v tisto nekaj, kar bi se lahko komu zdelo kot paradoks: da je lažje 

biti Sokrat, kot del sodeče porote. Ali celo, da je lažje biti Sokrat, kot nekdo, ki Sokrata in sodečo poroto 

le opazuje. Na kakšen način lažje? Lahko gre za zmoto. Posebej, če bi bilo res lažje opazovati, kot soditi. 

In če bi bilo lažje soditi, kot biti sojen. Ocena o lažjem in težjem je pogojena s kontekstom. Osebnim 

odnosom. Zmožnostjo. In odločitvijo. Vračati se, vedno znova, med te zapise, ne pomeni tudi 

prepričano vedeti, kdo je Sokrat? Pravilneje, kaj je Sokrat? Ali končno, kdo in kaj Sokrat NI?  

Poenostavljanje ni vselej prilagajano rahljanje zahtevnosti razprave. Je pa lahko. In lahko je prikrivanje 

pomanjkljivega dojemanja. Pogovorno vabilo množice možnih razpravljavcev pa se običajno glasi: 

morda je bil Sokrat v svoji obrambi premil? Morda bi moral še odločneje razkrivati bedo oseb, ki so ga 

obtoževale? Kar je pravzaprav vse življenje tudi počel. Bil je - kot je pripisano, da je pravil sam - 

nekakšen nadležen obad na konjskem vratu. A kaj, ko praviloma večina, četudi je po pametnih kriterijih 

slabša, zmaga.  

Tudi v demokraciji. V njenem formalnem delu, ki je vselej dva ali tri korake pred njenim vsebinskim 

merilom. Preredko se srečata, samo za hipec. Parlamentarna demokracija je vselej pred ustavno 

demokracijo, četudi je slednja izhodišče in okvir prve. Ustavna demokracija naj bi preprečevala, da bi 

imelo ljudstvo vselej prav, četudi se pogosto moti. In da predstavniki ljudstva ne bi imeli vselej prav, ko 

se motijo, ali se celo hočejo zmotiti. Zato se v pravilno delujoči ustavni demokraciji ljudstvo lahko 

popravljivo zmoti. Prav tako veje oblasti. Tudi veje oblasti nimajo vedno prav. Niti, ko so prepričane v 

drugačni prav. To ni težava. Težava nastane, če predstavniki ljudstva zahtevajo svoj prav, ko se zavestno 
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motijo. In težava nastane, ko katerakoli veja oblasti terja svoj prav, ne da bi ga utemeljevala in ljudi 

vanj prepričevala.  Nobena od vej oblasti ne sme imeti vsiljeni končni prav, zahtevati svoj prav samo 

zato, ker si to lahko privošči. Tudi, ko ima končni prav sodna veja oblasti, ker je tako prav, ta prav ne 

sme temeljiti na goli zahtevi po priznanju, da ima vedno prav, četudi se moti (in se zato nikdar ne more 

motiti), ampak na razlogih, zaradi katerih ima prav; ti razlogi pa nikakor niso gola zahteva, ampak 

razgaljena utemeljitev in prepričljivost. Vladavina prava zato kakovostno presega pravno (zakonistično, 

legalistično, formalistično, paragrafsko) državo, ustavna demokracija presega formalne procedure 

demokracije, legitimnost presega legalnost, spoštovanje presega poslušnost, avtoriteta presega 

arbitrarnost in samovoljo (oziroma je nekaj povsem drugega), obrazložitev presega izrek itd..    

Takšnih antagonizmov ni lahko razreševati, ko parlamentarna in ustavna demokracija, ki je oboje 

hkrati, deluje v praksi. A ni ustvarjena za to, da bi imeli prav, ko bi se motili, ampak, da bi se lahko 

zmotili, ker bi (res, iskreno in misleče, utemeljeno) radi imeli prav. Tu gre iskati funkcijo ustave in 

institucij, ki obstajajo zato, da bi jo varovale: motiti se tako, da bi na koncu lahko imeli prav; doseči 

prav, ko nastopi zmota, ki išče prav; imeti prav, da je zmota lahko velika; zmotiti se pravilno in 

popravljivo; prav naslavljati zmoto; imeti prav vselej, ko se možna in preverljiva zmota ne zanika; 

ustvarjati prav vselej, ko se odkrita zmota ne negira; postavljati zmoto v funkcijo iskanja prav, ne pa 

zatrjevani prav prepuščati v nemilost in samovoljnost zmote, ki je razkrita. Naslavljati poroto in braniti 

Sokrata. Odkrivati, kdo je Sokrat in zakaj ga ni v poroti.  

Kdo je Sokrat? V pravni državi, ki deluje kot vladavina prava, je to vsebina ustave, je to legitimnost 

delovanja oblasti, sistem zavor in ravnovesij med vejami oblasti, razpravljajoča ustavna demokracija, 

instančno sojenje, prislužena in prigarana avtoriteta sodstva, utemeljena z močjo argumenta, 

zavezujočnost ustavnosodnih odločitev, neposredna uresničljivost mednarodnega prava, spoštovanje 

pogodbenih dogovorov in – spoštovanje (!) odločitev ESČP. To je proces. Sokrat je njegova uspešnost 

pri optimalnem mislečem delovanju. Proces, v katerem se razpravno in odločevalsko vzpostavlja 

demokracijo, ustavnost in zakonitost. Če proces ne deluje, kot mora, razlog ni v črkah na papirju, ampak 

v ljudeh na položajih in funkcijah. Ideja o ustavnem sodišču (ideja, ne osebe) je ideja državnega Sokrata. 

Evropski Sokrat je ESČP. Boljša ideja ni ponujena. Če proces deluje, kot lahko in mora, tudi ni potrebna.   

V tem procesu posameznik vstopa v prostor za filozofijo morale. In etike politike. To je prostor za 

odločanje. Za samouresničevanje. Za svobodo izbire. Biti Sokrat je zadeva svobode. Kazen je ne izniči. 

Svobodo izniči odločitev za biti Sokratova porota. Ali prepustiti se poroti-sistemu, ki je v zmoti, ko in 

ker ne išče prav. Se mu plašno podrediti, izčrpano ukloniti, ravnodušno prikloniti, dušebrižno priključiti 

itd. Biti tiho. Biti pri miru. Ali biti nemisleči človek.  



 

57 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Tudi človek, ki ne prizna, da se moti. Napake ljudje neradi priznavamo, četudi vemo zanje. In če je med 

nami kdo, ki nas na to opozarja, se mu prepogosto izognemo. Še posebno zadovoljni smo, če odide on 

in nas pusti v našem kraljestvu – četudi krompirjevem. Da smo lažje nesvobodni, ko smo nemisleči del 

sistema, kadar ta ravna kot Sokratova porota. Človek, ki se obrne stran od opozorila o zmoti, najprej in 

predvsem škodi sebi. Oblast, ki se obrača stran od ustavnosodnega pravotvorja, škodi ljudem v državi. 

Sodstvo, ki se obrača stran od ESČP, škodi državi in skupnemu evropskemu pravnemu režimu.     

Pogosto se vračam k Platonu in Sokratu, ne le k Aristotelu. In takšno vračanje na začetek sem za 

trenutek prekinil, ko sem razmišljal o izjavi, te dni objavljeni na spletišču Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije (razumeti je, da gre za izjavo predsednika tega sodišča) glede sodbe ESČP v primeru PRO PLUS 

proti Sloveniji. Zadeva je resna. Ker neposredno zadeva v pravoslovni literaturi utemeljeno, pojasnjeno, 

ustaljeno, dognano, preverjeno, utrjeno in temeljno ustavnopravno, ustavnosodno in strasbourško 

učenje o jedru, bistvu in razsežnostih ustavne in konvencijske pravice do poštenega in pravičnega 

sojenja (beri: pravno pravilnega, nesamovoljnega in nearbitrarnega; o tem je mogoče brati  - in študirati 

– odlične razprave v odločbah ESČP, Vrhovnega sodišča ZDA, tudi slovenskega ustavnega sodišča, pa v 

delih in besedilih profesorjev Zupančiča, Dežmana, Erbežnika, Ribičiča, Krivica, Jakliča in drugih). In ker 

to ni prva sodba ESČP, ki ugotavlja očitno in hudo kršitev te pravice pred slovenskimi sodišči, gre za 

alarmantno dogajanje. Z njim lahko povežemo tudi nekatere javne izjave in zapise v ločenih mnenjih 

določenih sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča, ki zadevajo vprašanje razmerja med ESČP in 

slovenskimi sodišči. Torej ne gre za naključje? In ne gre za osamljeno ravnanje predsednika VS? Za kaj 

potem gre? Za labodji spev nekoga in nečesa? Za odraz trenutnih pravoslovnih in ustavnopravnih 

kompetenc v vrhu sodne veje oblasti? Ali za dan, ko se je nezaustavljivo začel proces pospešene in 

načrtne slabitve sodne zaščite minimalnih pravnih standardov skupnega evropskega varstva temeljnih 

človekovih pravic, s tem pa vladavine prava v Sloveniji? Porota se zdi zbrana. Kaj z njo? In kdo bodo 

Sokrati, ki bodo branili vladavino prava, ob tem pa spoštovali in uresničevali sodbe ESČP - kot 

institucionaliziranega evropskega Sokrata?  

 

 

 

 

(p.s.: in zgodilo se je nič.) 
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2. del 

MISLEČI IN UČEČI POGOVORI 
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Brutnskopija nihilizma, nemišljenja in nesvobode 

(dr. Tonči Kuzmanić, dr. Primož Šterbenc) 

 

Moderator: dr. Andraž Teršek 

Gosta: dr. Tonči Kuzmanič in dr. Primož Šterbenc 

Knjigarna Modrijan, Ljubljana, 15. 4. 2015 

 

Teršek: Izhodišče današnjega klepeta sta obe knjigi Umberta Galimbertija: Grozljivi gost- Mladi in 

nihilizem ter Miti našega časa. Obe knjigi sta v teh dneh že izšli v ponatisu. V knjigi Mladi in nihilizem 

profesor Galimberti poda misel, ki jo jaz razumem kot sintezo tistega, kar nam sporoča. To sintezo je 

mogoče podati v eni povedi: živimo v sila nevarnem času, na nevarni časovni točki, na kateri je treba 

mladim, vsaj do neke mere - čeprav je to izmuzljiva in morda neposrečena beseda – skoraj priznati 

status 'žrtve'. Upravičeno lahko zatrdimo, da so se predvsem mladi na začetku svojih življenjskih poti, 

predvsem tisti, ki so vpeti v sisteme institucionalnega izobraževanja, znašli na točki, ki jo označuje teza 

o času brez prihodnosti, ali času brez upanja. Čas brez želj in motivacij. In - predvsem v povezavi z 

izobraževanjem – odsotnosti strasti. Hrepenenj. Avtor pravi, da mladi ne dojemajo prihodnost kot 

upanje, pač pa kot grožnjo. To so težke, resne besede. Za uvod me zanima vajino mnenje o tem. 

Kuzmanić: Kar se tiče Galimbertija je zelo pomembno, da smo dobili prevod njegove knjige, ker odpira 

neko novo, bistveno drugačno paradigmo premisleka v Sloveniji, ki je hudo hudo zaprta med 

Heideggerja, Marxa in Lacana. To je neki drug tip diskurza. On sicer je psiholog, vendar psiholog, ki se 

odpira proti, če malo poenostavim, klasičnim filozofskim tematikam. Žal zgolj proti Platonu – se vidi, 

da Aristotela ni resno študiral. Jaz sem peripatetik in hodim v Aristotelovo šolo. Vsekakor je Galimberti 

tukaj vreden zlata, ker odpira vprašanja grške klasične šole, čeprav predvsem Platona. Ampak dobro, 

vsaj to. To namreč ni malo. Kar pa se tiče mladih, vprašanja nihilizma in naše dobe, strahov in vsega 

tega, kar je … Jaz pravim drugače kot ti, Andraž. Njegova knjiga (Grozljivi gost: nihilizem in mladi) se 

finalizira v zadnjem poglavju, kjer na neki način obrne perspektivo. Ta je tipično pedagoško-

razsvetljenska, znotraj katere mi mislimo in v tem kontekstu se mladi pojavijo kot problem. Pa da so 

leni, pa nič ne delajo, pa bi samo gledali in se igrali igrice. Skratka, klasično pedagogiziranje in 

razsvetljensko govoričenje. Galimberti je prha in zato svetujem, da poskusite prebrati, natančno, 

kolikor se le da, zadnje njegovo poglavje. Zlasti dve stvari sta tam pomembni. Prva je ta, da to krivdo, 

ki jo vnaprej postavimo v otroke, obrne proti nam in terja našo odgovornost. Mislim, da je to zelo na 
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mestu. In ključna poved se glasi nekako takole: to so pa ja vendarle naši otroci. A če je tukaj kdo 

odgovoren, če se je treba s kom začeti ukvarjati kot s problemom, to zagotovo niso otroci, mladostniki. 

Drugo, kar je zanj verjetno najtežje, saj je organiziran, socializiran in v 68 letu starosti temu primerno 

tudi navdahnjen, je to, kar je sicer velik problem za nas, starejše, to je uspešnost, da se na teh ravneh 

komunikacijsko sporazumevamo z generacijo svojih otrok. To odraža tudi poskus pojasnjevanja zadev, 

kot so: zakaj imajo venomer slušalke na ušesih, kaj počno tam v disku, kjer glasba tako nabija. Kaj ima 

ta ritem, ki sploh ni več glasba, z glasbo. Skratka, začnejo se ukvarjati s takimi vprašanji. In on to brani.  

Bom poskusil reinterpretirati, ker ni tako lahko. On pravi, da je to poskus mladih, da se najdejo v tej 

'zarukani' dobi, ki je zavožena doba. Ki je 'zarukana' in zavožena doba njihovih staršev. Od tukaj 

pridemo do strahov in brezperspektivnosti, izgube prihodnosti in tako naprej. Do neke mere me je 

prepričal v tem, da jim je treba zaupati in jim omogočiti, da se iščejo. Če je res, to pa je zaskrbljujoče, 

da je to edini prostor, kjer se danes iščejo, po tem ritmu, teh ostankih glasbe, potem jim dajmo vseeno 

zaupati. Mislim, da je to, posebej v teh mačo konservativnih okoljih, kot je med drugim tudi Slovenija, 

nekaj zelo pozitivnega in novega. 

Šterbenc: To, kar se meni zdi vredno poudariti, potem ko sem bral obe knjigi, nekaj malega pa sem 

poznal Galimbertija že tudi od prej, je dejstvo, da je podal marsikateri odgovor na  marsikatero 

vprašanje, ki se je porajalo tudi meni. Moram namreč priznati, da se zadnje čase v tem svetu ne počutim 

vedno najbolje. Stvari me včasih precej iritirajo. Primer: ko hočem čez prehod za pešce s hčerko, mi 

nihče noče ustaviti. Potem, ko vidim, da se včasih, ko sam z avtom ustavim pešcem, ti pešci zahvalijo 

vozniku, ki ustavi, to razumem kot slab znak, ker to pomeni, da vozniki ne ustavljajo pogosto. Potem 

vidim, da vsak četrti voznik uporablja mobilni telefon, ko vozi, kar pomeni, da se ne zaveda, da v tistem 

trenutku postane potencialno morilsko orodje, ki lahko v enem hipu uniči komu življenje, ko mu povozi 

otroka, ali ga napravi za invalida. In ko grem na Šmarno goro, vsak, ki je mlajši od 25 let, hodi ali teče s 

slušalkami v ušesih. Ne znajo hoditi v nekem miru. Tudi zjutraj, ko vse diši po jutru, ko ptički pojejo, ko 

se narava sliši in je to res užitek, oni hodijo gor s slušalkami. Potem poznamo tudi izsledke zadnje 

raziskave o bralnosti in kupovanju knjig, ko dr. Miha Kovač in dr. Samo Rugelj ugotavljata, da je bralnost 

najbolj padla med populacijo, ki bi morala največ brati, na skromnih 20 odstotkov. Ta populacija so 

študenti. To nas lahko skrbi. In ko hodim po ulici, vidim, da tudi mladi več ali manj gledajo le naslove 

nečesa, kar naj bi bilo zadaj kot vsebina.  

Ampak Galimberti me je dejansko prepričal, da niso sami razlog tega, da so žrtve. Žrtve konteksta, žrtve 

časa, ki, kot pravi Galimberti, generira družbeno krizo, ta družbena kriza se odseva na teh mladih. Ne 

gre pa za krizo posameznika, kot pravi Galimberti. Tako da sem začel razmišljati bolj kontekstualno. 

Poanta, ki si jo omenil, Andraž, se mi zdi res bistvena: da mladi v šoli ne dobijo več hrane za strast in za 
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navdušenost, ampak, da šolsko materijo dojemajo kot nekaj odtujenega od njihovega življenja, kot 

nekaj, kar jih spravlja v neko depresijo. Pravi, da bi morali za to hrano, torej za strast, poskrbeti ne zgolj 

izobraženi učitelji, ampak tudi zavzeti učitelji. Torej učitelji, ki imajo neko karizmo. Temu lahko pritrdim 

tudi sam. Ko mlad človek nekoga posluša v šoli, lahko ta učitelj za mladega največ stori, ko mu odgovori 

na neko usodno vprašanje v njegovem življenju. Apeliral bi na Fakulteti za družbene vede, prof. dr. 

Stane Južnič, živa legenda, zdaj žal že pokojni. Torej, da te nekdo tako navduši, da postaneš sam 

radoveden, da te usmeri v življenju. Galimberti pravi, in mu verjamem, da tega danes več ni. Tudi sam 

opažam, to oba kolega poznata, da se učiteljski in akademski zbor vedno bolj vrti okoli zbiranja točk za 

akademsko promocijo, oziroma za habilitacijo, ko je treba nenehno producirati neko hipertrofijo 

člankov, zbirati točke. Potem pa se dogaja, da v razred profesor pride s knjigo in iz nje bere, bere z 

listov in tako naprej. Sam tudi ne odobravam predavanj s t.im. 'power-pointi'.  Mislim, da to ubije točno 

to strast, o kateri govori Galimberti: da se predavatelju ni treba pripraviti na predavanje, več ali manj 

bere s projicirane površine in na tak način mladi ne bodo dobili tega, kar bi si želeli. 

Teršek: Zdi se mi zanimivo in močno sporočilno, in popravi me, če si nisem prav zapomnil, da ti nimaš 

mobilnika? 

Šterbenc: Prav si si zapomnil.  

Teršek: Se strinjaš Tonči, da je Primož tukaj, v tem smislu,  najbolj Galimbertijevski? 

Kuzmanič: Ne. Galimbertija se sicer da argumentirati, ker je 'hardcore' njegovega argumenta v bistvu 

heideggerjanski teorem tehnike. Ampak, tako daleč ne bi šel, to bi bilo preveč poenostavljeno. Prej gre 

za nekaj takega, kar bi se dalo obrniti nekoliko drugače. Primož, ko si prej izpostavil vprašanje 

profesorjev… Moja interpretacija njegove pozicije, če jo jaz prav razumem, je ta: on govori, da 

profesorjev – v pravem pomenu besede - sploh več ni in je to glavni problem. Da ni več profesorjev, ki 

so zmožni  motivirati, to je najvišje, ponudit strast, strastno argumentacijo. Postaviti problem 

problematično, razširiti, razcefrati in tako naprej. Ne samo to, da tudi ni profesorjev, ampak so le še 

uradniki. Hkrati pa ni starša, starši so tudi uradniki, hkrati je vse postalo formalno. Uniformirani odnosi, 

s tem ima Galimberti problem. In v tem kontekstu je zelo zelo pomembna glasba. Je vse prej kot 

nepomembna stvar in on se v sklepu opre na glasbo in je ne obsodi. Ta argument, ki ga je uporabil 

Primož … Galimberti ne bo nikoli obsodil mladega zato, ker recimo zjutraj v gozdu ščinkavci čivkajo, on 

pa posluša novi CD od Nirvane. Galimberti pravi, da je odkril razloge, zakaj mladi to počno in da je na 

njihovi strani. Skratka, ta obrat proti staršem je bolj močen, kot pa obrat proti tehnologiji.  
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V tem smislu se jaz ne bi strinjal s to interpretacijo. In nikakor ne mislim, da ne gre za kategorije žrtve. 

Če koga skušamo interpretirat kot žrtev – saj si sam rekel, da je to spolzka zadeva – , potem zlahka 

pridemo do pozicije, ko rečemo: o, ubogi tamali. Nič niso ubogi, ampak jih je treba podpreti v njihovem 

boju in jim kriti hrbet, da bodo uspeli sami zvoziti. Če pa rečemo ubogi, nadaljujemo osladno Ameriško 

dikcijo razsvetljenstva.  

Teršek: Se pa vsi trije strinjamo, da s to kritiko, s tem svarilom in s to zaskrbljenostjo neposredno 

nagovarja tudi prav to, kar se dogaja v Sloveniji. Primož, ti si to že nakazal, mi trije o tem veliko javno 

govorimo in pišemo. Odsotnost pristne vsebine in mišljenja, popolna uzurpacije akademske 

univerzitetne sfere s tem, kar Galimberti imenuje gola tehnična racionalnost. Torej, ne pogovarjamo 

se več o vsebini, temveč samo o poti do nekega poenostavljenega cilja. Ta cilj je zgolj gola pridobitev 

nekega obrazca, neke forme v obliki diplome ali česa drugega. In ta diploma v resnici ne odraža ničesar 

vsebinskega, nikogar direktno ne nagovarja in ničesar ne zagotavlja. Je samo rezultat, končni produkt 

nekega procesa, v katerem je vse do konca zbanalizirano, tehnično, racionalno, administrativno, 

birokratsko, 'obraznično' in papirološko, do te mere, da bi postavil tezo in je ne postavljam prvič: to je 

neverjetno tehnokratsko, administrativno,  in golo birokratstvo, ki je na ravni univerzitetne sfere 

postalo še hujše, kot na ravni državne javne uprave. Prvič zato, ker je posledica tega v praksi dejansko 

še hujša, ker tisto, kar se morda za nekim uradniškim pultom še da dogovoriti, če tam naletiš na 

razumnega človeka, v univerzitetni sferi ni več možno, ker teh razumnih ljudi skoraj ni. In drugič zato, 

ker se na univerzi tega sploh privoščiti ne bi smeli, ne da se to dogaja še v večji meri, kot na ravni države. 

Ali delita to skrb? 

Kuzmanić: Drži, kar se mene tiče, definitivno. Tisto, kar jaz mislim, da bi bilo treba posebej poudariti je 

smrti univerze. Skratka, mi gremo iz predpostavke, da univerza pač »je«. Gremo iz predpostavke, da 

profesorji enostavno »so«. In gremo iz predpostavke, da tudi študenti pač »so«. To so samo prazne 

forme in lupine, tako, kot nastanek študenta. Nastanek študenta je tole: gre za to, da je formalno vpisan 

in da ima formalni status in da formalno pride do tega, kar si ti rekel - papirja. Vemo, da ta papir ni nič 

več vreden. To nam je danes vsem jasno, jutri pa bo še manj vreden. Zadeva je šla na ravni vsebine 

tako daleč, da imamo danes idilične podatke ljudi, ki pričajo o tem, da gimnazijka, gimnazijski maturant 

napiše doktorsko tezo na univerzi. Hujših zadev ni, na ravni profesorja. Prej smo govorili samo o tej 

Galimbertovski postavitvi, pa bom šel korak naprej. Pomembno je poudariti to: na ravni profesorja mi 

spregledujemo, da več nimamo profesorja – zato, ker je bil prisiljen, da je postal raziskovalec. Mi več 

nimamo profesorja. Redki smo. In tako, kot Primož nima telefona, tako jaz nimam raziskav in tudi ti ne. 

Danes imamo strategije izbire, to so vprašanja svobode in politične odločitve. Če nekdo danes hoče 

imeti denar, obstati na univerzi, ne zadošča samo, da ima reference, mora imeti tudi »projekte«. Če 
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ima projekte, pa ne more biti profesor! Če je profesor, potem predava tisto, kar dela na projektih. Kaj 

ti lahko predavaš ultra specializirane zadeve na svojem projektu nekomu, ki ti pride v prvi letnik? Kaj 

bi pričakoval v prvem letniku? Če je sociolog – splošne kategorialne aparature in temeljni diskurz 

družboslovja, kritiko tega. Če je filozof, Grčijo. On pa bo, nasprotno, prišel –  bom na ravni filozofije 

govoril - in bo govoril o specialistični študiji, neki Lacanovski tematiki v zvezi z željo in malim a-jem. V 

prvem letniku fakultete?! Potem pa boš imel diplomiranega filozofa, pa ga boš vprašal, kako stoji 

zadeva resnice pri Aristotelu, pa bo on rekel - ne vem. On še za Aristotela niti ni slišal. Če pa ga "vklopiš," 

pa ga vprašaš nekaj o Lacanu in Žižku, pa bo na pamet povedal vse. Žižek in Lacan nista filozofa. To 

nima zveze s filozofijo. To je kvečjemu nekaj takega, kot je kulturno paberkovanje po psihoanalizi, ali 

pa psihoanalitsko teoretiziranje v zvezi s kulturo in morebiti filozofijo. Ampak to je to, kar imamo.  

Rezultanta?  Nimamo univerze. Smrt univerze. V čem je finta smrti univerze? Finta smrti univerze je, 

da tako, ko si študentska populacija domišlja, da študira, dejansko ne bere ničesar. Današnja 

študentska populacija ni zmožna prebrati enega temeljnega teksta, pa naj je to Spinoza, ali pa prej 

omenjeni, meni ljubi Aristotel. Pa naj je to Marx, ali pa kdorkoli. Niso zmožni prebrati,  oziroma, niso 

tovrstno pismeni. Zakaj? Ker jih profesorji niso naučili pravilno in resnično brati. Tako, kot si študentska 

populacija domišlja, da so študentje, tako si tudi profesorji domišljajo, da so profesorji. Dejansko so 

raziskovalci, obrtniki in zaslužkarji. Kaj je rezultat? To, kar jaz imenujem smrt univerze. Problem je v 

tem, da ko ti to danes rečeš, se to jemlje, razume in interpretira kot: ah, saj ni tako hudo, saj pretiravaš. 

Ne. Za to gre.  Gre za vprašanje, ali smo pripravljeni pogledati žival, s katero imamo opravka, to 

človeško žival, ki se ji reče družbeno bitje. Ta »obupec«. S tem imamo opravka. Ni problem to 

izgovarjati v tehničnem jeziku in reči, da imamo opravka s tehniko, s tehnično formo in tako naprej. 

Problem je, da to moraš spraviti, tako kot sem zdaj jaz naredil,  na raven konkretnih ljudi. To pomeni, 

da gre za mojo generacijo profesorjev, o meni ta štorija govori in o nas. In o študentski populaciji.  

Poglejte, o čem se danes pogovarjamo, pa stavim, da tu ni pet študentov. Kaj to govori? To, kar mi 

delamo, to, o čemer se mi danes pogovarjamo kot o problemu, to sploh ni problem študentske 

generacije, ker študentska generacija nima nobenega problema. In tudi vse skupaj ni problematično za 

njih, ampak za nas, ki smo že v odhajanju. V tem smislu je fakulteta, je univerza, je akademija mrtva. 

Ni drugega izhoda, kot odpiranje 'mikeja'. S Platonom in platonizmi se ne bo dalo nikamor več priti, 

treba se bo odpreti proti politiki, političnemu delovanju in Aristotelu. Ne bo se dalo več: kultura je tu 

in kultura je tam in mi smo zelo kulturni in mi smo zelo družbeni. Kajti, to so končno primeri 

fundamentalizmov in ti tukaj gospodujejo, to so fundamentalizmi ekonomske provenience. Tukaj 

gospoduje ekonomski tip jezikanja in 'nenačrtno' blebetanje. Iz tega pa ni lahko priti ven. Akademija je 

vsa potopljena v ekonomske substancializme in v managerske tipe blebetanja o trgu, tehniki, 
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učinkovitosti, napredku, produktivnosti… To so tudi številni miti iz njegove (Galimbertijeve) debelejše 

knjige. 

Teršek: Primož, ali deliš to filozofijo? In ob tem drugo vprašanje: na kakšen način se pri svojem delu 

boriš zoper to – predvidevam, da se – in kako čutiš problem uspešnosti tvoje borbe zoper to? Oziroma, 

ali občutiš, da si pri tej borbi toliko pomanjkljivo uspešen, da se že spogleduješ z apatijo, brezvoljnostjo 

in obupom? 

Šterbenc: Najprej bi se navezal na tvoje prejšnje vprašanje, ko si rekel, ali je univerza tako zelo 

zbirokratizirana … Galimberti tudi to omenja. Kar bolj poudari, pa je heideggerjevski način razmišljanja, 

torej računski način razmišljanja, kaj mi bo koristilo, kaj bodo prednosti, kaj bodo koristi, ali je to 

uporabno zame… 

Teršek: Binarno, v celoti binarno.  

Šterbenc: Da, to je rekel in to je ta način razmišljanja - binarni, ki je začel na problematični način 

nadomeščati samostojno odločanje, ali bomo nekaj naredili ali ne, ali bomo rekli da ali ne, ali pa v 

najboljšem primeru le »ne vem.«  Če je to aplicirano, ta računski način razmišljanja, na akademsko 

sfero, potem res vidimo, da se marsikaj slabega dogaja. To, da ljudje iz akademije govorijo, da se knjig 

ne splača več pisati, da se znanstvenih monografij ne splača več pisati, ker ne prinesejo dovolj točk… 

Tistih najbolj vitalnih točk, ki ti prinesejo habilitacijo. S kolegom dr. Brglezom, ki je zdaj v Državnem 

zboru, sva imela pred časom že tako rekoč napisano knjigo, on bi samo še uvod napisal, pa je rekel, da 

ga ne bo pisal, ker mu to ne prinese točk. A da me ne bi kdo napačno razumel, dr. Milan Brglez je 

predstavnik stare šole, velik intelektualec, ki se bori proti temu dogajanju na univerzi, ampak celo njega 

je to zagrabilo, kot vse nas. Vsi akademiki po vrsti raje, kot da bi napisali neko znanstveno monografijo, 

z znanstvenim aparatom, si na takšen ali drugačen način prizadevajo priti v neke revije, ki imajo visok 

indeks, da bi bili citirani in tako naprej. Prihaja do tega, da se zmenijo z nekim kolegom v tujini – ti boš 

mene citiral, jaz bom tebe citiral in tako naprej. Seveda to ni prava smer.  

Drugače pa to ni problem samo akademske sfere, ta računski tip razmišljanja, to je problem, kot 

poudarja Galimberti, pravzaprav vsega našega življenja. Da povsod, ko gre za zares pomembne teme 

našega življenja, začnemo tako binarno tehnično razpravljati in pozabljamo, kot pravi profesor, na 

dobroto, na pravičnost, na resnico, na lepoto, na virtuoznost in tako naprej. In nenazadnje je tudi ena 

največjih zamer muslimanskega sveta Zahodu prav tovrsten način razmišljanja. Tovrstna 

instrumentalna racionalnost. Omenil si, da nimam mobitela. Res je, nimam ga. Zdaj je tam v publiki še 

en kolega… koliko nas je? Še morda sedem v Sloveniji? Torej, po eni strani to delam zato, ker ne želim, 
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da bi me nenehno motili. Občutek imam, da če bi imel mobilni telefon, da bi me nenehno motili, da bi 

bil alerten, da bi moral biti v pripravljenosti. Rad pa sem popolnoma brezskrben, ko nekaj delam, ko se 

poglabljam v delo.  In nenazadnje, pred kratkim smo imeli v sobotni prilogi dela priložnost prebrati 

intervju s Francom Berardijem - Bifom, neomarksističnim filozofom, ki je na koncu zaključil svoj intervju 

s tem, da je danes tišina izziv. Izključiti stroj. In je celo podal tezo, da vse te naprave, ki jih je težko vse 

našteti, da so začele fiziološko spreminjati možgane mladine. Govori o te vrste totalitarizmu.  

Imam neko slutnjo, da ta tehnika dejansko vodi v neko zelo negativno, nezavidljivo stanje. In 

zagovarjam stališče, da je vsak zase nekako odgovoren za tisto, kar dela. Tukaj moram poudariti, da se 

mi zdi Galimberti koristen, ker je opozoril na problem tehnike, da živimo v dobi tehnike. In popravite 

me, če se motim, prvi del knjige se mi zdi še posebej pomemben, ko govori, da v dobi, ko znanost in 

tehnika prevladujeta, moralni imperativ ne more več imeti nekega učinka. Oziroma pravi, da si 

znanstveno tehnična paradigma ne zastavlja nobenih ciljev, ki bi jih bilo treba uresničevati, ampak zgolj 

govori o rezultatih, do katerih naj bi prišli na podlagi nekih postopkov. In pravi, da če si ne zastavljamo 

ciljev, potem v izhodišču odpravljamo možnost, da bi iskali smisel. In tukaj mi je takoj na misel prišla 

neka poanta iz knjige Zgodovina ideje o trgu, ko se danes pritožujemo o trgu - in prav je, da se danes 

pritožujemo -, živimo točno v tisti dobi, paradigmi, ki so jo predvideli klasični liberalci v 18. stoletju, ko 

so rekli, da je treba celotno družbo ekonomizirati in depolitizirati. In da je treba družbo zasnovati na 

človeških strasteh, ne njim navkljub. Kar lahko pomeni – in vse to to dejansko živimo –: če ljudje hočejo 

pornografijo, nogomet, nenehno smejanje, lahkotne komedije, nekdo bi gledal tudi koga, ki ubije svojo 

mamo in jo poje …, bi bilo to zelo gledano. Torej, samo slediti človeškim strastem, ne pa si zastavljati 

cilja, da bi ljudje postali bolj kultivirani, dostojni, boljši; če in ker je tako, potem gre lahko vse v zelo 

zelo nezavidljivo smer. In to je pomembna poanta, ki poudari, da tehnika ne stremi k ciljem, ne 

spodbuja k nekemu smislu, ne razkriva resnic, ne daje nekega odrešilnega načrta, ampak zgolj 

funkcionira-deluje. In da v ozadje potiska pojme, iz katerih naj bi se napajal predtehnični človek, kot 

so: smisel, cilj, resnica. Poleg tega pa tudi narava, etika, politika, religija in zgodovina. Torej sami 

bistveni pojmi, ki jim tudi sam dajem največji pomen.  

In kaj torej narediti v dobi, ko ni več ciljev, ko naj bi preprosto dovolili, da gredo stvari v svojo smer, si 

ne postavljali več nekih imperativov, kajti postaviti si cilj po mojem mnenju pomeni, da sam sebe prisiliš 

k večji disciplini. Če pa živiš brez ciljev, potem živiš stihijsko. Tako, da se mi v tem smislu zdi pomembno, 

da se vsak od nas na neki način samodisciplinira in poskuša vendarle živeti v skladu z nekimi cilji. 

Predvsem s ciljem, kako postati boljši človek, kako izboljševati svet, ne pa živeti ta v tri dni, da je vse 

nekako relativno, saj se nič ne da pomagati.  

Teršek: Tonči, refleksija? 
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Kuzmanić: Jaz drugače razumem. Samo dve stvari, eno bom na kratko, drugo pa bom skušal odgovoriti 

direktno na tvoje vprašanje. Jaz se drugače borim,  imam druge strategije, kot so pa Primoževe. Najprej, 

kar se tiče tehnike in Galimbertija. On je Heidegger na točki tehnike, vendar pa zadevo preinterpretira 

s pomočjo Güntherja Andersa, to je prvi mož  Hannah Arendt, in sicer s stavkom, ki se približno tako 

glasi: pri tehniki ne gre za posamično tehnikarijo. Ne gre za posamični stroj, pač pa za stroj strojev, tako 

je to interpretiral, tako stoji tudi pri Andersu. Se pravi, kljub temu, da recimo nimaš in ne boš imel 

mobilnika, in da jaz nimam ali ne bom imel avtomobila, ali da nekdo ne gleda televizije, ali se mu upira, 

da bi imel i-Pad, ali karkoli takega … Vse to nič ne pomaga pri določitvi realnosti –  živimo v dobi tehnike, 

in to kljub temu, kar posameznik naredi. V tem smislu je to nekaj takega, kot nori horizont, s katerim 

imamo opravka, ki pa je takšen, kot je Primož približno rekel v zvezi s cilji.  

Galimberti ne razlikuje med cilji in smotri. Moja strategija bojevanja je torej drugačna. Jaz sem namreč 

kot profesor zadnjih dobrih dvajset let odkril nekaj fascinantnega, zame ubijajočega in poraznega, kar 

sem že ubesedil tu in drugje, zato bom zdaj govoril samo o tem, kako se tega lotevam. Moja temeljna 

ugotovitev iz mojega četrt stoletja trajajočega delovanja in dela s študentkami in študenti je, da so 

študenti nepismeni. Da so dejansko nepismeni. To nisem rekel slučajno in vem, kaj govorim. Jaz 

govorim empirično, iz dela, ki je utemeljeno v zadnjih 25-ih letih s študentsko populacijo. Oni že znajo 

prebrati nadaljevanko in tisto, kar spodaj piše. Ampak, ko jim ti daš nek določen strokovni, 

znanstveni,  filozofski, etični, politični tekst, takrat so nepismeni. Ne morejo se prebiti iz stavka v stavek. 

To je temeljna ugotovitev. Se pravi, če je nekoč, v moji generaciji, veljalo za srednjo šolo »no dobro, saj 

bodo že na fakulteti brali«, danes mi na fakulteti dobimo otroke, ki ne da so leni, ne da ne bi hoteli, da 

ne bo nesporazumov. Niso zmožni. Niso opremljeni za to, da berejo nekoliko bolj zahteven tekst. Pa tu 

ne gre samo za tujke. Ne zmorejo tega. Jaz si to interpretiram, kot da so generacija slik. Ampak to je 

spet druga zgodba. 

Kako pa se borimo s tem? Zelo preprosto: učim jih brati. Kaj pa naj drugega naredim? Če sem na 

fakulteti, če imam študentsko populacijo, če ne znajo brati, kaj naj drugega počnem? Morda mislite, 

kot je bilo to slišati med poslušalci in hihitanjem, kot da se jaz hecam in da to ne počnem. Ne, jaz točno 

to počnem. Jaz sem celo izdelal nek določen program, s pomočjo mojih kolegov, ki so tudi šli skozi to 

turo branja, samo malo težjega branja: Aristotela, Marxa, Heideggerja, Hannah Arendt, oni so šli skozi 

to torturo. Smo naredili ekipo, ki uči, v tem trenutku recimo brati prvi utemeljitveni tekst managerskih 

teorij. Se pravi The Principles of Scientific Management. Ampak pazite, na ravni univerze, v programu 

katerekoli fakultete, ne boste našli te možnosti, da bi nekoga tega učili. Jaz sem dolga leta nazaj, 

dvajset, petindvajset let nazaj, na Fakulteti za družbene vede, učil brati tekst Pojem političnega pri 

Carlu Schmittu. Od stavka, do stavka. Ampak prosim, da to resno jemljete – drugače ne gre. Tako, kot 
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se učitelji sprenevedajo, da vedo, pa so polpismeni. Učitelji so danes polpismeni intelektualci v 

kategorijah še pred tridesetimi leti. Posledično je še bolj nepismena, polpismena študentska 

populacija, ki si samo domišlja to, da so študentje in da razumejo.  

Mi živimo v dobi laganja, domišljanja, imidžev in sprenevedanja. S tem imamo opravka. Skratka, zadeva 

je neskončno bolj resna. Brutalno bolj resna, kot se zdi. Od tukaj je potem potreba po tem, da si lep, 

da imaš urejene nohte, od tukaj je zelo pomembno, ali ti smrdi pod pazduho ali ne; to, ali bereš knjige, 

ne šteje. To, ali razumeš, ne šteje. Vse, kar šteje je pojava. Poglejte si samo reklame in boste videli 

enormne količine lepih obrazov. Ti obrazi so polpismeni, to so zelo resne stvari. Za nas je to nekaj 

novega, za Ameriko je to nekaj običajnega. Tukaj je to nekaj novega, o čemer se mi lahko sprašujemo 

kot o problemu. Za Ameriko ne. V tem smislu se mi zdi neskončno bolj resno. Nisem se vdal. Bojujem 

se sto na uro. Žal tako, da učim brati. 

 Teršek: Da povem, da je ena izmed tvojih borb tudi nov študijski program politologije, ki se je začel z 

jesenjo (2016). Podiplomski študijski program politologije, ki si ga zasnoval skupaj s svojimi, predvsem 

mlajšimi kolegi, s katerimi  skupaj berete in učite brati. In temu bo ta študijski program namenjen. To 

bo študijski program, ki ne bo obljubljal zaposlitve in uspešno nastopanje na trgu dela, ampak bo 

obljubil študijsko garanje, ukvarjanje z védenjem. Z zakladnico védenja. V jedru bo pa učenje, filozofija, 

odnos do sveta in do človeka, kot ga lahko poučeni bralec bere pri Aristotelu. 

Kuzmanić: Drži. 

Šterbenc: Nekaj replik sem želel na Tončijevo izvajanje. Vendarle naj te spomnim, da Günther Anders, 

ki si ga omenjal in ga Galimberti omenja v kontekstu, ko se sprašuje, ali je res, če drži argument, da 

tehnika sama po sebi ni slaba, ker se jo da uporabljati na dober način ali na slab način. O tem 

citira Güntherja Andersa, ki je zapisal, da sploh ni važno, če uporabljaš tehniko, ampak čisto konkretno 

tehnično naprave, ker govori tam o mobilnih telefonih, televiziji, vseh teh napravah. Že s tem, ko jo 

samo uporabljaš, te spreminja. Torej, v tem kontekstu je vključil Andersa. Govori zelo konkretno o tem, 

zakaj branje stagnira in zakaj vse to vse bolj negativno vpliva na našo družbo. Raffaele Simone je en tak 

avtor, ki je pomemben in ki ga omenja Galimberti. Raffaele govori o dveh vrstah inteligentnosti. O 

sekvenčni inteligentnosti, ki jo potrebujemo za branje, to je zahtevnejši tip inteligentnosti, bolj razvit 

tip. To govorim zaradi tega, ker mislim, da je to pomembno v tej drugi knjigi. Da je celotno znanje 

zahoda, ki se je kumuliralo do sedaj, nastalo s to sekvenčno inteligentnostjo, z branjem. Potem pa pravi, 

da se zmeraj bolj in na žalost uveljavlja neka simultana inteligentnost, ki pa je značilna za gledanje in 

za poslušanje. In danes vsi rajši vse gledajo, predvsem televizijo in poslušajo. Nenehno butajo v nas 

neke slike. Na mojem področju recimo … Muslimanski svet je veliko lažji, bolj potegne, če nekje vidiš 
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samomorilskega napadalca, oziroma slike, kako trupla ležijo vse okrog, kako je vse krvavo. Šokantno in 

vznemirjajoče. Težje je pa prebrati knjigo, se poglobiti v materijo, zakaj do tega prihaja. In to je 

pomembna poanta, da ta simultana inteligentnost nenehno napreduje. In Simone na koncu pravi, da 

homo sapiensa, torej modrega človeka, nadomešča homo videns, ki zmeraj manj razume stvari. In ker 

vse manj razume je vsaka oblast, kot pravi Galimberti, hvaležna za te stvari in za tovrstne ljudi, ki zmeraj 

manj razumejo, hkrati pa zelo radi gledajo televizijo, zaslone in tako naprej. To je pomembna poanta.  

Teršek: Kot vemo je že po Foucaultu, pa ne samo pri Foucaultu, eno osnovnih orodij, s katerim lahko 

oblast v smislu gospostva dokončno odredi, podjarmi in poniža, končno poniža v njegovem 

dostojanstvu – človeka, ravno ta: da v družbo in v vsakršen javni diskurz prisilno vključi  zgolj binarno 

odločanje na podlagi za ali proti, da ali ne. Tudi vse tisto, kar se dogaja v akademski sferi. Zato je zame 

to zločin zoper človečnost. Zato, ker bi morala biti akademska sfera zadnji otok, sfera, rešitve boja 

zoper to ... 

Kuzmanić: Ne. Prva in najgloblja. 

Teršek: No, da. Mislil sem tako. Da je torej očitno temu gospostvu, ki nima več zveze  z institutom javne 

oblasti v pristnem pomenu jezika, uspelo tudi v akademsko sfero vsiliti ravno to temeljno orodje 

popolnega podrejanja posameznika. Ali se motim? 

Kuzmanić: Ne, mislim, da se ne motiš. 

Teršek: In potem pridemo do tega, da naravoslovci odločajo o akademski usodi družboslovcev in 

humanistov. Uporablja pa se izključno konvergentni jezik in binarni proces odločanja. Zanimiv 

paradoks. 

Kuzmanić: Drži, ampak nimam tega občutka. Zelo preprosto je izpeljati zadevo, češ, naravoslovci so 

krivi, pustite nas družboslovce pri miru. Jaz mislim nasprotno. Jaz sem sicer nominalno družboslovec in 

humanist, če me pa vprašate za mnenje, pa moram poudariti vprašanje, kdo je odpovedal. Recimo na 

takih primerih, kot se je v Sloveniji dogajalo pred kakšnih četrt stoletja. Kar se dogaja, ni to, nekaj kar 

je bilo v sedemdesetih tukaj, ni to nekaj, kar je bilo v osemdesetih tukaj. To vem, jaz sem takrat živel. 

Ali sem bil študent, ali sem delal magisterij, doktoriral, ali sem bil na alter sceni, pa pisal za Mladino. 

Jaz vem, da takrat ni bilo dobro. To je prišlo s tako imenovano osamosvojitvijo, to je ozko povezano s 

procesi kapitalizacije, procesi tega, kar se imenuje menedžerska revolucija in o tem sta napisani dve 

knjigi, ki ju lahko berete in ne bom tukaj ničesar več povedal. Na vprašanje, kdo je odpovedal je treba 

odgovoriti: humanistična in družboslovna inteligenca. Humanistična in družboslovna inteligenca so 
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tisti, so tiste, smo tiste in tisti, ki smo odpovedali. To niso tisoči in milijon Slovencev, to je nekaj deset, 

sto ljudi, v katerih je prišlo do naslednje igre. Eni, to so krogi Nove revije, so šli pot, ki so jo pač ubrali. 

In niso problematični s stališča argumentacije, ki mene zanima in ki bi jo rad serviral. Drugi so se pa 

razdelili na dva dela, od katerih so eni zagovarjali nekaj takega, kot je menedžerska revolucija, 

liberalizem in tako naprej, predvsem ekonomisti in podobni. Humanistična srenja pa je v glavnem 

začela lajati na luno. To, kar bom zdaj rekel, vam ne bo všeč, ker domnevam, da ste v večini levičarji. 

Ta luna se imenuje kapital. In potem smo dobili tole situacijo. Levica – humanisti in družboslovci, so 

lajali na kapitaliste in kapital, ekonomisti in menedžerji so privatizirali in oropali vse, kar se je dalo 

oropat. Kolikor bolj so menedžerji ropali, toliko bolj je levica lajala na kapital. Nič se ni spremenilo, tudi 

danes ne. Tu je glavna odgovornost. Ni glavna odgovornost na desnici. Od desnice je bilo treba 

normalno, naravno pričakovati, da bo potegnila poteze, ki jih je. Od ekonomistov in od menedžerjev 

ne moreš pričakovati, da bodo drugače govorili, kot da bodo čivkali neoliberalne, neokonservativne 

argumente. Od levice, govorim zdaj o FDV-ju in Filozofski fakulteti in nekaterih inštitutih, ki se s tem 

ukvarjajo, pa je bilo treba in je nujno pričakovati, da bodo prav odbirali in razbirali. Spomnim se, da 

sem v nekem obdobju delal na Mirovnem inštitutu. Sem tudi eden od njegovih ustanoviteljev. Mi smo 

zdržali približno do točke Nata. Na točki Nata smo vse energije, ki smo jih vložili in smo bili seveda 

poraženi, porabili. Na referendumu smo dobili 34% in takrat je bilo konec. Mirovni inštitut so bili "zadnji 

Mohikanci", ki so skušali majčkeno zadeve braniti. Potem je pa šel val Fakultete za družbene vede in 

val lajanja s FF-ja na kapital.  

Mi smo danes v puščavi 'nemišljenja'. V tem smislu je treba in moč govoriti naravnost, brez milosti. Ne 

živimo več v časih sprenevedanj. Pa se jaz ne bi rad zameril Žižku, pa se jaz ne bi rad zameril Brglezu in 

se ne bi rad zameril Dolarju. To so il tempi passati. Če hočete, da se karkoli naredi, da začnemo misliti, 

nadvse politično delovati, bo treba narediti inventuro. Jaz vem, da tega niste pričakovali, ampak jaz 

nisem prišel zastonj s slovenskega morja sem. Ljubljana je tisto mesto, kjer zadeva smrdi. Tukaj  se 

odloča, tu je hinavščina, tu je elita, ki je odgovorna, tu se dogaja. Tu se pa tisti, ki jih imam v mislih, 

hkrati sončijo in so zvezde in nastopajo v medijih in na televiziji. Ko pa greš na televizijo in začneš 

govoriti tako, kot je treba govoriti, potem je pa oddaja prepovedana. Če mislite, da živite v demokraciji 

in da se zadeva objavlja, da ni več  takšne ali pa drugačne blokade, cenzure, potem se motite in ne 

veste, kje ste. Skratka, zadeve so neskončno, neskončno bolj resne, kot se vam zdi. Sploh niso slabe, 

katastrofalne so. Res. Čeprav vem, da mi ne verjamete. 

Šterbenc: Rekel bi, da me je slovenska inteligenca razočarala točno na tej točki: tega ni naredila, kar 

Galimberti dela, ko opozarja na uničevalnost tehnične paradigme. V slovenskem prostoru res nikoli 

nisem slišal neke močne kritike te paradigme.  
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Teršek: Da, moje vprašanje je bilo, kdo se sploh s tem ukvarja, kdo se o tem, kar vidva danes tukaj 

govorita, sploh pogovarja?  

Kuzmanić: Ta diskurz sicer obstaja, ampak je zelo redek. Recimo ljudje, o katerih se tukaj pogovarjamo, 

so predvsem Heidegger, Hannah Arendt,  Günther Anders. Heidegger je prisoten, ampak je okupiran s 

strani slovenske desnice in funkcionira kot najbolj črna točka, črna ovca. V tem smislu ga ne moreš 

dobiti kjerkoli na univerzi. Hannah Arendt na univerzo ne more priti, ne spodobi se. To so ključni 

argumenti tukajšnje leve scene. Günther Anders ne obstaja. Skratka, to je popolnoma nova paradigma 

in v tem smislu sem na začetku rekel, da prinaša v slovenski prostor nek nov vetrček. To ne bo več 

nabijanje na Lacana, nabijanje na Marxa, pač pa nekaj drugega. Freud sicer je prisoten, ampak ne kot 

nabijanje na Freuda, pač pa je nekaj novega. To, kar je nekaj novega, ni toliko govorjenje o knjigi, ampak 

njene interpretacije. Npr. moj profesor Andrej Kirn, ki se je ukvarjal s tem. Ampak, kdo pa sploh bere 

Kirna? Nekaj malega je bilo rečeno med ljudmi na desnici, med Urbančičem in Hribarjem, ampak to 

tudi ni nekaj takega, kar se bere. Problem je to, da se na tako imenovani avtor-sceni sploh ne bere. Kdo 

na alter sceni bere Hannah Arendt? Kdo je zmožen prebrati njeno knjigo Vita Activa? To so drugi tipi 

govorjenja.  

Ali pa, da se vrnemo na začetek, da tudi to slišite, ker ni hudega. To je pot, ena od možnih poti, proč iz 

platonizmov, proti Aristotelu. Glejte en podatek. Ali se vam ne zdi hecno, da pol stoletja, ali pa 

šestdeset let niti enega doktorata ni na temo Aristotela? Na Ljubljanski univerzi? Pojdite preštet, koliko 

jih je o Freudu in Lacanu. Pa niti Freud niti Lacan nista filozofa. Kako to, da temeljni filozof, Aristotel, 

na Filozofski fakulteti nima vsaj enega doktorata v dobrih pol stoletja? Nekaj je hudo narobe, nekaj je 

zelo resno narobe. Skratka, obstaja neka določena paradigma, znotraj katere se gibljemo, obstajajo 

neki določeni zaprti horizonti, znotraj katerih smo in hodimo po lastnih labirintih. In potem smo odkrili 

kapital in sedaj bomo naredili revolucijo proti kapitalu? Zame je to infantilizacija populacije. 

Infantilizacija. Zelo resna je odgovornost levice za to, kar se tukaj dogaja. Zelo resne odgovornosti so 

to. In namesto, da bi se pogovarjali o odgovornosti, se oni sončijo in so popularni in vse obvladajo in 

se jih bere. 

Teršek: Tonči, preden Primoža vprašam, kakšna je njegova refleksija na Galimbertijevo opozorilo o 

terorizmu kot o predmetu mita, pojasni to strnjeno, jasno, temeljno razliko med Platonom in 

Aristotlom, prosim. 

Kuzmanić:  … Ne bom to razlagal. 

Teršek:  ...Ne, to moraš pojasniti, zdaj si tolikokrat omenil Aristotela. 
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Kuzmanić: Dobro. Aristotel gre skupaj s politiko, političnim mišljenjem in političnim delovanjem. Platon 

je antipolitičen. Aristotel gre skupaj z demokracijo in Atenami, Platon je pro špartanski. Pika.  

Ampak, preden gremo zdaj na terorizem, bom serviral eno zadeve. O vprašanju terorizma se je šele 

treba začeti resno pogovarjati in ne da se pogovarjati na platonistične načine, ki so običajni. Pri 

terorizmu ne gre za nasilje. Pri terorizmu gre za ustrahovanje z nasiljem. Terorist ni kriminalec, ni 

morilec, ampak tisti, ki mori in pokaže izdelek svoje morije zato, da je proizvedel več kot nasilje. Mi 

smo pa ujeti v govorjenje o terorizmu, enako kot o nasilju, z golim obsojanjem.  

Šterbenc: Najprej bi se navezal na tole govorjenje o Platonu in Aristotelu. Mogoče to nekaj pomeni. V 

muslimanskem svetu je Aristotel tisti, ki velja za nekaj pomembnega. V muslimanskem 

svetu Aristotela štejejo za prvega učitelja. Medtem, ko sem o Platonu v knjigah komajda zasledil 

karkoli. Aristotel je prvi učitelj in vir vsega navdiha, ne nazadnje Abu al Ibn Sina, Aviccena,. Šla sta v 

svetovljansko smer. Abu Nasr al Farabi, ki je utemeljitelj islamskega neoplatonizma in prvi veliki 

islamski teolog, ki je začel Aristotela komentirati, je imenovan drugi učitelj. Za tretjega učitelja v 

muslimanski teologiji pa velja Nasir ad-din at-Tusi, ki je deloval med drugim znanstveno v Alamutu. Vsi 

poznamo Bartolovo knjigo Alamut, vendar malokdo ve, zakaj pravzaprav gre. Torej, ta Nasir ad-din at-

Tusi, poznan kot tretji učitelj je največji šiitski učenjak na področju matematike, geometrije, 

astronomije, teologije in filozofije. In je deloval v Alamutu, pri čemer morate vedeti, tole bo nek 

ekskurz, če mi dovolite, da pri Alamutu govori Bartol o mamilih, to z mamili pa ni res. To ne bo držalo, 

torej to zgodbo o mamilih je v Evropo prinesel Marco Polo, in so jo pograbili tisti, ki so hoteli vleči 

vzporednice med asasini in prostozidarji in jezuiti, med zarotami. In tukaj bi dal eno vzporednico s tem, 

kar govori Galimberti, preden začnemo govoriti o mitu o terorizmu. Treba je najprej absorbirati mit o 

globalizaciji, kajti, ko preide na terorizem, je ves čas govora o globalizaciji. Torej tisto, kar poudarja 

Galimberti je to, da se terorizem rodi zaradi tega, ker je nekdo šibkejši. Ker nekdo nima moči, da bi se 

na frontalen način zoperstavil mnogo močnejši sili, to pa je Zahod. Ko to rečemo, je treba razumeti, da 

so se ti asasini o katerih govori Bartol, dejansko mizariti, to je korektnejši izraz. Asasini so dali tej skupini 

ime križarji, gre pa za mizarite, ki so izšli iz nekega razkola v fatemitskem kalifatu, to je edini šiitski 

kalifat, ki je obstajal v zgodovini od leta 909 do 1171. To so mizariti, mizaritski ismajliti. Že iz tega, kar 

govorim, vidite, da je ta šiitska veja izrazito kompleksna, izrazito notranje deljena. In ti asasini in mizariti 

so začeli izvajati atentate na pomembne nosilce sunitske oblasti, konkretno na seldžuške vladarje in 

vizirje, najznamenitejši pa je atentat na Nizam al Mulka, ki je morda tudi najvplivnejši vezir vseh časov 

v muslimanskem svetu. Zaradi tega, ker Šiiti niso mogli uspeti s frontalnimi napadi na Sunitsko oblast, 

vsi veliki šiitski upori so bili poraženi, zatrti, zato je Hasan ibn Saba, ki je 1090 kupil grad Alamut, 

oziroma utrdbo Alamut, rekel: če ne gre s konfrontacijo, na direkten način, potem pa bomo pristopili 
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k posebnemu gverilskemu načinu bojevanja. In so začeli izvajati atentate, pri čemer so vedeli, da bodo 

umrli, To niso bili samomorilski atentati v smislu, da se je sam ubil, ampak je preprosto morilec, po 

navadi so morili z bodalom, počakal na stražarje in se predal in so ga seveda potem usmrtili. Torej, to 

je razlog, da so morili gverilsko, ne pa zasvojenost z mamili, kot pravi Bartol. Če Bartola beremo v smislu 

neke literarne fikcije, potem da, če pa beremo zgodovinsko, to ne bo držalo.  

Zdaj se pa vrnem nazaj na globalizacijo. Torej tisto, kar je pomembno in kar je treba razumeti pri 

odnosu med zahodom na eni strani in pa vsem ostalim svetom, tukaj ima muslimanski svet pomembno 

vlogo, ker tvori milijardo šeststo milijonov ljudi, kmalu bo to okrog četrtino vsega prebivalstva, je to, 

da je ta svet nekako postal poenoten od 16. stol. naprej. Ko je najprej nastal skupni pomorski sistem. 

Nizozemci so prvi ta sistem vzpostavili, potem je nastal finančni sistem. Ni naključje, da je prva borza 

nastala l. 1602 v Amsterdamu, potem pa enotni kapitalistični sistem. Torej, v 16. stol. se svet poenoti 

v okviru enega kapitalizma. Ampak znotraj kapitalizma se diferencira ta sistem na dominantno jedro, 

to je zahod, ki je "odkrival" svet in pa podrejeno, dominirano periferijo. Tukaj zdaj uporabljam 

strukturalistično teorijo mednarodnih odnosov, ker po moje brez aplikacije te teorije na odnos med 

Zahodom in muslimanskim svetom ni mogoče razumeti tega odnosa. Muslimanski svet je namreč v 

obdobju kolonializma v 19. stol. in prvi polovici 20. stol. postal periferija, ki je popolnoma podrejena 

Zahodu. In v tem smislu ima Galimberti prav, ko pravi, da si je ta tretji svet, tudi muslimanski svet, v 

času hladne vojne izboril neko večjo stopnjo avtonomije. Torej, da ni bil tako podrejen, da je izkoristil 

ta spopad med ZDA in Sovjetsko zvezo. Ampak po kolapsu Sovjetske zveze in že prej v 70.-ih, 80.-ih 

letih, ko je državna lastnina v Egiptu in pa Iraku in Siriji naprej propadala, predvsem pa v začetku 90. -

ih letih, se je zahodna hegemonija – torej hegemonija je jedro glede na periferijo – zopet re-

konsolidirala na Bližnjem Vzhodu. In tukaj direktno ima Galimberti prav, da brez tega ne moremo 

razumeti fenomena Al-kaide, na primer. Ker se je Zahod, ZDA so se direktno pozicionirale v Perzijskem 

zalivu, celo na svetem ozemlju Savdske Arabije. Proti Iraku so uvedle močne sankcije, tako imenovani 

mirovni proces iz Osla pa nikakor ni bil mirovni proces, šlo je za proces, ki je šel v smer vojne, ker so 

ZDA ubrale popolnoma pro-izraelska stališča. Ker se arabske države v tem času, na začetku 90-ih let 

preprosto niso bile več sposobne kakorkoli upirati tej dominaciji jedra na periferijo. Seveda je ta upor 

prevzel teroristični segment v obliki Al-kaide. Začel je udarjati, niti ne z realnim nasiljem, ampak 

predvsem s simbolnim nasiljem, s samomorilskimi napadi. Tako da, če tega ne razumemo, tudi ne 

moremo razumeti vsega tega, kar se vleče do danes.  

Nenazadnje tudi Afrika in bokoharam. Veliko slišimo o bokoharamu, ugrablja dekleta in tako naprej. 

Nekaj malega se ve, ampak malokrat se pa pozna dejstvo, da je bila Afrika prva celina, ki je bila v celoti 

podvržena diktatu neoliberalne doktrine. V celoti. S programom »Berg« leta 1981 je svetovna banka 
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vsilila celotni Afriki neoliberalne ukrepe, kar je privedlo do velikega porasta revščine, velikega porasta 

brezposelnosti, predvsem pa, kar je v primeru Nigerije in bokoharama pomembno, propada 

infrastruktura; še tista, ki je obstajala. 

Država je bila psovka, država ni smela vlagati v infrastrukturo, v ceste, v železnice in tako naprej in je 

še tisto, kar je bilo, propadlo, zasebni investitorji pa tudi tega niso naredili. Če se kdaj sprašujemo o 

tem, zakaj Kitajska tako uspešno prodira v Afriko je poleg ostalega glavni odgovor ta, da je Kitajska 

prinesla nov odgovor temu neoliberalizmu, izmučeni celini. Če rečemo neoliberalizmu Washingtonski 

konsenz, se v strokovni literaturi uporablja Pekinški konsenz, ki je prišel v Afriko in povedal Afričanom, 

da pojem država ni več psovka. Kajti, če je Kitajska res prevzela marsikaj od neoliberalizma, pa te 

negativne percepcije države nikakor ni prevzela. Tako, da ima Galimberti tukaj prav še v tem, da ko 

gledamo upor te periferije in pa vidimo samomorilske napade, le ti niso indikator neke patološkosti, 

neke psihopatologije, ampak najbolj naraven odgovor neke šibke stani, obupane strani, na nemoč, ki 

jo vidi ob diktatu močnejšega in velikokrat nima druge izbire. Če si berete te članke, lahko vidite, da 

Galimberti omenja kamikaze. Japonci so kamikaze uporabili zaradi tega, ker so rekli, da so Američani 

preprosto preveč superiorni v tehnološkem in materialnem smislu. Če nas tukaj prekašajo, potem 

bomo uporabili našo večjo - duhovno moč. In seveda, tudi če pogledamo Palestince, na ta način 

kompenzirajo Izraelsko pomoč, poleg tega pa s samomorilskimi napadi neka podrejena skupnost zopet 

pridobiva svoj ponos.  Namreč, Palestincem je bil ponos že zdavnaj odvzet. Podvrženi so 

sistematičnemu poniževanju s strani Izraela in na ta način nekaj tega ponosa pridobijo nazaj.  

Kako pa so mogoči ti napadi? Torej, fenomen samomorilskih napadov ne moremo razumeti brez 

poznavanja nekaterih funkcij religije. Predvsem v funkciji smisla. Galimberti začne svojo knjigo s tem, 

da sta filozofija in religija zgubili svoj normativni pomen. Ne moreta več zagotavljati smisla. Prva 

funkcija religije je zagotavljanje smisla, potem je tukaj legitimiranje, da v religijskem kontekstu 

postanejo sprejemljiva dejanja, ki so izven religijskega konteksta nesprejemljiva. Zato tudi neko 

samomorilsko dejanje proti civilistom, ki bi bilo drugače popolnoma nesprejemljivo, ki bi ga vsi žigosali, 

v nekih simbolnih kategorijah religijskega konteksta ni zgolj dovoljeno, ampak včasih celo zahtevano. 

Najpomembnejše pa se mi zdi poudariti teodicejo, v tem kontekstu, ko Galimberti govori o tem, da so 

samomorilski napadi nek naraven upor. Ampak teodicejo je problem, na katerega morajo odgovoriti 

vse religije. In sicer odgovarjajo na vprašanje, če obstaja dober in vsemogočen Bog. Zakaj dopušča 

obstoj zla, smrti in trpljenja? Odgovori so številni, vsi pa gredo tudi v smeri, da posameznik preseže 

popolnoma sam sebe in se identificira s 'kolektiviteto'. Da reče: sam sem popolnoma nepomemben, 

tisto, kar je zelo pomembno je 'kolektiviteta', moja etnična, religijska skupnost. In v tem kontekstu 

potem, tudi če trpiš, tudi če umreš, Bog ni več tisti, ki bi ga lahko krivil, ker je Bog zaščitil tisto, kar je 
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pomembnejše, to je tvoja 'kolektiviteta'. In tukaj so se Palestinci razstreljevali, Muslimani so se 

pripravljeni razstreljevati, ker menijo, da je ogrožena islamska civilizacija, islamska kultura.  

Ni naključje, da je do ogromnega porasta samomorilskih napadov prišlo po napadu na Irak. Irak je 

simbolno zelo pomemben za muslimansko percepcijo. Tam je doživela vrhunec svoje civilizacije, da je 

bilo neizogibno, da … – kot piše Abdel Bari Atwan, morda največji poznavalec Al-kaide – … da je samo 

v dveh letih po letu 2003 prišlo do brezprecendenčnih primerov samomorilskih napadov. V dveh letih 

500 samomorilskih napadov! V Iraku še danes vidite, da se Islamska država bori s samomorilskimi 

napadi. Ampak to ni znak fanatizma, to je bolj ali manj defenzivni refleks na percipiran napad zahodnih 

sil, v kolaboraciji s šibkimi Kurdi, na žalost, na sunitsko populacijo v Iraku, pa tudi v Siriji. Torej, tukaj se 

mi zdi, da je Galimberti precej luciden.  

Pa še nekaj je pomembno, to vsi vemo, ampak naj še enkrat poudarim, da globalizacija, kot pravi 

Galimberti, tudi po mojem popolnoma pravilno…, da je globalizacija uničila univerzalne vrednote po 

svetu, ki naj bi bile svoboda, pravičnost, človekove pravice… in seveda vsiljuje zahodne vrednote, 

predvsem trg in pa tehniko. Ta tehnika, o kateri smo prej govorili, to je tisto, kar –  sam lahko povem 

za muslimanski svet –  … to je tisto, kar muslimane zelo zelo iritira, da se jim vsiljuje tehnični način 

razmišljanja, ta instrumentalna racionalnost, ki pravi, da bomo delali samo tisto, kar je uporabno. In če 

je tisoč upokojencev preveč, jim bomo pa pač injekcijo dali, če malce karikiram. In s tem, ko govorimo 

samo o uporabnosti in učinkovitosti, s tem pozabljamo na pravičnost. Naj opozorim, da Muslimani vsak 

petek pri opoldanski molitvi, torej skupnostni molitvi salat-ul-džumu'a, poslušajo hudbo, pridigo in pri 

tej pridigi na koncu berejo šestnajsto suro, ki pravi: »zares, Bog zahteva pravičnost in delanje dobrih 

del«. Iz tedna v teden se jih pri pridigi opozarja na pravičnost. Pojem pravičnost je tretji najpogosteje 

omenjeni pojem v Koranu, to je socialna pravičnost. In od tu preidem na trg: to, da nekdo vsiljuje Iraku, 

ker je eden od razlogov za to, da so Bush in neokonservativne klika napadli Irak, pomeni, da so jim 

hoteli vsiliti neoliberalno paradigmo, muslimanskemu svetu. Zakaj so jo hoteli vsiliti? Muslimanski svet 

pa ni pripravljen, zaradi svoje kulture, religije, sprejeti teh predpostavk in je zelo kritičen do 

individualistične paradigme. Islam je izrazito skupnostna religija. Tukaj bi celo podal  tezo, da je v tej 

točki islam bližje rimokatolicizmu, kot sta si pa blizu rimokatolicizem in pa protestantizem. In zaradi 

vsega tega torej ni mogoče pričakovati, da bodo Muslimani zadovoljni s to globalizacijo, ki jim vsiljuje 

neoliberalno paradigmo. To individualistično paradigmo. In bo to seveda ustvarjalo fenomen  kulturne 

obrambe, krepilo religijsko branje. Gre pa za religijsko identiteto, ko religija prevzame neko vlogo 

nacionalizma, ki naj bi ubranil ta prostor. Vendar pa religija še dodatno daje nacionalizmu pomembno 

dimenzijo - ga kozmizira. Ne gre za nek običajen nacionalizem, ampak mu da kozmične dimenzije, s 

tem ga naredi zelo neobvladljivega, postane takšen konflikt, ki je kozmiziran, ravno zaradi tega, ker je 
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dvignjen na religijsko, na simbolno raven, postane težko obvladljiv, divji, brutalen. In točno to se bo 

dogajalo: tudi če Islamsko državo uničijo danes, bo naslednja faza še bolj brutalna, divja. Bolj, ko se bo 

muslimanski svet počutil šibkega, da na more zmagati, večji bodo radikalizmi. Torej, en paradoks je 

danes prisoten. Bolj ko bo Zahod zmagoval v boju z Islamsko državo, večja bo možnost, da bombe 

začnejo eksplodirati po vrtcih na Zahodu, med najbolj nedolžnimi. Ker se bo konflikt iracionaliziral. Ker 

bodo vsi pripadniki zahoda kar naenkrat percipirani kot ena sama brezoblična demonska skupnost.  

Teršek: Tonči, boš reflektiral ... ? 

Tonči: Morda vam lahko pomagam, kako bi se morda dalo to, kar Primož pravi in tisto, kar Galimberti 

poudarja, povezano razumeti… V kombinaciji s tistim, kar smo  kot pacienti deležni tako rekoč vsak dan 

po televiziji … Po televiziji nas v glavnem strašijo in ustrahujejo. Televizija terorizira. Terorizem ni 

zadeva nasilja. Imate pa nenehno interpretacijo, ki pravi: tisti tam so nasilni. Tisto, kar je treba pri 

vprašanju terorizma dojeti, pa je, da se to nasilje ravno preko televizije in ustrahovanja oblikuje kot 

terorizem. Se pravi, ni terorizem to, da nekdo desetim odžaga glave, ali ne vem kaj, ampak to, da potem 

to preneseš preko televizije in da televizija to prenese naprej. Pri terorizmu ne gre za teh pet, 

deset,  petnajst ljudi, ki so bili ubiti, pač pa za petsto milijonov, ali pa ne vem koliko, šest milijard, ki jih 

je ustrahovanih. Terorizem je zadeva ustrahovanja, ni zadeva nasilja, kot nam ga prikazujejo. Kar je 

razumljivo, mi smo seveda pač mirovniški, vse enote so mirovniške. NATO prinaša mir, pravijo in 

pravimo, demokracijo in ljubezen, svobodo bla bla bla … O tem sploh ni vredno govoriti.  

Druga je zadeva v zvezi z metodiko razumevanja ekstremizmov. Oboje sta kritiki družboslovja, to, kar 

govorim in družboslovci vam polnijo glave s tem ... Se sliši tako: aha, če hočete začeti misliti s svojo 

glavo, morate iti čez družboslovce in ko vam pridejo tako imenovani strokovnjaki po televiziji razlagat 

zadeve, preklopite na… ne vem … na Franca Zappo, ali pa Vivaldija. Temeljni način razmišljanja v zvezi 

z ekstremizmi je tale: ekstremizmi levi, ekstremizmi desni. Če odžagamo levega in desnega, potem ne 

bo več ekstremizmov. Razumevanje ekstremizmov predpostavlja razumevanje tega, kar bom 

paradoksalno imenoval ekstremnost centra. Center je tisti, ki je ekstremen in določa, kdo je ekstremni 

levičar, ali pa ekstremni desničar. Točno to današnji 'mainstream' tudi počne. V Sloveniji to počne neka 

določena paradigma, nek določen medij. Na zahodu neka določena inštitucija, recimo, da se nahaja v 

Bruslju, ali pa Strasbourgu, za tem pa je seveda NATO. To je center. On določa, kaj je ekstremno, policaji 

so center, ki po nalogu ... Ah. Razumeti ekstremizme, konkluzija, pomeni razumeti ekstremnost centra 

in 'centričnosti', normalnosti, naravnosti, sprejemljivosti in 'našosti', bodisi v smislu katoliškosti, 

krščanskosti in tako naprej v neskončnost.  



 

76 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Iz publike: Prej ste rekli, da je tretja beseda, ki se v Koranu največ uporablja pravičnost. Kateri sta pa 

prvi dve? 

 Šterbenc: Prva je, verjetno ne boste presenečeni - Allah. Drugo pa je tisto, kar sem večkrat poudaril, 

ko imamo v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču razstavo o prispevku islamske civilizacije k razvoju 

sodobnega zahoda – hilm. Arabska beseda za znanje oziroma védenje. To je druga najpogosteje 

omenjena beseda v Koranu. In je omenjena okoli 700-krat. In dvajseta sura v 114 aji pravi: "In reci, 

gospodar moj, povečaj moje znanje." Torej: Allah, znanje in pravičnost. Torej, ko danes mediji, 

predvsem zahodni in ameriški, sestavljajo lestvice najboljših fakultet in univerz, so seveda vselej 

anglosaške na vrhu. Potem pa vprašajo, kje so pa muslimanske in arabske, pa rečejo, da teh nikjer ni. 

Kot da tam sploh nimajo nobenega pravega izobraževanja, saj samo eno teologijo učijo in Koran in tako 

naprej. Človek si lahko ustvari vtis, da Islam nič ne da na znanje, oziroma védenje. Ampak vendarle je 

treba poudariti, da prvo razodetje, ki ga je prerok Mohamed dobil leta 610 in si ga preberete v 96 suri, 

1-5a, je bilo: »beri.« Nadangel Gibriel - Gabriel, mu je rekel: »beri, v imenu svojega gospodarja, ki je 

ustvaril.« In potem v 4 aji: »In ki je človeka naučil peresa«. Torej brati in pisati. Zato strokovnjaki in 

eksperti, na primer Johannes Pedersen in Franz Rosenthal, poudarjajo zelo tesno zvezo med Islamom 

kot religijo in pa učenjaštvom, znanjem. In Franz Rosenthal celo poudarja, da je celo afiniteta do znanja 

v Islamu večja, kot je bila v stari Grčiji in Rimu. Skratka, na tej podlagi ne smemo biti presenečeni, da 

je bil muslimanski svet tisti, ki je ohranil tam nekje med 9.stol. in pa 12. stol., da je ohranil in na ta način 

preprečil izginotje klasične grške zapuščine, tudi tega Aristotela, o katerem govorimo. Tega mediji ne 

povedo ljudem. Treba je poudariti, da ni samo ohranil te zapuščine, ampak jo je še bistveno, odločilno 

nadgradil. Da jo je res kvalitativno popravil. Kje je meja geografa in astronoma? Če dam en čisto 

banalen primer, kaj se je zgodilo, ko je Ptolomej Kaspijsko jezero povsem ravno narisal, so ga Arabci 

popravili. Že takrat, v 9.stol., so ugotovili, da Ptolomej, ta veliki astronom, ne razmišlja konsistentno in 

predvidljivo in to je bil že jezik znanosti, kot ga uporabljamo danes. In so nadgradili grško klasično 

znanost, jo izboljšali. Oziroma, s tem, ko so to naredili, so omogočili znanje tudi tem učenjakom, med 

drugimi tudi Slovencu, pravzaprav Hermanu iz Koroške, pa Michele Scotto, predvsem v Toledu, kjer so 

prevajali intenzivno ta arabska dela, ki so bili prevodi grških del, izboljšani, zopet prevedeni v latinščino 

… In to je prišlo nazaj v Evropo in to je pomenilo resnični začetek poživitve klasičnega znanja. Resnični 

poudarek. To je bilo 12. stoletje in to skoraj dvesto let pred renesanso. Tako imenovano renesanso, ki 

naj bi se začela v sredi 14. stoletja. Torej, renesansa je vsaj v določeni meri konstrukt, ker beseda 

pomeni ponovno rojstvo. Klasična grška zapuščina se ni ponovno rodila z italijanskimi humanisti, s 

Petrarko, ampak je že prej prišla s prevodi muslimanskih del, konkretno, na primer, ko ravno o 

Aristotelu govorimo, Abu al-Walid Ibn Rushd, znameniti Averroes, je napisal komentarje k Aristotelu. 
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Kuzmanić: No uganite, kaj so naši prevajali, če so muslimani Aristotela - odgovor je Platona. 

Šterbenc: Torej, ta komentator – v arabski terminologiji, je prevajal Aristotela in ga nadgradil, potem 

je pa ta prevedeni Aristotel vstopil še v latinščino, Michele Scotto, ki je deloval na Siciliji in je bil 

načrtovalec Friederika II Hohenstaufena …, preko univerz v Neaplju in Bologni so prišla ta dela v Pariz 

in tam povzročila vihar. In potem Tomaž Akvinski sprejme tega … pravzaprav to racionalno misel in 

nastane sholasticizem. To, da pa danes Islam ne ustvarja več toliko, ima razloge. Za to pa moramo iti v 

smer, da če si nenehno, od kolonialnih časov naprej podvržen nadvladi neke druge oblasti –  zahodne, 

krščanske, če nenehno dreza vate, če je to Palestina…, potem se nemara nimaš časa umiriti in začeti 

ponovno močno razmišljati. 

Kuzmanić: Pa še ena druga dimenzija je, ki jo mi zlahka v tej svoji zahodni ošabnosti spregledamo. 

Temeljna predpostavka, rasistična namreč, iz katere na Zahodu izhajamo, je tista, ki govori in je vezana 

na tehnološko racionalnost in učinkovitost, o naši prednosti. Se pravi, od protestantstva naprej od 

rehabilitacije koncepta dela, se zahodnjaki začnejo pojavljati kot pridni, antipod tej pridnosti pa so leni 

- vsi ostali. Potem na Zahodu iz tiste pridnosti, delavnosti in tako naprej, pride pravljica o nas in o 

tehnični revoluciji. In v šolah mi dobimo kombinacijo materialističnega premoga in parnega stroja. In 

šibamo do danes, do jedrske energije. Kaj to pomeni: da smo mi ultra pridni, znanstveno razviti, 

tehnološko in sicer učinkoviti. Oni drugi pa so leni, nerazviti.  

In kaj sploh gledamo? Pet stoletij ropanja. Sistematičnega ropanja vsake metropole, ki jo vidite kot 

lepo. Ko se pojavite v Bruslju, pogledate Berlin, ko ste sredi Londona, ko ste v Parizu, vedite, da je to 

vse naropano iz Azije in Afrike. Ko ste v Barceloni, ko ste v Madridu, ko ste v Lizboni, ste pa sredi centrov 

izropane južne Amerike. To je tisto, kar mi skrivamo za to racionalnostjo, naprednostjo, znanstvenostjo 

in tako naprej. Skratka, kolonializmi, neokolonializmi, današnji post kolonializem ... Kako lahko danes 

nekdo trdi, pazite: mi se imamo za zahodnjake. Ampak, ali res veste, kako je težko kakšnemu 

zahodnjaku iz slovanskega močvirja objaviti tekst v ameriški reviji? Si predstavljate, kako je nekomu, ki 

je iz Ruande, ki je doma v Mogadišu ... O kakšnem tekmovanju, o kakšnih pravicah in možnosti izbire 

govorimo!? Mimogrede, zmeraj, ko govorimo o možnosti izbire, imamo A in B, imamo binarne 

strukturacije in ni slučajno, da so računalniki ravno tako na tem vzpostavljeni. 

  

Iz publike: Bila sem na Galimbertijevem predavanju italijanski skupnosti v Kopru in zaključil je nekako 

z mislijo, da naši civilizaciji ni rešitve, ni upanja, skratka, da bo šlo samo še navzdol in da gre potem 

samo še kakšna druga civilizacija naprej. 
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Kuzmanić: Se strinjam, da je nekaj Spenglerjevskega na tem, kar počne Galimberti, s tem se strinjam. 

Kar se mojega tipa razumevanja tiče, bi se na nek način dalo reči, da sorodno premišljujem, ne pa 

identično. Zato, ker moje interpretacije niso take, kot njegove. On gradi bolj na kulturnih konceptih, na 

kombinaciji kultura – tehnika. Jaz skušam razmišljati zadevo politično. In recimo, taki znaki kot so: 

politična revolucija v Egiptu, kot je politična revolucija v Turčiji, kot so začetki številnih revolucij… Vse 

po vrsti se dogajajo izven Evrope, meni pa dajo misliti. Če povežem s tem, kar smo govorili o 

racionalnosti, potem pa o popolni brezizhodnosti mladih generacij na Zahodu, potem mislim, da bi se 

dalo reči in soglašati z njim, da se nove politične, pa tudi umetniško kulturniške, torej nove reči bodo 

dogajale izven Evrope in Združenih držav. V tem smislu bi se dalo morebiti reči, da je Zahod vendarle 

ujet v nečem takem, kot je petje različnih form labodjih spevov. Če razmišljamo banalno ekonomsko, 

potem bi se dalo vendarle tudi reči, da če je na koncu prve, druge svetovne vojne shirala Britanija, da 

je druga svetovna vojna odnesla Evropo in da se Evropa pravzaprav nikoli več ni pobrala. To z eurom 

kot valuto so samo slabi poskusi. In to, kar se zdaj dogaja, da se je zdaj rahlo nekako premestilo v 

Združenih državah Amerike težišče in da v tem trenutku  lahko govorimo o državah, states, ki so 

vendarle tisti glavni, poglavitni igralci... Mislim, da bi se to dalo dokaj korektno argumentirati iz te 

produkcijske ekonomistične perspektive. Vendar pa je tukaj še nekaj, kar bi rad poudaril, namreč, mi 

peripatetiki nikakor ne pademo na te znanstvene finte baconovske politične ekonomije, ali pa na kritike 

politične ekonomije in mi ne izenačujemo ekonomije s hrematistiko. Ta zadnja beseda, ki sem jo sedaj 

rekel je verjetno taka, da jo prvič slišite. Namreč, če za zahod lahko rečemo, da gre ekonomsko dol, da 

konsekventno na številnih drugih področjih, še posebej na točki natalitete in tako naprej, gre navzdol, 

da to niso slučajne stvari, pa tega ni moč reči za nekaj drugega, o čemer mi nič ne vemo, to je pa 

hermatistika. Hermatistika in ekonomika sta temeljna pojma Aristotelove politike in peripatetičnega 

mišljenja, pri čemer pri herimatistiki gre za tri drugi stvari, ki so popolnoma potlačene v tej naši Zahodni 

civilizaciji in to so približno tele: prvič - ropanje in izkoriščanje narave, drugič - vprašanje denarja in 

trgovanja, skratka to, čemur mi danes rečemo, ne vem,  finančni trgi, kaj takega, in pa tretjič - vojne. Ti 

trije zadnji elementi, se pravi roparski elementi, denarni elementi, finančni centri in tako naprej, še 

posebej pa vojaška sila … Mimogrede, military force ni isto kot je power, govorim o vojaški sili, ne o 

moči. Vse te tri so locirane na Zahodu, tako da imamo na nek način hkratno prisotnost recimo 

ekonomije, produkcije, hkrati pa čedalje večjo koncentracijo sil na področju finančne industrije, skupaj 

z vojsko. In če to povežemo z nezmožnostjo Zahoda, da hkrati dodatno ropa vse ostale države, kot je 

to delal zadnjih petsto let, potem pa mislim, da ima Galimberti v neki elementarni dimenziji prav. Hkrati 

pa to napoveduje zelo zelo eksplozivne situacije v smislu, da kolikor bolj bo upadala ekonomska 

proizvodnja, nataliteta, izobraževalna, mladostna potentnost, če zelo banaliziram Zahod, da bo toliko 

bolj intenzivno moral pritiskati na to, kar mu je ostalo v rokah. To pa pomeni finančni kapital, oziroma 
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finančne tokove in vojsko. Če upoštevamo, da imamo od leta 2007, 2008 tako imenovano finančno – 

za nas peripatetike to ni ekonomska kriza, to je hrematistična kriza –, potem zlahka pridemo do sklepa: 

vse, kar Zahodu ostane v rokah je bolj ali manj vojaška sila. Ni slučajno, da je NATO čedalje bolj v centru, 

da se s pomočjo vojaške industrije krmilijo tako imenovane krize. Ni slučajno, da je tudi Slovenija komaj 

čakala, da bo prišla v NATO in tako naprej. Ni slučajno, da se stvari tako dogajajo, kot se dogajajo v 

Ukrajini in tako naprej. V tem smislu bi rekel, da Galimberti v neki elementarni ravni ima prav, vendar 

pa ne, če zadevo interpretiramo kulturno. Zadeve so zelo problematične, če na ta način interpretiramo, 

zato, ker se odpre vprašanje Spenglerja  in njegovega razumevanja zatona Zahoda. Pač pa, če 

razmišljamo politično, potem pa da. Bi se dalo na ta način reči, recimo: "no future for you and me," kot 

so peli iz moje generacije Sex Pistols. In tisto ni nepomembno danes. Še manj je nepomembno to, da 

nihče več ne posluša punka. Namreč, punk ni bil kar tako. Punk je bilo imenitno politično gibanje. Tisti, 

ki smo delovali in soustvarjali osemdeseta in z velikimi upi padli v greznico, v kateri smo danes in o 

kateri se recimo zdaj pogovarjamo, smo bolj ali manj vsi bili pankerji - in politično delujoči. Ni slučajno, 

da je bilo to "skenslano", zradirano in da so ostali nekateri zgolj otočki sredi greznice vzvišenosti in 

hinavščine in sprenevedanja.  

Šterbenc: Se mi zdi, da je Galimberti res malo resigniran. Recimo na tisti točki, ko pravi, da se moramo 

ljubitelji knjig navaditi na to, da nas bo vedno manj, ki bomo knjige brali in da to vsekakor ni pozitiven 

znak.  

Teršek: Na eni od fakultet na naši Univerzi na Primorskem sem se trudil, da se ne bi o Galimbertiju 

pogovarjal samo s študenti in študentkami – kar je bilo sijajno in so bili to zanimivi, lucidni in iskrivi 

pogovori. Malček sem se poskušal z Galimbertijem in tem, kar govori v prvi knjigi, dotakniti nekaterih 

svojih sodelavcev. Naslednje študijsko leto ne bom imel več predmeta na tej fakulteti.  
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Psihoanalitski odtenki kritičnega mišljenja človeka, družbe in svobode 

(dr. Mladen Dolar) 

 

Pogovor: dr. Andraž Teršek in dr. Mladen Dolar 

Knjigarna Modrijan, Ljubljana 

 

Teršek: Profesor Dolar, vi kot filozof, kot raziskovalec, kot univerzitetni učitelj, ne samo, da potujete, 

vi tudi preživljate kar nekaj časa v tujih okoljih, v drugih državah. Ne samo, da pridete in greste, ampak 

preživite tam tudi toliko časa, da spoznate način življenja, dobite nek vtis o utripu … od Amerike, do 

Londona, pa Pariz, prej ste sami omenili Peru... Potem se vračate v Ljubljano. Zanima me, kako vi kot 

filozof in kot suvereni predstavnik teoretske psihoanalize, kar se mi ne zdi zanemarljivo v tem 

kontekstu, kako vi občutite to razliko med temi okolji in umestitvijo posameznika, ki tako intenzivno 

razmišlja, ki dejansko živi življenje misleca v teh različnih okoljih. 

Dolar: Najprej res najlepša hvala za povabilo, hvala Andraž za to predstavitev in dolgo vrsto vprašanj, 

skozi katera nikakor ne bova mogla priti, kot bi rekel Kant, neskončno narobe… Ko sem pogledal vaša 

vnaprej pripravljena vprašanja sem videl, da ni načina, da bi tej stvari prišli do dna, karkoli je že ta 

stvar… Dobro vprašanje in na to vprašanje ni mogoče enostavno odgovoriti. Res je, da hodim zdaj veliko 

po svetu, v zelo različna okolja, dosti v Ameriko, kjer se pač stvari dogajajo na nek radikalno različen 

način. Akademski pogon je bistveno večji, kot kjerkoli v Evropi in tudi zgrajen je na nekih drugih 

predpostavkah. Hodim tudi v Rusijo, nazadnje sem bil v Belgiji. Ni tako, da bi se to izkustvo dalo 

postaviti na nek skupni imenovalec, ali ga povzeti v nekem kratkem nauku. Okolja so zelo zelo različna 

in to, da so zelo zelo različna je nekaj, kar mi dejansko daje eno mero…. In me sili k razmišljanju, ker 

konec koncev diskusije, ki se jih vodi v Sloveniji tudi zaradi majhnosti prostora, so vedno malo »affair 

de familie«, se pravi urejanje družinskih razmer. Vsi vse poznamo, že desetletja, vsi nekako vemo, kaj 

imajo ljudje v glavi, večina filozofov s katerimi so neki dialogi v  Sloveniji, je pač diplomirala, doktorirala 

na istem oddelku za filozofijo, ali tudi uči na istem oddelku za filozofijo. Se pravi, težko bo kdo koga 

presenetil. Vsi imamo neke določene stvari v glavi, nek določen ….. V tej različnih okoljih sem bil 

velikokrat presenečen glede kakšnih stvari, za katere sem domneval, da jih dobro poznam, ampak se 

izkaže, da so ljudje, ki so izhajali iz bistveno drugačnih intelektualnih ozadij, zmožni pogledati na to z 

zelo zelo drugačnimi očmi. Ta potovanja me dejansko ohranjajo pri zdravi pameti. Se mi zdi, da če bi 

bil res obsojen samo na to slovensko polje, da bi bilo kar malo težavno. In to, da lahko neko distanco 

do tega ohranjam in imam sobesednike po svetu, je nekaj, kar je zelo bistveno za moje lastno delo, 
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tako kot se zdajle dogaja. Je pa tako, da po drugi strani z imenom dobre slave Žižka, ki je nek »brend«, 

je tudi Ljubljana postavljena na svetovno intelektualno prizorišče in ogromno tujih študentov prihaja 

sem, da bi videli, od kod te ideje, od kod to delo izhaja in vidijo Ljubljano, ki nam predstavlja neko zelo 

omejeno okolje. Oni pa vidijo v Ljubljani izpolnjene sanje, rečejo: tukaj pa je center sveta, od tukaj je 

prišel Slavoj Žižek. Sprašujejo se, kako je to mogoče. Figura Slavoja Žižka prezentira, očitno tudi 

marketinško dobro prezentira, ampak delo, ki se je tukaj opravilo v zadnjih dvajsetih, štiridesetih letih, 

je dobilo v svetu neko težo…. Intelektualcev, filozofov, teoretikov, umetnikov, študentov, ki čedalje 

pogosto prihajajo v Ljubljano zaradi filozofije, je vse več. 

Teršek: Ali se jaz motim, ali imam prav, če povežem, recimo, da je to neka, jaz jo tako dojemam, 

monumentalna reč, ta trojica: vi, pa prof. Žižek, pa profesorica Zupančičeva? Delovanje v svetu z 

opravljenim pošastnim,  ogromnim, gigantskim delom, v smislu raziskav, publikacij, prevodov, vnašanja 

v slovenski kulturni in znanstveni prostor najznamenitejših besedil s področja, s katerim se tako 

intenzivno ukvarjate in ste se ukvarjali, predvsem Freud, psihoanaliza itn. Je že kdo slovensko govoreč 

in s slovenskim potnim listom napisal, objavil in izdal knjigo, v kateri je posvetil vsebino in čas temu 

razvoju, tej zgodovini, ki ste jo izoblikovali in ustvarili z vašim delom? 

Dolar: Ja, glejte, saj poznate tisti pregovor »nemo propheta in patria« – nihče ni prerok v svoji lastni 

domovini. In res je, da take knjige obstajajo, kar nekaj jih je, pač mednarodno obstajajo. 

Teršek: Mednarodno ja… 

Dolar: Mednarodno obstajajo, v Sloveniji ne. 

Teršek: Prej ste v pogovoru omenili, da se je neka odlična doktorska študentka odločila priti v Slovenijo 

in se naučiti slovenskega jezika ravno zato, da bo o vas pisala, o vašem doktorskem delu.  

Dolar: Ja, ta hip je v Ljubljani in dela, cele dneve sedi v NUK-u in bere stare probleme iz 70-ih let. Ker 

na zahodu me zelo pogosto vprašajo -  ti si poznal Slavoja, še preden je zaslovel. Kakšen pa je bil? Od 

kod pa prihaja? Kako je mogoče razložiti ta fenomen, kako je prišlo do tega, da se je v 90-ih letih pojavila 

ta velika zvezda in že zadnjega četrt stoletja uči po najbolj znanih univerzah po svetu? In moj prvi 

odgovor je ta: Slavoj je vedno bil slaven, tisti hip, ko sem ga spoznal, to je bilo 70-ta leta, 45 let nazaj, 

oba sva bila študenta na oddelku za filozofijo in on je bil točno, tak kot je danes. Ni tako, da bi lahko 

pojasnil genezo Slavoja iz nekega prejšnjega stadija. Ne, rodil se je takšen. Ne poznam boljšega 

odgovora. Nimam razlage. Drugo vprašanje, ki ga pogosto postavljajo, pa je, kako to, da se je prav v 

Ljubljani rodila neka taka intelektualna šola mišljenja? In tudi to ni prav dober odgovor, ampak vsi 
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verjetno izhajamo iz nekega historičnega trenutka, ki je bil, recimo … Dobro, marketinške letnice so, 

marketinške oznake so najbolj pri roki - po maju 68, maj 68 stoji za celo vrsto stvari, za določen politični 

trenutek, politični trenutek upiranja in revolta, za določen umetnostni trenutek avantgard, za določen 

intelektualen trenutek celotnega francoskega strukturalizma in frankovske šole. Takrat so se na veliko 

valili naokrog študentski revolti in rokovski trenutek Woodstocka… Mislim, pač neke množične kulture 

začetkov feminizma, začetkov gejevskega gibanja, ekološkega gibanja, vse nekako izhaja tam iz začetka 

70 let. In mi, vsaj midva s Slavojem, smo otroci tega trenutka. In tako, kot so bili takrat v mnogih krajih 

po svetu ljudje, ki so nekako polno živeli ta trenutek in so si ga predstavljali kakor vsakdanji kruh. Mislim 

to, kar je bilo izjemnega, dejansko ni bilo ni nič takega. Samo to, da smo ostali zvesti, se pravi, da smo 

poskušali ta impulz te intelektualne, te politične in kulturne impulze nekako živeti naprej in jih 

nadaljevati iz teh predpostavk ven in jih potegnit v neke nadaljnje konsekvence. To je edini odgovor, ki 

ga lahko dam ….določena skupina ljudi je bila tukaj v Ljubljani in je bila pripravljena ne to pozabiti in 

opustiti to kot svojo mladostno avanturo, ampak iz tega dejansko narediti potem nek intelektualni 

podvig, bit zvest enemu trenutku, biti zvest določenemu avtorju, bit zvest avtorju, kot je Kant, ki nas je 

veliko opredelil. Biti zvest pa ne pomeni biti ortodoksen. Biti zvest pomeni biti pripravljen to, iz česar 

izhajaš, radikalno spremeniti. Iz tega potegniti tudi radikalno drugačne konsekvence in tudi to postaviti 

na glavo. To pomeni zvestobo. Ortodoksija je vedno neka kvazi zvestoba: se držiš neke črke, nekega 

določenega nauka in pri tem ostaneš. Prava zvestoba je ravno to, da te avtorje, ki si jim zadolžen in s 

katerimi si intelektualno odrastel, da si pripravljen iz njih potegnit konsekvence ki tudi tem avtorjem 

nasprotujejo. Skratka, vedno je zvestoba tradiciji: biti pripravljen to tradicijo postaviti pod vprašaj. 

Teršek: Preskok. Kdaj po vašem mnenju lahko rečemo, da je filozof postal, ali da je v družbi avtoriteta? 

Kdaj je filozof avtoriteta. Ste vi avtoriteta? Postavljam tezo v preverbo, da ste morda institucija. Ne 

nujno zato, ker obstaja vaša čitanka.  

Dolar: Bogpomagaj, ja. 

Teršek: Kdaj je filozof avtoriteta v družbi? 

Dolar: Iz vaših vprašanj, ki sem jih prebral naprej, nekoliko veje predpostavka, da so filozofi ljudje 

posebnega kova. Ne, niso. 

Teršek: Ah, malo pa so … 

Dolar: Ne, nikar. Glede na to, da sem profesionalni filozof, sem jih moral toliko v svojem življenju 

srečati, da mi je popolnoma minila ta ideja, da naj bi bili filozofi ljudje posebnega kova. Nekako pamet 
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je pravično razporejena tudi med filozofi, hočem reči. Ni tako, da bi dobil poseben patent na pamet. 

Saj veste, prvi stavek Descartesove Razprave o metodi, ki je v bistvu začetek angleške filozofije, iz leta 

1637, se glasi: zdrava pamet je najbolj pravično razporejena dobrina na svetu, kajti nihče ne misli, da 

jo ima premalo in nihče ne misli, da bi je moral imeti več. To je edina stvar, ki je demokratično 

razporejena popolnoma. Je pač pamet, ne. Vsi je imamo dovolj in … dobro, to je ironičen uvod v surovo 

angleško filozofijo, od tod naprej. In mislim, da se je najprej treba znebiti arogance filozofije, 

zanesljivo…tega, da bi malo poučevala druge, že malo po svojem statusu, kot veda, ki je nad ostalimi 

vedami, vcepljeno v sebi, da bi delila nauke vsem ostalim. In to je bolezen, to ni nekaj, kar bi kazalo 

gojiti. Stanely Caver, ameriški analitični filozof, eden najbolj znanih, meni zelo drag, čeprav nisem iz te 

analitične filozofije, ampak kakšni avtorji iz te tradicije so mi zelo blizu. Prvi stavek njegove knjige A 

Pitch of Philosophy se glasi: The arrogance of philosophy is not one of its best kept secrets. Aroganca 

filozofije ni ravno ena najbolje varovanih skrivnosti. In v tem pomenu bi rekel najprej, preden pridem 

do avtoritete … Vprašanje mišljenja, če postavimo, ne filozofija kot parameter, ampak mišljenje kot 

prameter….Misel je nekaj redkega. Človek je misleča žival, ampak vprašanje je bolj obratno. Zakaj misli 

tako redko? Zakaj tako redko uporablja mišljenje? Misel je nekaj zelo redkega. Redko se zgodi misel, ni 

tako, da bi vsi kar naprej nekaj mislili. Dogaja se lahko na zelo različnih in nepričakovanih  krajih, dogaja 

se tudi v filozofiji redko, v znanosti, dogaja se v umetnosti, dogaja se lahko v vsakdanjem življenju, 

dogaja se v politiki. Momenti misli, mišljenja, nekega avtentičnega mišljenja, ki je zmožno nekaj 

inovirati, spremeniti, transformirati, postaviti stvari na glavo, pogledati z nekimi drugimi očmi, vnesti 

iskro duha. Nikakor ni filozofija… filozofija nikakor nima monopola nad tem trenutki mišljenja in zdi se 

mi, da je treba tem trenutkom mišljenja slediti. Jaz sem nemalo pisal o umetnosti, literaturi, glasbi in 

tako naprej, in seveda tudi umetnost misli …predstava -  umetnost je stvar čutov, filozofija pa neko 

razumsko mozganje. To delitev je treba takoj opustiti, seveda je mišljenje ves čas …umetnost nikakor 

ni nek privilegij filozofije.  

Kako lahko kdo postane avtoriteta? Mislim, da sigurno ne tako, da si prizadeva biti avtoriteta. Jon 

Elster, imamo njegovo knjigo prevedeno, Kislo grozdje je naslov, v založbi Krtina je izšlo, je postavil 

neko teorijo philosophy of action, to je teorija dejanja itn., postavil je neko svojo kategorijo, neka 

stanja, ki so po svojem bistvu stranski proizvod, se pravi, da obstajajo določna stanja, ki jih lahko 

dosežemo samo tako, da si jih ne prizadevamo doseči, ampak so stranski proizvod nečesa drugega. 

Recimo ugled. Če si nekdo neposredno prizadeva, da bo imel družbeni ugled, ga nikoli ne bo dosegel. 

Ugled je lahko samo stranski proizvod tega, da pač opravlja svoj posel. Tudi avtoriteta je takšen pojem. 

Po svojem bistvu je stranski proizvod, nihče ne more zavzeti položaja avtoritete tako, da bi se trudil biti 

avtoriteta. 
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Teršek: Se opravičujem, ker prekinjam … Kaj pa prepoznavnost, če povežemo recimo te tri pojme. 

Avtoriteta, ugled, prepoznavnost. Mislim na naslednjo tezo. Se pravi, danes – zdaj imam v podzavesti 

Slavoja Žižka. Nekateri uspešni ljudje, upravičeno uspešni: predstavniki odličnosti, suverenosti, 

mišljenja, znanja itn…, različni ljudje prevzemajo različen način, različno metodologijo nastopanja v 

javnem prostoru. Pri tem nekateri, morda je moj vtis pravilen, da tudi gospod Žižek, malce popazijo na 

to, da so duhoviti, da uspejo. Malce začiniti svoje nastope z zabavnostjo in nekako ta drugačnost, ki jo 

javnost dojema kot svežino, ne nujno kot ekscentričnost, lahko pa tudi, pogosto … več kot običajno 

vodi do tistega kar, bi jaz imenoval kot prepoznavnost. In sprašujem se, kako pomembno je, da človek, 

ki bi lahko bil avtoriteta, ali pa bi bilo upravičeno trditi, da tudi je …in bi široke množice zanimalo, kaj 

prav on misli, in bi se to, kar misli, na določenih nivojih tudi upoštevalo... Kako pomembno je za njih in 

kako pomembno je za nas, ostale pripadnike družbe, da mu prepoznavnost pomeni več kot nič? In če 

mu pomeni več kot nič, ali res lahko verjamemo, da je v takih trenutkih človek povsem ravnodušen do 

tega, ali bo eden od končnih ciljev tega tistega, kar počne v javnem prostoru, tudi prepoznavnost? Ali 

ne gre oboje z roko v roki? Saj drugače vse to nima smisla, ali pač? 

Dolar: No, glejte. Mislim … nujno smo se morali ustaviti ob tej figuri tega mojega prijatelja Slavoja Žižka, 

prijatelja iz 45-ih let in zdi se mi, da Slavoj je neke vrste Olšahov test. Se mi zdi, da kar ljudje rečejo o 

njem, veliko več pove o ljudeh, ki te sodbe izrekajo, kot pa o njem samem. Nekako vsakdo vidi lahko v 

tem Olšahovem testu neko svojo reč. In nemalo ljudi vidi v njem nastopača, klovna, 'stand up 

comedian', nekdo, ki se trudi za prepoznavnost itn.. Nekdo, ki je zmožen neskončno zabavati publiko 

tudi z zelo šokantnimi in obscenimi karkoli, pripombami, vici itn.. No dobro, saj te stvari so v Slavoju, 

Slavoj je zelo mnogolika oseba, ampak, če ti nese samo tako daleč, potem vidiš predvsem to. Mislim 

to, da vidiš v njem predvsem to, zelo veliko pove o ljudeh, ki na ta način razsojajo. Tisti, ki so si 

pripravljeni vseeno vzeti si nekaj časa, lahko zelo hitro vidijo, da je Slavoj, ne samo filozof, ampak 

težkokategorni filozof. Težkokategorni filozof - to mislim v dobrem pomenu besede. To je človek, ki se 

je v vsem svojem opusu … in ta opus se je začel – prvo knjigo je izdal l. 1971, Bolečina razlike, ki bi jo 

danes najraje zažgal in pozabil, ampak v vsem svojem opusu se je ukvarjal z najtežjimi teksti, ki 

obstajajo sploh v zahodni filozofski tradiciji. Od Platona, Aristotela,  Hegla,  ki je bil pač Veliki Drugi, 

Kanta, do sodobnih. Dobro, Lacan in Hegel sta nemara tisti dve najtežji točki, kjer se je res težko 

dokopati do nekega jedra misli. Tako da, Slavoj v vsem svojem opusu nikoli, nikoli ni hlastal po 

popularnosti tako, da bi se izogibal najtežjim točkam, ki obstajajo. In ob tem je še razvijal teorijo, ki je 

konsistentna, ki je teorija na zelo dolge proge. In pri nas nikomur ne bi padlo na pamet napisati knjigo 

o Slavoju Žižku. Ampak obstaja debela knjiga – Žižek's Ontology. Žižkova ontologija, ki jo je napisal 

Adrian Johnston,  profesor  v Ameriki. Pri nas bi rekli: »Hm, Žižek ima ontologijo?« Ja ima ontologijo, 
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ja, ja, ja. In ta ontologija se je razvijala in se vpisuje na nek svetovni atlas sodobnega mišljenja. Nek 

pogum mišljenja in neka nepopustljivost, če berete te njegove zgodnejše tekste, neka nepopustljivost 

določenih točk, ki  jim v vsaki novi knjigi sledi in jih poskuša razviti naprej. Dobro, lahko rečete, da si s 

provokativnim nastopom dviga 'rating' in postane prepoznaven. Ampak, to je tista točka, ki je zame 

postranskega pomena, je pač zraven. Se mi zdi, da tisto, zaradi česar je postal avtoriteta in referenca, 

ni samo to… 

Teršek: Jaz sem bolj to hotel vprašati vas. Tudi vi ste v mnogih vaših nastopih zabavni, uporabljate 

intelektualni humor, ste pronicljivo iskreni in me zanima … to je mogoče provokativno vprašanje… 

Koliko se, zato, da bi se lažje dotaknili občinstva, posebej trudite za to, da bi vnašali zabavne elemente, 

ali pač ste tak človek in vam to spontano zleti iz ust? 

Dolar: Se mi zdi, da humor je spet ena tistih stvari, za kar si človek ne more direktno prizadevati. Mislim, 

da to bi bil res tisti prisiljen humor. Posiljen humor.  Se mi zdi, podobno kot v teh, kako se reče "personal 

adds", teh oglasih v banki. Enkrat sem slučajno listal po enem časopisu, tam ljudje … ne vem, npr. 

moški, tridesetih let, išče ne vem kaj in piše zraven GSH - kaj bi to bilo. To prav kot kratica. In sem 

vprašal kolege, kaj bi to bilo in pravijo: "Good sense of humor". Se pravi, pri tej samoprezentaciji se, ko 

imajo ljudje GSH - "good sense of humor", kako bi se reklo, prikupijo potencialnim partnerjem. Se mi 

zdi, da je to že killer. Če nekdo sam o sebi reče, da ima dober smisel za humor … beži, to je protislovje. 

To je na nek način poteza humorja publike. Alenka Zupančič se je na veliko s tem ukvarjala - prav 

komedije nečesa, kar je esencialno povezano z dialektičnim mišljenjem. In nekje mimogrede navrže – 

kdor nima humorja, ne bo nikoli razumel dialektike. Samo človek, ki ima humor, lahko razume, kaj je 

to dialektično mišljenje. In tukaj je moj najvišji, največji pomislek proti Heideggerju, ki je izjemno 

pomemben mislec in se je treba na vsak način z njim ukvarjati, ampak prvi uničujoč pomislek je, da v 

vseh devetdesetih knjigah njegovih zbranih del ni niti enega vica. To je človek popolnoma brez humorja. 

Popolnoma brez. Niti enkrat se ne da nasmejati, pa so knjige debele, res težkokategorne. Ne vem, če 

bi bil lahko pripadnik take šole mišljenja.  

Teršek: Dobro. Prav. Ampak grem naprej, poskušam povezati to z enim vprašanjem, ki se mi zdi 

problem, o katerem mislim kot o problemu in ga občutim kot problem. V enem intervjuju v Mladini, 

zelo odmevnem, kolikor vem, ste dejali približno tako. Ko vas je novinar spraševal o vašem pogledu na 

zadnje parlamentarne volitve v Sloveniji, ste dejali, da je sedanji, trenutni predsednik vlade – ki je 

postavil, v športnem žargonu, državni rekord v tem, kako lahko strankarski rooky osvoji parlamentarne 

glasove v slovenskem političnem prostoru –  takrat ste dejali, da je odlično pokazal, ali dokazal, da za 

zmago na volitvah v Sloveniji ne samo, da ne potrebuješ političnega programa, ampak, da tudi ne 
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potrebuješ vsebine. In da celo lahko zmagaš z uporabo ene besede, ki jo človeška ušesa prepoznajo kot 

všečno, četudi sama po sebi nič ne predstavlja. In od tukaj poskušam priti na problem med vsebino in 

formo in zato sem omenil prepoznavnost. Namreč, sprašujem se, ali je človeku, ki počne to, kar počnete 

vi in  kar počnejo vaši kolegi, nujno, da vendarle razmišlja tudi o prepoznavnosti? Kajti brez tega bi 

rezultati njegovega dela ne imeli smisla v tisti točki, kjer se ta smisel meri s sprejemom publike na drugi 

strani tega dela, s prepoznavnostjo tega dela. Na primer, prej sem vam omenil, ko sva se pogovarjala 

ob kavi, da sem predaval na nekem društvu stomatologov. Društvo stomatologov. To so  ljudje z nekim 

uglednim poklicem, ki jih označujemo kot izobražene ljudi. In tam sem citiral to misel iz vašega 

intervjuja v Mladini o politiki. Torej večina jih je zardela, kar se je videlo in zdelo očitno, da so s tem 

pokazali na to, koga so na teh volitvah volili. Nič hudega. Ampak, potem sem citiral to vašo misel in 

sem rekel: »to misel je v intervjuju izrekel eden izmed treh največjih in mednarodno najbolj 

prepoznavnih in uglednih filozofov, dr. Mladen Dolar«. Po pogledih sem videl, da sem jih šokiral. In 

potem sem vljudno prosil, naj dvignejo roko tisti, ki vedo, kdo je profesor dr. Mladen Dolar. In nihče od 

dvainsedemdesetih ni dvignil roke. In potem sem rekel, naj dvigne roko ta, ki ve, kdo je Slavoj Žižek in 

so vsi dvignili roko, razen trije ne. In potem sem rekel, kdo je Jan Plestenjak in so vsi dvignili roko. In 

zdaj se sprašujem, ali je prepoznavnost neposredno povezana s smislom vašega javnega početja in 

kako vi vidite ta problem med formo in vsebino, na primer v naši ubogi, mali državici. 

Dolar: Poglejte, filozofija ima dva konca, kot najbrž vse resno mišljenje in intelektualno početje. En 

konec je ta, da je filozofija zelo samotna na začetku. Dejansko, vsi veliki miselni tokovi v zgodovini so 

se zgodili tako, da je nekdo sam, sam s sabo, sam s tem, kar je Heidegger imenoval die Sache des 

denkens – s stvarjo mišljenja, poskušal priti nekam ali nečemu na kraj in to je tisto, kar v zadnji instanci 

odloča. Ta, ne-dialog … sploh ne dialog, jaz mislim, da v filozofiji ni dialoga. Pa mislim, da je to dobro,  da 

se razumemo. Dialog se mi zdi, da je zelo pogosto beg pred mišljenjem. Zdaj se pa dajmo pogovarjati, 

pa dajmo diskutirati, pa dajmo izmenjati mnenja. V redu, dajmo izmenjati mnenja, to je zelo koristno, 

lahko je zabavno, ampak filozofija ni stvar mnenja. Filozofija se je začela tako, da je ločila doxo od 

episteme, se pravi, mnenje od vednosti. Filozofija je stvar vednosti, ni stvar mnenja. Lahko še tako 

izmenjujejo mnenja, pustimo. V politiki je potrebna izmenjava mnenj. V filozofiji mislim, da izmenjava 

nima nobene funkcije. Ima določeno funkcijo, ki je funkcija socializacije. In to je ta drugi pol v tem 

dvopolnem statusu filozofije, se pravi, v načinu, kako se ta neka vednost, ki se producira v samotnih 

urah, če  naj tako rečem, sam s knjigami, sam z mišljenjem, sam s to stvarjo mišljenja, s katero skušamo 

priti na kraj, kako se ta vednost potem vendarle prenaša, transportira, pride do drugih, natisne, 

cirkulira, stopi v nek socialni prostor. Ta dva pola sta inherentno povezana. Nikakor ne trdim, da je 

dovolj, da je človek v svoji samotni sobici filozof, to ne bo imelo nobene konsekvence. Jasno je, da mora 
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to mišljenje, ta miselna zaveza, če jo je ta filozof zmožen proizvesti, da mora priti med ljudi. In če je res 

miselna zaveza, potem pusti določene posledice. In tukaj nastopi ta naš problem prepoznavnosti. Tisto, 

kar mene zanima je v zadnji instanci. Če govorimo samo o prepoznavnosti, ne bomo nikoli prišli do 

tega, kaj filozofija je. Vedno moramo imeti pred očmi tudi ta drugi pol, ta samotni pol, težavni pol, 

nesocialni, a-socialni, antisocialni pol filozofije, nedialoški pol filozofije, kjer ne obstaja izmenjava 

mnenj, v smislu, no pa dajmo diskutirati. Obstaja neko samotno in težavno iskanje, poskušati prestopiti 

vse meje doslej možnega, miselne meje doslej možnega. Samo tista filozofija, ki je zmožna to narediti, 

ki je možna to zvezo vzpostaviti, bo imela v nekem daljšem časovnem obdobju svojo prepoznavnost. 

Dobila no nek svoj socialni status in imela socialne posledice. Tista, ki je samo prepoznavna, zato, ker 

ima svoj "brand-mark," ki si je izmislila neko finto, ali si je izmislila novo geslo šokirati na tak ali 

drugačen način, to je stvar mode. To so stvari, ki hitro pridejo in odidejo. Tako, kot je mnenje neka 

hitro pokvarljiva roba. Se pač izmenjuje, se reproducira, se producira nova mnenja. Filozofija pač ni 

stvar mnenja. 

Teršek: Ampak, saj ja ljudi vsebina skoraj ne zanima in jih veliko bolj pritegne reciklirana forma? V čem 

je potem smisel? 

Dolar: No, da ljudi vsebina ne zanima… jaz vseeno ne bi ljudi tako podcenjeval. Se mi zdi, da nikar tako 

hitro, to je spet nevarnost arogance filozofije: mi, ki smo pametni in beremo Hegla pa Heideggerja, pa 

Platona pa tako naprej, smo posebna kasta, tam je pa neuko ljudstvo, ki noče, pa ki jih to ne zanima. 

Ni tako. Jaz imam mogoče, prvič, ne tako dobro mnenje o filozofih, nikakor ne mislim, da smo posebna 

kasta, ali tako posebni in tudi nimam tako slabega mnenja o ljudeh. Se mi zdi, da obstaja pri vseh ljudeh 

potreba po mišljenju, določen vzgib in ta vzgib je treba nagovarjati. In nekako poskusiti na razne načine. 

Ta Slavojeva plat, ki gre mnogim na živce, ta plat prepoznavnosti ali celo nastopaštva ali karkoli, je 

vendarle pri njem vedno v funkciji in skuša predramiti neka utečena mnenja, da nastopi proti nekim 

ustaljenim okvirom mišljenja. In tudi, če vrže kamen, ali šokira z neko izjavo, ki ima bolj pragmatično 

vrednost, pragmatično v jezikovnem pomenu pragmatike, se pravi, da sproži nek val, bolj, kot da bi jo 

vzeli samo na sebi. To je njegova strategija, ki pušča sledove. To je njegov način dela, ki ga jaz vseeno 

zelo spoštujem. Da je zmožen priti in "vreči bombo", pa se stvari spremenijo. Se ljudje malo predramijo 

v svojih običajnih predpostavkah. Jaz pa pač nisem to in tudi si ne želim to biti in si ne prizadevam za 

to vrsto prepoznavnosti. Nimam absolutno ničesar proti temu, ampak pač malo sledim svojemu načinu 

dela in svoji zvezdi.  

Teršek: Se bom še malo ustavil tukaj na enem delčku. Ob tem sem se spomnil na vsebinski koncept 

diktature uma, o čemer sem bral tudi pri vas, ampak bom drugače vprašal. Ali je tudi za vas neumnost 
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razraščajoči problem sodobne družbe, ki raste nadpotencirano sorazmerno glede na čas. In ali je 

primerno, da človek v javnem diskurzu prepozna tisto, kar se mu zdi neumno ali skrajno neumno ali 

morda celo absolutni kretenizem, potem pa to, kar se mu zdi takšno, tudi označi s to besedo? Ali, da v 

javnem govoru ali javnem komentarju ali pri glasnem razmišljanju človeka, ki se mu zdi neumen, označi 

z besedo neumen človek. Ne samo, ali se to spodobi, ali je prav, tako storiti? Neumnosti reči neumnost, 

absolutni kretenizem imenovati absolutni kretenizem. Brez da bi bil aroganten, samopašen, 

samovšečen, narcisoiden? No, ali pa tudi, če bi bil malo tak? 

Dolar: Jaz sem govoril kar precej o tej nevarnosti, prelahkotnem označevanju ljudi za neumne, ker to 

na nek način … hrbtna stran tega je vendarle lasten narcizem. To – jaz sem pa seveda visoko nad tabo. 

In ne vem, če je ta delitev tisto, kar lahko produktivno stvari spremeni. Bi rekel mogoče takole. Poglejte, 

demokracija. To, kar je velika nevarnost demokracije je ravno diktatura mnenja. Se pravi, demokracija 

je po definiciji družbena ureditev, kjer ima lahko vsak svoje mnenje, vsak svoje mnenje lahko svobodno 

in prosto izrazi in nazadnje pride do izmenjave mnenj in nazadnje se jih pač prešteje. Določena mnenja 

se preštejejo. Temu se reče volitve. Se pravi, neka ureditev, ki je zgrajena na tem, da ima vsakdo pravico 

do svojega mnenja, da lahko to svoje mnenje vsaj s svojim glasom, če ne drugače, uveljavi in da bomo 

tako prišli do neke najboljše možne ureditve, tako da bomo prešteli večinsko mnenje in večinsko 

mnenje že mora biti tisto, na čemer bi lahko gradili. V tem pomenu je demokracija diktatura dokse. 

Diktatura tega, da vsako mnenje šteje, vsako mnenje šteje enako. Vsak ima pravico do svojega mnenja, 

vsako mnenje se lahko izrazi, lahko se nazadnje prešteje. Se pravi, ta razlika, o kateri sem govoril prej, 

razlika med mnenjem in vednostjo je nekaj, kar se lahko v demokraciji zgubi in je ena velikih nevarnosti 

demokracije, da pač vsa mnenja štejejo enako. Tudi najbolj neumna mnenja štejejo na nek način enako 

in na enak način lahko krožijo. V tem pomenu, reči nekemu mnenju, da je neumno, ima lahko zdravilen 

učinek. Da se pač naredi zareza. Toda, niso vsa mnenja enaka! Obstajajo kriteriji, ki so drugačni kriteriji, 

kot so kriteriji mnenja, ali pravice do izražanja svojega mnenja. Obstajajo neodvisni kriteriji, obstajajo 

kriteriji univerzalnosti. Obstajajo kriteriji resnice, tega zelo težavnega pojma, s katerim vendarle 

filozofija stoji in pade. Mnenje ni stvar resnice. In seštevek večinskih mnenj nikoli ne bo pripeljal do 

resnice. Torej, filozofija mora imeti, dobro filozofija in vsako mišljenje vredno tega imena, mora imeti 

neke parametre, neke opore, neke kriterije, ki so izven režima mnenja, ob katerih lahko merimo 

določena mnenja. In v tem pomenu je seveda demokracija lahko nevaren koncept, v kolikor po svoji 

naravi sili v diktaturo mnenja. In je potrebno imeti neke druge mehanizme, vzpostavljati neke druge 

parametre, kriterije, neke druge zaveze, ki se lahko tej diktaturi mnenja postavijo po robu. Dobro, zdaj 

ne vem, reči to je neumno, širi se neumnost, je lahko eden od načinov, kako to storiti. 
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Teršek: Kaj pa, ko s to besedo, z zavestno samokontrolo, da ne bi človek uporabil še kakšne mnogo 

strožje besede, označiš oblastne odločitve? Odločitve sodišč, zakonske rešitve v posameznih zakonskih 

členih, sklepe, s katerimi upravni organi, kot so inšpektorati, centri za socialno delo, javni skladi itd., 

neposredno ne samo vplivajo, ampak določajo materialno eksistenco in kakovost državljanov? In ko 

človek, ki ni neumen, ugotovi, da so te odločitve skrajno neumne, tako neumne, da se sprašuje, ali je 

sploh možno, več kot teoretično možno, da se dogajajo? Dobro, praksa to možnost še kako potrjuje, 

ampak drugače se vprašam. Kako je možno, da lahko človek na takem mestu, mestu sodnika, 

funkcionarja, inšpektorja, upravnega delavca v  upravnem organu, sprejme tako osupljivo neumno 

odločitev, kot je tista, ki je res tako zelo neumna? In se vprašaš, kako je lahko tak človek prišel do takega 

položaja? Oziroma, prizanesljivo si reče: madona, morda pa mu nekdo grozi  s smrtjo, da je sprejel tako 

neumno odločitev. Saj nekaj pa ja mora biti zaledni razlog, ker je ta odločitev tako pošastno, očitno, 

neverjetno neumna, na drugi strani pa neposredno vpliva, slabša ali celo znatno otežuje, da ne rečem 

onemogoča normalno življenje več tisoč ljudi. Kaj pa takrat storiti? 

Dolar: Glejte, najprej bi rekel, da zato, da  lahko neka demokracija deluje, da neka družba lahko deluje 

… Hegel je videl ta problem zelo zelo dobro … Potrebno je nekaj, kar je Hegel imenoval, malo težko 

prevedljiv izraz v druge jezike - Sittlichkeit, recimo nravnost. Ne morala, nravnost. Nravi in običaji. Kaj 

to pomeni? To pomeni, da mora, vsaka družba, ki temelji na zakonih, ki so zapisani zakoni in ki kot taki 

neposredno veljajo, so aplikabilni in obstaja črka zakona, na katero se je mogoče sklicevati, ali pa 

nobena družba ne bo nikoli stala skupaj… To, kar je potrebno, je serija nravi in običajev, ki temeljijo na 

nenapisanih zakonih. Na določenih skupnih, skupno prevzetih postavkah nravnosti, ki jih ravno ni 

mogoče zakonsko predpisati, jih ni mogoče zakonsko uveljaviti. Se pravi, obstajati mora nek konsenz, 

ki ga je zelo težko narediti ravno zato, ker ne more biti zakonsko predpisan. Nek določen konsenz okrog 

tega, kaj je dopustno in kaj ni dopustno, kaj se spodobi in kaj se ne spodobi.  

Kaj je nravnost? Recimo: Nekdo ti podari darila, ti naredi neko uslugo in ti rečeš hvala. Kaj pomeni 

hvala? Nobenega zakona ni, ki bi predpisoval, da je treba reči hvala. To pomeni minimalno pripoznanje 

tega, kar ti je drugi človek storil, ni bil primoran k temu - in rečeš hvala. Če bi ljudje nehali govoriti 

hvala, kaj bi se zgodilo? Mislim, na nek način ... nobenega zakona ne bi kršili, nič se ne bi zgodilo na 

videz, ampak na nek način bi družba razpadla. To, da imamo določene nravnostne kriterije, kriterije 

nravnosti – tega, kako se vedemo drug do drugega, kaj se spodobi in kaj ne. Kriteriji, ki jih ni mogoče – 

ravno to je bistvo - ni jih mogoče jasno definirati. Ni jih mogoče zapisati in reči: to je to. In zdi se mi, da 

problem slovenske družbe danes je v veliki meri problem heglovske Sittlichkeit. Se pravi tega, da se 

dejansko dopušča v političnem prostoru določene tipe izjav, določene tipe razmišljanja, določena 

dejanja, ki bi morala veljati preprosto za nespodobna. Ne to, da bi jih bilo treba zakonsko prepovedati, 
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ker tu je vedno težko – recimo problem sovražnega govora – kako kalibrirati na eni strani pravico do 

svobode izražanja in sovražni govor na drugi strani. Meni je na nek način vedno neumljiva - in to je 

zadeva Sittlichkeit - zadeva skupnega konsenza, nravi in običajev. Kaj je dopustno, kaj se spodobi in kaj 

se ne?  In zdi se mi, da to, kar se je zgodilo predvsem v zadnjih desetih letih, da so standardi javnega 

diskurza zelo zelo padli v Sloveniji. Tega, da je nenadoma dopustno govoriti in početi stvari, ki bi jih 

vendarle, še v začetku po osamosvojitvi, pa tudi v socialističnih časih nekako v javnem prostoru ne 

mogli storiti. In to, da kriteriji konsenza okoli tega, kaj je spodobno in nespodobno, začnejo padati, to 

je nekaj, kar je zelo težko popravljivo. To se ne da z nekimi dekreti spraviti nazaj. In poglejte, če se 

spomnite Miloševiča, Srbije, tisto, kar se je najprej zgodilo v Srbiji, preden je prišlo do vsega razpada 

Jugoslavije, vojn in tako naprej, je bil strahoten padec javne besede in Sittlichkeit. Se pravi tega, kaj je 

spodobno reči. In to so stvari, ki jih je mogoče uničiti zelo hitro. Ampak traja potem desetletja, da se 

zgradijo nazaj. In tukaj se mi zdi, da je to vprašanje spodobnosti, "common decency", je na nek način 

vedno najpomembnejše politično vprašanje. Nenapisanih zakonov, ki jih ni mogoče niti v politični 

program spraviti, niti v zakonodajo spraviti in tudi vprašanje neumnosti, tega, da je nekaj, kar je očitno 

neumno, javno dopustno … se mi zdi, da to spada malo v kategorijo padcev kriterijev spodobnosti, 

nravi in običajev. To je tisto, kar nas malo zastruplja, zelo zastruplja v tej državi, ker tudi zbuja to splošno 

depresijo, da v neki splošni golidi gnojnice človek ne more več, da tudi če pove svoje mnenje, to ne bo 

kaj dosti spremenilo za njega. 

Teršek: Naredil bom preskok, zato, da bom sam sebe prepričal, da bi tratil čas z nekim svojim mnenjem 

o vlogi pravnika, ki sem ga že dostikrat javno povedal in zapisal, če bi to ponavljal, pa bom danes to 

preskočil. Besedica hvala me je spomnila na to. Skrajno butasto vprašanje, ampak včasih postavljam 

skrajno butasta vprašanja. Vi verjetno sobote in nedelje, ko ste doma in niste na kakšnem potovanju 

ali predavanju, verjetno ne preživljate tako, da bi recimo sedeli v naslanjaču in po TV Slovenija na 

drugem kanalu gledali smučarske skoke recimo. In se tudi ne ovijete v šal in pokličete prijatelje, odprete 

pločevinko piva … 

Dolar: Ne.  

Teršek. Spomnil sem se po besedici hvala.  

Dolar: Ne, pri meni ne počnem tega, mislim pa, da je recimo ta športna identifikacija, navijaštvo, 

nacionalna evforija, ki zadene nacijo ob športnih dogodkih … nikakor nimam arogantnega odnosa do 

tega. Se mi zdi, da tudi šport je, kaj naj rečem, levo-desno. Imate vse te navijaške klube, ki so na robu 

fašizma, tudi v Sloveniji, ampak hkrati ima šport tudi neko, recimo organizacijsko moč in predstavlja 
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kulturo proletariata, kulturo nižjih slojev, kulturo izkoriščanih, na nek način. Kako oni na tak način 

efektirajo svoj položaj, živijo svoje življenje, proizvajajo določene kolektivitete, določeno solidarnost … 

kolega Kreft se zdaj na veliko ukvarja s filozofijo športa, recimo, pri nas … To se mi zdi zanimivo 

vprašanje. Tudi šport je vprašanje siettlichkeit, formiranje neke skupnosti. 

Teršek: Ravno zato sem vas to hotel vprašati. Hotel sem vas vprašati s primerom. Najbrž veste, da zdaj 

živimo v nekem obdobju osmislitve naše politične skupnosti, naše državnosti, to obdobje bo zdaj počasi 

minilo, ampak po mojih izkušnjah smo še vedno znotraj tega obdobja, kjer je naš uspešen skakalec, 

kapa dol, vsa čast, Peter Prevc, pred dnevi dosegel zgodovinsko zmago, no že drugo slovensko zmago 

po Primožu Peterki, na tej novoletni turneji. Pri čemer moram takoj opozoriti na vmesno opozorilo, ki 

ga je dal športni novinar,  komentator ob tej zmagi, ko je dejstvu, da je Peter Prevc zmagal turnejo, 

namenil približno sedem sekund, pojasnilu, da pa žal ni zmagal vseh štirih tekem, ampak samo tri, pa 

je namenil petnajst sekund. Ampak, potem je neka druga novinarka, naredila o tem tv prispevek, kjer 

je izrekla, bom citiral dva stavka, do katerih jaz nisem ravnodušen in bi vas poprosil potem za mnenje, 

če naj bom prav razumljen v tem, zakaj do teh stavkov nisem ravnodušen. Prvi stavek, ki ga je izrekla v 

televizijskem prispevku, ki je bil zelo čustven, himna je igrala, slovenska zastava je plapolala, kot v 

ameriških filmih, ne samo tistih, ki jih režira Mel Gibson, je rekla: Petru Prevcu je uspelo nemogoče, 

začasno je poenotil Slovence. In potem je zaključila s stavkom, po tem, ko je seveda poudarila nekaj 

zelo pomembnega, da je v Avstriji na smučišču, kjer je bilo, ne vem, dvesto, tristo ljudi, zaigrala 

slovenska himna… je zaključila s stavkom: Peter, hvala ti. In jaz ob tem nisem bil ravnodušen in bi rad 

preveril z vami, če je problem kje v meni, ali je problem kje drugje. 

Dolar: Niste bili ravnodušni ker ste ...? 

Teršek: Mene je to globoko žalilo. Kot predstavnika naroda in kot nekoga, ki ima potni list Republike 

Slovenije, me je to globoko užalilo.  

Dolar: Samo zakaj? 

Teršek: Poskušam se skriti za floskulo o tem, da se mi zdi to absolutni kretenizem. Izreči kaj takega. 

Izreči stavek: poenotil je Slovence. In se zahvaliti športniku skakalcu zato, ker je daleč skočil. Jaz tega 

ne razumem. 

Dolar: No ... 
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Teršek: Čutim, da je problem v meni, ker če vi na to sugerirate, potem je to zame kategorični imperativ, 

tako, da bom o tem še bolje premislil, ali pa bom o tem nehal razmišljati. 

Dolar: Glejte, to, da je poenotil Slovence, ne vem, če je to kaj… da je ta stavek kaj tako izjemnega. Se 

mi zdi, da boste lahko v katerikoli državi videli športne novinarje, ki bodo navdušeni ob zmagah svojih 

športnikov v vseh mogočih disciplinah in vedno je to služilo neki nacionalni mobilizaciji. Zlahka boste 

tovrsten stavek slišali, se mi zdi, tudi kje v tujini. Ne vem, če je slovenska specialnost. To, da se ljudje 

nenadoma začnejo enotiti, vsi bi bili na zmagovalni strani in nekako bili deležni zgodbe ob uspehu 

"enega od nas". "One of our boys made it." To, kar je problematično, je, da je to neka imaginarna 

skupnost, ki se pač ustvari ob uspehu. In videti je, da smo Slovenci že tako daleč, da samo, če nekdo 

zmaga na kakšnem mega tekmovanju, je sploh mogoče govoriti o kakšni nacionalni skupni substanci in 

nečemu, okoli česar bi vendarle utegnili imeti kakšen konsenz.  

Teršek: To sem mislil. 

Dolar: V tem smislu seveda mislim, da je to zelo problematično. V odsotnosti tega, da bi imeli nek 

projekt skupne države. In nek politični razmislek o tem, kako naprej. Mislim, ta politični razmislek se je 

v Sloveniji nehal s tem, da smo stopili v Evropsko skupnost, dobili evro, vstopili v NATO, postali del 

vsega tega. Takrat se je nehalo misliti sploh. Do takrat se je mislilo, kako bomo prišli tja. Potem, ko smo 

prišli tja, jah pač, zdaj smo pa tam, ne. Kaj bomo pa zdaj? Vidim zelo resno odsotnost nekega političnega 

razmišljanja. Za Cerarja se mi zdi, da je prav ime te odsotnosti. Celo najbolje uteleša ta hip ime te 

odsotnosti.  Je postpolitik. Popolnoma nepolitično, postoplitično razmišljanje, nobenega političnega 

premisleka. Vendarle, konec koncev, ti ljudje … Kučan, Drnovšek, so imeli določen politični projekt, za 

katerim so seveda nastale neke skupine, ki bi šle na neke malo daljše proge in so kot taki vendarle lahko 

uživali neko določeno spoštovanje ob vseh raznih obiskih, ki jih človek lahko ima ob določenih potezah. 

Ampak ta politična kultura takrat je bila bistveno drugačna, kakor je sedaj. 

Teršek: Ste vi natančni in pozorni, ali malomarni do prijateljstva, do prijateljevanja. Bi lahko zase rekli, 

da živite življenje, v katerem imate veliko prijateljev ali malo dobrih prijateljev, oziroma, kakšen je vaš 

odnos do prijateljstva, do samega koncepta? 

Dolar: Prijateljstvo je neke vrste … že prej sem omenil, da imam svojega prijatelja z najdaljšim stažem, 

ki je pač slučajno Slavoj Žižek, pol stoletja že traja in še kar nekaj filozofskih prijateljev in tudi iz drugih 

branž. Ampak zdaj, prijateljstvo kot filozofski koncept, ker obstaja prijateljstvo, kot filozofski koncept… 

Napisane so debele knjige o prijateljstvu, knjiga o politiki prijateljstva… Avtor jo je napisal proti 

Schmittu in celemu temu tipu razmišljanja, da je pač tisto, kar drži politiko skupaj, antigonizem in 
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sovražnost. Dokler imamo sovražnika, toliko časa se lahko poenotimo. Distinkcija, zareza med 

prijateljem in sovražnikom je tisto, kar tvori skupnost, antagonizem, ki je neodpravljiv.  

Vendar je nekdo drugi nasproti temu postavil tezo, da bi morali razmišljati o politiki, ne sovražniku, ne 

sovražniku kot konstitutivni figuri političnega polja kot takega, ampak o figuri prijatelja. In ta tip 

razmišljanja se povezuje s tem , kar sem govoril prej o Sittlichkeitu. Prijateljstvo je ravno neka skupnost, 

ki je Sittlich, v tem pomenu, da temelji na neizrečenih ali na ne napisanih pravilih. Če bi bila pisana, pa 

bi nehalo biti prijateljstvo. Na nek način, na neizrečenih skupnih predpostavkah, ki tvorijo  določeno 

skupnost in obstoji filozofska Sittlichkeitu, se mi zdi, da ljudje po svetu, tukaj in po svetu, s katerimi 

delam na približno sorodnih problemih ali se ukvarjam s sorodnimi avtorji, na nek čuden način se 

dejansko sorodnost mišljenja ali dela zelo zelo, slej ko prej, zelo poveže v osebno prijateljstvo. So ljudje, 

katerih knjige sem bral in so mi bili zelo zelo všeč in sem si mislil, madona, s tem človekom bi si želel 

enkrat iti na pivo, pa sem petnajst let kasneje srečal tega človeka in sva šla na pivo in v trenutku postala 

najboljša prijatelja, kaj naj rečem. Mislim, sami koncepti in miselni obrati in teorije dejansko formirajo 

skupnost. Formirajo intelektualne skupnosti, za katere je tudi dobro drugo ime prijateljstvo. 

Prijateljstvo, v kolikor ne gre samo za preprosto strinjanje z določeno teorijo, ali sledenje določeni 

teoriji. Ampak ravno ta sittlich moment, moment nekega tkiva, ki se lahko splete okoli določenih 

konceptov, filozofij, teorij, avtorjev, karkoli. In da, v tem pomenu vsekakor prijateljstvo je. Celo se mi 

zdi, da je določen pogoj tega, da se lahko skupaj misli.  

Prej sem govoril o samotnosti mišljenja, da je filozofija samoten posel. Ampak na določen način,  v tej 

samotnosti, je obenem nekaj, kar je mogoče storiti samo skupaj z drugimi. Hkrati samotno, 

ampak nekaj, kar je mogoče storiti samo skupaj z drugimi. En sam filozof ni filozof. In prej sem govoril 

o tem, da sem skeptičen do pojma dialoga, diskusije. Se mi zdi, da se večina dialogov izvede na dve 

splošni kategoriji. Prvi je dialog gluhih, kjer se ljudje pogovarjajo, pa rečejo: kot je rekel moj kolega zelo 

dobro, ampak sedaj bi jaz samo povzel in bom še nekaj drugega zraven k temu dodal. In je pač serija 

monologov. Ljudje sedijo za okroglo mizo, vsak se zelo spoštljivo obnaša do drugih, ampak v bistvu gre 

za serijo monologov, vsak pač goni svoje. To je en tip. Drugi tip dialogov pa je: kdo bo koga. Vsak se 

vkoplje na svojih jarkih in bolj ko se vkoplje v svojih jarkih, manj je mišljenja, ampak gre samo še za to, 

kdo zmaga. Kdo bo uspel drugega bolj zabiti. In se mi zdi, da oboje, dialog gluhih in ta antagonistični 

dialog, kjer se vsi ljudje samo še vkopavajo, to je smrt mišljenja. Ne eno, ne drugo ne vodi nikamor. In 

če obstoji kakšen dialog, ki je produktiven –  enkrat sem uporabil to formo, da pač dialog je edino dialog 

enako mislečih. Hočem reči - enako mislečih v tem pomenu, da so ljudje, ki so na nekem določenem 

polju in imajo neko vednost in jih ne zanima niti to, da bi govorili drug mimo drugega, ker poskuša vsak 

na tem polju priti do nekih novih spoznanj, niti to, da bi druge ponižali ali z njimi obračunavali. To je 
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polje prijateljstva. Pravi dialog, se mi zdi, da lahko obstaja samo med ljudmi, ki so sorodnega mišljenja. 

Ker tam ne gre več za zastavke, za zastavke socialne promocije, recimo zmage, poraza. Imate teorije 

iger. Igre so vedno, pač tudi šport spada med razne možne igre … igre so vedno anatagonistične. So 

določena pravila in imamo dve moštvi ali dva posameznika, ki se držijo teh pravil in uspešnejši, 

sposobnejši bo zmagal. Imate pa recimo tudi igro, ki je zelo preprosta. Skupina ljudi stoji na plaži in si 

podaja žogo. Kaj je ta igra? Namen te igre je, da žoga ne pade na tla: "Keep the ball in the air". Nobenega 

drugega namena nima, nihče nima namena zmagati. Se mi zdi, da filozofski dialog mora na določen 

način, če je produktiven, potekati na ta način - "Keep the ball in the air". Pač, podam to idejo v zrak, 

kar tako, za noben poseben namen, ker je malo nora, ampak med prijatelji lahko rečem nore ideje, pa 

vem, da me zaradi tega ne bodo popadli, pa se sliši lahko grozno, popolnoma neortodoksno ali v 

nasprotju s tem, kar sem do sedaj trdil. Ni treba nobene konsistence, ampak "Keep the ball in the air", 

pač drži žogo v zraku in vsi moramo sodelovati,  če hočemo zadržati žogo v zraku. Tako, malo utopično, 

si predstavljam filozofsko prijateljstvo. Ampak to obstaja. In kar nekaj ljudi je tukaj, dobro, Slavoj, 

Alenka in po svetu, s katerimi, se mi zdi, sem v takih odnosih.  

Teršek: Ali lahko človek določene stvari o sebi in o drugih odkrije samo s pomočjo psihoanalize? 

Dolar: Glejte, psihoanaliza je eno zelo posebno izkustvo. Prisotna je šele tam enih dobrih 100 let, ne 

več kot 120. In tisto, kar je na nekakšen način unikatno pri psihoanalizi, ni to, da bi šlo za neko teorijo, 

ki bi presekala z vsemi dotedanjimi  teorijami, načini, tudi načinom terapije ali karkoli. Poskuša v neki 

laboratorijski situaciji dveh ljudi preigrati neke stvari, ki se dogajajo ves čas med ljudmi. Ampak, zdaj 

izvedene na nek zelo zelo minimalni dispozitiv. In stava psihoanalize je, da v tem minimalnem 

dispozitivu … da je to morebiti najboljši način, kako predelati svoje življenje, ali transformirati svoje 

življenje, ali priti do nekih invencij v svojem življenju. Psihoanaliza v tem pomenu je trdo delo. Če 

hočemo priti do transformacije, ne ponuja nobenega lahkega odgovora – stori to, pa boš srečen. Kar 

je vedno neka forma v ideologiji. Vzemi to tableto, pa ti bo bolje. V bistvu skuša predelati tiste stvari, 

ki nas v življenju določajo. In to so stvari, ki so zelo trdovratne. Načini uživanja. Recimo, da ima 

psihoanaliza opravka z enimi precej intimnimi načini uživanja.  

Freud nekje pravi, nagoni so "klebrig", nagoni so lepljivi. Obstoji lepljivost nagonov. Se pravi nagon, ki 

je nekje dobil zadovoljitev, se vedno hoče vrniti na isto mesto. Se pravi, se fiksira, ampak fiksira se 

lahko na karkoli. Se pravi to, kar nam nudi uživanje, je neke vrste beton, ki ga je zelo težko premakniti. 

Lepi se. Težko je razgradljivo. Razgraditi te naše dosedanje načine uživanja. In psihoanaliza je metoda, 

neka zelo preprosta v bistvu, metoda, kako je mogoče to lepljivost, konservativno lepljivost naše 

narave vendarle premakniti.  In v tem ima tako individualne posledice, kot socialne posledice. In Freud 
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se je zelo kmalu zavedal, da individualne terapije ni mogoče misliti, ni mogoče postaviti, brez določene 

socialne teorije. Bolj, ko je napredovala psihoanaliza, več je Freud pisal o družbi,  antropologiji, o religiji, 

o celem socialnem kontekstu, zgodovini. Skratka, bolj je videl, da je zato, da bi lahko postavil, izgotovil 

neko metodo, ki bo lahko individualno, intimno pomagala določenemu človeku z določeno težavo, 

potrebno vendarle postaviti pod vprašaj tudi celotno družbeno okolje. Našo historično prtljago, našo 

historično lepljivost. Tudi tradicija je nekaj, kar nas lepi, na kar smo prilepljeni, ne moremo kar tako 

ven. V tem pomenu pač psihoanaliza skuša v tej laboratorijski situaciji iznajti določena sredstva, kako 

misliti, nekaj storiti proti tej lepljivosti.  

Teršek: Drugam bom šel - z novim vprašanjem. Ali verjamete, vsaj tako razumem vaše kolege, da ni 

smiselno, ali da se enostavno ne da samega kapitalizma kot takšnega do tolikšne mere preoblikovati, 

da sicer ostane to, kar je, ampak, da se določene njegove navezne točke, ki so daleč od tega,  da bi bile 

nepomembne, ravno dovolj spremenijo zato, da v praksi učinkuje kot nek drugačen, spremenjen 

družbeni sistem? V smislu vsaj končnega poskusa vzpostavljanja in  zagotavljanja socialne pravičnosti, 

solidarnosti, dviga stopnje zaščite človekovih, predvsem socialnih pravic in podobno? Bi res 

potrebovali radikalno drugačno družbeno ureditev, pa ne vemo prav dobro, katera bi to bila, samo da 

ne bi bila kapitalizem? 

Dolar: To vprašanje, ki ga postavljate, je v zadnjih dveh letih bilo zelo močno povezano z imenom 

Pikettya in njegove knjige Kapital, toliko slavljene in prevedene v vse mogoče jezike. In Piketty postavlja 

točno to. Poglejmo, kaj je v kapitalizmu dobro delovalo, poglejmo, kaj bi bilo treba storiti, ohraniti 

kapitalistični okvir, ampak povezati te neenakosti, ker neenakost je dejansko tisto, kar generira 

konflikte in težave. In tista obdobja, ki so bila obdobja relativne enakosti, so bila obdobja najvišje 

prosperitete, dejansko. In opozorilo na to, kako se danes nerazumno povečujejo, res iracionalno 

povečujejo te neenakosti. Ampak, njegova zdravila so ta: seveda ohraniti kapitalizem, vse alternative 

so se izkazale za jalove, ampak kapitalizem, ki bi bil pravičen, v katerem bi lahko distribucijo bogastva 

in dobrin  urejali na način, ki bi bil razumnejši od tega, ki je zdaj. In kaj je njegovo zdravilo? Progresivni 

davki, glede na to, da se je v rokah enega odstotka prebivalstva znašla tako nerazumna velika količina 

bogastva, kot kdaj koli prej v zgodovini. Progresivni davki, preprečimo davčne oaze … To je nekaj zelo 

preprostih stvari. Ampak, če se uvede progresivne davke, je to treba uvesti univerzalno, mednarodno, 

globalno, ne ena država, ker se bo drugače kapital preselil v druge države. Skratka, obstajati bi moral 

neki mednarodni konsenz za kontrolo kapitalskih tokov, za progresivne davke na dobiček in 

redistribucijo bogastva. To je njegova rešitev. Ohranimo kapitalizem, ampak za božjo voljo, dajmo 

pravični kapitalizem.  
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Zelo simpatiziram s Pickettyjem, kjer je še zadaj ostanek Keynesa, pa nekega načina razmišljanja, ki je 

bilo videti, da je že sploh propadlo, recimo zadnji socialdemokrat. Ljudje, ki so danes socialdemokrati 

... takrat v sedemdesetih smo jih imeli za neke zmerneže ali na pol desne, danes nastopajo kot skrajna 

levica. Če ljudje iste stvari govorijo danes, kot so jih leta ´75, bi bili označeni za zmerno desne, tam 

nekje, danes so pa ekstremni levičarji. Celo polje političnega konsenza se je tako premaknilo.  

Narobe s to rešitvijo je, da je popolnoma utopična. Zato, ker predpostavlja, da je mogoče priti do 

političnega konsenza v sedanjih razmerah, priti do političnega konsenza, ki bi na ta način urejal 

ekonomijo. Se pravi, predpostavlja politično zmago. Če bi lahko uveljavili te zelo preproste recepte, za 

katere se na nek način vsi strinjamo, da bi bili zdravilni, pa da bi vodili k boljšemu… Zato, da bi uveljavili 

te zelo preproste recepte, bi se moral porušiti sedanji politični red. Se pravi, najprej bi morali doseči 

politično zmago nad sedanjim konsenzom, da bi sploh lahko takšne recepte začeli uveljavljati. On 

razmišlja kot ekonomist in ne razmišlja o političnih pogojih ekonomije.  

Marx je cel svoj opus postavil pod izvesek: kritika politične ekonomije. Za njega je bila ekonomija vedno 

politična ekonomija. Nikoli ne obstaja ekonomija kar tako. To, kar je danes postalo … mislim, to je 

katastrofalno … predmet splošnega konsenza - da: prisluhnimo, kaj govorijo o trgu. Kot da je ekonomija 

neka objektivna danost in moramo slediti njenim železnim zakonom. Prva naloga politike je pa, da ne 

brzda ekonomije. Da ne bo preveč regulacije, pa države, pa davkov, pa tako naprej, zato, da bo 

ekonomija lahko prosperirala. Pa kje pa!? Poglejte, vsaka od teh izjav je v temelju politična izjava. Od 

tega, kako percipiramo neko določeno stanje družbe in kakšno težo smo pripravljeni znotraj tega dati 

ekonomiji, kot na videz objektivni, samonikli sili. Kaj takega ni nikoli obstajalo in tudi jasno je, da danes 

ne obstaja.  

Kaj so naredili najbolj desni, deregulativni hayekovski, čikaški ekonomisti? Dva tisoč milijard državnega 

denarja so dali v shirano ekonomijo leta 2008. Jasno je, da je ekonomija popolnoma politična 

kategorija. Ne obstaja nekaj takega, kot je neodvisna ekonomska entiteta, ki bi zgolj sledila svojim 

lastnim domenam. In v tem pomenu ta Pikettyeva rešitev, kakor je preprosta, predpostavlja zelo veliko 

stvari, da bi lahko do tja prišli, do uveljavljanja take rešitve. Se pravi, predpostavlja neko močno 

politično gibanje, z neko močno internacionalno politično agendo, ki bi skušalo najprej zamajati sploh 

te predpostavke, kako danes ekonomijo kot tako vidimo. In druga pomanjkljivost tega je, se mi zdi, da 

Piketty vidi ves problem na strani distribucije. Se pravi re-distribuirati že proizvedeno. Nikoli ne vidi 

kapitalizma kot problem produkcije. Problem zanj je samo pravična razdelitev dobrin. In se mi zdi, da – 

dobro, tukaj sem pa še mogoče stari okoreli marksist – moram govoriti o distribuciji brez produkcije. 

Evo, pri produkciji se vse skupaj vendarle začne. 
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Teršek: Rekli ste že, najbrž večkrat, rekli približno takole: najprej, kar bi bilo treba storiti je, da bi se 

morali znebiti kompletno celotnega političnega establishmenta. Zdaj me pač zanima, ali je to izjava, ki 

temelji na izključno utopični ideji, ta pa je utemeljena z zavedanjem, da tega pač ni možno storiti in je 

končno sporočilo take izjave: pač, žal, škoda, obsojeni smo na obstoječe stanje, ki mu ne vidimo rešitve, 

ampak ne nehajmo razmišljati o tem? Morda pa uresničljiva rešitev vendarle je? Je to izjava, teza, za 

katero pa vendarle je nek otipljiv načrt, kako to storiti in s kom zamenjati te ljudi, ki jih je treba nujno 

zamenjati? 

Dolar: Jaz sem malo skeptičen do teh izjav, tipa: treba je zamenjati cel politični establishment. 

Skeptičen zaradi tega, ker obstaja splošen resentiment proti politiki. Ta resentiment proti politiki je že 

določena politika. To je desna politika. Ta naivna predstava, da politika je nekaj, s čimer si ne kaže 

umazati rok in je kot taka umazana ali kurba ali karkoli, mi pa hočemo biti pošteni, dobri ljudje, pa si 

ne bi s tem mazali rok… To je zanesljivo katastrofalno napačno razmišljanje, je zelo razširjeno, ampak 

na ta način se ne bo nikoli nič spremenilo. In se mi zdi, da je Cerar zelo dobro poskušal unovčiti ta način 

razmišljanja. Velik del njegovega uspeha na zadnjih volitvah je bil točno to. Jaz nisem politik, jaz sem 

ta moralnež, ki si ni doslej umazal rok s politiko. Politika je umazana stvar, ampak, dajmo mi moralni 

ljudje stopiti skupaj, ljudje dobrega srca in zdrave pameti. To je vedno antipolitična gesta. To je slaba 

politika, če je to edino, kar imamo za povedati.  

Zdaj, kaj storiti, ljubi bog, glejte, v času po krizi, po letu 2008, je vendarle količina gneva, ki je nastala, 

količina splošnega gneva, zelo velika. Imeli smo poskuse "occupy wall street", ki so bili videti obetavno, 

ampak tudi zaradi pomanjkanja določenega strateškega političnega razmišljanja, tudi zaradi tega 

občutka – ne si mazati rok s politiko, zdaj pa ne bomo mi stranke delali, mi smo vendar protestniki, pa 

bi imeli samo gibanje iz določenih romantičnih predstav ... Bil sem takrat v New Yorku, sem preživel tri 

dni na "occupy wall streetu" in poskušal slišati, kaj je tip diskurza in težavno je bilo to, da se mi je zdelo 

v primerjavi… - dobro, to lahko zveni strašno – … ko smo bili mi mladi je bilo čisto drugače. Ampak, v 

času študentskih gibanj, katerih del sem bil takrat v Ljubljani na začetku 70-ih let, mislim, da smo 

prebrali veliko več in imeli stvari bolje reflektirane, kot jih je imelo to gibanje occupay, ki je zelo 

temeljilo na moraliziranju - "one percent vs. 99 percent"… in pohlep -  greed... Pohlep, da je to največji, 

osnovni problem družbe. Nikar tako. Če imate to za povedati, je premalo. To je moralistični diskurz, to 

ni politični diskurz. Seveda je lahko pohlep problem. Ampak, najprej je treba videti, da pohlep ni nek 

psihološki in moralni problem določenih individuumov, ampak je aktivizem, režim, ki je zgrajen na 

strukturnem pohlepu in skoposti. O tem sem napisal celo knjigo o skoposti. Ne gre za stvar individualne 

pregrehe, ampak za neko strukturno nujno. Strukturno nujni greh, ki tvori samo družbeno vez. In to 

kapitalizem v osnovi je. Kako bomo iz pridobitništva, egoizma, pohlepa in tako naprej, naredili 
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družbeno vest? Tisto, kar bo družbo držalo skupaj? To je inovacija kapitalizma - in to mogoča. Ker 

obstaja tradicionalni, moralični diskurz proti pohlepu, skoposti in tako naprej, ki je ravno v tem, da ... 

osnovni argument je ta, da so to stvari, ki so asocialne, ki so antisocialne. Če hoče kdo samo zase grabiti. 

To je genialna pogruntavščina. To, da hoče vsak zase grabiti, to je ravno tisto, kar imamo vsi skupno in 

to nas drži skupaj, iz tega bomo naredili osnovno družbeno vez. Hočem reči, ta pohlep, ki je vpisan v 

kapitalistično razmerje, je strukturni pohlep in z moraličnim diskurzom mu ne bomo prišli nikoli do 

konca. In "occupy wall street" se mi zdi, da se zelo izgublja v nekem precej naivnem moralizmu.  

V začetku sedemdesetih let – strukturalizem se je valil naokoli, frankfurtska šola se je valila naokoli, vsi 

smo brali Marcuseja – študentski revolt je bil podprt z določenim teoretskim tipom razmišljanja o 

družbi, določeno strategijo, lahko da tudi naivno, ampak vendarle na neki bistveno višji ravni, kot 

"occupy". Z vsem spoštovanjem, res mi je bilo srce za te ljudi, da so to storili po toliko ameriških mestih, 

da so bili pripravljeni svojo bit dati na tnalo za neko idejo  v nekem trenutku. Ampak izkazalo se je, da 

je to premalo. Vendar, potem je cela vrsta gibanj, od Podemos v Španiji, Syrize v Grčiji… vendarle nekih 

gibanj, ki so poskušala izkristalizirat spremenljivo srečo, to neko politično strategijo, nek politični 

razmislek o današnji usodi Evrope, ki bi utegnil ponuditi neko politično alternativo. Tako da, ja, stvari 

so črne, mogoče pa vendarle ... 

Teršek: Mogoče pa vendarle, no, profesor Mladen Dolar, v teoriji –  politik? V teoriji? 

Dolar: Glejte, teorija je vedno imela politične konsekvence, filozofija je vedno imela politične 

konsekvence.  

Teršek: Vi kot politik? 

Dolar: Jaz kot politik? Nimam ambicije, ne sposobnosti za to. 

Teršek: V teoriji? 

Dolar: V teoriji? V teoriji pa mislim, da je vedno treba imeti pred očmi, da je teorija vredna tega imena 

- ima tudi socialne in politične konsekvence. In tako je bilo od vsega začetka. Poglejte Platona. Platon, 

poleg tega, da se je ubadal z večnostjo idej, konec koncev, njegova osnovna zamisel je država, kjer je 

predlagal neko določeno radikalno reformo takratne grške družbe. Iz večnih idej je sledil v glavno 

politično reformo. Poglejte Aristotela in njegovo politiko. Mislim, ni ga bilo filozofa, ki ne bi konec 

koncev v zadnji instanci ponudil politično teorijo. Poglejte Spinozo, ki je bil samo en brusilec leč, 

odmaknjen od družbenih tokov. Ampak njegov politični traktat, njegov teološko-politični traktat je eno 
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najbolj eksplozivnih del 17. stoletja. Racionalna kritika Biblije. Prvi človek v zgodovini, ki je napisal 

racionalno kritiko Biblije. Je rekel, dobro, poglejmo zdaj racionalno, kaj to je. Čudna zgodba, to ne zdrži 

kaj dosti, ampak ljudje imajo dober namen – ljubi svojega bližnjega – to je dobra ideja, naj se tega 

držijo. Ampak, cela ta mitologija, to… racionalno ne zdrži nič. Je pa to bilo leta 1670 nekaj. To je bilo 

nekaj ... no, saj jo je anonimno izdal. Hočem reči, to je človek, ki je imel zelo jasen politični projekt in je 

politično zelo veliko tvegal, kljub temu, da izgleda kot nek, od sveta oddaljen modrec.  

Poglejte Kanta in njegovo navdušenje nad francosko revolucijo, poglejte Hegla z vsem programom 

radikalne reforme države. Pa Marxa, pa Nietzscheja in karkoli je sledilo po tem. Iz filozofije so vedno 

sledile politične konsekvence. In se mi zdi, da vsaka ideja, vredna tega imena, ima tudi politične 

posledice. S tem, da ne smemo pristati na to obratno: » Povejte mi sedaj, kaj to politično pomeni. To 

je že v redu, ta vaša spekulacija, ampak povejte nam raje, kaj moramo sedaj narediti.« Se mi zdi, da to 

je pa nek primež izsiljevanja. Samo, če bo filozofija opravljala svoj posel, pa naj bo še tako spekulativen 

in oddaljen, če ga bo dobro opravljala, bo tudi imela politične posledice. Če bomo pa začeli s tem: 

uporabimo samo  ideje, ki imajo neko politično vrednost, drugo pa pač nas ne zanima, ker filozofi imajo 

pač svoj oddaljen svet nekih čudnih idej, tako ne bomo prišli daleč. Nekako je treba zaupati v moč 

mišljenja, v moč spekulativnega mišljenja, pa bo tudi filozofija imela socialne posledice, ne da bi jih že 

v naprej poskušali vračunati.  
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Novinarsko popisovanje tistega, kar je 

(Tanja Lesničar-Pučko in Grega Repovž) 

 

Moderator dr. Andraž Teršek 

Gosta: Tanja Lesničar-Pučko in Grega Repovž 

Knjigarna Modrijan, Ljubljana 

 

Teršek: Tanja Lesničar-Pučko in Grega Repovž po moji skromni oceni prepričljivo izpolnjujeta kriterije 

biti intelektualec v javnem prostoru. To pomeni uporabljati svoj um, ga razgaljati pred javnostjo, biti 

kritičen pred javnostjo, kritično, angažirano, odgovorno razmišljati o aktualnih družbenih vprašanjih in 

problemih pred javnostjo. Sta tudi odlična pisca, oba kolumnista, Grega urednik osrednje intelektualne, 

kritične, družbeno angažirane revije z dolgo zgodovino v našem prostoru –  Mladine in Tanja Dnevnika, 

ki je meni posebno pri srcu, ker zadnja leta daleč največ objavljam prav v tem časopisu in sem vesel, 

da mi je tam ponujen prostor za moja javna razmišljanja. Za začetek vaju moram vprašati, ker sam tudi 

o tem veliko razmišljam in sem ugotovil, da so odgovori, ki jih sam sebi dajem na to vprašanje, precej 

razpoloženjsko odvisni. Grega, poznava se precej solidno, prav odlično ne, jaz te poznam predvsem 

skozi tvoje dolgoletno časnikarsko zgodovinarsko delo, ki ga zelo spoštujem. Ali imaš ti, kot zgodovinar 

in intelektualec, ali ti tudi imaš trenutke, ko se resno vprašaš –zakaj počneš to, kar počneš? Zakaj mi to 

počnemo, kar počnemo? Ker to, kar počnemo vsi skupaj, da nastopamo v javnem prostoru, več stvari 

za sabo pripelje, pa ne samo to, da te pogosto ljudje psujejo, blatijo, označujejo z različnimi pridevniki. 

Precej trudimo za nekaj, kar ima pa v končni fazi v družbenem življenju precej majhen vpliv. Kako 

gledata na to? Ali se splača početi to, kar počnemo, če to merimo skozi vpliv, ki ga imamo oziroma 

nimamo? In ali smo pošteni do sami sebe, če svoje delo označujemo, merimo tudi z vatlom vplivnosti 

našega dela. Si delamo krivico? 

Grega: Jaz mislim, da je izvorni problem že pri postavljenem vprašanju ta, jaz tukaj ne čutim pozicije 

nekega intelektualca in težko se samooznačujem tako ... 

Teršek: Dobro jaz sem te označil za intelektualca. 

Grega:  Ja, ampak v resnici mi je to, da bi se postavljal v  nek položaj, da je moj položaj kaj drugega kot 

ena, kot sva se midva že pogovarjala večkrat, pač to je ena zelo v redu obrt v svojem bistvu, z nekimi 

prepričanji, tako kot jih ima vsak, ki opravlja svoje delo. Vsak poskuša svoje delo opravljati dobro, to je 
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temeljno in z dobrimi nameni, težko bi pa rekel, da ko vstopaš v to delo, v to službo,  da razmišljam o 

vsem tem. Seveda je tudi meni všeč ta prepoznavnost in vse to, ampak res bi težko rekel, da me 

kakorkoli to poganja. Nasprotno, jaz pač pišem o teh stvareh, ki se dogajajo, o svetu kot takem, in 

poskušam na nek svoj način, na podlagi, pri čemer je treba zelo poudariti, na podlagi tega kar zvem od 

drugih, ki pa se mi pa zdi, da jih lahko označuje z višjimi titulami, poskušam nekako v časnikarskem 

jeziku to prenašat bralcem. In to je v resnici vse. Rad delam to, ampak v trenutku, ko bi začutil, da je to 

neko poslanstvo, se mi zdi, da me je treba pač zamenjati. V tem trenutku, ko se malo prezačutiš, jaz 

mislim, da si prestopil in da to velja za marsikaterega od teh poklicev, da v tistem trenutku, si že 

prestopil tisto mejo, kjer začneš stvari pač delati zaradi sebe.  

Tanja, se ti s tem strinjaš? 

Tanja: Jaz se strinjam ... 

Teršek: Ni prav zelo narcisoidno to, kar je povedal Grega. 

Tanja: Saj ni. Jaz se strinjam z Gregorjem to sva se res  že večkrat pogovarjala, mi smo obrtniki. To je 

neko obrtno znanje, ki se seveda nalaga na neko predznanje kakršnegakoli že kdorkoli ima, jaz sem pač 

iz humanistike, drugi ki je od kod drugod pa  mu je mogoče  kako drugo znanje bližje. treba se je 

zavedati, kaj ta obrt pomeni, samo na ta način lahko zdržiš, bom rekla, mislim jaz pišem kolumne od 

leta 2001, vsak torek, to jih je, ne vem v matematiki sem popolnoma... bodo drugi povedali ... 

Teršek: Najmanj za eno knjigo. 

Tanja: Skratka to pomeni, da ti ne moreš računati ne na navdih, ne na poslanstvo, ne na nič, ti moraš 

računati na to, da ti je dejansko to obrtno znanje prišlo tako daleč v kri, da boš vsak petek imel natančno 

6000 znakov ideje, niti en znak več pa niti en znak manj. To je pač novinarstvo, zato govoriva 

verjetno  oba o obrti, ker v novinarstvu ti rečejo, da se je zgodilo točno toliko, kolikor gre na eno stran 

ali pa na eno kolumno, skratka tukaj je dejansko nek nov "know-how", ki ga pridobiš z izkušnjami in ki 

je seveda zelo pomemben, veliko bolj, kot si pa ljudje mislijo. Moja motivacija – jaz sem prišla v 

novinarstvo iz prevajanja in si nisem nikoli mislila, da bom novinarka – moja motivacija v novinarstvu, 

z ozirom na to, da sem verjetno v najbolj privilegirani možni redakciji in to je kultura, je pa absolutno 

moj najintimnejši interes do umetnosti, do kulture, od kar vem zase. In tukaj se čutim absolutno 

privilegirana, ker si lahko kogarkoli v tej državi od tu ali pa, ki pride kot tujec in ima opravka z 

umetnostjo, humanizmom, tudi sociološkimi vedami, kogarkoli lahko v resnici dobim in se lahko z njim 

pogovarjam. In to je zame absolutni privilegij. Jaz sem v svojem življenju naredila intervjuje z najbolj 

pametnimi ljudmi, ki so mogoče čez ta prostor šli ali pa tukaj živijo. In to se mi zdi super, ne vem če ima 
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kdo tak privilegij, da si  lahko tako blizu ljudi, ki res razumejo, ki vedo, ki so intelektualci, ki imajo 

dejansko res `big picture`, kot se reče, imaš to možnost, to srečo, da prideš zelo skromno, zelo tiho 

nastaviš mikrofon in se čudiš. To se mi zdi super. 

Teršek: Včasih malo pozabimo na te privilegije tudi jaz zase na primer. Se z globokim zavedanjem trdim, 

da sem močno privilegiran, v nekem oziru sem morda celo bolj privilegiran kot vidva, ker imam na 

univerzi opravka z mladimi ljudmi. In mladi ljudje so, vsaj v določeni meri pri svoji starosti tam od 

dvajset do triindvajset še pretežno nepopisani listi in je to seveda to pošastni privilegij, če v nek prostor, 

ki mu rečemo predavalnica pridejo zato, ker jih zanima, kaj jim boš povedal, ker jim tisto, kar jim poveš 

nekaj pomeni in ker te tudi poslušajo. Ker tudi pretežni del tistega, kar jim poveš odnesejo in pogosto 

to ponotranjijo ali kot svoje prepričanje ali pa kot zelo jasno nakazano pot nekega razmišljanja. In to je 

velik privilegij.  

Lesničar: Jaz mislim, da tukaj zdaj govoriva o dveh stvareh. Ti govoriš o pedagoškem privilegiju o tem 

pedagoškem podajanju svojega znanja, jaz pa govorim o učenju. Jaz sem v bistvu učenka, 

`celoživljenjska` učenka. Jaz se samo sebe ne čutim kot nekoga, ki bi lahko druge učil,  ampak dejansko 

kot nekoga, ki bi se hotel do upokojitve učiti, pa potem še po upokojitvi, če se le da, na tretjo univerzo. 

Teršek: Jaz sem zadnja leta postal tudi malo bolj, ne bom rekel moder ali pa modro prebrisan tako da 

tudi sam poskušam organizirati svoje delo predvsem na ta način, da bi se od študentov in študentk čim 

več naučil. Ker pogosto ugotovim, da pravzaprav so oni tisti, ki mene lažje učijo, kot jaz njih in to štejem 

kot velik privilegij.  

Grega ... meni še vedno ni jasno, predvsem, ker ne spremljam, statistika me ne zanima in nisem toliko 

v medijskih organizacijskologističnih vodah, koga nagovarja revija, ki ji ti urednikuješ? Mladina. Koga 

Mladina nagovarja? Ali nagovarja tisti procent in pol Slovencev, ki bi jih označili za razmišljajoče, 

kritične državljane, če nekaj takega obstaja ... 

Gregor: Ustavi se ... to pomeni ta nek občutek, ki veje tudi iz tega vprašanja, mislim, da tukaj ne gre za 

noben ... da Mladina, je v tem smislu prav to, da nagovarja v resnici pač ... ne izbira si v tem smislu 

intelektualca kot svojega sogovornika ali koga, ampak je v tem smislu res splošni tednik. Vsem tem, ki 

pa imajo svoja jasna stališča … jasna je v tem, kaj zagovarja. Veste, to je ta vzhodnoevropska fobija 

pred tem, da imajo mediji, seveda zaradi tega niso nič manj kredibilni, ampak, da imajo svoja stališča. 

Saj veste, tukaj na vzhodu smo te osnove demokracije jemali res samo prve strani pobarvanke in tako 

recimo prodajamo zgodbe o tem, kako je zasebni kapital boljši, kako mediji morajo biti uravnoteženi, 

vse te stvari, te prve strani čitank o teh, da rečemo, o ureditvi države, družbe in tukaj pri medijih je pa 
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v resnici prav tako. Mediji imajo neko svojo pozicijo, Mladina jo ima že ves čas. Ta pozicija se glede na 

družbene razmere seveda spreminja, je v neki interakciji in Mladina seveda nagovarja publiko, ki vidi 

družbo in družbena razmerja na tak način. Torej misli, da je namen države zadovoljevanje njenih 

prebivalcev, ker tukaj se seveda začne že velika distinkcija v prostoru med državljani in prebivalci, se 

pravi svojih prebivalcev in da jih nagovarja z vidika, da zagovarja njihove pravice in njihove svoboščine. 

Pravice v smislu interakcije z državo in svoboščine pa enako. In to je Mladina. Nobene večje zgodbe, 

večjega namena ni. Ne, zagovarjamo pač neka stališča, zagovarjamo pravice in kažemo, kako ljudje 

razmišljajo, skozi medio. To je ves namen. In seveda kažemo ljudi, za katere mi ocenjujemo, da so 

ljudje, ki govorijo modro oziroma, imajo dobre ideje. 

Teršek: Tanja, kadar ti počneš to v svojih tekstih, da zagovarjaš rabo človekovega razuma, uma, 

empatijo, kadar skozi svoje tekste ščitiš človekove pravice, in nekaj takega pri svojem delu počnem tudi 

jaz, ali si pri tem pogosto jezna? A si kdaj jezna, ko pišeš svoje tekste? To te sprašujem tudi zato, ker 

sem sam bil že nekajkrat deležen vprašanja, ki ga je bilo slišati kot očitek, da se mnogim ljudem 

prepogosto zdim preveč jezen. In moj odgovor je bil, da ob tem kar se dogaja in nekaj malega vem, kaj 

se dogaja, sem še kako upravičen, skorajda prisiljen v to, da sem včasih tudi zelo jezen in to jezo 

pokažem. Kako je pa to pri tebi? Ti si cinična, pogosto si cinična, ampak ne znam si te pa predstavljati, 

je kdaj za tem tudi ozaveščena jeza? 

Lesničar: Jaz mislim, da gre tu bolj za vprašanje stila. Kako se nekega problema lotimo, kako nek 

problem skušamo ...recimo, da je kolumna nekako tri delna. Na nek način se najprej formulira problem, 

potem se poskuša različne vstope v ta problem in potem na koncu je navadno nek zaključek. Jaz sem 

najslabša v zaključkih. To mi je povedal moj profesor iz faksa, ki me je lepo bral, pridno, gospod Koren. 

Zdaj je že pokojni, jaz pa še vedno ne znam dobro končati kolumne. Skratka, kako v bistvu problem 

predstaviš, kako mu predstaviš nasprotna stališča, kontrapunkte, kako vnašaš, da rečem, razpoko v 

problem, kako kažeš, da je stvar dejansko večplastna in tako naprej. To je vprašanje kompozicije, 

tekstovne kompozicije. Moja kompozicija je dramatična, kot bi rekli v literarni teoriji. Imam te 

preskoke, da peljem nekaj časa po eni potki in potem nalašč klofnem drugam in skratka, da ima 

dramatično strukturo. Moj slog, moj osebni slog je  tudi nabuhel, strasten, sočen, je žargon, mislim je 

mešanje visokega jezika in najnižjih leg. Jaz zelo rada uporabljam kletvice, rada se norčujem iz kletvic, 

predvsem iz katoliških, skratka to je vprašanje stila in jaz cinizem v resnici preziram. Tako kot vsak 

pameten človek. Cinizem pomeni, da si se odrekel življenju, jaz pa daleč od tega. Cinizem je v bistvu pri 

meni stil. Je to, da v bistvu priženem stvar tako daleč, da se zdi, da ne gre več naprej, da je od tu naprej 

brezup. Ampak to nisem jaz. To je tako, kot v literaturi enačiti avtorja s pripovedovalcem. Jaz osebno 

sem ... ne jaz preveč rada živim, da bi bila cinik. 
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Teršek: Preskočil bi rad na eno temo. Ob številnih marginalnih temah, ki so nam lansirane, s katerimi 

se nas sili v pozornost v javnem prostoru, kot je npr. tema o oklepnikih, o pozicijskih poslancih, liderjih 

opozicije itn. Bil sem močno jezen, ko sem si vzel čas in sem poskušal premisliti to, kar se je zgodilo 

najprej v zvezi z malimi imetniki obveznic Nove kreditne banke Maribor in zdaj še z malimi delničarji 

Nove ljubljanske banke. To me je tako močno zjezilo in hkrati prestrašilo, da sem se lotil ponovnega 

branja meni najljubših filozofov, med drugimi tudi Foucaulta, njegova briljantna knjiga Vednost_ 

oblast_ subjekt, iskal sem oporne točke, da bi si razložil, kaj se v sistemu dogaja, če ta sistem mislim in 

opazujem, ne toliko skozi pravo, kar je moj poklic, ampak tudi skozi razmišljujoče koncepte meni 

najljubših filozofov. In se mi je začelo zdeti, da je morda prav branje Foucaulta, pa ne samo njega, 

ampak če se osredotočim nanj v povezavi s tem, kar se dogaja v bančnem sektorju, morda prav tisto 

ključno sporočilo: kaj se za božjo voljo v našem sistemu dogaja. Menim da to, kar so si privoščile bančne 

elite v zvezi s tem izbrisom, ne pomeni toliko zanikanje tistega, kar v politični filozofiji razumemo pod 

konceptom suverenost, ampak je to pravzaprav dokaz, da živimo v političnem sistemu, v racionalni 

državi, ki dejansko več ne bazira in se ne more sklicevati na suverenost. In da to, kar mi imenujemo v 

Sloveniji oblast, da to, v pravnem smislu, ni več oblast. Da smo prišli do točke, kot bi rekel Foucault, da 

se nam ta oblast, ki ni več oblast v pravnem jeziku, kaže po Foucaultjevsko samo še kot disciplinarna 

oblast. Da pomeni to dogajanje popolno uresničitev, manifestacijo tistega, v družbeni praksi tistega, 

kar Foucault imenuje popolno podrejanje skozi mehanizme in institucije oblasti, ki pri delovanju 

v  praksi znatno presegajo pravo kot osrednje orodje za uresničevanje oblasti. In da to dogajanje 

gledamo kot na neizpodbiten dokaz, da so ti ljudje, ki so si to privoščili, učbeniški primer sociopatov. 

Sociopatov, ki se trudijo ljudi prepričati v laži s popolno manipulacijo, s popolnim zavajanjem. Spomnil 

sem se  recimo na pravnega filozofa ??? in njegovo definicijo, kdaj pravo ni več pravo. Mislim, da v 

tistem trenutku, ko bančna elita doseže, da se v enem samem večeru spremeni samo en člen v 

zakonodaji, ki toliko ljudem odvzame tisto, na kar upravičeno ciljajo kot imetniki delnic, da je to 

popolna zloraba prava. Spomnilo me je tudi na Žižka, ki v svoji knjigi omenja  t. i. problem Kantovega 

skritega člena, ko se ti pred očmi zgodi nekaj, za kar pravzaprav ne veš, da se ti dogaja. In  to lahko 

pripišemo popolni iluziji obstoječega stanja. Zanima me vajino mnenje. Zanima me, ali se vama ne zdi, 

kot predstavnikoma novinarskega poklica in kot intelektualcema, da se je to, kar se je zgodilo pri tem 

bančnem izbrisu in da je to, kar počne bančna elita v sistemu, ki ga živimo, popolna odpoved vsemu 

tistemu, kar bi smeli pripisati značilnostim oblasti, vladavine prava, pravne oblasti, da je to popoln 

propad države. 

Grega: Moj odgovor je ne. V resnici se mi načelno z izbrisom teh delnic, v določeni situaciji, ne zdi 

popolnoma nič narobe. In v resnici se mi zdi prav to, da razpravljamo v vsej tej zgodbi samo o tem 
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izbrisu delnic....v tej državi smo in v tej krizi, smo  izbrisali nešteto delnic in deležev in danes zaradi 

tega, ker nekdo obvlada ta spin, govorimo o izbrisu ljudi, ki so kupoval obveznice z višjim tveganjem pa 

kljub temu državno garancijo, pač oni so eni od teh, ki so v tej igri zgubili. Bistveno vprašanje pri tem 

ni, teh, ki so zgubili te delnice, seveda je hudo, jaz za vsakega od njih mislim, da je hudo, ampak 

temeljno vprašanje je drugje, mi smo dokapitalizirali banke, tukaj sedijo ti ljudje, ki so jih dokapitalizirali 

in ta delež teh ljudi se mi zdi neprimerno bolj pomemben, kot njihov. Mi smo danes v neki fazi, kjer so 

se ti delniški izbrisi, se nam dogajajo od leta 2009 v razni obliki. Izgubili so: zdaj pa naštejem. Izgubili so 

torej državljani, izgubili so delničarji, prevzeli smo dolgove za dokapitalizacijo bank s katerimi naj bi 

dokapitalizirali podjetja, kar je v redu, cel svet, nobenem ni toliko dokapitaliziral bank, kot recimo 

Združene države Amerike, recimo med njimi ena najbolj dokapitaliziranih je Deutsche Bank, v njo so 

dali ogromno denarja, čeprav se tega ne sme, po evropskem pravu, pa se jim je to dovolilo, z drugimi 

besedami, smo pri vprašanju izbrisa, ki je en drobec v tej zgodbi dokapitalizacije in v resnici, da so 

izgubili, seveda so nepravilno izgubili ampak, če bi bila situacija taka, kot jo opisujejo, pa bi bil to 

povsem normalen postopek. Tukaj reči, da oni nimajo pravice izgubiti svojega deleža … Kdo potem 

lahko izgubi svoj delež, saj v tem času smo izgubili deleže v ogromno podjetjih in bankah s temi 

dokapitalizacijami in na drugi strani ustvarili dolg naših kreditojemalcev. Je tako? Zakaj bi torej samo 

državljani prevzemali ta del, oni kot eni od lastnikov pa ne... V čem je logika, da mi dokapitaliziramo, 

oni pa ostanejo lastniki deležev. To res nima nobene logike. Ampak, prav to se nam dogaja, tisto, kar 

je bistveno, da je celoten proces izpeljan prav zato in z namenom, ne da banke oživimo, ampak da ta 

denar skozi banke pride spet do teh finančnih trgov, ki nas "rešujejo" že ves čas. Ker ta denar ves čas, 

kot smo videli v primeru Grčije, zakroži nazaj do prav teh finančnih trgov, ki imajo pa tudi v Sloveniji 

imena, to je recimo družba Alta, ki ves čas nastopa, ne vem, če ste opazili, to je norost in to se v medijih 

lahko pogovarjamo, da na TV Slovenija in na Pop Tv-ju, ko pride do vprašanja ali je treba privatizirati 

slovenska podjetja, gredo vprašat družbo Alta, ki za tuje, ki imajo seveda čisto legitimen interes to 

kupovati, ki zastopa tuje družbe, ki so kupci. Recimo zastopnik Alte, je komentiral, ki je vodil nakup 

letališča Brnik, torej te podružnice Frankfurtskega letališča, je bil vsak dan na Tv Slovenija in na Pop tv 

in tudi kdaj na Dnevniku kot tisti, ki so ga spraševali, ali je to v redu. Kupca smo spraševali ali je to v 

redu. To je anomaličnost, da si privoščimo v tej družbi, da vsak dela samo po minimalnem, nekaj da 

naredi in če zadaj stoji neka direktiva Evropske unije, toliko bolje. 34: 30 Naš problem se začne pri 

prenosu, recimo Haccap standardov iz evropskega pravnega reda v slovenski pravni red. Tam se začne 

naša zgodba nerazumevanja odnosov do EU. Kot veste je standard, na primer, v slovenskih lokalih glede 

stranišč, glede recimo hrane, ki jo lahko razgrnejo na pulte, popolnoma neprimerljiv z Italijo in drugimi. 

V Italiji, bi vse zaprli. Tam imajo skupni wc za moške in ženske, če si to lahko predstavljamo. To ni v 

skladu z evropskim pravnim redom. Po slovenskem razumevanju. Mi smo dokaj nova skupnost in 
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mislim, da to veliko izhaja iz slabega razumevanja jezika… ker to pač sproža v naših politikih in tudi 

birokratih negotovost, pa potem raje vse implementirajo, implementiramo te stvari do … standarda, 

kjer slovenski gostinec ne sme imeti nič na mizi, če ni pod steklom. A veste, ko pridemo v Italijo je pa 

vse razgrnjeno in lepo, Italija je zgolj primer, v Franciji je isto, v Veliki Britaniji je isto. Seveda pa na isti 

način tudi uvajamo prakse v bančni sistem. Kar pomeni, da imajo slovenske banke dvakrat toliko 

garantnih sredstev kot recimo Nemške, zato, ker smo pač maksimalno izvedli, da nam ne bo tisti nižji 

uradnik, ki komunicira z našimi uradniki, slučajno kaj očital ali rekel, da ne delamo prav. In zato, z 

drugimi besedami, ne gre za izkrivljeni um, ne gre za norost, ne gre za sociopate. Stvari so veliko bolj 

primarne in te napake, ki jih delamo kot družba in država so v resnici veliko bolj elementarne in ne gre 

za zlobo, ne gre za norost. Ampak za enostavno strah pred odgovornostjo oziroma simplificiranje 

svojega položaja.  

Teršek: Tanja ti tudi tako misliš? 

Tanja: Jaz sem, ko si omenjal Foucaulta, z ozirom na to, da sem  jaz v družini povezana s Francijo, jaz 

sem ga enkrat celo poslušala, pa ga nisem čisto nič razumela ampak, res je, da sem imela jaz 20 let. 

Tudi, ko sem ga prevajala, sem ga zelo težko razumela. Ampak ene stvari so pa vendar veliko bolj 

razumljive, recimo ta  O vednosti je bil zelo zapleten ampak Nadzor in oblast, jaz mislim, da F bi bil za 

to, kar banke delajo. On je bil ekstremni levičar, on bi absolutno razlastil vso to bando, ta en odstotek 

in čavbav. Za njega bi bila država ki bi točno to naredila, ki bi razlastila bogate. In to brezkomprosmisno 

v Franciji in po celem svetu. to kar je on govoril, ko je on govoril o oblasti, ni mislil, tako dobesedno 

konkretne politične oblasti. On je govori o tej oblasti, ki učinkuje ne samo na velike sisteme kot je 

represivni sistem psihiatričnih bolnišnic kot je represivni sistem vzgojnoizobraževalna mreža, mi 

dejansko otroka oklesa in ga vedno bolj stiska v vedno ožje kalupe zato, da bi ga izpljunila državljana, 

kakršnega ne bi rabili več nadzirati? Seveda je govoril o velikih sistemih ampak v bistvu je govoril o 

represiji, o nadzoru, ki se začenja pri vseh nas. V družini, v medpartnerskih odnosih, v ljubezni. To je ta 

nadzor, ki je pri njem zanimiv in zdaj če lahko malo anekdotično povem ... Zadnjič sem bila šest ur v 

čakalnici zdravstvenem domu in sem seveda pričakovala. Jaz moram ves čas jesti in zato sem imela 

malico in sok in knjige in časopise in vse. Zraven je prišla v čakalnico mama z otrokom, ki je bil star 

osem let. In ta punčka je seveda v enem koloarju, to ni bila čakalnica, kuloarju brez oken po pol ure 

začela se presedati, vstajati, hoditi ven in ta mama je pet ur težila temu otroku, da naj da mir. Mislim, 

če pa to ni nadzor in zatiranje najhujše vrste ... Ni zraven prinesla ene knjige, ne papirja ne kolebnice, 

ne žoge, badmintona. Kaj je to, če ni najhujši nadzor, ki se začne točno pri koreninah. Ta otrok je na 

koncu, po petih urah zblaznel in sta rjoveli mala in stara in jaz bi staro dla v ambulanto, da se usede v 

ambulanto, kjer majo mogoče take patološke primere. To je psihopatologija. To totalno nepraktično, 
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nepredvidevanje situacije, neke najbolj osnovne situacije, kako bova ti in jaz sama pet ur v kuloarju 

preživela, ne da bi se požrla, skregala ali pa začela seksat. Kako bova to speljala ... 

Teršek: prej si nisem predstavljal, samo potem, ko si pa zaključila, potem pa. 

Tanja: Hočem reči, tukaj se začne nadzor in to je to, kar je pri Faulcaultu pomembno in za nas 

pomembno, ker ta velika slika, kako bomo mi reformirali šolski sistem, da bi se to zatiranje omililo, saj 

sistem sam po sebi bo vedno zatiral. ali pa medicina. Nasilje medicine nad nami je dejansko že verjetno 

večje kot pa izobraževalni sistemi premorejo nasilja. To je seveda ena njegova plat, druga plat je pa to, 

kako se v bistvu to sistemsko nasilje odraža v nas. kaj je tej mami, kdo je njej dejansko um deformiral 

do te mere, da ni imela najosnovnejšega se reče refleksa, da pet ur otrok ne bo zdržal na hodniku, če 

smo vsi blazneli, ne samo otrok. To se meni zdi dobro Faulcoujevsko sporočilo o bančnih sistemih 

pa sistemih pa po mojem bi on kar bil za eno tako radikalno nacionalizacijo.  

Teršek: Grega, par mesecev nazaj mislim, si objavil uvodnik, kjer si deloma sklicujoč se na drugega 

avtorja, postavil po mojem mnenju zelo legitimno in smiselno vprašanje, zakaj v javnem prostoru o 

določenih temah ne začnemo postavljati bolj radikalnih vprašanj, ki nakazujejo tudi iskanje bolj 

radikalnih rešitev, odgovorov, na primer, tudi glede oblike vladavine. malo si tudi, če sem te pravilno 

razumel, ciljal tudi na to, da navsezadnje zakaj pa se ne bi zelo resno tudi mi pogovarjali morda tudi o 

ukinitvi demokracije in zamenjavi s čim drugim, ali sem te prav razumel? Imaš izdelano mnenje glede 

tega? 

Grega: No, izhodišče tega teksta je bil tekst od Štiglica.  ne gre za vprašanje, ali ukinemo demokracijo 

ampak za drugo vprašanje. Mi namreč ves čas .... v mojem pogledu na svet, je naš temeljni problem 

kapitalizem. Prvič zato, ker producira množico, ki bo vse bolj revna v današnjem svetu, se pravi, vse kar 

je Marks pisal v resnici gledamo samo v nekem novem tehnološkem koraku naprej, ampak temeljno 

vprašanje , ki se postavlja pa je, kaj pa če je v resnici sama demokracija tista, ki proizvaja kapitalizem 

tega tipa. Ves čas se jezimo - kapitalizem je ta, kaj pa če je ... in v resnici je ....kaj pa če je demokracija 

tista, ki je v sebi tako narejena, da bo vedno pripeljala do tega izkrivljenega sistema. Da ko bomo šli 

glasovat, ko bomo šli vsi glasovat, bomo pač izglasoval prav te ljudi. to je tisti primer, ki so na ABC-ju 

delali pogovor, hodili so po Harlemu in so spraševali tiste revne prebivalce Harlema, če so za dviga 

davkov. Pa so vsi bili proti, ker eden je računal, da bo že naslednje leto igral v NBA košarko, drugi je 

računal, da bo uspel s svojimi rep komadi in ker je računal v naprej je bil seveda proti dvigu davkov za 

bogate. In tako tudi volimo, kdo je volil Busha v Ameriki: revna Amerika. Torej ali ima demokracija sama 

v sebi to, ali ne moremo računati na demokracijo, da nas bo iz tega odrešila. Seveda pa odgovora ni. 
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Tisti standardni, obrabljeni odgovor je tukaj imamo najboljši sistem, kar jih je in tudi kapitalizem je v 

svojem bistvu, če smo iskreni, v tem trenutku za enkrat se je izkazal za najboljšega. Socializmi, ki smo 

jih dali skozi res niso bili v redu. Tudi slovenski socializem ni bil v redu. Danes ga hvaliti za nazaj je kot 

hvaliti stare filme. Pa še spomnimo se vsega tega. Ostali so v resnici neki naši intimni spomini, ki so 

pretežno dobri. Torej, vprašanje, ki se postavlja je ali bi se bilo v resnici treba osredotočiti na to, kako 

urejati demokracijo. Pa to je že vprašanje volilnih sistemov. ampak takrat se moramo zavedati, da ko 

spreminjamo volilni sistem, to je recimo rešitev, ki se nam vsakič znova pojavi. Rečemo, ja volilni sistem 

je problem, ker z volilnim sistemom dobimo te bebce gor. To je naš odgovor. Ampak v trenutku, ko 

prevzamemo odgovornost, da bomo uredili volilni sistem v resnici že reguliramo volilno telo. 

Odvzemamo nekaterim volilno pravico, zmanjšujemo jim moč, saj največji absurd volilnega sistema so 

ZDA z minimalno udeležbo in z elektorji. Ampak temeljno vprašanje, kaj če rešitve brez tega ni, brez da 

bi se vprašali o demokraciji. Odgovora seveda nimamo.  

Teršek: Meni je blizu ideja, ki jo na več mestih Žižek zelo resno ponudil v razpravo, to je recimo 

avtortitarni komunitarizem. Pa tudi še ena druga ideja, ki je en korak naprej od tistega, kar sem pred 

časom ponudil v razpravo, to pa me je spodbudil en od mojih študentov in sva se o tem tudi veliko 

pogovarjala z mojim prijateljem, pisateljem Lenartom Zajcem, v času vstajništva. To da bi en kozmetični 

popravek te hirajoće demokracije nam morda uspel že s tem, da bi zakonodaja omogočila, da bi volivec, 

ki gre na volitve, volil samo tako, da bi obkrožil, da ne želeti voliti za nikogar in na ta način bi dobili 

rezultat, kjer bi bilo glasov " ne želim voliti nikogar lahko več kot vseh ostalih glasov skupaj za tiste, ki 

tam nastopajo. Ampak zelo resno razmišljam o tem, da bo veljalo v naslednjem časovnem obdobju vsaj 

treh do petih volilnih ciklusov res uvesti spremembo, sistem,  v katerem bi na volitvah predstavnike 

politične izbirali z žrebom. Mislim, da bi s tem izbrali mnogo bolje, kot se izbere sedaj. kaj mislita o 

tem? Mislim zelo resno, že leta. 

Grega: jaz ne pristajam na to, da s tem se prerivamo ves čas na ta voz, ki nam take ljudi, ki jih nočemo, 

pripelje, na oblast. mislim, da je naša naloga, da rečemo: Ne, mi politiko spoštujemo in tudi politike 

upamo, se trudimo spoštovati. Namreč, danes sem na radi poslušal direktorje pediatrične klinike 

Kenda, ki je prav o tem govoril. Kdo od nas pa bi se vključil v politiko, če je odnos, če smo jih pripravljeni 

v naprej ves čas dajati v nič. In zato mi ta tvoj predlog ... jaz pravim, ne, dajmo resno vzeti, dajmo biti 

kot državljani odgovorni in ves čas imejmo spoštovanje do tega poklica, ker je pomembno kdo je in 

samo s tem načinom, bomo prišli do kvalitetnih ljudi. Ker nihče več ne bo hotel, če ga boš dal na 

žrebanje, povej mi, kdo pameten se bo pa potem dal na ta seznam, ki ga boš žrebal. Noben pameten 

ampak vsi norci. In v tem je problem, da ne moremo imeti takega odnosa do politike, enostavno nam 

to ne koristi. Ne moremo si privoščiti tega luksuza, da bi bili beli jezni človek. Zato ker nam ta jeza in 
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to, da se iz tega norčujemo  in da smo v tem smislu rušilni do političnega sistema ne koristi. Ne, to nam 

najbolj škoduje s tem sebi tlakujemo prav to, kar si ne želimo.  

Teršek: Se vama res zdi, da se mi pa državljani kritično bolj žaljivo in neupravičeno žaljivo naslavljajoče 

vedemo do političnih veljakov, kot pa oni na drugi strani brutalno in grozljivo ponižujejo slovenski 

narod in slovensko ljudstvo. 

Grega: Jaz samo pravim, da z nadaljevanjem takega odnosa. Mi imamo tudi politike, ki so v redu. Jaz 

jih ne bi vrgel vse v isti koš. Pravim pa, da s tem, če imamo tak pristop do politike in politikov ne 

naredimo sebi nič dobrega. Jaz se seveda s tabo strinjam, da je marsikateri velik del slovenske politike 

in politikov vreden kritike, ne strinjam se pa, da bomo s tem kam prišli, če jih bomo dajali na tak način 

v nič. S tem res ne bomo nikoli povzročil, da boi ljudje, ki pa si jih želimo na oblasti, da bi res lahko 

prišli. Ker nikoli ne bodo nastopali, tako, da bi v tem talk šovu, kjer se bo na koncu žrebalo, pač nastopali 

ti ljudje, ki bi jih radi videli kasneje v politiki. 

Tanja: Jaz bi se mogoče vrnila na to dilemo med demokracijo in to nevralgično zvezo med demokracijo 

in kapitalizmom. Seveda Grega ima prav. To ali je demokracija v resnici morda res na nek način kriva 

za kapitalizem ali ne, je vprašanje o katerem s e splača misliti. Jaz bi tukaj opozorila na nekaj, kar bodo 

starejši državljani poznali, o tem je govoril marksizem - o izkrivljeni zavesti. Da ljudje ne delujemo 

biološko v političnih sistemih ampak, da smo dejansko oblikovani preko izobraževalnega sistema, da 

se nam skratka zavest formira in ena izmed formacij te zavesti je točno ta, da v prejšnjem režimu na 

primer, da je pač socializem prava pot v demokracijo, na zahodu pa so jih formirali, da je kapitalizem 

pravi brat tej sestri demokraciji. meni se zdi, da bi bilo tukaj dobro dejansko se povrniti in se vprašati 

ali je demokratični postopek v svoji osnovi nekaj, kar zahteva hierarhijo ali ne. Meni se zdi, da je tukaj 

najbolj koristna lahko antropologija. Antropološko gledano seveda ni res, da se demokratične izbire 

zmeraj formirajo v hierarhičnih razmerjih. Imamo celo vrsto plemen, kultur, kjer je dejansko hierarhija, 

je bila nižja. Na primer grška demokracija je bila v resnici hecna, je bila neposredna demokracija, ni bila 

ta demokracija posredniška, ki nam zdaj pere glavo in zaradi česar bi ti uvedel žreb. Grška demokracija 

... na trgu so vsi ljudje dvigovali roke. dobro Atenskih državljanov je bilo malo, sužnji niso bili noter, 

ženske niso bile noter, psi niso bili noter, bilo jih je malo ampak bila je neposredna demokracija. Treba 

je razmisliti, ali je res kapitalizem edina oblika, ki se na demokracijo lahko prilepi in ali ne obstaja 

drugačna družbena ureditev, kjer bi se demokracija bolje lahko izvajala. To je utopični projekt, ki sem 

ga sedaj zastavila ampak jaz sem zelo dobra v utopičnih projektih in se mi zdi, da je treba razmišljati 

točno v tej smeri, kako družbo reformirati na način, da bo demokratično odločanje postalo bolj 

neposredno in v tem smislu, da bo rezalo te ekstreme. saj ni treba biti utopičen, saj skandinavske 

demokracije, kjer imajo ta velik element lokalnega, ki se pri nas res pogosto izrodi, ker samo odločajo 
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samo da ne bi imeli ceste, pa ne bi imeli kanala , pa ne bi meli tega in onega. Ampak v resnici, ta 

demokracija, ki je spodaj, ni inherentno vezana na kapitalizem. O tem se čisto premalo govori. Takoj 

ko začneš govoriti o tem, da bi demokracijo izločil iz kapitalizma, bi ti vsak rekel, da si utopist, da si 

ultra levičar in da te je treba itak ustreliti. 

Grega: ... in da obnavljaš Jugoslavijo. 

Tanja:  ... in da obnavljaš Jugoslavijo in da si ne vem kaj, nostalgik. 

Grega: Ker sva ravno medijska človeka, posebno odgovornost imajo tudi mediji. In kot lahko govorimo, 

kako slabo smo prijeli razumevanje lastnine, podjetij in vsega tega, smo tudi mediji  v resnici slabo 

uspeli zverižiti v tem 25-letnem obdobju, pri čemer ne izhajamo iz točke nič ampak tudi iz nekega 

stanja, takrat nismo nedolžni. Tukaj nastopata še dve stvari. Eno je to, kar je Tanja poudarila, torej ta 

nezavedna ideologija, ki se nam dogaja ves čas, bojte se tistega, čim nismo ideološki, pri čemer zadnje 

tri vlade ne ideološko, vse poskušajo uvesti v šole temeljni pouk, predmet sodobnega neoliberalnega 

kapitalizma, torej, podjetništvo. Ali to sploh vidimo, ampak to je res samoupravljanje s temelji 

marksizma, kar je bil v prejšnjem času. Popolnoma ideološki predmet, ker to je ideologija. Podjetništvo, 

podjetnost, kjer se v resnici, kjer se inventivnost totalno banalizira, ni vsak inventiven in ni vsak 

podjeten in ne bo mogel vsak voditi ampak mi to uvajamo v nekem trenutku naj bi se to začelo s petim 

razredom osnovne šole, tečaji pa potekajo po vseh šolah. recimo zelo uspešen je časnik Finance ima 

tečaje in utegnejo ti dopolnilni predmeti v slovenskih šolah, pri čemer je krik, kako se to uvaja, ker je 

čas, da postavimo stvari neideološke. ampak, nič bolj ideološkega ni bilo tudi ideja, da bi imeli v resnici 

izobraževanje o verstvih bolj močno v šolah ni toliko ideološko, kot predmet podjetništva v šolah ... 

Tanja: Po drugi strani pa državljanska vzgoja, ki bi pa otroke opremila, kako se upreti sistemu ... 

Grega:  ...in kako ga razumeti 

Tanja: ... in kako ga razumeti, tega pa ne uvedejo. Tukaj se pa dejansko bojujejo med sabo že sto let, 

pa ga še vedno niso upeljali. 

Teršek: Beseda manipulacija me zelo zanima. Pa poskusimo malo o tem govoriti, zato, ker sta medijska 

človeka. Manipulacija v svoji čisti obliki in v bolj prikriti obliki za tiste, ki ne znajo opazovati in so na pol 

slepi in na pol gluhi in ne prepoznajo recimo ideologije, če uporabimo Žižkovo definicijo, ko mu je nekaj 

potrebno ali pa ne razberejo teh diskurzov oblasti, pa se vrnemo nazaj na fokus, manipulacijo pri teh 

vsakodnevnih temah, ki se lansirajo v javni prostor. Bom dal nekaj tez. Vrnil se bom na izhodiščno tezo, 
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kot sem na začetku rekel, menim, da je večina tistega o čemer se pogovarjamo v javnem prostoru, da 

so to marginalna družbena vprašanja, da se ne pogovarjamo o pravih in resničnih problemih in me 

skrbi, da jih sploh ne zaznamo. Če tu naredim premor, pa bom potem nadaljeval. Se vidva strinjata, se 

vi strinjate, da se iz dneva v dan pogovarjamo ne ravno o neobstoječih problemih, so obstoječi 

problemi ampak so to marginalni problemi in še o teh marginalnih problemih se pogovarjamo na vsak 

dan na isti način, isti sogovorniki, z istimi argumenti.  

Tanja: Ja, deloma se gotovo strinjam 

Teršek: In tudi uvod v manipulacijo 

Tanja: Mislim, da se vsak strinja, da se ene politične teme nenehno pogrevajo in da se dejansko ta 

ljubezenski krog med novinarji in politiki ... 

Grega: ... in javnostjo. 

Tanja: ...in javnostjo, da je absolutno škodljiv, ker zaseda en del javnega prostora, kjer bi se morale 

druge stvari urejati. 

Teršek: Ne samo iste teme, isti vidiki celo. 

Tanja: ... ja ja, seveda. No to je tudi to, da se vedno iste ljudi vpraša o isti stvari. To je na televiziji očitno. 

Točno, natančno vsi vemo, koga bodo vprašali o bančnem sistemu, koga bodo vprašali ...imamo pač 

pet imen, ki vam jih jaz zdaj lahko naštejem, kdo bo zakaj 

Teršek: ... in kaj bo rekel. 

Tanja:  ...in  kaj bo rekel in naprej vemo in temu se reče debata. Dva daš v studi. Bobovnik ima dva 

človeka in vemo kaj bosta povedala, povesta, bravo, on je zadovoljen, ker je vedel, da bosta povedala, 

kar sta povedala in gremo domov in smo obdelali to temo. To je dejansko problem slovenski medijske 

krajine.  

Teršek: Ali to mediji delajo zavestno? 

Tanja: Ne. Mediji to delajo iz nevednosti. Medijo delajo to iz komoditete, jaz kot rečeno lahko 

kritiziram, jaz nisem urednik. Ampak recimo tudi v časopisnih uredništvih je tako. Koga bi vprašali, 

zgodilo se je to pa to. Na primer, nasilje v družini. Aha, dajmo vprašat Mojco. Mojca ni dosegljiva, bomo 



 

112 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

pa vprašali Francko. Ah ne Francko ...no, pa dajmo Francko. Ah, Francke tudi ni, bo pa Franček povedal. 

Na žalost je to tako. 

Grega: Samo Franček ni tako atraktiven. 

Tanja: Ne Franček ni, najboljša je Mojca, ker je to že tokrat povedala, da točno vemo, da bo dobro 

povedala. In treba je nekoga ki malo zabeli in koga ki .... To je enostavno slabo opravljanje novinarske 

obrti, ker novinarska obrt je taka, ki zahteva, da imaš seveda vedno nove ljudi, ki bodo nekaj o isti stvari 

povedali. To na žalost  tako gre po inerciji, zaradi tega, ker nas je premalo, zdaj bi jaz lahko tukaj malo 

pojamrala, pa malo kolege branila ampak to ne bom delala. Sigurno je to slabo. Potem na drugi strani 

so teme, ki so prave teme, pa so površno narejene. 

Teršek: Kaj po prave teme? 

Tanja: Ja, prava tema je gotovo ta, da en otrok ni bil operiran zaradi tega, ker ni bilo denarja. To je 

prava tema. Ampak, če zdaj ti narediš samo eno sentimentalno zgodbo v kateri bomo vsi pri televizorju 

jokali, in boš spodaj našel pa še številko žiro računa kamor bomo vsi nakazal, da bo otrok na koncu 

vendarle operiran ali pa bo dobil invalidski voziček, potem je dejansko televizija naredila točno to, česar 

ne sme. Preložila je breme gnile države, ki ni poskrbela za invalidski voziček na sočutnega državljana, 

ki je dejansko nakazal deset tolarjev in smo mu na koncu kupili voziček in potem pride Dnevnikova 

reportažna ekipa in poslika srečnega otroka, ki se zdaj z vozičkom lahko vozi doma po hiši. Mislim, to 

je obsceno novinarstvo. To, kar v bistvu zamenjaš topos. Mediji bi morali biti tu zato, da bi od ministra 

za zdravje do zadnjega cepca, ki odloča o tem ali bi otrok smel dobiti voziček iz seveda javnega denarja 

ali ne, kdo ni naredil svoje naloge, kdo v celi verigi ni naredil naloge, ne to, da so ljudje dobrosrčni pa 

da bodo ljudje poskrbeli. Saj ljudje tako in tako skrbimo drug za drugega, saj če ne bi bila kriza še veliko 

hujša. Jaz nimam občutka, da so Slovenci ene velike riti, ki eden drugemu ne bi pomagali. V mojem 

nadstropju imam tri sosede, ki si kar naprej nosimo sem in tja ene stvari. Ni res, da smo neki egotrip. 

Ampak ta medsosedska pomoč tako in tako obstaja, ampak za sistemske rešitve ne moreš računati na 

humanitarne akcije. Botrstvo, recimo, je super projekt in pomaga otrokom, ampak Botrstvo daje alibi 

državi, da ne naredi, kar bi morala.  

Vprašanje iz publike: Gregor je moje ime, jaz bi navezal vprašanje, ali se vam ne zdi, da je to 

preusmerjanje pozornosti. Prej ste rekli, da ne namenoma sicer povabijo določene ljudi, ki točno vemo, 

kaj bodo povedali, hkrati nas pa hranijo z drobtinice ljudem z nekimi marginalnimi vprašanji oz. 

temami. Meni osebno se to zdi direktno zavajanje oziroma preusmerjanje pozornosti drugam od resnih 

problemov. 
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Tanja: Jaz se bojim, da precenjujete novinarje. 

Grega: Problem je hujši. 

Tanja: Ja, je hujši. Ne. Ne vedo, ne vemo, da sem malo samokritična. Ne, ne gre za to, da bi to počeli z 

neko strategijo ali pa z neko manipulativno idejo, dajmo pozornost prestaviti. Ne, oni celo, ravno ta del 

novinarstva ko igra na ta sočutja, na tragične zgodbe, na malega človeka kot se temu reče, pri čemer 

gredo meni kar dlake pokonci, oni mislijo, da delajo dobro in to je najhuje. 

Grega: In oni imajo poslanstvo. 

Iz publike, Gregor: Jaz pa mislim ravno to, da tega ne počnejo novinarji. Novinarji so samo lutke v rokah 

"pupet masterjev", ki to počnejo. 

Grega: Ne, hujše je. 

Tanja: Ne, slabše je. 

Teršek: No, to mene zanima, to razmerje, če je to res ... 

Grega: Ne, v resnici tukaj ni, nekoga, tako kot v politiki, ni nekoga, ki usmerja in ki ve, kaj dela. zelo si 

moramo predstavljati, kako noro inteligenten bi moral biti ta človek, da si predstavlja vse te nize, ki nas 

pripeljejo v te globeli kjer gre vse v maloro. Ne, hujše je. Človeška neumnost je tista, oziroma nevednost 

je tista, ki to opravi. In isto je tudi tukaj. Zakaj hočejo atraktivnega, hočejo nekoga, ki se bo kregal, ki 

bo prinesel kri. Vi morate vedeti, recimo članki v slovenskih medijih so absolutno ... recimo mi, Mladina, 

ki veliko sodeluje z revijo Spiegel in iz nje prevajamo ... naši člankov Mladini so grozljivo krajši od 

Spigelovih. Ampak so najdaljši v slovenskem prostoru. Očitek, ko mi naredimo anketo in je zato ne 

delamo, je, da imamo predolge članke. Ampak, ko pa gledamo druge prostore, so pa članki absolutno 

daljši. Recimo jaz sem zadnjič gledal, razumel ne veliko, ker so bili podnapisi malo zmedeni, tisti, ki jih 

sam zgenerira Youtube, eno oddajo na švedsko televiziji, kjer je bil njihov finančni minister etc. in je 

bila zelo resna razprava. Tri ure je to trajalo! Ali ste vi že videli oddajo na slovenski televiziji, ki bi trajala 

tri ure in popolnoma neatraktivno je bilo. Tudi scena je bila grozljiva za naše pojme. 

Tanja: In voditeljica ni imela mini krila in visokih pet. 

Grega: Ne, bila je starejša gospa, gotovo stara 60 let, in se je spomnila tudi leta 1974. Tukaj smo ujeti 

v neke popolnoma hecne vzorce. Imamo neverjeten generacijski spopad. Kako so stari ljdje po firmah 



 

114 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

moteči iz javne uprave so pometali vse starejše ljudi, mi od leta 90 mečemo ljudi. Leta 90 smo naredili 

čistko. Potem vsaka vlada od leta 2004 natčno naredi eno spodobno čistko. V resnici pa imamo 

dvomilionski bazen, mislim, to ni noben bazen. In izločamo ves čas ljudi z znanjem, z zgodovinskim 

spominom in izkušnjami. Lahko celo, da so manj pametni kot novi ampak so se že pač petkrat v življenju 

v določeni situaciji nasrali. In dobivamo nove ljudi, ki nimajo nobenih ekip od prej. Pojdite v tuje firme, 

recimo jaz sem jih par videl, recimo zakaj je tisti "senior editor" tam. Zato, da ko mladi urednik 

pametuje, mu on pove: "res je, ampak to sem naredil leta 1969 in se je tako končalo". In drugo, kar 

imamo problem, smo stvari res zelo poenostavljeno prevzeli. Pač prevzeli smo nek sistem in hočemo 

zelo hitro biti del njega in ne gre. In naš velik problem je, da ne vložimo več denarja, podvojimo 

naročnino na javno televizijo, pa imamo resno javno televizijo. Imamo v resnici, če se spustimo ven iz 

osebnega vidika teh meni najhujših: Slavko Bobovnik vas bo presenetil, hujši od Rosvite, ker prav ves 

čas generira moja čustva in ves čas sprašuje: kdaj boste odstopili ... kar je fajtersko, on pa res zna 

povedati. Ampak bistveno je to, da je ta televizija res majčkena, da recimo za primerjavo. Jaz poznam 

primerjavo za tiskani medij, da ima Spiegel 600 zaposlenih ljudi.  Pa zdaj ne primerjam Spiegla z 

Mladino, ne drznem si to. Ampak mi jih imamo 26. In da je pri njih pol zaposlenih v dokumentarcih. In 

to je naš problem, ki generira po celi državi. 

Tanja: v Dnevniku se je ekipa zmanjšala od kar sem jaz, ki sem res že stara kanta, kot so mi že tudi 

povedali da prestara in naj neham imeti mnenja ... res, se ne hecam. Jaz sem stara petinpetdeset in to 

je absolutno nekdo, ki ga je treba odstraniti. Nam se je zmanjšala populacija novinarjev iz 130, mislim, 

da nas je zdaj 83, pri istem obsegu seveda. In sevda tudi honorarje za zunanje sodelavce, recimo včsaih 

ni bilo govora, da bi zaposleni novinarji pisali kritike, recenzije knjižne in tako naprej, zdaj tudi to 

delamo sami, skratka, ta osip je katastrofalen. In res je, ti mladi, na katerih svet stoji, ta uredniška ekipa, 

ki je okrog štirideset, za njih smo mi absolutno odveč, ravno zaradi zgodovinskega spomina. Oni stavijo 

na mladega, navdušenega, ki bo prvič slišal za Jožico, ki o tem tako dobro pove, zato bo z velikim 

veseljem njo vprašal že devetindevetdesetmiljontič, kaj ima ona za povedati o majhnem Janezku. In 

tukaj je stvar še kar tragična. 

Teršek: Kdo je potem pri nas sploh, kdo ima največjo moč narediti formalca pri nas. Se da locirat izvor 

moči nad informacijami? Ali gre enostavno za vladavino kretenizma? 

Tanja: Ne. Na eni strani je spin seveda, na eni strani oblastne pozicije same lansirajo informacije in jih 

seveda svojim novinarjem dozirajo na način: ti boš pa edini to izvedel –  in revčki seveda verjamejo, da 

so edini izvedeli, on pa itak na deset koncev pošlje isto informacijo. To se pravi spin dela močno, to je 

jasno, potem je ta neka kmečka, slovenska oblika spina, da v bistvu reče: "nikomur ne povej", in veš, 
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da bo ta takoj letel in bo povedal dvajsetim, potem je nekaj teh informacij, ki jih dejansko kdo uspe 

sintetično pridobiti, da zna zračunat med A in B relacijo in potem posumiti na C. Potem je pa neka javna 

baza podatkov. Ena od stvari, ki pa se je v novinarstvu dejansko spremenila je pa to, da je dejansko 

danes veliko več podatkov javno dostopnih od takrat, ko sem jaz začela, ali pa ko si ti (Repovž) začel, 

ampak je ravno zaradi tega, ker je javno dostopno in tako obsežno, zelo težko. Potrebna sta čas in 

znanje, da razbereš. Ni dovolj, če je javno dostopno. Ti rabiš, kot se reče, "know-how", da boš to 

razumel, kar je javno dostopno. Da boš znal povezati, da boš imel, kot se reče, ključ za branje. 

Teršek: Saj to je lahko tudi velik trik. Več kot imaš na voljo in manj kot je to pregledno... 

Tanja:  … ja, lahko je, ampak mi smo se borili za javno dostopnost, pa še kako. 

Teršek: Kar je res pomembno. Lažje skriješ tisto, kar je bolj pomembno. Všeč mi je ta vajina odkrita 

ocena, da gre pri nas pretežno ne za načrtno in usmerjeno in vodeno spletkarjenje, ampak enostavno 

za babljavost in kretenizem. 

Tanja: Naju bo kdo jutri citiral … 

Teršek:  … malo sem vama pripisal. 

Tanja: Neznanje. To je res problem. Neznanje je katastrofa. 

Teršek: V povezavi z manipulacijo se meni zdijo posebej zanimive in tudi usodne tiste zgodbe, kjer prav 

ne moreš verjeti, da se toliko ljudi toliko časa ne vpraša, kaj pa če je naš pogled na neko zadevo, na 

nekaj, kar se javnosti prestavlja kot problem, povsem napačen. In to v veliki meri generirajo mediji? Pri 

nas imajo, tak imam občutek, ljudje posebej radi, in se tudi dobro počutijo, ob zgodbah tako 

imenovanih velikih kriminalcev. In pri nas, kjer pravosodje deluje preslabo, kjer vladavine prava, tiste 

prave vladavine prava, nimamo. In posebej zanimiv je ta pristop novinarskega poročanja do zgodb, ki 

vključujejo javno prepoznane Slovence, pa naj bodo to politični veljaki, naj bodo ekonomsko 

najpremožnejši ljudje, poročanja se vrstijo, kot eksotične južnoameriške nadaljevanke, kjer je res 

nadaljevanje. Kjer sicer ljudje med sabo malo seksajo, pa se malo zamenjajo, ampak več ali manj 

seksajo vsi, samo drug z drugim. In tukaj je podobno. Recimo, da imamo nekega veljaka, ki je hkrati 

premožen, je "biznismen" in je hkrati na pol funkcionar.  Živimo v državi, kjer je postalo nekaj povsem 

običajnega, da bo tak človek, pa redki se s tem hvalijo, imel lepo zbirko velikega števila kazenskih 

ovadb. In potem ga novinarji vabijo v studio. In na primer, da ima nek politični veljak, ki je hkrati 

"biznismen" že lepo bero, recimo že petnajstih kazenskih ovadb. Zoper njega je bilo sproženih že 
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petnajst kazenskih postopkov. Javnost je seveda prepričana in poustvarja in še utrjuje to stigmo, da gre 

seveda za težkega kriminalca. Ker že če vstopiš na sodišče, ker so te tja poklicali, si verjetno kriminalec, 

ker drugače te tja ne bi klicali. Če imaš petnajst kazenskih ovadb, si največja težka baraba. In ljudi, in 

moj občutek je, da tudi medijev, prav nič ne zanima resnica, razen, zakaj ob teh petnajstih kazenskih 

ovadbah nisi bil niti enkrat obsojen. In ljudje, javnost, se po navadi odzove in rečejo: "Mater, ta človek 

ima res največjo srečo.". Drugi rečejo da je sodstvo skorumpirano. Podkupil je sodnike, da ga niso 

obsodili. Tretji rečejo -  ti tretji so tisti, ki povzdigujejo odvetnike v nadljudi - odvetnik je bil spet tako 

sposoben, da je našel procesne luknje in mu je nekako uspelo, da njegov klient ni bil obsojen. Približno 

na tak način. In mediji seveda poročajo. Pri nas se seveda tudi zgodi, da v torek poročajo, da je sodišče 

v postopku zoper nekoga razveljavilo sodbo, v sredo poročajo, da ima že novo kazensko ovadbo. In ko 

to vržejo ima v četrtek že novo kazensko ovadbo in se bliža številki dvajset. In nihče se ne vpraša, kaj 

pa če je kaj drugega narobe. In me zanima, če se kdo vpraša, kaj pa če je kaj drugega narobe, ker to je 

res abnormalno brutalno nenormalno. Ampak to, če ima nekdo petnajst kazenskih ovadb in še nikdar 

ni bil obsojen to nujno ne pomeni, da je taka kriminalna baraba, da bi mogel iti že petnajstkrat sedet. 

To lahko pomeni nekaj drugega. Nekaj zelo drugega in me zanima, če se v naši družbi sprašujemo tudi 

o tem drugem. Ker po tem, kar se dogaja v javnosti, nimam občutka, da se kdorkoli drug sprašuje, o 

tem drugem. Ali se morda vidva sprašujeta o tem drugem, da je razlog nekaj drugega in da bi zaradi 

tega razloga morala biti tudi posledica nekaj drugega, ne to, da gre on sedet. 

Tanja: Ja, če se sedaj obrnemo spet na obrt, to da mediji poročamo o tem ni nikakršna slovenska 

specifika.  

Teršek: Način. 

Tanja: Ja, vsi evropski časopisi, vse evropske televizije poročajo o takšnih ali drugačnih aferah kot se 

reče. Ali je to afera bivšega direktorja MDS, mednarodnega denarnega sklada, ki je pač tam tisto revico 

ubil v New Yorku ... 

Grega: ni vedel ... 

Tanja: Ni vedel kaj je naredil ali je to francoski minister ki je v Švici imel nekaj manjšega na stran, pa je 

potem prišlo na dan ... skratka to ni nekaj, kar bi se pri nas dogajalo bolj intenzivno, kot drugje ... 

Teršek: Jaz govorim o načinu, zoper točno določene posameznike ... 
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Tanja: Ni vedel kaj je naredil ali je to francoski minister ki je v Švici imel nekaj manjšega na stran, pa je 

potem prišlo na dan ... skratka to ni nekaj, kar bi se pri nas dogajalo bolj intenzivno, kot drugje ... 

Grega: Daj omeni to ime ... ker generalno je to tudi težko. 

Teršek: Kar nekaj jih je. Ne bi, ma nekak danes se ne počutim, da bi konkretna imena uporabil, ker 

potem me bo potegnilo in bom začel govoriti o KPK-ju in o ministrih bom začel govoriti in odstopih, 

bom postavil trditve namesto Bobovnika, da naj odstopijo. To me zanima, točno isti način, zoper točno 

določene posameznike. 

Tanja: No, če nadaljujem to, da se o tem poroča ni naš unikum, to je absolutno novinarska dolžnost in 

to je povsem okej. Tisto, kar nam manjka, in zdaj sem spet tam, kjer smo bili prej, da nas je premalo, 

da smo slabi, da nimamo dovolj časa, ker nas je malo in nas čas bolj preganja, je to, kar pa imajo dobri 

časopisi, nemški, francoski, Guardian, vsi. To, da imajo "follow-up-e", če ste sedaj videli, kako so počeli 

s tema dvema poslancema, ki so jih dobili v Britaniji, ki sta se pač prodajal za nemalo število funtov. 

Oni bodo to stvar spremljali do sodišča, dejansko bodo imeli vsak dan vse na internetu, če ne v tiskani 

izdaji, follow-up, kaj se je zgodilo in sodišče jih bo spoznalo za krive ali pa oprostilo. In če jih bodo 

spoznali za krive, se bo to napisalo enako pompozno, kot bi se pri nas, in tudi če jih bodo oprostili enako 

pompozno. Tisto kar se meni zdi v tem, kar si ti zdaj predstavil je to, dejansko, ako to pravosodje 

funkcionira, da ima nekdo petnajst kazenskih ovadb. Kako hudiča se na ene in iste stvari, potem pa jih 

zavržejo, pa sem in tja. To pa je dejansko problem, ki pa je pravi. To, da pa se mediji ukvarjajo z 

zlorabami, ni nič posebnega in poleg tega tudi ni res, da so naši politiki bolj skorumpirani, kot so zunaj. 

Ni res. Statistično gledano ni res. Res pa je, da smo mi mala državica, bližje so nam, skorajda jih vsak 

dan vidimo, ko gredo čez Glavni trg in zaradi tega smo in dejansko so Slovenci zelo angažirani v javno 

debato, veliko bolj, kot v velikih državah. V Franciji se ne zmeni živ krst za dnevnik. Kdo gleda tam ob 

osmih dnevnik. Nihče. Ljudje so postali popolnoma pasivni in v javne zadeve sploh več ne verjamejo in 

zato seveda tudi stvari tako razpadajo. V Sloveniji je ta angažiranost veliko močnejša. Če bi se mi trije, 

pa bi bili kalibri neke velike države, nekje pogovarjali, ne bi bilo toliko ljudi.  

Grega: Tisto, kar je bistvo, je prepričanje, ki je zelo obrabljeno, da smo nekaj posebnega. Ampak, to, 

kar Tanja pravi je res. Ne vem, če se spomnite, kao se je včasih, v stari Jugoslaviji, ko je uspela neka 

operacija zagrebškim kirurgom, smo imeli v TV Dnevniku in smo slišali, kaj je uspelo zagrebškim 

kirurgom in naslednji teden, kaj je uspelo sarajevskim, očesni kliniki in so te klinike tekmovale tudi med 

sabo, pa malo smo vedeli. Danes nič ne zvemo, kaj so v Gradcu naredili, kaj so v Zagrebu naredil in vse 

kar vemo o slovenskem zdravstvu, razen ko gre za res velike bolezni ali pa zares velika odkritja, so pač 
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stvari o katerih poročajo vsi mediji. Z drugimi besedami, nimamo vpogleda v dogajanje v drugih 

državah, kljub temu, da še nikoli nismo bili tako odprta država, kljub temu, da še nikoli nismo imeli tak 

širok spekter dostopa do informacij, smo hkrati popolnoma nič ne vidimo okoli sebe. V resnici skozi 

naše medije in v resnici mora to priti skozi naše medije. To prepričanje, da bodo ljudje brali tuje medije 

je brezveze. To je popolnoma brezveze. Mi sevada ne vemo, kaj se dogaja. Mi živimo v soseščini Italije, 

kjer so imeli seveda za premiera, in to dolga leta, človeka, ki je imel več ovadb in več ministrov z 

ovadbami, kot smo jih mi kadarkoli imeli in za neprimerno hujše zneske, podobne primer. Tukaj čez 

lahko pogledamo v Avstrijo in imamo primer Heider in imamo največjo korupcijsko afero v Evropi - 

Hipobanko, ki bo obremenila Avstrijski proračun za sedem odstotkov BDP. Gremo naprej v Nemčijo, 

kjer imamo podjetje, najbolj znano nemško podjetje, največje nemško podjetje Siemens, ki je v zadnjih 

petih letih bilo v preko dvajset korupcijskih škandalih. Potem je zamenjalo upravo, veliko ljudi v zapor, 

politika reče to pa ne več in se ponovi. Tajkuni, ki jih poznajo v Veliki Britaniji, vsi so odkupovali v 

obdobju 2000/2010 velika podjetja, vse menedžerske ekipe po celi Evropi. In  v ogromno primerih se 

je zalomilo. Če boste poslušali recimo vodjo Podemusa  - Iglesiasa, vam bo pripovedoval, kot da bi risal. 

Tudi oni imajo svoje … Ampak mi živimo v nekem svojem kokoni prepričanja, da je to slovensko, da 

smo mi tisti, pri čemer imamo zraven še Hrvaško - Sanaderja, nič posebnega nismo. Žal nismo nič 

posebnega. In tudi bolj delikventni nismo in tudi nimamo nič bolj grozljive politike in tudi naši umori 

niso bolj grozljivi ..Tanja: Razen Trobca 

Grega: Razen Trobca, ampak kaj bova potem o Fritzu rekla? Ker Avstrijci, oni so pa malo ubrisani po 

tem Fritzu lahko to rečemo. Oni so vsi malo čudni. Na tak način mi sebe slikamo. In Francozi vsi kupujejo 

prostitutke, če izhajamo iz tega primera. Z drugimi besedami, to naše prepričanje, da so te anomalije 

naše, ne. So sistemske in govorimo o sisitemu, reče se mu kapitalizem. V tem tisočletju in producira te 

anomalije. Bančne elite se nič ne razlikujejo , ti neumni nakupi avtomobilov s katerimi se potem žene 

od političnih strank razkazujejo in ga v bistvu zaserjejo in gredo potem gledat davkarija od kod mu 

denar so čist iste v Nemčiji, da vam dam primer, ker na Skandinavijo se vedno obračamo. A veste da 

na Finskem, tej državi vzornici obstaja podjetje, ki je bilo v zadnjem letu obsojeno zaradi štirih 

korupcijskih škandalov. Imenuje se Patria. Na tej urejeni Finski. Nič ni tako posebno in to je prvo, kar 

moramo spoznati. 

Teršek: Kar pa še ne pomeni, da moramo ... 

Gregor: Ne pravim pa, da je dobro, nisem tega rekel. 
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Teršek: ...ja, bolj dobrosrčni. To še dodatno potrjuje tezo, da se moramo osredotočeno ukvarjati s 

sistemom, pa v ozadju sistema malo pustiti posameznike? Tanja, želim, da boš še dolgo božala naš um 

s svojimi iskrivimi in pronicljivimi teksti, ampak, ker tudi sebe kdaj to vprašam, bom vprašal tudi tebe 

Grega, imaš predstavo in ali misliš, da potrebuješ predstavo, kaj bi počela naslednji mesec, če bi te  

Tanja: O, ja imam, imam predstave, zasebne lahko razkrijem. Jaz imam vrt, skratka naprej bi sadila. 

Najljubše moje opravilo je prevajanje. Veliko raje prevajam, kot pišem. zame je prevajanje neko tako 

meditativno druženje z avtorjem zelo intimni, in ker sem vedno v življenju prevajala tisto, kar sem si 

sama izbrala ali pa mi je bilo všeč, kar so mi drugi ponudili, sem se v bistvu vedno imela izredno dobro. 

Z mrtvimi in živimi avtorji. Z živimi sem pravzaprav z vsemi potem tudi postala prijateljica, mrtvi so me 

imeli pa tudi kar radi in me niso preganjali, potem nisem narobe prevedla. Vrt bi imela pa prevajala bi, 

s prevajanjem se grozno slabo živi, ker so honorarje grozljivo zmanjšali, tako da bi morala še kaj, ampak 

novinarji ne znamo nič. Grega ti se gotovo strinjaš o tem še nisva govorila ... Tanja: Mi nimamo 

nobenega znanja, mi smo popolnoma neuporabni. Meni res grozi, da me bodo brcnili iz Dnevnika zaradi 

svojega dolgega jezika in jaz ne znam nič. Če ne bi znala prevajati sem popolnoma nesposoben človek. 

Res, to ni nič to ti nekaj napišeš, jaz berem cele dneve in cele noči in zvečer sedim v teatru in zjutraj 

sem na razstavah ampak to je neuporabno znanje. Jaz sem adijo. Ker sem neka generacija in še zraven 

profil in poklic, ki niti ne paberkuje, ki nima nikakršnega uporabnega znanja. Jaz sem nezaposljiva.  

Teršek: ali pa si ravnokar dokazala, da si odlična igralka ... 

Tanja: Jaz sem res bila igralka, šest mesecev, ampak slaba. Hotela sem biti režiserka ampak so me 

potem dali na igro. Ne, res. Jaz res mislim, da smo nezaposljivi. 

Teršek: Hvala za iskrenost. Grega, tebe si pa skoraj ne predstavljam, ti si že skoraj zraščen z 

urednikovanjem Mladine. Jaz, ko pomislim nate, vidim tvojo podobo, zraven pa naslovnico Mladine. 

Ali imaš kakšne  načrte ali pa želje, inspiracije ali pa da ti gre mogoče že tako na živce ta obrt, ki jo zdaj 

opravljaš, da že aktivno razmišljaš, da bi počel kaj drugega, ali ti to enostavno pride v kri, te zasvoji in 

ni tu alternative. 

Grega: No, da te to zasvoji je res in to bi morali imeti en poseben tečaj tam na FDV-ju, da pazite se tega 

adrenalina, ker zaradi tega adrenalina, ki vam bo všeč, vas bodo lahko slabo plačevali. V resnci, zdaj če 

me postaviš v to vlogo jaz sem veliko bolj stavren kot Tanja, tko da če mi rečeš, če me bodo jutri 

odpustili, postanem samo neizmerno živčen tko da sploh ne morem razmišljati, kaj to pomen, ker 

razmišljam o kreditu, otrocih ... Imam pa dolgoletno željo, da bi bil svetovalec, tu na Mladini, žal, smo 
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premajhni, ampak da bi bil nek senior svetovalec v podjetju, tam na Delu, kjer sem bil prej v službi je 

bilo par teh ljudi. To bi se mi zdela zelo v redu služba. 

Teršek: Nekdo z zlobnim jezikom, kar jaz absolutno nisem, bi te morda o tem, po tem, kar si zdaj 

povedal, želel malo pikniti, pa bi rekel: kaj pa če bi kdo iz tega sklepal, da če postaneš tako zelo živčen, 

če o tem razmišljaš, morda to pomeni, da toliko bolj paziš, da se to ne bi zgodilo in če človek na tvojem 

mestu toliko bolj pazi, da mora včasih požreti tudi kaj proti svojim načelom. 

Grega: Ne, včasih kasneje rečem, zakaj nisem malo pomislil, ampak takrat mi pa ne uspe. 

Teršek: Ampak, da bi šel pa proti prav načelom, da bi se moral majčkeno prodat, zato, da bi  ostal. 

Grega: Veš kaj, s tem je v resnici tako. Ko enkrat to narediš, si pač prodan. Tukaj ni majhnih prodaj.  

Tanja: Ampak pri urednikovanju je kompromisov neprimerno več, kot pa pri nas. Tisto kar napišeš, si 

samo ti spodaj in tukaj tudi ni nobenih vplivov od zunaj in nič. Mislim, vsaj ne v komentatorstvu. 

Grega: No, ampak moram povedati, jaz sem urednik Mladine. Zdaj si pa predstavlja, da jaz poskusim 

nekako na tak način Marcelu Štefančiču razložiti, da mora pisati tako kot jaz mislim, zato ker imam 

neke interese. Mislim, da bi me brcnili ven iz Mladine, tako da res sem v napačnem mediju, da bi si 

lahko to privoščil. 

Teršek: Jaz sem zaključil 

Grega in Tanja: Midva tudi. 
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Iz oči v oči  

(dr. Andraž Teršek, Boštjan Videmšek) 

 

Pogovor: dr. Andraž Teršek in dr. Boštjan Videmšek 

Trubarjeva hiša literature, Ljubljana 

 

Teršek: Boštjan, zanima me, zadnjič sem se pogovarjal z enim mladim študentom filozofije, ki zelo 

spremlja tvoje delo. Bere tvoje knjige in me je vprašal, če sva se midva kdaj pogovarjala o tem, kar ti 

počneš. Novinarstvo mednarodnih razsežnosti s hiper dodano vrednostjo in to je novinarstvo kriznih 

žarišč, novinarska profesionalna pozornost, tistim delom sveta, kjer se dogajajo najhujše stvari na tem 

planetu in kjer je tudi ljudem najslabše. In me je spraševal, če sva se midva kdaj pogovarjala, zakaj 

ravno to počneš. Zakaj recimo kot novinar, se ne odločaš razkrivati bede in tegob mnogih ljudi, ki živijo 

tukaj, v naši okolici, v tej majhni Sloveniji in jim gre zelo slabo in imajo bedna življenja, se jim dogajajo 

krivice, živijo tudi na način, ki človeku ni dostojen. In me je vprašal, če sva se kdaj pogovarjal o tem, 

zakaj hodiš tja dol poročat o tisti bedi, zakaj to ne počneš tukaj doma. Ker se je njemu zdelo in tudi 

meni se zdi, da v teh časih, recimo za razliko časov 20, 30 let nazaj, še v času skupne države in tako 

naprej, da je malo tovrstnega novinarstva. Da je tudi malo slovenskih novinarjev, ki bi se dan za dnem 

ukvarjalo prav z razkrivanjem na eni strani bede slovenskega človeka, ljudi, ki živijo v tej državi in na 

drugi strani z ustvarjanjem mostu z javnostjo, ki spremlja medije in, kako bi rekel, malimi in velikimi 

ljudmi. Tisti mali ljudje, ki pa res na plečih nosijo ta čas in to, kar se dogaja v tem času. In ali hodiš tja, 

ker te to tako zelo privlači, čutiš tako odgovornost, neko moralno zavezo, ali hodiš zato, da recimo vsak 

tvoj obisk teh področij, morda nadomesti potrebo, da bi se enkrat na teden v neki majhni sobici 

pogovarjal z neko osebo, moškim ali žensko, ki ima recimo diplomo iz klinične psihologije ali pa 

psihiatrije. Ali je to avto terapija? 

Boštjan: Po alinejah bom odgovoril:  

- Etnocentrizem je greh proti človeštvu.  

- Bolečina in tragedija ima svojo hierarhijo in ni relativna. 

- Svoj žurnalizem sem začel tukaj in z istimi sredstvi, kot sem delal pred 15 ali 17 leti socialne zgodbe 

Slovenije, in potem to prenesel še, mogoče že malo prej, ker sem istočasno delal zgodbe z balkanskimi 

vojnami, sem isti pristop, ta človeški – naj ne zveni preveč ošabno – recimo temu humanistični, 

prenesel v srednjo Azijo, Bližnji vzhod, v Afriko in še kamorkoli drugam. Torej, ne delam v osnovi  razlik 

med tragedijo štiri metre stran ali pa 4000 kilometrov stran, ampak se mi zdi, da je moja odgovornost 

tam, kjer ljudje nimajo dostopa do glasu. In tam kjer jaz ta prostor hkrati tudi razumem. In zato se v 
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zadnjih letih veliko bolj kot z vojnami, ukvarjam s tem prostorom, ki mi je fizično veliko bližji, ki ga v 

celoti razumem in mi je praktično že domač in to je med drugim tudi Grčija, kamor, če uporabim ta prej 

grešni etnocentrizem, hodim ves čas gledat našo prihodnost in se zato tako intenzivno vpletam vanjo, 

ker se mi zdi, da če govorim in opozarjam na to, kar se dogaja v Grčiji, govorim o tem, kar se bo pri nas 

morda ali pa skoraj gotovo dogajalo če z dve, tri, pet let. Ne govorim zdaj o morebitni zmagi Syrize, ker 

za Syrizo v Sloveniji nimamo kritične mase in dovolj intelektualnega potenciala. Govorim  o tem, kar se 

zgodi na ravni socialne, človeške in tudi celostne politične tragedije, ki prihaja v ospredje z izbruhom 

neonacizma recimo, nekaznovanega kot negativne politične forme. Na drugi strani izhajam, moja 

generacija, najina generacija je generacija fantov, ki bi bila v času balkanskih vojn mogoče že 

mobilizirana. In sva imela, ker sva rasla v državi, ki se je spretno, srečno in optimistično, na račun nekih 

drugih narodov izognila veliki tragediji. Malo sva imela srečo, da nisva končala v begunskih taboriščih 

ali tam na fronti. Medtem pa so najini vrstniki, nekoliko starejši fantje od naju, serijsko umirali ali 

končali v modernih koncentracijskih taboriščih. In to me je oblikovalo in me je poslalo na, recimo, neka 

krizna žarišča. To je tudi bil moj prvi stik, bosanska vojna, bosanski begunci iz vojne. In od takrat naprej 

tudi ne delam meje, ne na Kolpi, ne na Tigrisu. To se mi zdi vse skupaj del mojega sveta in se agresivno, 

ves čas borim proti temu, s temi pripombami tovrstnimi, na katere imam kar močno alergijo, pa jo 

poskušam zdraviti. Intenzivno se ves čas recimo veliki Tomo Križnar sooča: "Daj pojdi naokrog in 

pomagaj revežem, kaj delaš tam dol v Sudanu.« To popolnoma razvrednoti nekoga drugega. To je 

rasizem. To je brutalna oblika rasizma. To je en manko osnovne človeške empatije, to je razdeljevanje 

na nas in njih. Tako ko pride do nas in ko pride do njih. To se zdaj dogaja  v tem: "A mi bomo zdaj za 

Grke plačevali ali kaj?" Mi in oni. Takoj ko pride do tega je konec komunizma, je konec družbe, je konec 

skupnosti. Je konec človeka.  

Teršek: Boštjan, zakaj tečeš? 

Boštjan: Ježešmarija. Ker je fajn.  

Teršek: Zakaj izdaš knjigo o teku? 

Boštjan: Dobro vprašanje. Boril  sem se ves čas proti temu, da bi delal ´selfie´. In potem smo naredili z 

Ultrabluesom gigantski ´selfie´. Ker se je pisala sproti, ker smo se imeli fajn in smo v bistvu veliko bolj 

kot z drugimi, komunicirali drug z drugim, med seboj, naredili neko stvar in si  vmes pisali elektronska 

pisma, ki so se izkazala, da imajo, vsaj po našem mnenju,  neko literarno vrednost. Med nami smo imeli 

založnika, mladinskega pisatelja, pisca, ki nas je združil v eno točko in iz tega se je rodila knjiga.  
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Teršek: Ali je Ultrablues tržni produkt, ali postaja znamka? Ali postaja Ultrablues emblem rekreativnega 

teka v Sloveniji? 

Boštjan: To ni vprašanje zame, to je vprašanje za bralce.  

Teršek: Ali ti tako razumeš odziv, ki ste ga bili deležni? 

Boštjan: Da se to tudi tako razumeti, ampak če greš gledat realno prodajne številke, te to demantira. 

Teršek: Ultrablues je na drugem mestu lestvice najbolj prodajanih knjig. 

Boštjan: Bil je nekaj časa. Ne, saj relativno, v današnjih časih se knjiga zelo dobro prodaja.  

Teršek: Zato, te to sprašujem, ker nenazadnje, namenoma dajem to provokacijo. Spomnim se recimo, 

da tudi na nedavnem Ljubljanskem maratonu, je vaša knjiga na neki točki, mislim, da se je kot dodatna 

nagrada podeljevala tistim trem, ki so v svoji kategoriji zmagali. A ni bilo tako? 

Boštjan: Ne, za enaindvajset kilometrov. 

Teršek: Sprašujem te, ali je spontano, slučajno prišlo do tega, da zdaj mnogi Slovenci 

Ultrablues  neposredno povezujejo z značko rekreativnega teka v Sloveniji, ali je bilo to načrtno? 

Boštjan: Čakaj, to je zdaj kura - jajce vprašanje. Najprej morava sploh razčleniti ali dejansko to 

rekreativci povezujejo.   

Teršek: Jaz to tako dojemam. 

Boštjan: Mogoče narobe dojemaš. 

Teršek: In to se mi zdi posrečeno. 

Boštjan: Meni se pa ne zdi posrečeno. Ker to ni knjiga o teku. Ampak je komunikacija treh ljudi z nekimi 

skupnimi točkami.... 

Teršek: Ja, bravo, o čem je ta knjiga? 

Boštjan: To je knjiga o treh tipih, ki pač počnejo podobne stvari v življenju in ki nimajo neke blazne 

skupne zgodovine in se v enem trenutku nekega samospraševanja odločijo, da bodo nekaj skupaj 
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naredili. Brez kakršnihkoli načrtov in ker jih družita dve stvari v življenju najbolj, to je pa, da tečejo in 

pišejo, od tega trenutka  ko se to odločijo, to delajo zelo spontano. Ker pa smo vsi v svojem delu 

strokovnjaki je meni popolnoma jasno, da to ima nek tržni potencial. Take tekaške knjige še ni bilo, da 

jo pišejo trije, v treh  različnih tako rekoč,  jezikih. V treh popolnoma različnih tonih in trije popolnoma 

različni ljudje, ki med sabo še komunicirajo, ki v resnici delajo neke druge stvari v življenju, ki so v resnici 

stokrat bolj pomembne od teka samega in preteči sto kilometrov v resnici ni nobena umetnost, če si 

zdrav. Lotili smo se spoznavnega procesa. Kot rečeno, šli smo na osem mesecev – namesto, da bi šli, k 

tvojemu prej omenjenemu psihologu – smo šli pač za osem mesecev teč in se pogovarjat in vmes z 

ničemer načenjat lastno življenje, razen z nizko stopnjo železa. To je bilo to. In že ko smo mi prišli iz 

Amerike, s teka, smo imeli knjigo narejeno, ostalo so bili tehnični detajli. Bili so tudi dvomi če se to 

sploh splača, ali bo to koga zanimalo, ker vsi skupaj smo na prste ene roke prešteli manj kot deset 

ultramaratoncev  v tistem trenutku.  V resnici jih je bistveno več, se je potem izkazalo zaradi knjige. 

Ampak ta knjiga niti približno ni, po moje, kot soavtorju, refleks na rekreativni tek. V resnici  si želim, 

da ne bi bila, ker to ni. Njen namen to gotovo ni bil. Njen namen je bil samo reflektirano strniti naše 

vtise in komunikacijo -  rast, padec, vse mogoče odnose znotraj te relacije.  

Teršek: Boštjan, povej mi, zakaj si še vedno v službi na Delu, če te tam tako zelo ne marajo. Mislim, 

domnevam, da te ne ... ali  te obožujejo, te ljubijo, podpirajo tvoje delo ti dajejo dodatke, prosti čas, 

svobodo, ti čestitajo? 

Boštjan: Ni ne ljubezni, ni ne sovraštva. Vsa ta leta ...  

Teršek: ... te predlagajo za nagrade, imaš dodatne dneve dopusta, te vprašajo, kaj potrebuješ, da bi 

napisal/ izdal kakšno knjigo, se posvetujejo s tabo?  

Boštjan: Še vedno delam to, kar najraje delam in pri tem nimam nekih težav. Seveda me nekaj stvari 

moti, ampak bolj so vezane na ego in to poskušam z meditativnimi vložki in daljšimi teki miriti in to 

deluje še kolikor toliko uspešno. Ampak, rekel bi da s staranjem in osebnostnim zorenjem iščem 

zadovoljstva – tako intelektualna, kot kakšna druga – zunaj, na videz, le na videz, osnovne dejavnosti. 

Nikoli pri nobeni medijski hiši v Sloveniji nisem imel boljših pogojev dela, s trenutnimi pogoji dela pa 

seveda ne morem biti v celoti zadovoljen.  

Teršek: Boštjan, mislim zelo resno. Ali nam lahko poveš, opravljaš odgovorno delo. To delo opravljaš 

hudičevo dobro, si izjemen novinar, izjemen pisec, izjemno izobražen človek, pošten, načelen, srčen, 

empatičen, in ne nazadnje, precej tudi tvegaš v svojem poklicu. Imam prav, v svojem poklicu tudi 

tvegaš? 
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Boštjan: Sem tvegal. 

Teršek: Mislim, to kar ti delaš to niso počitnice. Ti ne prideš tam v hotelsko sobo, ki jo varujejo vojaki 

in z varnega zavetja na nekem hotelskem oknu opazuješ, kaj se dogaja in pišeš. Ti tudi tvegaš, tudi za 

ceno lastnega življenja.  

Boštjan: Sem tvegal, tega je bistveno manj zdaj, kot je bilo. Za tveganje moraš biti precej neumen. 

Pogum ni odsotnost strahu. Pogum je odsotnost refleksije. Že z vsako stranjo, ki jo preberem, z vsako 

stvarjo, ki jo doživim, z vsakim stikom, ki ga imam, imam poguma manj. Zato, ker imam znanja in 

razumevanja več. In  se tukaj in zdaj bojim bolj, kot kadarkoli v življenju. Ampak zato, ker vem, česa se 

bojim. To ni paranoja. To so jasni, opredeljeni, linearni, strahovi.  

Teršek: Zaradi sebe ali zaradi tega, ker te doma nekdo čaka, da se boš vrnil? Bi še tvegal, če bi bil sam? 

Boštjan: Bojim se za tiste, ki se bojijo zame. Na prvem mestu absolutno. Kakorkoli pavšalno in 

egocentrično to zveni. Če bi bil sam in brez odgovornosti, bi bil bistveno bolj neumen. Torej bistveno 

več bi tvegal. Nedvomno.  

Teršek: Boštjan, ali ima človek pravico do trpljenja? 

Boštjan: Ne razumem vprašanja. 

Teršek: Bom drugače vprašal: ali se lahko trpljenje človeka izmeri in medsebojno primerja? V tem 

smislu, da bi na koncu postavili na tehtnico in bi izmerili trpljenje posameznika, skupine, družbe ali 

države, in bi svoj odnos, do teh ljudi prilagodili glede na našo oceno 'izmerjenosti' večjega trpljenja. Se 

da trpljenje izmeriti? 

Boštjan: Zelo preprost odgovor na to vprašanje obstaja. Upam, da bo uspešen. Na frontni črti, v blatu, 

v popolnem niču, v najhujši bedi ni prostora za depresijo in tesnobe in psihosomatske bolezni. To je 

privilegij srednjega razreda. Prvega sveta. 

Teršek: Smo Slovenci privilegirani ... 

Boštjan: Absolutno, v vrhu privilegiranosti smo. Še vedno. V deset odstotkih kvalitete življenja. Zato, 

ker je Slovenija, po mojem, prostor, kjer je razlika med neto in bruto časom, torej, koliko kvalitetnega 

časa ob delu imamo na voljo v svojem življenju, v samem svetovnem vrhu.  
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Teršek: Ali se tega zavedamo? Absolutno ne. Ali Grki trpijo? 

Boštjan: Da.  

Teršek: Ali bodo trpeli še bolj? 

Boštjan: Zato je prišel syrizem, ker izhaja iz realne, fizične, emocionalne, črevesne potrebe, ne iz 

politične.  

Teršek: Ali bodo po Syrizi trpeli še bolj? 

Boštjan: Ne.  

Teršek: Ali Syriza lahko uresniči to, kar je obljubljala pred volitvami. 

Boštjan: Delno. 

Teršek: Ali se je Cipras, že bistveno odmaknil od svojih predvolilnih napovedi v treh dneh po volitvah? 

Boštjan: Predvolilne napovedi niso politika Syrize.  

Teršek: Ampak? 

Boštjan: Pot do uresničitve ... 

Teršek:  ... tistega njihovega realnega programa. 

Boštjan: Tako je. 

Teršek: Kaj pa je njihov realni program? 

Boštjan: Konec varčevanja in vrnitev dostojanstva. Dostojanstvo se je že vrnilo. 

Teršek: To so zelo abstraktni pojmi. 

Boštjan: Nikakor ne. Zelo fizični, zelo realni.  

Teršek: Ali je nekdo, ki je nastopil na volitvah z obljubo, da tistega, kar zahteva Bruselj, ne bo izpolnil 

in da ne misli vračati dolgov, ki jih ima za oderuške in potem od tega odstopi in prilagodi retoriko v 
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nekaj dneh in reče, pogovarjamo se samo še o načinu, kako bomo varčevali te dolgove, ali to že sodi v 

kategorijo predvolilne laži, zavajanje volivcev. 

Boštjan: Če bi natančno spremljal predvolilno kampanjo Syrize, bi ugotovil, da tako 

neposrednih  takšnih obljub sploh ni bilo. Govorilo se je o novih pogajanjih, o ne sprejemanju 

obstoječih dolgov, nikakor pa ne o popolnem odpisu dolgov. To je bila Syriza leta 2012.  

Teršek: Ali je to bilo jasno tudi Grkom, ko so šli na volitve? 

Boštjan: Seveda. Seveda ne vsem, večjemu delu pa. Predvsem tistim, s katerimi sem se jaz pogovarjal. 

Syrizo se ni volilo zaradi predvolilnega programa. Glas za Syrizo je bil glas proti strahu in glas za 

dostojanstvo. 

Teršek: Če bi pisal knjigo o Grčiji ... 

Boštjan: Pišem knjigo o Grčiji. 

Teršek: ... pišeš knjigo o Grčiji. Te lahko vseeno vprašam, o čem pišeš? S kakšnim namenom pišeš to 

knjigo, da boš Slovencem razjasnil ... 

Boštjan: Ambicija je, da ne samo Slovencem. 

Teršek: Aha, v angleščini? 

Boštjan: Oboje.  

Teršek: Za mednarodni trg? 

Boštjan: Računam na to, ja.  

Teršek: Ali je moja predstava pravilna, da se mi zdi, da ima velika večina Slovencev, veliko večino Grkov 

za abnormalno lene ljudi. 

Boštjan: Absolutno pravilna. 

Teršek: Od kod to izhaja? 

Boštjan: Iz enoumja, lenobe in diktature negativne selekcije v medijih. 
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Teršek: Ena gospa mi je napisala na Facebook, da sicer zelo rada bere tvoje knjige, da pa ne razume, 

kako te ne moti, ko se pelješ čez Grčijo in vidiš ogromne plantaže oljk, ki so neobrane in njihov lastnik 

sedi v krčmi in pije bevando. Kakšna percepcija je to? 

Boštjan: Takih neobranih plantaž oljk je ogromno tudi na Zahodnem bregu, ker jih Palestinci ne morejo 

obirati.  

Teršek: Ali se v Sloveniji lahko zgodi Syriza? 

Boštjan: Ne, ne more.  

Teršek: Zato, ker nimamo politične volje ali zato, ker Slovenci kot volilno telo niso sposobni volilno 

ustvariti Syrize? 

Boštjan: Syriza je na prvem mestu otrok krize, otrok varčevalne politike in otrok nove Evrope. Tako kot 

so na drugi strani, grobo rečeno, novi neonacisti posledica te Evrope. Hkrati je ta Syriza nastala izmed 

dvanajst, lahko naračunamo tudi petnajst gibanj in  majhnih strank. Po letu 2009 je začela rasti in v letu 

2012 doživela svoj vrhunec. Takrat se je pojavil tudi varčevalni memorandum in je bilo jasno, da gre 

vse skupaj v maloro. Ta ista Syriza je gledala od blizu, živela od blizu, trohnenje  lastne države na vseh 

ravneh. Gledala je, kako tretjina osnovnošolskih otrok v šolo hodi lačnih. Da upokojenci zapuščajo 

stanovanja v katerih ne morejo več živeti in živijo na ulicah. Da si velik del ljudi, skoraj pol milijona 

Grkov ne more privoščiti osnovnega zdravstvenega zavarovanja in lahko umirajo tudi od zelo 

preprostih bolezni, da so polne jušne kuhinje, da se v državi nekaznovano obračunava s priseljenci kot 

zadnjimi smetmi, da se jih trpa v moderna koncentracijska taborišča in tako naprej. To je z nami 

popolnoma neprimerljivo. Torej je izhajala iz popolne tragedije ne iz pol namišljene. Ampak, ko se je v 

letih 2010, 2011, 2012 in do sredine 2013, ko so se ulični protesti umirili, ker je ulični potencial zamrl, 

se je travma obrnila in agresija navznoter in se je povečalo število psihičnih obolenj in predvsem 

samomorov. Ti protesti so bili absolutno drugačni. Tam so ljudje bili ves čas podvrženi brutalnemu 

policijskemu nasilju. Pri nas praktično  nismo tega videli in so protesti trajali v resnici nekaj tednov. Ne 

da pomanjšujem kakorkoli slovenske vstaje, ampak so z grškimi po intenzivnosti in po moči in po 

razlogih na 2,4 odstotke. Zaradi tega ne vidim potenciala Syrize pri nas. Poleg tega je Syriza v vseh teh 

letih zelo natančno kadrirala. In kadrirala je tako, da je okrog sebe, v ožji krogu, zbrala neomadeževane 

javne, angažirane družbene intelektualce, prvega , absolutno prvega svetovnega razreda. Od Janisa 

Varufakisa, ki je zdaj čez noč postal pop zvezdnik za tiste, ki ga prej niso poznali – tisti, ki ga prej niso 

poznali si zdaj zaslužijo, da razumejo, kaj govori – do Costasa Lapavitsasa, velikana moderne ekonomije 

in socialno družbene teorije, do Costasa Douzinasa, enega najbolj vplivnih mediteranskih filozofov nove 
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dobe. Zbrali so vrhunski kader, ki je znal tukaj in zdaj interpretirati družbo, čas, prostor in tudi, kar 

je  ekstremno pomembno – ekonomijo. In to ne izključno in samo z ekonomskimi koncepti 19. stoletja, 

ki so težko prilagodljivi, ampak lahko jih je pa mogoče interpretirati v 21. stoletju. Ne. Z modernizirano 

teorijo uporabno v praksi. Zato mu zaupam. Nočem zdaj zveneti kot nekakšen apologet Syrize, ampak 

me neskončno veseli, da se je na levem spektru evropske politike pojavilo nekaj, kar je vsaj kratkoročno 

verjetno kredibilno, kar ni okuženo s ´hudo jamo´. Končno levica, ki je brez zgodovinskega greha. In to 

mi je privlačno, moram reči. V Sloveniji ne vidim ničesar, tudi približno ne podobnega. 

Teršek: Tudi jaz tega ne vidim in to me, ne vem, ali me žalosti ali me celo malo jezi. To kar si sedaj rekel 

jaz razumem kot preambulo nekega virtualnega filozofskega političnega programa za naslednjih deset 

let, ki se mi zdi pa v tem času v Sloveniji neuresničljiv iz podobnih razlogov, kot si jih navedel. In tudi 

neka moja izkušnja – ni prav bogata, ampak jaz sem približno pred tremi leti, na neki točki še zelo 

romantičnega in naivnega razmišljanja, poskusil vzpostaviti kontakte z ljudmi mlajše generacije, ki sem 

jih v javnem prostoru prepoznal kot suverene, prepričljive slovenske intelektualce. In sem si zadal neko 

zelo nečimrno, narcisoidno, omnipotentno idejo, da bi skozi vzpostavitev teh stikov testiral, ali obstaja 

realna možnost, da bi to, kar se razume kot intelektualni naboj, kot intelektualno družbeno moč, ki 

vznika iz civilne družbe, ne iz institucij, ali bi bilo možno te ljudi v tolikšni meri povezati, da bi na vzven 

že zgledali kot organizirana skupina in skozi dejstvo organiziranosti, povezanosti, sodelovanja, 

medsebojnega  diskurza usmerjenega v skupni cilj, ta pa je: aktivna vloga v javni sferi in prizadevanje 

za spremembe, da bi na ta način dobili neko relevantno družbeno moč. In sem zelo hitro pristal na  

trdnih tleh in se je v meni okrepil občutek ali pa zavest, zavedanje, da tudi tisti, ki sem jih prepoznaval 

v javnem prostoru in so dajali videz aktivnih premišljevalcev aktualnih družbenih problemov in aktivnih 

prizadevanj za spremembe, da se umaknejo ali pa se ne odzovejo v tistem trenutku, ko bi bilo treba 

stopiti še en korak naprej. In ta korak naprej je korak v večjo stopnjo, ma kaj v večjo stopnjo,  začetek 

medsebojnega sodelovanja na organiziran način. Torej, da raje delujejo individualno, samostojno, kot 

osamljeni jezdeci: en članek tukaj, eno predavanje tam, neka majhna debatna skupinica, nek krožek, 

mogoče kakšna revija, kjer se izmenjuje največ pet, šest enih in istih avtorjev. Tisto sekundo, ko pa bi 

to preraslo v skupinsko povezanost, ki bi dobila tudi  organizirano obliko, tisto sekundo, se pa 

potegnejo nazaj. In sem se začel spraševati, zakaj je tako. Poskusil sem si zadeve razložiti psihološko, 

psihoanalitično v to raje ne grem, ker je moje znanje premajhno, imam samo neko idejo. V glavnem, v 

meni se je utrdil občutek, da so ti ljudje, ki so naša intelektualna moč, v tem trenutku še vedno raje 

sami, v svojem okolju, počenejo svoje stvari, ki jih samo včasih pokažejo javnosti, kot pa da bi stopili 

en ali dva koraka naprej in bi se začeli ukvarjati z organizirano obliko svojega javnega dela. Ali je moja 

predstava zgrešena? 
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Boštjan: Samo dovoliš vprašanje: zakaj je tako? 

Teršek: Torej je tako? Se strinjaš. 

Boštjan : Nesporno je tako. Imam tudi sto odstoten odgovor, zakaj je tako. Ali pa ga ti povej. 

Teršek: Ne, ti si pametnejši od mene. 

Boštjan: Jaz sem izkušenejši od tebe. 

Iz publike: Ali lahko jaz odgovorim? 

Teršek: Da, povejte. 

Gospa: To je zaradi tega, ker je človekova naravnanost še vedno na samega sebe, ker nas v šolskem 

procesu niso naučili na prav način razumevanja delovanja timskega dela, ker na žalost v Sloveniji se 

tudi na vseh delovnih mestih lahko opazi to, da se vsak bori za svoj stolček, namesto, da bi vsi skupaj 

delali za skupno dobro, in ker v Sloveniji na žalost smo še tako premalo izkušeni, da tisti, ki prihajamo 

z delovnimi izkušnjami iz tujine smo nadvse šokirani sploh nad funkcioniranjem mladine. Če je na 

primer skupina in mora ta skupina izglasovati nekoga za vodjo. Ker pa je to navadno skupina samih 

pametnih, bi vsi radi bili vodja. Ker v Sloveniji še vedno nimamo tega, da ko je nekdo boljši od nas, mu 

to tudi priznamo.  

Teršek: Ampak mi ja zdaj govorimo o intelektualcih. Intelektualec se bo pa tega ja zavedal. 

Gospa: Saj o intelektualcih govorim. V tujini je načeloma tako, da ko en intelektualec vidi, da je nekdo 

boljši od njega, mu dejansko ta človek odstopi svoje mesto.  

Teršek: če vas prav razumem, potem menite, opažate, da tudi slovenski intelektualci niso, bom rekel 

niso še, sposobni kljub svoji javni intelektualni drži statusa intelektualca, pretrgati s to popkovino, ki 

nas veže na preteklost, ki je bila vemo kakšna. Kakšno tradicijo imamo. Torej, da njihov odnos do sveta 

in ne nazadnje do njihove lasne družbene vloge ni nič kaj zelo drugačen kot pri, kot temu rečemo, 

običajnem navadnem državljanu. Dojemajo svet na podoben način? Samo, da so prebrali več knjig. 

Gospa: Ne. Jaz bi rekla, da se pri nas težko komu prizna, da je boljši od mene. (skrajšano) 

Teršek: Boštjan? 
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Boštjan: 1) diktatura negativne selekcije. 2) Javni intelektualci in ljudje v institucijah živijo v resnici zelo 

dobro in nočejo izgubiti teh privilegijev. 3) Naredili so zidove – in tukaj se strinjam do določene mere – 

okoli sebe, generacijske zidove, ki mladim, prodornim, pametnim, boljšim, pametnejšim, etičnejšim 

onemogoča, da bi zasedli ključne položaje, s katerih bi lahko gradili skupnost, ne samo individualne 

kariere.  

Tako kot njihovi predhodniki. Pa ne jemo še dreka, da bi bila potreba po skupnosti tolikšna. Potreba po 

skupnosti ni nujno klic k dobremu, ampak je čisti oportunizem, večkrat.  

Iz publike: Kaj pa če je to posledica ogroženosti? 

Boštjan: Točno tako, saj je naravni refleks.  

Iz publike: Dokler nismo ogroženi, je v redu tako.  

Boštjan: Tako. Ne iščimo etike v skupnosti sami po sebi. Skupnost sama po sebi je tudi nacizem. In 

skupnost sama po sebi je tudi ekstremizem sredin, ki se nam vsiljuje zadnjih petindvajset let. Konec 

politike, meta politika. Ni.  

Teršek: Na tole nimam kaj pripomniti, sem pa prej enkrat razmišljal, dobil sem občutek, da je ta 

retorika, ki je v zadnjih mesecih popolnoma preplavila slovenski prostor, to je retorika politične 

paradigme privatizacije, pri nas dobila – upam, da ne bom narobe razumljen, ampak tvegam – zdi se 

mi, kot da so vse te zgodbe o eni in isti temi in to je privatizacija. V Sloveniji so dobile psihološki učinek 

primerljiv z novo francosko, zdaj z novo Evropsko, in z ameriško vojno proti terorizmu. Popolna 

preusmeritev pozornosti. Kot da nič drugega v slovenskem prostoru več ne obstaja, kot da ti slovenski 

državljani in tujci za katere sploh ne poskrbimo na human, etičen, pravno pravilen način, torej kot da 

za slovenske državljanke in državljane ne bi bilo nič drugega, vsaj malo približno toliko pomembno, kot 

je vprašanje privatizacije. Kot da bi bilo življenje vsakega Slovenca in Slovenke neposredno odvisni od 

privatizacije, kot da bi bil življenjski standard, kulturna omika, šolska politika, vse kar pa obstaja v tej 

naciji, neposredno odvisno od privatizacije nekih petnajstih podjetij. In se na ta način pozornost v celoti 

preusmeri samo na eno temo in se v javnem prostoru ponovno ne pogovarjamo več, ne, sploh se začeli 

nismo pogovarjati, o nobeni tistih tem, ki pa je dejansko eksistenčnega pomena. Za slehernega 

Slovenca, sploh za malega Slovenca in dnevno vpliva na njegovo življenje. Socialna država. Ne samo 

socialna država. Samo eno vprašanje, ki ga jaz poskušam že več mesecev vnesti v javni prostor, ampak 

mi ne uspe, ker se nihče ne odzove. Samo eno vprašanje. Delovanje Centrov za socialno delo. To so 

tisti organi, ki dnevno in neposredno vplivajo na kakovost življenja tistih ljudi, ki pa niso tako 

privilegirani kot midva, ki pa se res prebijajo iz dneva v dan. Ki delajo pošteno, ki imajo celo še vedno, 



 

132 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

to je meni posebno zanimivo, domovinska čustva, ki še vedno ne mislijo slabo, nikomur nočejo nič 

slabega, ne povzročajo nereda, celo ne psujejo, ne protestirajo, samo mirno živijo v svoji bedi in je 

njihovo življenje odvisno od dvesto, tristo, štiristo evrov, približno toliko, kot jih čez vikend zapravi en 

študent, če gre s kolegi po Ljubljani malo praznovat. Zneski, ki neposredno vplivajo na kakovost njihovih 

življenj, pa jih od države ne dobijo, iz enostavnega razloga, ker jih država, državni uradniki goljufajo in 

ker jim lažejo. Jim ne dajo tega, kar jim gre. Po zakonu neizpodbitno. S tem se nihče ne ukvarja. 

Problem, ki je rešljiv v nekaj urah, problem ki je rešljiv brez da bi spreminjal kakšno zakonodajo. Samo 

z načinom dela ljudi, ki odločajo in ki imajo z nekega vrha ukaz, da morajo na vsak način, vsak evro 

prihraniti v državni blagajni tudi če družina zaradi tega nima elektrike, otroci ne morejo hodit v šolo, 

jejo star kruh, mleko mešajo z vodo. S tem se nihče ne ukvarja, zadeva pa to na deset tisoče državljanov, 

ki jih Telekom čisto nič ne zanima. Njih zanimajo smo socialne pravice, ki so nujne za preživetje. Ne 

dobim sogovornika na to temo, v našem prostoru. Tudi levico, Boštjan, že več kot pol leta prosim, če 

bi prečitala tekst, ki ima samo tri tipkane strani in v  katerem piše, kaj bi bilo treba narediti, da bi v treh 

dneh ta sistem začel funkcionirati drugače. Potrebna je samo ena beseda od tistega ki je na vrhu – 

odločevalca z avtoriteto, da reče: od sedaj naprej boste sprejemali odločitve v dobrobit in korist ljudi, 

ne v dobrobit varčevanju v državni blagajni, zato da bomo na koncu leta rekli, da smo prihranili tri 

milijone evrov, kar je popoln drobiž proračunsko, toliko kolikor stane bencin ministrov v enem tednu, 

da se vozijo po sestankih po Sloveniji. Mogoče stane manj ali pa več ampak približno tako si 

predstavljam. In s tem se nihče ne ukvarja. S tem se ne ukvarjajo niti tiste civilne družbene organizacije, 

ki jih na to naslavljam. Ne vidim pravnikov, ki bi se s tem ukvarjali in postavljam tebi vprašanje Boštjan, 

pa kako je možno da se s tem nobeden ne ukvarja in kako je možno živeti v državi, zdaj bom šel pa čisto 

na drug humanitarni problem, ampak je ista rdeča nit, gre za humanizem. Kako je možno živeti v državi, 

kjer je treba iti na ustavno sodišče po tem, ko je celotna paleta oblastnih organov v Sloveniji rekla, ne. 

Da ustavno potem reče, da, somalijska deklica se lahko pridruži svoji družini. Pa kako  je to možno? Ker 

jaz to ne razumem in se o tem ne znam več racionalno pogovarjati. Ker ne vem, s kom se pogovarjam, 

ker ne vem koga prepričujem. Recimo medijski prostor. Zdaj sem jo opazil, novinarka RTV Slovenija, 

novinarka Aleksandra Dežman. Če ona ne bi občasno v javni prostor vnesla tovrstne zgodbe v slovenski 

prostor, slovenska javnost, ta privilegirana, ne bi vedela, da obstajajo. Ampak, tudi, ko vnese to zgodbo 

v slovenski prostor, se nič ne zgodi.  Zato jaz pravim, težko si predstavljam državo, kjer bi imel človek 

večjo svobodo izražanja. Lahko se midva zdajle, mi skupaj, lahko izrečemo karkoli. Kritiko na račun 

kogarkoli, razkrijemo katerokoli korupcijo, barabijo, svobodno. Popolna svoboda. Zakaj lahko to 

naredimo? Ker tudi ko to naredimo, se  ne bo čisto nič zgodilo.  

Boštjan: In to vemo v naprej. 
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Teršek: Čisto nič se ne bo zgodilo. Tisto sekundo, to je moja teza, tisto sekundo, ko pa bi se kaj zgodilo, 

tisto sekundo, ko bi pa tvoje mnenje začelo kazati vpliv v družbi, tisto sekundo, ko bi pa moja kritika 

začela kazati neke rezultate v družbi, neke premike, da je zdaj to nekdo slišal, upošteval, nekaj naredil, 

torej: nekaj se premika, zmotil si mir teh ljudi, ki so na odločevalskih mestih, oni hočejo imeti mir. Oni 

hočejo imeti mir. Si zmotil mir. Trdim, da tisto sekundo, v tej državi, ne bi bilo več nikakršne svobode 

izražanja. Ali se močno motim? 

Boštjan: Mislim, da to sploh ni vprašanje svobode izražanja.  

Teršek: Ne? 

Boštjan: Ne. Moram poudariti, primer somalijske deklice je zelo pomemben. Kakor se kaže, bo za čuda 

izjema, ki potrjuje pravilo in bo uspešno rešen. In bo deklica povezana s svojo družino.  

Teršek: Pa po kakšnih birokratskih naporih! 

Boštjan: Seveda, ampak so bili posledica osebne iniciative novinarja Uroša Šterna. In ljudi, ki so mu pri 

tem potem  pomagali. In Uroš je medijsko, osebno, profesionalno in etično dokazal da se da, če 

vztrajaš, ne glede na vse. Seveda z neko dozo medijskega vpliva in bi rekel, neke vrste moči, podlage. 

Ne govorimo o ljudeh, ki so popolnoma brez stika z oblastmi, brez stika z nosilci moči. Ampak nekatere 

stvari se preprosto da narediti. To smo dokazali tudi v nekem drugem primeru v preteklosti. Če pri tem 

vztrajaš. Ampak to so vedno neki posamični primeri v boju proti sistemu, ki je sam po sebi 

neoprijemljiv, ampak ga predstavljajo neki določeni ljudje. Ampak je vrhunsko birokratsko do obisti 

tako spolitiziran, da ne deluje več za ljudi, ampak deluje zelo kanibalistično sam zase in se prehranjuje 

z dušami in se zdi, kot da ga ne opravljajo več ljudje. Zdi se, da deluje izven sistema samega, da deluje 

izven sistema, da je nad-sistem. To je problem opazovalca v družbi, da ga sploh ne moreš več prijeti za 

glavo, za noge. Da to ni oseba z imenom in priimkom, da je to v bistvu neka iluzija. Tukaj se pojavi ideja, 

da si lahko privoščiš vse in rečeš vse. Tega sistema sploh ne zanima več, kaj imaš za povedati, kaj si 

misliš, kdo je skorumpiran, ker to njega nikakor ne prizadeva več. On deluje sam od sebe, on se je 

osvobodil od etike, on se je »osvobodil« v narekovajih, od dobrega. On deluje post evolucijsko ali pa 

še huje, kot končno produkt evolucije, ali pa še huje, kot nekdo, ki je osvobojen vseh skrbi, nekdo, ki 

se ne rabi več varovati pred ničemer, ker se zaveda svoje omni moči, ki deluje tako rekoč kot Izraelska 

vojska.  

Teršek: Zakaj potem midva še vedno delava to, kar delava. 



 

134 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Boštjan: Zato, ker si nočeva priznati poraza.  

Teršek: Mene kar naprej sprašujejo, če se to splača. In jaz na to vprašanje ne znam več odgovoriti. 

Boštjan: Jaz pa. Absolutno se. Ni lepšega, kot živeti s čisto vestjo. Da si naredil vse, kar je bilo mogoče.  

Teršek: Je to pravi odgovor? 

Boštjan: Upam.  

Teršek: Boštjan, kaj bi se moralo zgoditi, da bi jaz tebe prepričal, da bi midva pa le ustanovila politično 

stranko. 

Boštjan: Nič. Ne, ker moraš imeti odnos do ... pred časom sem prišel do takega, malo nenatančnega 

ampak zveni zelo poglobljeno, spoznanja, da moraš najprej ljudi sovražiti, da zares postaneš humanist. 

Da si priznaš to, da v resnici, se ti marsikaj gnusi, da bi marsikoga, če bi imel možnost … za dve uri 

izključiti etične in moralne principe preprosto in v miru. To se mi zdi pot v humanizem. Izven politične 

korektnosti, izven tega laganja, izven splošnega jezika, ki so nas ga 20 let učili lepo govoriti. Substanca 

je pa vmes še naprej gnila. Nobeden nobenemu ne reče več v obraz ti "pofukan" idiot. Zakaj ne, če si. 

Ali pa, če sem. Koristno je kleti, žaliti in izražati negativna čustva. Veliko bolj kot zadrževati jih v sebi. 

Saj z leti se sofisticira, ampak gre tablet manj. Kanalizacija deluje, ne eksplodira ti v obraz, ne eksplodira 

drugemu v obraz. In slovenska družba je še toliko bolj gosposka v niču politične korektnosti. Politična 

korektnost je najbolj učinkovito orožje 'fašistoizacije' družbe. Tako imenovana odprta družba. Kakšen 

gnus, fuj. To je navidezen približek absolutne svobode v koncentracijskem taborišču. Ne-uma. Zato ne 

bi šel v politiko. Nikoli. Ker mi  je premalo zares mar za množico kot tako. Iskreno. Mi je pa ekstremno 

mar za človeka kot takega. Tako razumem humanizem. Zato skupnost ni nujno dobra. 

Teršek: Ta eksces političnega primitivizma koncepta politične korektnosti se nam je verjetno zgodil 

pred tedni. 

Boštjan: Oja, še kako. 

Teršek: Jaz bi temu rekel, da so bile »olimpijske igre«, olimpijski prikaz, kako daleč lahko to gre. 

Boštjan: Tako ja. 



 

135 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Teršek: Kako daleč gre lahko politična predrznost in nesposobnost, kako zlahka se razvname človeška 

čustva. Kako zlahka se ulice preplavi s fašizmom in kako brez sramu so lahko javni komentatorji, ko 

poskušajo to dogajanje po ekscesu, ki se je zgodil v Franciji opravičevati s sklicevanjem na neke 

'pozahodljene' vrednote, kaj šele človekove pravice. Jaz mislim, da take perverznosti za časa svojega 

življenja v štirih desetletjih še nisem doživel. In perverznost od perverznosti se mi je zdela že 

predrznost, da se naglas omenja napad na svobodo izražanja.  

Boštjan: Ampak dobesedno. 

Teršek: Dobesedno. Tudi domišljijsko si ne morem predstavljati večjega napada in krnjenja svobode 

izražanja, kot je ta, ki se dogaja  v našem prostoru in ga izvajajo politične elite v našem prostoru 

svobode izražanja. Kaj se počne s to pravico! In da se potem ti ljudje zberejo na ulici, se primejo za roke 

in uprizorijo nekaj tako zavrženega, nekaj ... s kakšno besedo bi to opisal? 

Boštjan: Meni je bilo to lepo. Zlo je zelo oslabljeno, ko je transparentno. Lepo je, ko vidiš deset 

skinheadov uniformiranih, kot če niso. Ko vidiš kretena v vsej svoji kretenskosti, ti mora odleči. Zato je 

to dobro. Problem je, ker se je v istem trenutku to enačilo v ne reflektirani množici/medijih dejansko s 

Charlie Hebdoejem. Ki je po mojem mnenju v svoji zgodovini naredil samo eno napako. To, da je objavil 

tako naslovnico po tragediji, kot jo je. Jaz sem imel prvo asociacijo in vedno znova, ko se je spomnim, 

svojo briljantno idejo, kurjo polt.  

Tut est pardonne (vse je odpuščeno) in Mohameda objokanega. Samo to. Vse je bilo jasno. Evo, zdaj 

mi gre na jok, ko sem to rekel. To je bila preprosto rešljiva reč. To je bil Gandi v reinkarnaciji, če bi to 

naredil. Ampak, bom uporabil jezik francoske satire. Žal je padla A ekipa in je B ekipa sestavljala 

naslovnico in revijo. In če parafraziram Borisa Dežulovića: vsaj so crknili od smeha. To je vrhunec satire. 

Brez politične korektnosti. Zato se zdaj tukaj ne smejite. Ker smo vzgojeni, da joj, saj so umrli. Režali so 

se! Ljudje božji stari so bili osemdeset let! Celo življenje so to delali.. To niso bili žrtve, oni nočejo biti 

žrtve. Ko je pred leti umrl eden izmed njih - mlajši, za zelo zafrknjeno boleznijo, so mu organizirali na 

pogrebu orgije. In so spoštovali njegovo voljo do življenja, ne njegovo smrt. Ker je živel do smrti, ni 

umiral do smrti. In to s trebuhom in pleksusom zadržano: " Pa kako lahko saj so umrli" tako govorite, 

to je nespoštovanje življenja in darilo crkovanju. To pa je nacionalen problem številka ena. Ti poraženski 

tabuji, do obisti zgubarski, potlačenost, ki v pijanosti zmagoslavja ustvarja javne in povojne poboje.  

Teršek: Hvala Boštjan. To je bil Boštjan Videmšek. 

Boštjan: Zdaj pa bova o tebi. A se ti zdi, da si se spravil na divje volkove? Se ti zdi, da imaš napačna 

orodja za delovanje v družbi? 
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Teršek: Kako ti mene čitaš.  Prav želel sem si, da bi me nekdo to vprašal. Na neki točki, mogoče to ne 

bi smel javno priznati, na neki točki mi je postala muka od tega, da me ljudje, prijazno, in dobroverno 

in dobronamerno in upravičeno pa vendarle naslavljajo kot pravnika. Kot predstavnika pravne 

stroke.  In sem prišel do neke točke, ko vse manj želim biti pravnik, vse manj želim javno nastopati kot 

predstavnik pravne stroke, četudi se zavedam, da govorim o vprašanjih, o katerih velika večina drugih 

pravnikov ne govori. Ali pa morda celo o kakšnem vprašanju, ki sicer ne bi prišel, mah, kaj na agendo, 

niti v javni prostor. Da. Še kako se mi zdi. Zdi se mi, pogojno seveda, ne v aktualno filozofskem smislu, 

titula, poklici, naziv. Poklic sam je seveda lahko kvečjemu alibi za katerega se človek skrije in reče: o 

drugih stvareh pa nočem govoriti, jaz sem predstavnik neke stroke. Lahko je alibi. Biti predstavnik neke 

stroke ni naravna biološka ovira, da se ne bi mogel kjerkoli, kadarkoli, s komerkoli, pogovarjati o 

čemerkoli. Problem postane, če bi se pogovarjal, in se lahko pogovarjaš, pa imajo besede, ki jih izrečeš 

ali zapišeš legitimnost samo, če so neposredno povezane s stroko, ki jo predstavljaš. Banalni primer – 

zdaj grem na mojo priljubljeno temo, slovenski šolski univerzitetni sistem, ki je zame učbeniški primer 

zločina nad znanostjo in znanjem kot vrednoto. Človek se ne more sam odločiti, da bo humanist, da bo 

filozof. O tem ali bo humanist ali filozof in ali bo kot tak prepoznan, odločajo ravno tako uradniki, 

podobno kot tisti uradniki, ki odločajo o tem, ali boš dobil gradbeno dovoljenje za prizidek garaže. Torej 

človek se danes, tudi ko gre za njegovo intelektualno miselno identiteto, ne more sam odločiti, kaj bo 

njegova identiteta, tudi o tem odločajo uradniki. Jaz sem recimo mislil, da sem petnajst let pravni 

filozof. Sem izključno samo pravnik, zato ker v obrazcu ARRS, ki je zame zločinska institucija, pa niti ni 

sama kriva, no, deloma, deloma pa tudi ne, piše, da sem pravnik. In če sem pravnik, potem je vse tisto, 

kar ustvarim v javnem prostoru, v kakršnikoli obliki, pravo. Če od tega odstopim, se razveljavi kot nično. 

Neobstoječe. v tem smislu, v smislu ujetosti v absolutno prevladujočo, ne samo neoliberalno tržno 

logiko, ampak v prevladujočo miselnost, v prevladujoč odnos do življenja v smislu misliti življenje 

uradniško, skozi tabele in obrazce, se počutim kot da imam okrog vratu zanko, ki me močno zateguje. 

Izven javnega prostora, v svoji zasebnosti, se počutim popolnoma svoboden. Razmišljam, kako bi to 

dvoje združil. Zaenkrat je edino sredstvo, učinkovito na kratek rok, ki mi je prišlo na misel to, da se za 

svojo drugačno, ali pa razširjeno identiteto, borim z istimi orodji. To je z uradniškimi prijemi. Zato sem 

klical kolegico sodelavko, ki dela v referatu na univerzi in jo prosil, če na črtico nekega ARRS obrazca, 

kjer piše pravnik, kjer piše pravo, napiše še filozofija. Ona je to zelo uspešno naredila. En teden sem bil 

filozof. Po enem tednu je nekdo, ki ima to pristojnost na tej agenciji, to zbrisal in me je obsodil s svojo 

presojo, na biti pravnik. Tako kot je moja avtorska dela, ki so pravnofilozofska, obsodil na to, da ne 

morejo biti filozofska, lahko so samo pravna. In s tem seveda bistveno vpliva tudi na mojo eksistenco. 

To zdaj ni več problem samo avtorefleksije, občutka, potreb ali želja v smislu javne identitete. Tukaj 

gre za eksistenčna, življenjska vprašanja. Na koncu, zaradi take identitete se lahko zgodi, da človek v 
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službi ne more biti izvoljen v nek akademski naziv, ki mu omogoča to službo ohraniti, dobiti plačo iti v 

predavalnico, predavati in tako naprej. Počutim se, na ta način, ujetega v mali Excel obrazec. In tako 

tudi dojemam svoje institucionalno življenje. In nimam formule, kako to preseči v javnem prostoru. 

Boštjan: Ampak v svoji generaciji plus/minus sedem let in pol si eden redkih izpostavljenih javnih 

intelektualcev. Ta izumirajoči, bivanjsko opredeljujoči žanr. In si očitno prepoznaven ali ne? Na nek 

način to še vedno deluje. Še vedno se te objavlja, očitno se te posluša, se te bere, se te jemlje 

sorazmerno resno. Kolikor je mogoče. 

Teršek: Vidiš, jaz tega ne vidim tako.  

Boštjan: Ali je premalo, bi bil rad več prisoten v javnosti? 

Teršek: Super si postavil vprašanje. Rekel si, ali bi rad več bil prisoten v javnosti. 

Boštjan: Udejanjen, učinkovit. 

Teršek: Jaz sem narcisoiden. Torej določeno mero javne izpostavljenosti in prepoznav-

nosti  potrebujem, ne zato, da se dobro počutim zjutraj, ampak zato, ker razumem tudi to kot enega 

od vatlov merjenja učinka mojega dela. Jaz bi vse to takoj zamenjal za popolno anonimnost, če bi v 

popolni anonimnosti lahko dosegel uresničitev tistih idej in stališč, za katere v trenutku dam življenje.  

Boštjan: Povej, takoj. 

Teršek: To je pa to, o čemer sva že govorila in o čemer pišem v svojih delih. Živeti v družbi, ki spoštuje 

človekovo dostojanstvo. V družbi, kjer veljajo vsaj minimalni standardi pravnosti in pravičnosti. V 

družbi, kjer govorjenje o socialnih pravicah in socialni družbi ne postaja ekscentrična eksotika. V družbi, 

kjer se človeku ni treba krčevito boriti z birokratskimi aparati za tisto, kar tudi ti birokratski aparati že 

na začetku vedo, da mu gre in da mu pripada, ampak mu tega vseeno ne dajo. Zato, da bi lahko živel v 

taki družbi. Zato dam v trenutku, ne vse kar posedujem, ker ne posedujem tako rekoč ničesar, ampak 

dam v trenutku, ne vse, kar sem naredil, ker naredil nisem nič. Vse kar sem želel narediti in kar bi rad 

naredil pa mi ne uspe, v trenutku dam to. In sem prišel do točke, to vam brez problema razkrijem, da 

sem se začel spraševati, kaj naj naredim.  Ali naj se popolnoma umaknem ali naj začnem razmišljati o 

tem, da bi  moral sprejeti v institucionalnem prostoru neko igro, neko vlogo, kjer bi sicer ostal jaz, 

navzven bi se kazal, kot da sem malo drugačen kot sem v resnici, zato, da bi prišel na nek položaj, s 

prepričanjem, da bi na tem položaju z blefom, z igro, z manipulacijo, z mešetarjenjem in z igranjem 
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vloge, lahko dosegel več konkretnih učinkov, kot jih lahko dosežem v tej drži. Ampak, na to vprašanje, 

če bi mi to uspelo, si še ne znam odgovoriti z da. Predvsem pa mislim, da čustveno in psihološko tega 

ne bi prenesel, ker sem enostavno človek, ki se zelo težko pogovarja s kretenom več kot tri minute, ne 

da bi mu povedal, da je kreten. Absolutno se pa s popolnim kretenom, ki je na funkciji ali položaju ne 

morem pogovarjati niti petnajst sekund brez da bi mu povedal, da je kreten. In to je moj velik problem. 

In zato mislim, da bi bil prej uspešen baletni plesalec, kot pa uspešen politik.  

Boštjan: Izbral si primerno poklicno pot, to z baletom ... 

Teršek: No, pravo je tako ali tako pri meni slučaj, ki ima dve plati. Ena je ta, da me je oče vrgel na finto 

in je naredil vse, samo da ne bi šel na FDV slučajno študirati novinarstva in to je res dobro izpeljal, to 

je bil konstrukt, teorija zarote, začel sem se spraševati, če sploh poznam svojega očeta, tako je to 

politično izpeljal, čeprav je bil sicer popolnoma a-političen. 

Na drugi strani pa zato, ker je odpadel en teniški turnir. Igrišča so bila zalita z vodo, turnir je odpadel in 

me je ena sošolka klicala in me spomnila, da smo se prijavili za izpite na pravno fakulteto. Povem pa še 

javno, da sprejemnih izpitov na FDV nisem naredil. Ker sem bil takrat pa tako narcisoiden in 

samovšečen, da ko je bil tam na sprejemnih izpitih nek tekst, se je ta tekst meni zdel res slaboumen. In 

jaz sem bil že kot dvajset let star prepričan, da razen mene in pa Jamesa Joycea, ni nobenega na 

planetu, ki bi znal pisati. In sem, namesto, da bi popravil napake, sem ta tekst prečrtal in sem napisal 

svoj tekst. Seveda so si mislili, pa kdo je tale in nisem naredil izpitov na FDV. Naredil sem jih pa na 

pravno fakulteto, ker je bilo pa tam približno 60–70 odstotkov logike, tisto sem imel pa vse prav. Sem 

pa vedno bil ljubitelj filozofije. No, pravo je moja virtualna ljubezen, ker pravo sem odločen dojemati 

kot en način mišljenja. Način mišljenja, ki uporablja določena orodja, določene vzvode. To je prvo kot 

sistem, zakonski, členi, stavki in tako naprej in je orodje, kako človek to, kar filozofsko in duhovno pri 

sebi in v pogovoru z drugimi presodi kot dobro ali najboljše, vpeljati v družbene prakse. Če pa govorimo 

o pravu kot o sistemu norm in o pravni znanosti –  zame pravo ni znanost, ampak veda,  disciplina. Če 

govorimo o pravoslovju kot načinu preigravanja pravnih norm in ta grobi silogizem, to pretiravanje s 

silogistično logiko in njeno zamenjevanje za matematično logiko, ki je zame bolj življenjska, ker išče 

razlike med posameznimi primeri, ne tako kot pravo samo podobnosti, da ja lahko potem neko normo 

vtakne zraven na nek dejanski stan. To pravo pa mene čisto nič ne zanima. In ker to pravo mene ni 

zanimalo, sem imel težave na fakulteti in sem zaradi tega tudi moral s fakultete. Preigravanje norm in 

paragrafov mene res ne zanima. In ko človek reče, da je pristen pravnik zato, ker ne misli ampak samo 

sporoča, kaj pripoveduje zakon ali pa zakonski člen, se pač tisto sekundo neham pogovarjati. In zato 

sem toliko bolj občutljiv, če mi kdo reče, da tako ukvarjanje s pravom ni filozofija ampak pravo. To je 

filozofija, to je mišljenje. Kako pa lahko misliš svet in družbo brez prava? Kako lahko misliš politiko brez 
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prava, kako  lahko misliš moralo brez prava, kako, nenazadnje, lahko misliš zelo pomemben koncept: 

danes se ponovno obuja pomembnost tega koncepta - legitimnost. Kako legitimnost lahko opisuješ 

brez prava? Ampak ne, meni so humanisti rekli, da knjiga o legitimnosti ni filozofska knjiga, to je pravna 

knjiga, ker jo je napisal pravnik. Pravnik je lahko samo pravnik, ne more biti filozof.  

Boštjan: Kako se informiraš o družbi in času, ki ga živiš? 

Teršek:  Bil sem prisiljen se o tem informirati zato, ker je to postalo bistvenega pomena za nadaljevanje 

poklica, da ostanem v službi. V akademski službi lahko ostaneš, če izpolniš pogoje nekih točkovanj. To 

so pa zgolj administrativni pogoji. Saj mi nimamo več univerze. Mi imamo samo nadomestek za državno 

administracijo v svetu, v okolju, ki mu rečemo akademsko okolje. Ampak v tem akademskem okolju 

vlada še mnogo bolj brutalna, golo tehnokratska, birokratska, robotizirana logika človeškega vedenja, 

kot pa v državi. To, kar se da na uradnem okencu v pogovoru z nekim uradnikom  še dogovoriti in še 

približati končno odločitev življenjskosti, zdravemu razumu, vam odkrito povem, na univerzi se to ne 

da več zmeniti. Na univerzi se to ne da več zmeniti. Na univerzi, v akademskem okolju ni več nobenega 

odstopanja od stroge administrativne logike v Excel tabelici. Nobenega odstopanja. In danes tudi 

profesorji dejansko več vsebinsko ne presojajo o tem, ali je nek kandidat primeren ali ne da se ga izvoli 

v višji naziv, če administratorka, ki ima srednjo šolo, pred tem, ko pogleda v tvojo vlogo in jo seveda to, 

kar tam v stavkih piše, nič ne zanima, ne presodi, da so vsi okenčki v Excel tabelici pravilno izpolnjeni. 

Šele ko ona pravilno odloči, gre zadeva naprej. In zato, da danes pet različnih komisij, na eni univerzi, 

na koncu samo pogleda, če v zadnjem oblačku piše dovolj veliko število točk, zaradi tega postopek, ki 

se še vedno imenuje postopek izvolitve v naziv, traja od šest do osem mesecev. Samo to. Nobene 

vsebinske presoje kandidata ne vidiš, nič se ne pogovarjamo o znanosti, samo pogleda se, če je prava 

številka v zadnjem okencu. In jaz sem na mojem zadnjem nastopu na senatu univerze, iz katerega sem 

potem izstopil predlagal, da se problem brezposelnosti, od snažilke naprej, da se to delo, od pristojnosti 

profesorjev, da v pristojnost hišnikov, snažilk in drugih brezposelnih oseb, ki imajo vsaj osnovno šolo, 

ker tudi oni znajo preveriti, če je v tistem okencu napisana ta številka. In so me napadli, da fašistično 

diskriminiram snažilke. Jaz ne vem, s čim sem jih diskriminiral, če sem jim dal v pristojnost, da odločajo 

o moji izvolitvi v naziv. Ko pa univerza ni več prostor argumenta, ni več prostor premišljevanja, ni več 

prostor vsebinske presoje, potem pa jaz mislim, da je ta družba kulturno in civilizacijsko močno 

ogrožena. In paradigma se tako ostro zamenja in zarotira, da celo pomišljam na to, da smo tako daleč 

prišli, ko lahko intelektualno identiteto družbe rešuje ne akademska srenja, ne srenja intelektualnosti 

in univerzitetno izobraženih ljudi, ampak dnevna politika. Dnevno politiko bi lahko na neki točki morda 

uspešno prepričal ali pa bi dosegel vsaj razpravo, pogovor o tem, da se sprejme v rešitev, ki bo 

vsebinsko utemeljena in pretehtana. Na univerzi to ni več mogoče.  
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Boštjan: Bolj se univerze ne da užaliti, kot s tem stavkom.  

Teršek: Bolj kot ta univerza žali mene, me človeško bitje ne bi moglo žaliti. In to kar delamo generacijam 

slovenskih mladih, na kakšen način jih vpisujemo v univerze, to da jih zdaj zavajamo z novimi in novimi 

študijskimi programi, ki na eni strani jim obljubljajo lahek vpis, lahek študij, prilagojen študij, sami si 

boste izbirali profesorje, avtorje, doma boste, bo vse na daljavo, vse preko interneta, vrhunsko znanje, 

zaposljivi boste. Nobeden jim pa ne pove, da njihovi papirji, ki jih bodo na koncu dobili, ne bodo imeli 

nobene vrednosti. Ker na trgu dela ima vednost samo papir, ki je zabeležen tudi v Uradnem listu in v 

Uradnem listu piše, da to in to je poklic. Kajti ko nekdo razpiše delovno mesto, ne razpiše, naj se 

prijavijo tisti, ki so študirali nekaj v povezavi s pravom, z managementom, vsi ti se prijavite. Ne, ne , ne. 

V razpisu piše, prijavi naj se diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist, diplomirani manager, 

diplomirani psiholog. To piše na Uradnem listu. Teh ljudi na teh univerzitetnih ustanovah, na teh 

visokošolskih zavodih, to bom še tisočkrat ponovil, ker se nobeden noče o tem pogovarjati, razen 

Aleksandre Dežman za Tednik, noben se noče o tem pogovarjati, to so nezaposljivi ljudje. Če ti vpišeš 

na univerzo človeka, pa mu rečeš poglej, poklica od tega ne boš imel, zaposliti se ne boš mogel, ampak, 

če se boš k nam hodil učiti, ti bomo mi predavali najboljše filozofe, najboljše marksiste, najboljše ruske 

literate zato, da boš vedel. Dali ti bomo znanje, da ne boš rabil hoditi v knjižnico in boš doma rekel: 

mama, jaz grem moj hobi zdaj uresničevati na fakulteto. Tam te bodo to naučili, ker zdaj vse veš o 

razsvetljenstvu, super. Če se to mlademu človeku reče že na začetku. In zdaj se on odloči ali bo zato dal 

štiri, osem, deset tisoč evrov in to vpiše. Če mu pa ti rečeš, če mu daš pa ti neki dokument, kjer pišejo 

splošne kompetence, pa potem specifične kompetence, pa mu na treh tipkanih straneh po alinejah 

navedeš, kje vse se bo on zaposlil, mu hkrati obljubiš, da zdaj to res ni poklic, ampak da je že z 

ministrstvom vse zmenjeno, da bo to postal poklic. Potem pa on diplomira, pa mu rečeš: ti, oprosti, veš 

to ni poklic, smo upali da bo lahko poklic, ampak jebiga, se ni dalo zmeniti. Saj drugače si pa v redu, a 

ne. To delamo danes. To je zločin. O tem zločinu se nihče ne pogovarja. Ne minister, ne rektorji, ne 

dekani, ne novinarji, ne politiki, nihče se o tem ne pogovarja. Mlade naganjamo v študijske programe, 

ki so jih ustanovili ljudje, da so sebi dali delovno mesto, da so dali delovno mesto svojim kolegom, 

profesorji na svoji lastni instituciji poberejo denar, dajo nek študijski program, razdelijo ocene, dajo 

listek in s tem listkom na trgu dela nimaš kaj delati. In potem pridejo ekonomski neoliberalci in rečejo: 

znajdi se. Aja? To je prevara. Prevara je pa kaznivo dejanje. V kazenskem zakoniku RS piše poslovna 

prevara. To je kaznivo dejanje. In dokler bo država tista, ki bo na koncu za vsak študijski program rekla, 

tega registriramo, tega ne in ne bodo tega delale avtonomno univerze in fakultete, do takrat je tudi 

država direktno pravno in odškodninsko odgovorna, vsakemu študentu, ki je študiral in s tem listkom 

na trgu dela ne more niti iskati zaposlitve, ne da je ne more najti. On se na razpis sploh ne more prijaviti, 
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ker ne obstaja. On ne obstaja, ga ni. Ker ta naziv ne obstaja. In to delamo danes, ampak za razliko od 

tega, gre minister za govornico in reče, da živimo v družbi znanja. Poglejte, koliko imamo visokošolskih 

ustanov, glejte koliko imamo novih programov, glejte koliko imamo vpisnih mest, glejte koliko ljudi pri 

nas študira. Pa to je postala mantra. Študira. To nima nobene zveze z realnim življenjem in starši otrok, 

ki končajo srednjo šolo, tega ne vedo. Aleksandra, ali vedo? Saj ne vedo. Oni rečejo: lej dober študijski 

program, malo prava, malo psihologije, malo biokemije, malo novinarstva, dobri predavatelji – veš 

tistega poznam s televizije, tisti je že veliko knjig izdal – tudi, če teh ljudi ne bo nikoli videl, važno je, da 

je na papirju napisano, da tisti pri tem sodeluje. Mogoče se mu študij celo zdi dober, ampak na koncu 

mu rečejo: oprosti glej, ampak ni šlo. Smo upali, da bo šlo, pa ni šlo. Kaj hočemo ... Pa to ni kaj hočemo!  

To je kaznivo dejanje! To je kazenska ovadba. Takoj na sodišče pa odškodninska tožba zoper državo. 

To so pozitivne obveznosti države. Če je dala študijski program, mora vse narediti, da ga boš lahko 

praktično uresničil na trgu dela. Kdo se o tem pogovarja v javnem prostoru? Imamo pa resolucijo, kjer 

piše, da smo družba znanja. To pa imamo. In imamo vlado, ki je tako pogumna, da si upa javno reči, da 

je zmanjkalo tri milijone za kulturne prireditve in za ekskurzije. Upa si. Potem se sicer potegnejo nazaj: 

ne saj ne bomo, smo samo testirali, kako se boste odzvali.  

Iz publike: Mi se zdaj pogovarjamo o posledici, mene pa zanima, kdo ni reagiral, da se mi danes 

pogovarjamo o tem, da se reagira šele potem, ko se denar zapre. Kdo je pa v izobraževalnem sistemu 

osnovna varovalka? Vi kot profesorji. Profesorji ste osnovne varovalke v izobraževalnem sistemu. Vi 

ste humanistični steber, ki mu družba zaupa. Se pravi, vi ste dovolili, da je do tega prišlo.  

Teršek: Da, da, saj o tem govorim. 

Iz publike: Mislim, da se je skozi nekako naslavljalo državo, mislim, da se ne gre noter. Žalostno je, da 

se lahko šolniki recimo povezujejo samo takrat, ko se pogovarjajo o plačah.  

Teršek: Jaz sem prej rekel, da je odgovorna tudi država.  

Iz publike: Jaz mislim, da ste odgovorni, sploh ker ste stebri zaupanja.  

Teršek: Da, to je moralna odgovornost, politična odgovornost, jaz pa govorim da je država pravno 

odgovorna. Jaz pa ne govorim o abstraktni filozofiji, jaz ne govorim o etiki. Ne govorim o abstraktnih 

konceptih, ne govorim o filozofiranju o politični dostojnosti in o moralni sprejemljivosti. Jaz hočem to 

prevesti v jezik prava. Hočem reči, da obstajajo orodja, ki jih morajo pravniki pripoznati kot obstoječa 

orodja, da se to v institucijah oblasti tudi dokaže in doseže. Govorim o tem, da če bi pravniki imeli tako 

razumevanje prava in tak odnos do prava, potem mi ne bi bili pri teh vprašanjih odvisni samo od tega, 
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ali se nekomu to zdi prav, primerno, dostojno, legitimno, upravičeno, ampak  da bi lahko to izsilili na 

edini način, ki ga lahko v pravni demokratični državi izsiliš. Z orodjem prava pred sodiščem. (vmes 

komentarji iz publike) 

Za primer ena lastna anekdota. Enkrat sem bil povabljen na Šolo za ravnatelje  v Portorož, noter je bilo 

350 ljudi, tako so mi notri rekli. In sem predaval o pravu in etiki v vzgoji in izobraževanju. Predaval sem 

pa o tem, kako s pomočjo prava šole lahko prisilijo državo v določena ravnanja, ki se jih država sicer 

otepa in kako v šolah učitelji in učiteljice, s pomočjo prava, s pravilnim razumevanjem in razlago prava 

in uporabo v praksi, zaščitijo sebe pred ravnateljicami, ki ne razumejo pravilno svojih funkcij, pred 

starši, ki so agresivni, posesivni, gospodovalni, nevljudni, nekorektni in tako naprej in se jim je zdelo 

zelo dobro. Dve uri sem predaval in me niso spustili ven. Posledica je bila, da sem dobil prepoved 

predavati še kdaj na Šoli za ravnatelje. Ker so predstavniki ministrstva rekli, da ne vidimo več njega 

predavati. Jaz sem jim govoril, kaj so njihove pravice, ki se jih učitelji vemo, zelo slabo zavedajo. 

Prepoved. In povsod je bilo tako. In lahko bi sedaj naštel osem, deset primerov, kjer sem predaval samo 

enkrat. Ko se pojavi nekdo, ki nekaj hoče, ogrozi mir ljudi na položajih, ki so si jih izborili ali namestili 

in oni hočejo mir. Ne zanima jih, kaj je narobe s programom, kaj hočejo študenti, oni hočejo na položaju 

mir. Dokler pišeš članke si mislijo: pa naj jih piše, kdo pa to sploh bere. Če pa se morajo pogovarjati, to 

pa je že problem. Takrat imaš človeka pred sabo, moraš se pogovarjati, moraš se odzvati, tega pa ni. In 

meni je to grozljivo. Predvsem zato, ker midva imava privilegij, jaz imam privilegij. Ker delati na univerzi 

– resno mislim – delati na univerzi, kjer tebe v razredu počakajo mladi ljudje, ki pridejo tja zato, ker jih 

zanima, kaj jim boš povedal, ki preberejo članek ali knjigo, ker si jim ti rekel, da naj preberejo ta članek 

in knjigo. In ki ti postavijo vprašanje, ker jih zanima, kaj ti misliš o tem. Na svetu ni večjega privilegija. 

In ko potem spoznavam koliko – in vedno več jih je – koliko teh ljudi si želi, hočejo, zmorejo, ampak jim 

tega ne pustimo, takrat sem na robu tega, da padem v apatijo ali depresijo. 
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Poletna šola politologije 2016: "Svoboda in aktualni dogodki  

 

Gostje: dr. Tonči Kuzmanić, dr. Andraž Teršek, dr. Primož Šterbenc, dr. Vlasta Jalušič 

Pokrajinski muzej, Koper, 28. 8. 2016 

 

Spraševalec: Nekaj vprašanj smo pripravili, vmes se bodo pa pojavila še druga. Prvo je za Tončija in 

Andraža, lahko pa seveda tudi vi, Primož, odgovorite. 

Če smo v preteklih letih lahko videli, da so si po nekaterih mestih po Sloveniji, recimo v Mariboru, pa 

tudi v Ljubljani, državljani vzeli svobodo politično delovati in javno izražati svoje mnenje, je bilo v Kopru 

bolj ali manj tiho. V zadnjem času pa so takšno pobudo, ki jo je sprožilo dogajanje v Luki Koper, prevzeli 

Koprčani. Vidva, Tonči in Andraž, sta veliko komentirala te dogodke. Bi lahko zdaj nekaj rekla na to 

temo. Kako sta vidva razumela te dogodke?  

Tonči: To kar se je zgodilo v Kopru je zelo simptomatično in mislim, da je treba pričakovati ponavljanje. 

Vzorec pa se mi zdi, da je približno takšen. Govorim o formi dogodka. Začelo se je benigno, 

nepomembno, marginalno, na točki nekega postindustrijskega konflikta v nekem običajnem obratu. 

Skratka, gre za podjetniško zadevo, ki ima daljnosežne konsekvence. Namreč, ni šlo toliko za vprašanje 

spopada med delom in kapitalom - odpovedo vse levičarske interpretacije, pač pa so delavci skupaj z 

upravo (močan veter, ne razberem, kaj govori), …. Jaz to imenujem korporacija in v razumevanju post 

kapitalizma, je korporacija osrednja kategorija. Ko rečem podjetje, je treba misliti korporacijo, ampak 

ne bom razdeloval, kaj to pomeni. Tisto kar je bilo na drugi strani, s čemer so se soočili, je bilo bolj ali 

manj nekaj takega, kot so razne inštitucije, lahko bi rekli korporacije korporacij. Kajti če danes govorimo 

o Sloveniji ali pa katerikoli drugi ne več državi, je zelo pomembno ne izhajati iz tega, to ni bil spopad 

med podjetništvom in državo, pač pa med nižjo korporacijo in višjo korporacijo. Slovenija funkcionira 

kot korporacija, tako kot Nemčija kot korporacija korporacij, korporacija korporacij, pa je Evropa. V 

kategorijah korporativnosti je treba misliti zahod v današnji dobi post političnosti, post državnosti in 

tako naprej. Skratka, to je bil ta temeljni konflikt, ki pa ima sicer dolgo brado -  simbolno se temu reče 

'drugi tir'. Okrog tega drugega tira je veliko spletenega in ena od pomembnih jezikovnih iger znotraj 

drugega tira je, vprašanje razmerja med Primorsko in centrom. To pomeni med periferijo, regijo, jaz pa 

to razumem mesto in mega mesto v mali metropoli. V tem smislu gre za zelo zelo pomemben tip 

novega spopadanja, ki ni več industrijski. Tisti, ki se tega loti industrijsko in bo poskušal implementirati 

Marxove ali pa levičarske kategorije, pa bo interpretiral iz kapitala, ničesar ne bo razumel. To je 

temeljna struktura. Korporacija proti korporaciji korporacij, plus mesto in regija proti metropoli – to je 
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temeljna struktura konflikta kot ga jaz vidim in interpretiram. Druga plast pa je še bolj pomembna. Na 

neki določeni točki, sicer zelo zgodaj, ta konflikt preide iz zamejenosti znotraj korporativnega direktno 

v mesto. To je zame ključnega pomena. Zaposleni – govorimo o sindikatu, sindikalistih, sindikalnem 

delu, korporativnem delu, znotraj poslovnem in tako naprej – iščejo podporo. In jasno je, da nimajo 

podpore ne znotraj kapitala, ne znotraj podjetnosti, zato morajo iti ven iz tega. To da so šli ven, je po 

mojem mnenju ključnega pomena v smislu politične interpretacije. Ko pogledamo kam so šli, oni niso 

šli na ulice kar tako. Oni niso šli ne vem kam, ampak direktno v srce mesta. Zasedli so glavni trg in tam 

se je zadeva dogajala. Tam so, tako rekoč, dobili širšo podporo. Jaz mislim, da so trije elementi tukaj 

zelo pomembni, ko se vprašamo, katero vrsto podpore. Vsi ti elementi so par excellence politični. Se 

pravi, Koprčanke in Koprčani pridejo. To je tisto, kar smo že videli v Mariboru pri vprašanju radarjev, 

tukaj pa gre zadeva naprej, zato ker je vezana tudi na sindikat. Prva je zadeva, ki je vezana na 

regionalno, to pomeni, da je Primorska prišla zraven dobesedno. Po mojem ključni plakat ni bil 

slučajno »Primorska je vstala«. Se pravi, ko beremo jezikovne igre in znake na transparentih, mislim, 

da je centralnega pomena le-ta: »Primorska je vstala«. Tretji element, ki je bolj ali manj vezan, ne na 

primorsko in Primorce, Koper in Koprčanke in Koprčane, pač pa na sindikalno. Jasno je bilo videti, da 

imamo sindikalno solidarnost. Sindikati so prišli sem iz cele Slovenije. Mislim, da je bil  to enormni 

simbolni dogodek, ki ga je kot model treba pričakovati tudi v prihodnosti. Seveda v različnih odtenkih, 

različnih odmerkih, ampak mislim, da je to tisto, kar je na nek način temeljna struktura. Pomanjkljivost 

je seveda ta, da brž, ko so se ujeli v to, da so hoteli rešiti konflikt, ko so se šli pogajati z vlado, ko so šli 

na noge k premieru Cerarju, da je bil takrat narejen dobesedno politični samomor. To so ubesedili v 

stavku, ki se je glasil: "… zdaj bomo opustili to kar počnemo". Oni tega niso razumeli in ne razumejo 

kot politično delovanje, publika tudi ne. Rekli so to: »opustili bomo politično delovanje do septembra«. 

Skratka, gremo na dopust. Oni to razumejo tipično tradicionalno – industrijsko – levičarsko. Mislijo, da 

je politično delovanje zadeva delovnega mesta. Ko ga imaš, tudi protestiraš in socialno učinkuješ. Ne 

razumejo, da je politično delovanje način življenja v katerem ni dopusta. Oni so šli na dopust in na tej 

točki mislim, da je bilo konec. Ko na tej točki interpretiraš zakaj – zato, ker so njihovi horizonti 

razumevanja, torej njihova matrica razumevanja, iz 19. stoletja. Zadevo razumejo kot zadevo kapitala, 

kot zadevo delavcev, kot zadevo znotraj podjetniškega in ne razumejo tistega, kar so naredili. Svojih 

lastnih dejanj, svojega lastnega delovanja, niso razumeli. Nič novega in nič posebnega, isto se je zgodilo 

v osemdesetih. Nova družbena gibanja niso bila ne družbena, in ne gibanja. To je bilo politično 

delovanje. Brž ko so se razumela kot družbena gibanja, je bilo konec. To, kar sem želel povedati tukaj 

je, da je zelo pomembno, katere besede uporabljamo. Ali smo zmožni analitično misliti. Od tega, kako 

zadevo razumemo na ravni besed je odvisno, katerih dejanj smo zmožni, katere smotre smo zmožni 

postavljati in kaj smo mogli postoriti. Ni vseeno ali nekaj imenujemo družbeno ali pa politično. Ni 
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vseeno, ali nekaj razumemo kot gibanje ali pa to razumemo kot delovanje. Imeli smo, skratka, opravka 

s političnim delovanjem, ki je samo sebe zadušilo in naredilo samomor, ko se je zaprlo, v tem primeru 

v sindikalno delovanje. Tako jaz to razumem. 

Spraševalec: Hvala.  

Andraž: Jaz se trudim, da bi me zanimalo samo tisto, post festum, gledano za nazaj, za kar se zdi, da je 

ostalo spregledano, pa ne bi smelo ostati spregledano. Ostalo je spregledano tako od ljudi, ki so se 

predstavljali, upravičeno ali ne, kot civilna družba, civilna iniciativa, od komentatorjev, od medijev, 

dejansko od celotnega družbenega telesa. In to bi skiciral v parih točkah. Prvič, kot vselej pri legitimnih 

ekscesih političnega protesta, me je tudi tukaj zanimalo, kaj se bo zgodilo dan po jutrišnjem in ta dan 

po jutrišnjem se je že zdavnaj zgodil. In mislim, da moramo to tako razumeti. Tudi to, kar je hotel 

poudariti Tonči. In to, kako učinkuje ta dogodek –  zame je to dogodek, lahko bi bil veledogodek, ampak 

zaenkrat se zdi, da je bil samo dogodek – kaj se zgodi po tem dogodku, 'dan pojutrišnjem'. Ne vidim, 

da se je zgodilo kaj bistvenega. Na to, da se bo kaj zgodilo, mi vsi skupaj še čakamo. Kaj bo dan po 

jutrišnjem in dan po jutrišnjem se zdaj že vleče. Če se zaradi počitnic 'dan po jutrišnjem' prestavi na 

jesen ali na  naslednjo pomlad, očitno ta politični dogodek ni učinkoval kot bi moral. Mene taki dogodki 

zanimajo kot dogodki in ne sprašujem se o ozadjih, ne sprašujem se, če so vsi nosilci transparentov 

resnicoljubni, ne sprašujem se o tem, če ima nekdo neupravičeno previsoko plačo, ne sprašujem se o 

tem, če nekdo dela štiri ure na dan za dva tisoč petsto evrov, ali štiri tisoč evrov, ker v Frankfurtu dobi 

nekdo za isto delo štiri tisoč. To me ne zanima. Zanima me dogodek v povezavi z idejo in konceptom. 

In to, kar je tukaj bilo spregledano je, po moje, najmanj naslednje: prvič, retorika, ki jo je ubrala dnevna 

politika, je zame klasičen primer retorike gospostva in tega, čemur bi Tonči, pa me bo popravil, če se 

motim, rekel post fašizem. Če se samo spomnim na izjavo predsednika državnega zbora, ki je hkrati 

doktor mednarodnih odnosov, to pomeni neke vrste doktor politologije. On je ta dogodek že v štartu, 

preden je sploh prišlo do kakršnegakoli komuniciranja med delavci, meščani in dnevnopolitično 

gosposko na drugi strani, opredelil  to kot atentat. Torej korak do ali morda čez rob opredelitve - kot 

terorizem. To se mi zdi zelo pomembno in tega ne gre spregledati. V naslednjem koraku je predsednik 

vlade opredelil ta dogodek kot citiram: »ukaz, ukazovanje, izsiljevanje ulice« to se mi zdi tudi nekaj zelo 

pomembnega in tega ne gre spregledati. Mislim da je to nekaj, kar je treba zapisati v zgodovinski 

spomin in od tega trenutka tega dogodka ravnati z mislijo in zavestjo o teh izjavah. Tudi neki drugi 

eksces tega premierskega gospostva z elementi diktatorske drže samodrštva omnipotentne 

narcisoidnosti, samozadostnosti, se je zgodil ob nastopu, ki je sledil kmalu po tem. Predsednika vlade, 

v oddaji na RTV Slovenija, katere ime sem pozabil, ampak vodila jo je, v tem primeru pogovora, to niti 

ni bil pogovor, to je bil samogovor s predsednikom vlade… no, novinarka. Torej, če državljan spremlja 
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tak pogovor, tak samogovor predsednika vlade in pri tem ne opazi, da ima pred sabo učbeniški primer 

političnega narcisizma, samozadostnosti, skoraj že 'politične shizofrenije', vele megalomanske 

samopomembnosti in diktatorske drže. Če tega državljan ne opazi, ko gleda ta intervju, to oddajo, 

potem je zame ta državljan gluh in slep. To je neizpodbiten dokaz s kom in s kakšno politiko imamo v 

tem trenutku opraviti v našem političnem in družbenem sistemu. Tega ne gre spregledati. In tudi ne 

gre spregledati kategoričnih izjav, ki jih je dal premier. Tukaj sem namenoma dnevnopolitično kritičen, 

ker mislim, da tega ne smemo spregledati, da je to pomembno tudi za idejo in koncept, ki je zadaj. 

Ponavljanje enega in istega stavka, kot stavka o etiki pred volitvami, stavka, da kdo pa mislijo ljudje, da 

so, da bodo posameznika, ki je na mestu predsednika vlade, ki je profesor, je doktor, je bil že prej tudi 

družbeno javno prepoznaven, ja kdo pa mislijo da so, da ga bodo izsiljevali. Torej globoko v 21. stoletju,  

leta 2016, se predsednik vlade, na legitimno vprašanje delavcev in njihovih podpornikov: prvič, kaj se 

dogaja v Luki Koper, kaj načrtujete z Luko Koper, in Luka Koper ni neka trgovina s spominki, tretje je 

bilo vprašanje: samo pojasnite nam, zakaj se nek minister danes opredeli  do vprašanja v zvezi z Luko 

Koper tako, kasneje drugače. Zakaj obstajata dva dokumenta? Pri tem je popolnoma nepomembno, ali 

so to uradni dokumenti ali so to depeše ali so to elektronska sporočila med člani vlade. Vprašanje zakaj 

obstajajo različni dokumenti je legitimno. Vprašanje, zakaj v enem dokumentu minister govori tako, v 

drugem dokumentu drug državni sekretar govori drugače in še preden bi se kdorkoli od predstavnikov 

države odločil odgovoriti na ta politično legitimna vprašanja delavcev in njihovih podpornikov, se je že 

obmetavalo te ljudi z etiketami o atentatorjih in teroristih in tistih, ki z ulice prisiljujejo velike, visoke 

politike in najvišjega med njimi –  predsednika vlade, v neka ravnanja kot so razrešitev ministra, 

pozivanje, da se pripelje z avtom v Koper in tukaj odgovori na neka vprašanja … Jaz mislim, da se tega 

ne sme spregledati in da je od tega trenutka naprej, treba pričakovanja, premišljevanja in odzive, 

odmerjati in vsebinsko zamejevati v skladu s tem, kar smo lahko videli s strani dnevnopolitične 

gosposke v primeru Luke Koper. Še eno vprašanje je, ki ga ne gre spregledati in je tipično 

ustavnopravno vprašanje. Jaz sem o tem že nekaj pisal, kot verjetno veste, gre za golo razumevanje 

koncepta lastnine kot temeljnega ustavnopravnega in ne zgolj političnega koncepta v neki državi, ki je 

pravno strukturirana in določena kot ustavna demokracija, socialna država, temelječa na vladavini 

prava in tako naprej. Torej, odkrilo in razkrilo se je, da gosposka in njeni podporniki – predstavniki 

sodne veje oblasti in večina tudi pravnikov, ki so v službi te gosposke – iskreno, ampak zato nič manj 

popolnoma zgrešeno, razume koncept lastnine v povezavi z državo na enak način, kot razume koncept 

lastnine v povezavi s katerimkoli privatnim lastnikom. Torej država, dnevna politika v vlogi lastnika, 

samo sebe razume na enak način, kakor da bi na njenem mestu stal nek privatni lastnik. To seveda 

popolnoma zgreši koncept lastnine in njene vsebine. To se je pokazalo in je relevantno tudi za primer 

Rog-a in je relevantno tudi za vsak primer skvoterstva. Država v vlogi lastnika ima popolnoma drugačen 
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status kot posameznik v vlogi lastnika. Posameznik v vlogi lastnika uživa teoretično lastnino v funkciji 

svobode, država pa samo takrat in samo toliko in samo na ta način, kolikor je to nujno potrebno, da s 

prevzemom lastniškega statusa v smislu pomoči, podpore in nadzora, omogoči pripadnikom v družbi, 

kvalitetnejši način in učinkovitejše uresničevanje te iste lastnine, ki dejansko vedno in izključno pripada 

samo njim. Torej je v tem smislu država samo mandatar. In stavek – pustite državo pri miru, ker ona je 

lastnik in se zato svobodno in avtonomno odloča, kaj bo počela s svojo lastnino –  je zame ne samo 

politični  idiotizem, ampak tudi primer post fašistične retorike in miselnosti. Ti poudarki so zame neka 

dejstva, empirično preverljiva in dokazljiva dejstva, ki se nakazujejo ob pospeševanju procesa razkroja 

politične demokracije in enakosti, že v samem jedru v Sloveniji. To  pa se seveda ne dogaja smo v 

Sloveniji, ampak tudi onkraj meja, na področju celotne Evropske Unije, če samo pomislimo na retoriko 

v zvezi z bankami, privatizacijo teh bank, razlaščanjem malih delničarjev, aktualni komunikaciji med 

slovensko vlado, Brusljem in ustavnim sodiščem glede tega,  kaj se je dogajalo in ali se je upravičeno 

dogajalo v NKBM in tako naprej. Mislim, da tega ne smemo spregledati.  

Spraševalec: Hvala. Primož, bi tudi vi kaj povedali o tem? 

Primož: Ja, jaz bi čisto na kratko orisal mednarodni kontekst glede Luke Koper. Sogovornika sta govorila 

predvsem o notranjih relacijah, bi pa veljalo nekaj povedati tudi o mednarodnem kontekstu Luke 

Koper. Torej drugi tir. Kaj je z njim? Zakaj se toliko poudarja? Zakaj se toliko pojavlja to vprašanje? Zakaj 

naj bi ga Slovenija tako naglo gradila? Tukaj je treba seveda poudariti, da v zadnjih letih poteka izrazito 

tekmovanje med štirimi pristanišči v Jadranu, oziroma Sredozemlju. Grški Pirej, hrvaška Reka, slovenski 

Koper in pa italijanski Trst. In ta drugi tir je, po mojem mnenju, predvsem, če se ne izreče to eksplicitno, 

pa  implicitno prisotno trditev, da Koper in Slovenija potrebujeta ta drugi tir zato, da bi Slovenija lahko 

vzpostavila pot do Evrope tako, kot jo želijo vzpostaviti ostali trije tekmeci. Iz Pireja bo Kitajska gradila 

povezavo proti Beogradu in naprej proti Budimpešti, Reka razmišlja o povezavi z Budimpešto, Trst se 

že povezuje z Avstrijskim Gradcem. Vse poti vodijo v srednjo Evropo. Tukaj Koper potrebuje, to je ves 

čas argument, povezavo za prodor v Srednjo Evropo. To je ožja slika, širša pa vključuje Kitajsko. Namreč 

Kitajska  v zadnjih letih izvaja nek kolosalni projekt, ki je pravzaprav obuditev Svilne ceste, ki je obstajala 

v 2. stoletju pred našim štetjem in pa do 17. stol. našega štetja. To je najpomembnejši projekt 

sedanjega kitajskega predsednika Xi Jinping-a. Kitajska je ta projekt poimenovala 'One Belt, one road' 

– en pas ena cesta, pri čemer je ta 'en pas' prodor Kitajske po kopnem proti Evropi in bližnjem Vzhodu 

-  Rusiji, med tem ko je pa 'one road' – ena cesta, pomorska pot. Če gre kopenska pot, ki vključuje hitre 

ceste in  hitre železnice, po trasi Xi`an –  Urumqi – Alma Ata – Bischkek – Teheran – Istanbul – Moskva 

– Rotterdam – Benetke, potem gre ta pomorska pot seveda preko južnokitajskega morja, malajske 

ožine, ki je mimogrede najpomembnejša strateška točka danes, naprej navzdol v Bengalski zaliv, Sri 
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Lanka, Indija, potem pa čez Arabsko morje do Afrike. Kitajci v Keniji gradijo veliko železnico od obale 

do Nairobija, potem pa od Afrike navzgor preko Bab-el-Mandeba v Rdeče morje in čez Suez v 

Sredozemlje. Kitajci so zaenkrat locirali kot svojo glavno vstopno točko v Evropo – grški Pirej. Tam je 

kitajska ladijska korporacija COSCO pred dvema mesecema kupila 67 odstotni delež pristanišča. Kitajci 

so jasno opredelili Pirej kot glavno vstopno točko, ostali trije tekmujejo za, recimo temu, sekundarno 

naklonjenost Kitajske. Seveda pa Kitajska tudi po kopnem povezuje in eden od zelo markantnih 

projektov v okviru tega »enega pasu«, ki sicer združuje, bodite pozorni na številko:  devetsto milijard 

dolarjev in devetsto pogodb in eden glavnih projektov je Peking – Duisburg, torej hitra cesta. Hočem 

reči, da tudi Nemci tekmujejo za naklonjenost Kitajske. In tukaj se verjetno ne bomo zmotili, da 

Hamburgu kot pristanišču ne ustreza tekmovanje Kopra. Nemce moti, da bi lahko Koper postal neka 

močna vstopna točka, čeprav seveda ne smemo idealizirati kitajskega vstopa. Kitajci ne prinašajo v 

socialnem smislu nič dobrega. Ko je kitajski COSCO kupil 67 odstotkov Pireja, in so Grki hoteli v pogodbo 

dati tudi zaščito delavskih pravic, so Kitajci rekli, da to ne pride v poštev. Če bodo Grki to vložili, bodo 

oni odstopili od te pogodbe. Tukaj pa je še en moment. Treba se je zavedati, da poteka velika tekma 

med Kitajsko in pa Rusijo na eni strani in pa na drugi strani med ZDA. To je danes v mednarodnih 

odnosih najpomembnejša tekma. Kitajska preko tega "enega pasu" hoče združevati Evropo in Azijo v 

enem trgovinskem smislu. Narediti Evrazijski ekonomski prostor. Rusija to v manjši meri dela z 

Evrazijsko ekonomsko unijo. To, kar pa ti dve sili delata – da povezujeta Evropo, pa izrazito ne ustreza 

Ameriki. Amerika se namreč skuša pozicionirati kot glavna trgovinska sila, ki preko svoje vzhodne in 

zahodne obale dela ravno nasprotno. Azijo trgovinsko želi vleči proti svoji zahodni obali, to je 

'Transpacifik partnership', Evropo pa proti svoji vzhodni obali, se pravi: 'Transatlantik trade investment 

partnership'. Poteka torej huda tekma med temi željami biti prvi v svetovni trgovini in biti center. In 

vse to je treba upoštevati, na primer, tudi konflikt v Ukrajini.  

Tonči: Problem je samo en stavek. Vprašanje trgovin, vprašanje kontrole morij –  vprašanje kontrole 

zraka je bistveno manjši – ko gre za trgovino, gre predvsem za kontrolo morij, to pomeni v tem trenutku 

večji del morskih ožin. Tukaj bo vedno spopad pri Suezu, ožini o kateri je on govoril, treba je govoriti v 

kategorijah denarja, v finančnih kategorijah. Tisti, ki kontrolira trgovino, kontrolira finančno moč neke 

valute denimo. Poglejte, v tem trenutku je rezervna svetovna valuta dolar. Če Američani izgubijo te 

morske poti, kontrolo, gre dolar dol. Če gre dolar dol, in to ne na srednji ali pa dolgi rok, ampak na 

kratki rok. To pomeni, da ne more biti več v pooblaščenem položaju v katerem lahko s strani FED-a 

prihajajo enormne količine računskega denarja. Nimamo več opravka s papirnatim denarjem, 

denarjem v zlatu, temveč računskim denarjem. V tem kontekstu je treba misliti tisto, kar smo včeraj 

govorili v zvezi z internetom. Internet nima nobene pomembne ali pa neposredne zveze z našimi 
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komunikacijami, da bi mi lahko govorili lepe besede, da bi se lahko socialno in politično organizirali, to 

so nus proizvodi, ki so odvisni in stojijo na problemu računskega denarja. Kako računske transakcije, 

mega transakcije, ki znašajo na tisoče trilijonov dolarjev, funkcionirajo? To jaz mislim, da je zelo 

pomembno povezati. Ta geostrateško politični pogled in zaključiti ga, oziroma vsaj majčkeno mu 

pristaviti to finančno plat. 

Primož: Jaz bi dodal samo še dva stavka, ker si ravno to odprl, torej da to, kar Kitajska dela danes, 

pravzaprav ZDA poskušajo prikazati kot nekaj nevarnega, agresivnega in tako naprej. Ampak Kitajska 

ne dela nič drugega, kar je tudi sama Amerika počela v 19. stoletju. Se pravi, vsaka velika nova 

ekonomska sila želi odriniti ostale sile od svojih obal. Ko so ZDA to postajale tam v 19.stoletju, so najprej 

razglasile Monroejevo doktrino l. 1823. Niso pa še imele vojaške sile, da bi Evropejce odrinile stran. To 

vojaško silo so dobile po nasvetu pomembnega avtorja – Alfred Thayer Mahan, ki je napisal knjigo The 

Influence of Sea power upon History, torej Vpliv pomorske moči na zgodovino. Rekel je, da ekonomska 

sila, nova, velika, mora nadzorovati tiste pomorske poti, ki so vitalnega pomena za njeno ekonomijo. 

In točno na podlagi te knjige izdane 1890, so Američani začeli močno ladjevje graditi, tako da so lahko 

že tri leta pozneje rekli Nemcem in Britancem, ki so prišli v Venezuelo izterjat dolgove: odšli boste ven 

iz zahodne poloble, ker drugače vas bomo mi pregnali. Kitajska danes to isto dela in celo na Kitajskem 

se ta ista knjiga zelo bere. In Kitajce pa v smislu te vitalne morske poti skrbi naftna povezava, ker 

Kitajska je žejna nafte. 60 odstotkov pridobiva z Bližnjega vzhoda in tankerji potujejo skozi Perzijski 

zaliv, Hormuško ožino, Arabsko morje, Bengalski zaliv in pa najbolj občutljivo točko – Malajsko ožino. 

Tam se Kitajci najbolj bojijo, da bodo Američani to zaprli, zato gradijo pisano ogrlico, se pravi 

pristanišča, preko katerih naj bi po kopnem vozili nafto proti Kitajski. Se pravi, Gwadar v 

Pakistanu, Kyaukpyu v Mjanmaru, se pravi neka pristanišča, kjer bi tankerji že pred malajsko ožino 

pristali in potem nafto vozili gor. 

Tonči: Morda še za vas, ki imate radi internet. Zadeva je zelo preprosto preverljiva. Poglejte natančno, 

kje Združene države Amerike, brez Nata, imajo osemsto znanih vojaških baz. Samo 'downloadajte' 

razvrstitev vojaških baz in razmišljajte o Malajski, Malezijski, Bab el Mandebu, Suez ..., kje so 

koncentrirane te vojaške baze. To pomeni letališča, podmornice, letalske zadeve in seveda, nuklearne 

konice. O tem se tukaj pogovarjamo. Ne pogovarjamo se o nekih majhnih rečeh. In to misliti v celoti je 

tisto, kar je naloga razumevanja, drugače se današnjega sveta ne da razumeti. Sicer pa implicitno izhaja 

iz tega, kar sva oba s Primožem povedala, če je kje pričakovati možnost resne vojne, potem je to tam, 

na tisti relaciji. To je vprašanje Koreje, to je vprašanje Filipinov in Kitajske in Amerike. In to potem v 

povezavi z morskimi potmi, ki so pa vezane naprej na trgovino, na finance in tako naprej. Zadeva ni 

preveč komplicirana, ampak je dobro, da jo kot nek srednji kontekst razumete. Ko rečem srednji, 
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potem obstaja še eden in to je tisti zgoraj in enormne investicije, ki se investirajo  v razmestitev 

strateške oborožitve, bodisi na satelite, ali na planete. 

Spraševalec: Dobrodošla je ta osvetlitev aktualnih dogodkov v Sloveniji tudi z mednarodnega vidika in 

pogleda. Bi pa imel še po eno podvprašanje za Tončija in Andraža in sicer, glede na to, da smo tukaj 

državljani Republike Slovenije ali pa vsaj tukaj bivamo –  Tonči v svojem odgovoru si omenjal, da so 

udeleženci teh protestov takrat naredili politični samomor, s tem ko so svoje politično delovanje 

prestavili na september. Zanimivo bi bilo slišati scenarij, kaj bi morali narediti, kajti tudi mi smo vpeti v 

družbo, oziroma v skupnost, v delovne organizacije, v stanovanjske, družinske skupnosti in morda bi 

dobili en drug koncept, kaj bi pa pravzaprav morali narediti udeleženci in protestniki. 

Tonči: Nimam jaz občutka, da bi karkoli morali in mislim, da ni moč predvidevati neko znanje, ki bi 

ljudem, državljankam in državljanom, ne glede na to ali so Janezki in Mojce, Mujoti, Hasoti in Fatime 

lahko prišepnemo, to velja tudi zame. Tisto kar je strukturalno, kar sem jaz želel pripomniti je to, da 

se  je zadeva kar se tiče koprskih dogodkov, začela na ravni podjetnosti, da je bila sindikalno mišljena, 

da je horizont mišljenja sindikalen, to pomeni socialen in ozko družben in da ni zapopadel širine 

političnosti v trenutku, ko so šli na trg. Potem je pa tu druga zadeva, ki je pa radikalno različna od 

Maribora, to je menda tri leta nazaj približno, je gradil na zavestni mestnosti, poudarek ni bil na nobeni 

in nikakršni tovarni, nobenem Tamu, nobeni 'industromontaži' in ne vem kaj, ampak na mestnosti. In 

je zadeva bila zastavljena iz tega mestnega delovanja. In iz te smeri je bilo zlahka videti in tudi moč 

pričakovati, da se bo zadeva zgodila na ravni posamičnega organiziranja vrtca, spalnih naselij, zadeva 

je toliko šla, da so si pridobili koščke zemlje za obdelavo v smislu za vrtičkanje, skratka je bila zelo široka, 

mestna. Tukaj je bila zadeva podjetniška. Tisti, ki so vodili, niso bili državljanke in državljani, niso bili in 

mislim, da je to ključna zadeva - meščanke in meščani. Tisti, ki so to vodili, so se razumeli kot sindikalisti 

in sindikalistke in so na ravni skrajno ozkega in to je bil po mojem razlog, za to, kar jaz imenujem 

samomor, sindikalnega in socialnega, popolnoma zaprli možnost, da bi zadeva postala politična v 

smislu meščanskega, koprskega in tako naprej. Dokler ne bo druge situacije, da bo nekdo drug 

meščanke in meščani potegnil, to lahko razumemo in jaz to tako razumem, kot neko določeno fazo, 

kot neko določeno učno uro, neko določeno izkušnjo, ki še ni jasna, še najmanj dokler smo v počitnicah, 

ki pa bo postajala jasnejša oktobra, novembra, decembra. Takrat bodo ljudje rekli: »Aha, tisto, kar smo 

naredili takrat je bilo napačno.«. Takrat pa se bodo pojavili ti odgovori, ki ti jih jaz sedaj ne morem dati. 

Lahko pa načeloma rečem to, kako si jaz predstavljam in to je bilo že rečeno. To je vprašanje mesta, 

mestne samoorganizacije in vprašanje tega, kar jaz imenujem politično delovanje. In saj veste, za nas 

ki smo peri patetiki, je mesto v katerem se demokracija lahko edinole dogaja,  mesto samo. Se pravi 
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topos demokracije je polis, ne pa podjetje. Podjetje je oikos in je po definiciji anti političen, če govorim 

v grških kategorijah.  

Spraševalec: Andraž, v vašem odgovoru ste povedali, da je ostalo veliko tega spregledanega. Zdi se, ali 

pa je morda celo očitno, da smo spregledali. Recimo predvsem narcisoidnost ali pa nepravilnost v 

pojmovanju državne lastnine. Večina nas, preprostih in neukih državljanov, je to spregledala. Če se 

naslonim na Tončijev odgovor, on se je osredotočil na mesto, torej nadaljevanje tega političnega 

delovanja je mesto. Kaj pa vi menite, kaj bi lahko naredili, da bi ne spregledali, ker ne znamo pravilno 

ovrednotiti političnega delovanje premiera in predsednika, v nadaljevanju, preprosti državljani, da bi 

ne spregledali narcisoidnosti in samozadostnosti.  

Teršek: Jaz takšnih direktnih nasvetov ne samo da ne dajem, ampak se mi tudi samo vprašanje zdi malo 

neposrečeno. V prvih korakih, maraton se začne s koraki, in v prvih korakih je potrebno obračunati s 

svojo lastno lenobo. Če družbeno življenje poteka tako, da se zdi kot da komuniciramo približno tako: 

mi, ki smo o nečem nekaj premislili in nekaj predlagali, smo čarovniki, tisti, ki znajo pa prav tako 

premišljevati pa se jim ne ljubi in prav tako brati, pa se jim tudi ne ljubi, ker so preleni, pa tega ne 

počnejo, bi radi, da pred njihovimi očmi, nekaj začaramo. In ker je ta lenoba tako globoka, tako 

simptomatična in tako kronična, potem to, kar človek pove, dostikrat dobi videz čarovnije. Teh vaj je 

pa smo, vsaj v dobi interneta, saj ko smo mi študirali še interneta ni bilo, smo si morali s knjižnicami 

pomagati in tam brati knjige, ki jih ni bilo dopuščeno nositi domov, danes imaš internet, ampak ljudje 

tega ne počnejo, ga ne uporabljajo. Uporabljajo televizijo in televizijske oddaje, kjer noben komentar 

ni daljši od treh do sedmih minut. To, o čemer sem jaz govoril, je že vse napisano in da to človek 

preštudira in celo razume, ne potrebuje več od ene ure. Tisto, kar se je tudi v tem primeru  pokazalo 

je, da je preveč ljudi in to so običajno ti isti ljudje in to so tudi tisti ljudje, ki ti rečejo, vas spremljamo, 

vas beremo in veste, se z vami strinjamo. In si zelo fajn, dokler se s tabo strinjajo, čeprav se nimajo kaj 

strinjati, ker o zadevi nimajo blage veze, ker samo poslušajo, si zapomnijo in zapišejo. Ampak to, kar se 

je ponovno pokazalo je to, koliko ljudi je nezmožnih presegati mišljenje svojih kratkoročnih 

individualnih interesov in stopiti v polje mišljenja, ideje. In tako se je tudi v tem primeru zgodilo, da so 

posamezniki, ki sicer v življenju nosijo formo celo izobraženosti in morda celo v takih poklicih, ki 

sugerirajo na neko znanje, na neko pot učenja kot je npr. družboslovje in humanizem, da so pospremili 

en tak dogodek, kot je bil dogodek v Luki Koper z enostavnim vprašanjem: »Dobro, pa so ti delavci 

mene, ki sem delničar, kaj vprašali, če se strinjam z njihovo zaporo Luke Koper in bo zaradi tega moj 

profit, ki ga bom imel potem iz dividende na koncu leta nižji?« Takšni ekscesi komunikacijski so tako 

globoko antidemokratični, da v naprej onemogočajo kakršenkoli demokratični diskurz. Se pa, in to sem 

že večkrat napisal, globoko strinjam s Tončijem in vsemi ostalimi, ki tako mislijo, da misliti demokracijo 
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na način, ki naj bi dobil neke praktične izpeljave, je najbrž ne samo na srednji, ampak tudi na dolgi rok, 

mogoče samo od lokalne, najnižje lokalne ravni navzgor. Zato tudi jaz pozdravljam ideje, ne pa tudi vsa 

konkretna dejanska ravnanja, ker pogon niti ni vselej dobroveren, ideje kot so Rog, skvoterstvo in v 

drugih mestih zapolniti prostor, ki je izpraznjen, izpraznjen je pa zato, ker ga je izpraznila 

dnevnopolitična oblast z vsebino, ki pritiče statusu državljana v družbi, ki naj bo demokratična. Torej 

zapolniti s političnim delovanjem, kadar država politično ne deluje.  

Spraševalec: Imam še eno vprašanje za Primoža, Seveda vprašanje velja v prvi vrsti za Primoža, v drugi 

vrsti pa tudi za oba ostala udeleženca. Primož, zadnje čase se v medijih veliko govori o beguncih in tudi 

vi ste nastopili. Veliko beguncev je prečkalo ozemlje Slovenije, to je bil javni dogodek in ste to pozorno 

spremljali. Zelo aktualna je bila postavitev bodeče mreže na meji s Hrvaško ali pa izbruh ksenofobije 

pri velikem delu prebivalcev Slovenije, zaradi vedenja nekaterih političnih strank. Bi nam lahko kaj rekli 

v zvezi s to temo?  

Primož: Res je, malo smo pozabili na to krizo, čeprav nas počasi spet opozarjajo, da se morda lahko 

zopet razvije, da lahko Turčija sprosti te begunce, ampak še nekaj mesecev ali pol leta nazaj je bila pa 

ta zgodba zelo akutna. In Slovenija se je celo začela postavljati v nek defenziven položaj, ko se je treba 

braniti pred barbari. Torej prebivalstvo na splošno, tudi študenti na fakulteti za management v Celju 

so bili zelo kritični do beguncev, tudi vprašanja so bila: »Zakaj kakajo tam po poti, če imajo organizirano 

…«, skratka nekaj momentov bi rad povedal, glede na to, da Slovenci so te begunce velikokrat videli 

kot nek tujek, kot uzurpatorje, ki nam hočejo vzeti našo deželo. Prvič, Zahod je sam povzročil to krizo. 

To je treba jasno in glasno povedati, da Pandorina skrinjica, ki je bila odprta, je bil napad na Irak 2003. 

Torej, če daleč največ beguncev prihaja iz Sirije, zdaj bom malce abstrahiral Afganistan, če daleč največ 

beguncev prihaja iz Sirije, je treba to zgodbo v celoti videti. S tem ko so Američani napadli Irak so zrušili 

sunitskega oblastnika Sadama Husseina in šiitski večini populacijski, prvič po letu 1638 omogočili, da je 

prišla na oblast v Iraku. To je bila epohalna sprememba, to je treba vedno znova poudariti, da to ni bil 

kakršenkoli napad, ampak je dobesedno zatresel. In to je bil strel v politično, religijsko in pa simbolno 

srce Bližnjega vzhoda in pa zgodovinsko seveda. S tem, ko so šiiti prišli na oblast v Iraku, se je lahko 

vzpostavil šiitski polmesec segajoč od Iraka, Irana in Sirije, do juga Libanona. S tem se je zelo povečal 

vpliv Irana, nastala je možnost, da bi se zgradil tako imenovani šiitski plinovod: Iran – Irak – Sirija, tudi 

ekonomski moment je zraven, skratka, vpliv šiizma in Irana se je zelo povečal. Iran je vse od 16. stoletja, 

ko je kot prva država sprejel dvanajstniški šiizem, pravi dvanajstniški šiizem, ker niso vsi šiizmi enaki. 

Slovenci poznamo Alamut, domnevam, da  ste vsi že slišali za to, torej ni dovolj reči asasini, kot pravi 

Bartol, to so mizariti, to so podločina ismajlitov, neke specifične šiitske ločine. Če se od tega vsega 

ekskurza vrnem nazaj, torej šiitski polmesec se je vzpostavil, to pa je izrazito prestrašilo in pa ultra 
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iritiralo sunitske države, na čelu s Savdsko Arabijo, Katarjem, Združene arabske emirate, tudi Turčijo, 

Jordanijo, Egipt. In ves čas od leta 2005, je bilo v zraku vprašanje, kako presekati ta šiitski polmesec. In 

zelo logično je bilo morda pogledati na zemljevid in reči, Sirija je morda najprimernejša točka za 

presekanje tega šiitskega polmeseca, ker v Siriji vlada nek režim, ki izhaja iz Alavitske skupnosti , to je 

zopet neka zelo sui generis, šiitska ločina. Ti elaviti edini verjamejo v božansko naravo imamov. Torej 

Sunitske sile so rekle, tam v Siriji bo nemara prava priložnost. In ko so se prvi protesti začeli proti 

Bašarju al Asadu marca 2011, je kmalu nastala poplava vdora sunitskih radikalnih islamističnih skupin 

in ta konflikt najbolj razdira Sirijo in ustvarja begunce. Druga stvar, ki bi jo poudaril je, kako ta konflikt 

rešiti. Ta konflikt se lahko reši samo s političnim  kompromisom. Če kdo misli, da lahko kdorkoli zmaga 

in pobere vse v Siriji, se globoko moti. Politični kompromis, ki mora biti kompromis med šiitsko in 

sunitsko vejo, se pravi režim, po mojem mnenju mora ostati vsaj za neko prehodno obdobje, ampak 

hkrati vključiti sunitske upornike. In če zdaj kdo misli, ker je Asad v ofenzivi pri Alepu, da sedaj bo pa 

kar sam pomalical celo Sirijo, je to napačno razmišljanje. Tako da v tem momentu nemara obstaja neka 

možnost kompromisa, ker se ZDA in Rusija dogovarjata in ker je Turčija končno dojela, da sama z 

destabilizacijo Sirije, z rušenjem Bašarjja al Asada, neposredno ali pa posredno izrazito omogoča 

Sirskim Kurdom, da gradijo svojo paradržavo. In sedanji quid pro quo, je, da je očitno Erdogan pristal 

na to, da režim ostane na oblasti v Siriji, hkrati pa glavna nevarnost odpravlja sirsko-kurdsko entiteto. 

Tretja stvar, ki bi jo poudaril: to, da so se Slovenci tako vznemirili, pa tudi ostali Evropejci, to ni 

naključje. Ta proti islamski diskurz, ki pravi prvič, da je islam inherentno agresivna religija, drugič, da je 

islam sovražen znanosti in pa racionalni misli, in pa tretjič seveda, da muslimani,  moški, zatirajo ženske. 

Ta proti islamski diskurz je star devetsto let. Začel se je tam v začetku 12. stoletja, ko je Robert Menih 

napisal delo Historia iherosolimitana, ker so mu nadrejeni rekli: napiši na novo Gesto Francorum – neko 

kronologijo prve križarske vojne – na takšen način, da bo sprožil podporo novi križarski vojni. In ta je 

seveda res poudaril muslimansko demoničnost in teološke razlike. Torej ne več vojaški opis, ampak 

teološke razlike. Od takrat naprej, ta proti islamski diskurz, ki v nasprotju z vso logiko, kljub temu, da 

je zahod vedno bolj spoznaval islamski svet in ga zmeraj bolje poznamo, še kar vztraja. 

To je v nasprotju z vsemi zdravorazumskimi načeli, ker če nekaj bolje poznaš, ne boš ustvarjal nekih 

stereotipov. Zakaj se ustvarjajo? Ker jih neke specifične politične, družbene skupine poustvarjajo zaradi 

svojih lastnih interesov. Tukaj ne smemo ostati nekritični tudi do tistih, ki so slavljeni na Zahodu,  to so 

družboslovni, komunistični intelektualci, ki naj bi pripeljali do renesanse. Tudi renesansa je nek 

konstrukt. Če kdo res verjame, da se je renesansa začela na takšen način, da so zahodni intelektualci 

kot je Francesco Petrarca, Giovanni Pico della Mirandola, se direktno na Grke navezali in začeli znanje 

jemati, se globoko moti. Ker ta zgodba zanika vmesno obdobje vitalnega pomena – arabski, ne zgolj 

prevzem, reprodukcijo nekih grških virov, ampak, kar je nujno treba poudariti, kvalitativna bistvena 
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nadgradnja, preboj. Torej tudi  humanistični intelektualci so šli v proti islamski diskurz. Danes pa seveda 

ustrezajo Izraelu in nekim močnim krogom, ki seveda skušajo pozornost od socialnih vprašanj, ki so 

daleč najbolj akutna danes, preusmeriti proti klasičnemu grešnemu kozlu, to je pa islam. S tem pa 

pridem na zadnje, kar sem želel povedati. Če kdo misli, da je res islam tako tuja religija, da so muslimani 

povsem drugačni, kje bi jih imeli zraven sebe za živeti, se globoko moti. Obstaja nekaj pomembnih 

skupnih točk. Prvič, gre za monoteistični religiji. Krščanstvo, islam, judaizem, so tri monoteistične 

religije. Drugič: islam je tako kot krščanstvo, abrahamska religija. Vse se začne pri Abrahamu, oziroma 

pri Ibrahimu. Abraham je imel dva sinova. Prvi sin -  Ismail v muslimanski terminologiji  - je začetnik 

Arabcev. Abraham ga je imel s svojo služkinjo Hagaro. Ko je Sara lahko dobila sina Izaka, je rekla 

Abrahamu, da sin, ki ga je imel s služkinjo, ne more biti tekmec njunemu sinu: »Poženi stran sina s 

služkinjo.« Abrahama je zaskrbelo, ampak Bog naj bi mu rekel: »Naredi, kot ti pravi, kajti tudi iz njega 

bom naredil narod.« S tem pa tudi muslimane, ker je islam nastal v Arabiji. Izak je začetnik judaizma, 

ker pa je bil Jezus Kristus tudi Jud, torej tudi krščanstvo. Se pravi vse tri so abrahamske religije. In ne 

nazadnje, Islam priznava vse velike osebe iz krščanstva in judaizma, od Adama, Noeta, torej Abrahama 

kot Ibrahima, Mojzes je Mussa, Jezus je Issa, vse te priznava kot preroke, s tem, da je Mohamed 

poslednji in največji prerok. Naslednje seveda je to da, kot sem že rekel, da imamo tako znanstveno 

civilizacijo, takšno moč, se moramo zahvaliti lepo Arabcem, muslimanom, da so nam to ogromno 

uslugo naredili in bistveno doprinesli. Tako da ne bi kdo rekel, kaj ti barbari sem prihajajo, neuki, pojma 

nimajo. To da je islamski svet danes tako podrejen, torej razlog ni v tem, da bi teologija islamska zatrla, 

kot se velikokrat govori, oziroma je to prevladujoč diskurz, ampak so neke bolj objektivne okoliščine, 

tudi vdori križarjev in Mongolov, seveda. In pa končno, islam je bolj podoben po socialni komponenti 

katolicizmu, torej, ta prevladujoča religija v Sloveniji, je bolj podobna po socialni komponenti islamu, 

kot je podobna protestantizmu. Obe, torej Islam in katolicizem, sta skupnostni religiji, protestantizem 

je bistveno bolj individualističen.  

Tonči: Iz te občestvenosti vas bom skušal zdaj peljati v posebnost in v konkretnost. Mi Aristotela, 

Aristotelovih del, ne bi imeli, če ne bi bilo tega, kar je Primož omenil. Od 7. – 9. stoletja, približno na 

področju Bagdada, je obstajala neka kultura, ki je zelo intenzivno prevajala Grke. Ko Aristotel, in 

Aristotel pride v Evropo, pride na področje Španije: Toledo in tako naprej. Ibn Sina, Ibn Kaldun, številni 

avtorji, Avicenna, Avenarius, in tako naprej, iz tiste dobe, odvisno kako jih poimenujemo, ali po latinsko 

ali po arabsko, so skupaj prevajali Aristotela v latinščino. V glavnem so sedeli skupaj judovski, islamski 

in katoliški intelektualci. In to je podlaga, na kateri je moč misliti in ki o njej ni nobenega dvoma. Vendar 

pa poudarek: današnji Zahod je iz drugačnega testa, je tehnični Zahod. In se začne z Baconom, z Novum 

Organum, s kritiko Aristotela in tradicije, z vpeljavo matematičnih metod, ki gredo potem v statistične 
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metode. Dalo bi se argumentirati, da tudi cela matematika prihaja iz tega. Recimo, ko rečem besedo 

algebra, upam, da slišite v njej al-, in da veste, da govorim arabsko. Ko rečem algebra, pa mislite, da 

govorim latinsko ali pa zahodnjaško, je to samo znak naše načrtne poneumljenosti, ki funkcionira skozi 

šolski sistem. Naš začetek ni Aristotel. Aristotel je upornik tukaj. On je tisti, ki je pobit na točki Bacona 

in razvoja Zahoda, kateremu so temelji Bacon, Newton in tako naprej. Drugič, zelo bistveno se mi zdi  za 

razumevanje naše dobe in poskus odgovora na vprašanje: anti islamska drža Slovenije je tukaj najmanj 

25 let. Nima nobene zveze z begunci iz Sirije, ima pa zvezo z begunci iz Bihaća, Tuzle, Sarajeva, iz Bosne. 

V začetku 90-ih, ko je predsednik Demos-ove prve vlade bil Petrle, je bil prvi, ki je omogočal državno 

delovanje iz pozicij anti islama. Njegova pozicija je bila: "Nisam ja odavde" in je začel bolščat v Bruselj 

in je obrnil hrbet stotinam tisoč otrok, ki so jih klali, bombardirali in na tem izvirnem grehu, ki mu 

morate prišteti izbrisane, temelji ta ne več država v propadanju, ki je korporacija v propadanju in ima 

ime Slovenija. Kratko malo, če mislite ksenofobijo iz pozicije Sirije, ničesar ne razumete. To je zadeva, 

ki ima dolgo brado. Ima jo še bolj nazaj, do Siska gre približno. Ampak tega nisem hotel govoriti. Zadeva 

se začne leta 91. Poskusite tisti, ki ste konceptualno zmožni in si upate misliti, premisliti koncept čefur. 

Zdaj pa tisto, kar mislim, da je ključno. Dogodki v Siriji, o ničemer abstraktnem ne govorim, potem bom 

šel v posamičnosti in konkretnosti. Dogodki v Libiji se niso zgodili. Tisti "se" v govorjenju napeljuje, da 

so se zgodili sami iz sebe, naravno, po naravni poti, ali pa po zgodovinski nujnosti pripetili. Niso se 

pripetili, so bili pripeteni (aktiv-pasiv). Temu se reče "false flag operations", "covered operations", ena 

zadnjih med temi je bila tudi v Ukrajini, s pomočjo katere vemo, da je na oblast pripeljan fašistični 

režim.  "False Flag operations" so rezultat in podaljšek gladio operacij, ki funkcionirajo od končevanja 

druge svetovne vojne in ki so temeljna forma delovanja Nata in Cie. Zadnja, najbolj intenzivna faza traja 

četrt stoletja in danes imamo možnost, da razumemo, dosti bolj jasno in konkretno, razpadanje 

Jugoslavije. Jugoslavija ni razpadla se. Jugoslavija je bila razpadena. To kar se dogaja v Siriji, to kar se je 

zgodilo v Iraku, je rezultat načrtnega učinkovanja, denarno podprte izpeljave, zelo zelo jasno dokazljivo 

danes na področju bivše Jugoslavije, učinkovanja tajnih služb. Dokazljivo. Se pravi, če mislimo, da se 

dogaja, da se zgodi, po mojem ničesar ne moremo razumeti. Širši kontekst je pa tak. Svet do leta 

približno 88, 89,  pa malo prej, je deloval dualno, bipolarno. In v pomenu nečesa, kar se kolokvialno 

označuje z zavajajočo oznako, hladna vojna. Generaciji po Reagan-u, to so 80-a približno, pride 

buševska dinastija gor in za razliko od prejšnje situacije, ko Reaganova administracija, tam se začne 

tisto, kar se napačno  neoliberalizem, kar je dejansko neo konservativna revolucija, ki jo jaz imenujem 

menedžerska in je zadeva post totalitarizma in post fašizma, pride na oblast, direktni šef Cie. To je 

starejši Bush. Ta starejši Bush ne operira več v pogojih bipolarne strukturacije sveta, pač 

pa  multipolarnega absolutnega gospostva Združenih držav Amerike. V tem kontekstu je treba 

misliti "False Flag operations" in »covered operations«, ki trajajo danes približno 35 let in so povezane 
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z nečim takim, kot je razširitev imperija proti Vzhodu. Da. Proti Vzhodu in Jugu. V trenutku, ko pade 

Sovjetska Zveza, ko pade komunizem, tudi Kitajska je v  tistem trenutku bila "niko i ništa" (nihče in nič) 

tudi zgodovinsko je zelo malo pomenila. Treba je opazovat to kontinuiteto med 80.-mi in današnjo 

situacijo, ki je polna tovrstnih dogodkov. Opozoril bi vas samo na eno drobnarijo, to je kontekst tudi 

ksenofobije oziroma anti islamske ksenofobije, s katero imamo danes opravka. Tisto, kar je v celi tej 

štoriji bistveno razumeti je, da imamo poskus Zahoda, da se v neskončnost razširi. Mi živimo v trenutku, 

ko je konec tega. In to je vedno na dveh točkah. Prvič Rusija in Kitajska nista pripravljeni popuščati niti 

milimetra več; drugič, Združene države Amerike je to stalo verjetno njihove prihodnosti in verjetno bo 

cena za to implozija ZDA, ki je v tem trenutku že na delu. Skratka, imamo opravka s sila velikimi, mega, 

makro procesi, to kar sva midva s Primožem zdaj sila, sila grobo in površno skicirala. Je tisto, kar bi 

kazalo razumeti kot širše kontekste, znotraj katerih je šele moč začenjanja razumevanja nečesa kot je 

vprašanje islama, ksenofobije in tega s čimer nas mediji množičnega poneumljanja, dnevno hranijo. V 

primeru da ne poznamo teh ozadij, ki sva jih površno, deloma brutalno zarisala, zgolj skicirala, se ne da 

ničesar razumeti. Lahko vas zafrkavajo, kakor se jim zahoče. To je značilnost te dobe gospostva 

poneumljanja, ki gredo skozi medije množičnega poneumljanja. To niso hecne stvari, predvsem zato 

ne, ker so v igri naša telesa, ker so v igri možne vojne, v igri so možne "false flag operacije« tudi na 

našem področju. V tem smislu, je zelo zelo pomembno, da skušamo razumet širše in tudi najširše 

kontekste. Midva sva poudarila tri. Eden je historični, religiozni; drugi je, mu bomo rekli - tehnično 

politični in tretji je dnevnopolitično mednarodno odnosni. Če nimamo teh elementov približno pred 

seboj, kot mrežo preko katere se da interpretirati ta ali tisti dogodek, smo bosi. In točno to je tisto, kar 

se dosega s pomočjo medijev in zanikrnega, nikakršnega izobraževanja, na mrtvi akademiji. 

 

 

 

 

  



 

157 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Slovenski simboli med nacionalnim značajem in ustavo 

(dr. Vesna Mikolič in dr. Andraž Teršek) 

 

Moderatorka dr. Vesna Mikolič 

Gost: dr. Andraž Teršek 

Atrij inštituta ZRS, Koper. 

 

Mikolič: Kaj vas je najbolj zaznamovalo, da ste danes takšni, kot ste in kot vas imamo radi? 

Teršek: Navrgel bi par stvari, ki so pustile v meni nek vtis in mi tudi ni nič neprijetno govoriti o družinskih 

vprašanjih, ker je tudi to moja prijetna življenjska izkušnja, predvsem pa bogata po vzgoji in po znanju 

ali vedenju na sploh o tem, kako se človek umesti v to družbeno okolje. Imel sem lepo otroštvo, to 

lahko rečem v izdihljajih socializma. To otroštvo je bilo polno športa in iger in je bilo povsem drugačno, 

kot so otroštva danes, ki jih opazujem tako da sem se sprijaznil s tem da, do določene mere ta svet 

težko dojamem kot moj svet, se lahko nanj le privadim, ga objamem in poskušam vzpostaviti nek odnos 

učinkovitega sobivanja in funkcionalnega ravnovesja. V tem otroštvu sem imel ta privilegij, da sem se 

naučil, kaj je to prijateljstvo, spoštovanje, kaj je to avtoriteta, bonton in kultura, pridobil sem močne 

študijske navade in disciplino, veščino vztrajanja, ne bom rekel, da sem prebral vse najbolj znamenite 

slovenske mladinske knjig, prebral sem jih pa zelo veliko in še vedno vse doma hranim in se ne 

obremenjujem s tem, kaj bo s temi knjigami, ker nisem ne poročen in nimam ne otrok, pa ne da bi bila 

to moja zavestna odločitev ampak splet določenih naključij. Pravijo, da nikdar ne omenim javno mame, 

tokrat jo bom omenil, torej, kar se tiče mame, se je vame vtisnila predvsem njena brezpogojna ljubezen 

in dobrota, malce pa tudi to, da sem včasih postal pozoren na odtenke tistega, kar je pri mami lahko 

pretirana skrb in ti odtenki so me motivirali, da sem dokaj kmalu se lotil laičnega branja in študiranja 

psihologije in sem se tudi s pomočjo tega malce ubranil tega pretiravanja in tudi danes se ga branim 

ampak sem zadovoljen s tem, da precej učinkovito, se mi zdi. Torej oče, tukaj si sposodim misel od 

Marka, seveda učbeniški primer vtisnjenega zakona in tako naprej. Močen vtis je na meni pustilo 

njegovo tridesetletno novinarsko delo, njegovi pogovori s približno dva tisoč petsto gosti in gostjami in 

skozi te pogovore sem odkrival ne samo življenjsko filozofijo modrost in lepoto govorjene besede, 

ampak sem tudi krepil prepričanje, da ljudje vendarle so dobri, učil sem se kaj pomeni biti pameten, 

moder, izobražen človek, tako da to je bil močan pečat, poklicno se zdi pa zadeva dokaj enostavna. Na 

pravni fakulteti v Ljubljani, s katere sem moral oditi, sem se naučil, kakšen nikdar ne smem biti ne kot 

človek, ne kot pravnik in ne kot univerzitetni učitelj, hkrati sem imel pa to srečo, da je bil takrat moj 



 

158 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

pogost komunikacijski družabnik, razpravni družabnik, lahko tudi rečemo  neformalni mentor, Boštjan 

M. Zupančič, ki pa je vedno gojil drugačen pogled na pravo, predvsem ni  pristajal in se je krčevito upiral 

temu, kar danes imenujemo goli formalizem ali 'zakonistični' legalizem in tako naprej.  

Mikolič: Najprej bi zastavila vprašanje prof. Godini. Najbrž ne boste nič novega povedali, ampak mi bi 

vas želeli v živo slišati, kaj je se vam zdi tisto najbolj pomembno, od vsega tega, kar ste ugotovili, da je 

vplivalo na slovenski nacionalni značaj skozi zgodovino? Veliko govorimo o egalitarizmu, o hlapčevstvu, 

o torej nekih lastnosti, do katerih smo kritični, vi ste večkrat s tega vidika pomirljivi, pravite, da ne 

smemo biti preveč zahtevno do sebe, tudi razumete zakaj smo taki kot smo, in nas po mojem, tudi v 

tem smislu spodbujate, da lahko pa kaj naredimo še tudi na tej osnovi. Ampak res, kaj bi recimo 

izpostavili, kaj je najbolj ključno za to, da smo taki kot smo, in  katere so te lastnosti, ki bi jih izpostavili 

jih izpostavili kot najbolj ključne, 

Andraž, ti pravzaprav večkrat v svojih nastopih zagovarjaš, da slovenska ustava pravzaprav, da imamo 

vse že tam napisano, da je slovenska Ustava pravzaprav dobra rešitev, da smo bili sposobni narediti en 

zelo dober dokument, ki vsebuje pravzaprav vse rešitve, tako se da razbrati iz tvojih nastopov, Ali bi 

rekel, da se sklada s to naravo slovenske skupnosti, ki smo jo zdaj predstavili, ali jo ti vidiš še kako 

drugače, ali ne? 

Teršek: Jaz vztrajam pri prepričanju, da imamo briljantno ustavo. Kaj to pomeni? To ne pomeni zdaj, 

da tam noter ni nobenega stavka, ki bi ga veljalo malce drugače zapisati, predvsem ko gre za določbe, 

ki urejajo organizacijo državne javne oblasti. Kakšna pristojnost manj, kakšen organ več. Tisto, kar 

mene zanima in  to je srčika vsega prava in to je bistvo tistega, kar označuje splošen izraz filozofija in 

je vseeno ali je pravna  filozofija ali ni pravna filozofija, saj filozofija je samo ena . Kaj je tisto, kar me 

pri slovenski ustavi najbolj zanima, ali kaj je tisto, zaradi česar pravim, da je odlična. Prvič to, da ima 

več kot zelo primerno preambulo, kjer je označen smoter nastanka samostojne države in ta smoter je 

neposredno vezan ne samo na suverenost naroda, ki je mednarodno pravni temeljni politični koncept, 

ampak je neposredno tudi vezan na človekove pravice, preko človekovih pravic na pojem dostojanstva, 

ki je najbrž najpomembnejši pojem s pravno pomembnostjo in na socialnost. Že uvodne slovenske 

določbe pravniki pri nas povsem spregledujejo, družboslovci, ki nimajo tenkočutnega razumevanja za 

pravo ali ga nikdar niso dovolj študirali tega ne razumejo, politikom je malo mar, kdo drug se pa o ustavi 

že ne pogovarja. Naša ustava je dobesedno prežeta s socialnostjo. prežeta je tako močno, da bi lahko 

samo z zavestno skepso zamižali pred tem, da temeljna vrednota iz naše ustave ne zeva solidarnost. 

Zeva. In ko to dvoje seštejemo, ko seštejemo socialnost in solidarnost skozi vse te določbe v Ustavi, ki 

se dotikajo tako rekoč dobesedno vsakega centimetra družbenega življenja, smo že skorajda pri 
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komunitarizmu. Ko smo pri komunitarizmu, pa konstruktivno razpravljamo tudi v pravnem okviru o 

tem, kar sta govorila dr. Kline in dr. Godina, torej na papirju je ta dokument ... ,lahko bi imeli smolo, pa 

bila ta ustava prepodrobna in preobsežna, če bi bila kategorična, vendar očetje, avtorji slovenske 

ustave niso naredili kategorične ustave, ampak so jo jezikovno zapisali tako, kot Ustava mora biti, 

abstraktno. Ta abstrakcija je pa vedno prepuščena srcu, duši, inteligenci in nekaj tudi znanju tistega, ki 

jo uporablja, razlaga in ki skozi njo skrbi za razvoj te družbe. No, in namesto, da bi danes bili na točki, 

ko bi tudi midva kot pravnika lahko ugotovila, da je prav razlaga teh neslutenih možnosti 

interpretativnih dimenzij slovenske ustave pripeljalo, ali pa omogočilo, prispevala k temu, da je danes 

naša država na neki razvojni točki, ki bi jo vsi skupaj označevali z radostjo, z veseljem, u upanjem in s 

hrabrim pogledom v prihodnost, moramo žal ugotoviti, jaz to ugotavljam, to je moja ocena, da je v 

praksi, če gledamo prakso pravno in politično, tako rekoč ta Ustava bila oropana tudi tiste najbolj očitne 

vsebine in tistega najbolj očitnega duha, ki jo prežema. Kršitve človekovih pravic so danes dnevno so 

tako očitne, hude, nerazumne in neverjetne, žal tudi s strani samega sodstva, da se to človekovemu 

umu skoraj upira in da meni zmanjkuje besed, s katerimi bi to označeval. Socialnost tako mično izginja 

iz javne uprave in delovanja sistema javne uprave, da je to več kot zaskrbljujoče. Torej, prišli smo do 

točke, ko moramo priznati, da smo se znašli v situaciji, ko praksa prenese vse, ne pa papir. Pri nas, zdaj, 

po novem, praksa prenese vse in razumnost je postala znanstveno fantastični nadstandarda 

Spielbergove filme.  

Mikolič: Andraž, ti si omenil, da si razmišljal o simboliki, o simbolih, ki bi zdaj če izhajamo ali iz 

socialnosti ali iz še kakšnega drugega elementa te naše samopodobe, kateri bi bili simboli, ki bi izražali 

to? 

Teršek: Imam potrebo, da sem vsaj malo ciničen. Te navade se še nisem uspel znebiti, pa tudi mislim, 

da ni potrebno. Moj oseben odnos do simbolov je zelo enostaven. Simbol kot forma mi ne pomeni prav 

nič. Vsebinskost je pa odločilna za moje življenje, zdaj če razpravljamo o uradnih simbolih, uradnih 

nacionalnih simbolih, me tudi zanima to, kar je za njimi. Ampak ustava me ne zanima kot dokument, 

določbe me ne zanimajo kot besede v stavkih na papirju, ampak vsebina. Ta vsebina je seveda 

strokovno intelektualno razpravljanje o tem, kaj ta vsebina je in kaj bi lahko tudi bila. Morda samo 

sugestija, ne v slovenske domove toliko sama ustavica, ampak raje ena zelo debela knjiga, ki ima naslov 

komentar Ustave Republike Slovenije in samo petnajst minutno branje te knjige recimo človeku, ki ni 

ranjen v svoji sposobnosti, poškodovan v svoji sposobnosti razmišljanja, na primer, aktualno vprašanje, 

omogoči razumeti, kaj pravzaprav se sploh dogaja v Rogu. In ugotoviš, da vse to, kar se javno govori, 

sploh pravno, do sedaj je bilo vse napačno, šele v četrtek bo prava razlaga, ko bo moj članek objavljen 

v Mladini. Evo, sedaj sem bil pa samopašen, brez tega ne morem. Nacionalni simboli - meni je zelo 
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zanimiv ta , ni nujno, da je samo slovenski, ni nujno, da je samo slovenski, dojemam ga pa kot slovenski 

- odnos do forme. Tudi ko gre za nacionalne simbole. Nekako moja izkušnja je, da so se vsi pogovori o 

nacionalnih simbolih začeli in končali z razmišljanjem o tem, ali nam ustrezajo barve v zastavi, ali nam 

grb ustreza. Potem so se nadaljevali s to nepopisno stisko, ki jo očitno toliko Slovencev doživlja, če nas 

recimo spet pozunanjeno zgolj, na temelju forme, zamenjajo s kakšno državo, na primer Slovaško. Ali 

pa to, nepopisno javno govorjenje o tem, kako nepopisno grozno je, če se je kakšna novinarka na CNN-

u zmotila, ko je govorila o naši državi, ali pa ta obsedenost s pozunanjenostjo ko se priredi nekaj 

okroglih miz na katerih se javno pove, da je do sedaj bila največja mednarodna promocija te države ko 

je neka filmska igralka, ki jo upravičeno spoštujemo, nastopila v nekem filmu, kjer je bila štiri sekunde 

gola in v teh štirih sekundah, se je prikazal naš nacionalni simbol Ustave, prikazal se je celo na ta način, 

da so ga neke mladenke v bikinijih poteptale, ko so dirjale na zabavo na neki jahti čakali, da se bodo 

spolno zabavali s temi mladenkami, ampak mi smo na to, torej ljudje kot vidim, so na to ponosni, ker 

je bil ta simbol prikazan. Ta kritičnost, ta tesnobna kritičnost do tega, da nas ljudje ne poznajo, da ne 

vedo, kdo smo, da v Franciji človek, ki pravi, da je naredil fakulteto, ne ve, kje je Slovenija, ali pa da nas 

zamenjajo z eno od nekdanjih sovjetskih republik. te pozunanjenosti jaz nikdar nisem razumel. In zdaj 

razmišljam o tem, kako pa se prenese zdaj ta obsedenost zgolj in izključno s formo, ta stiska in tesnoba 

tukaj, v tej domačijskost slovenski. In recimo na eni strani pomislim na to, kar je zdaj spet postal 

praznik, zahvaljujoč enemu izjemnemu mlademu športniku, Petru Prevcu - Planica. Jaz tega res ne 

razumem. Razumem, če so otroci veseli, ko gledajo športne prireditve, ne pa odrasli, tega ne razumem. 

Mi, ko smo bili otroci smo gledali Bojana Križaja zato, da smo potem na hribu smučali in smo bili vsi 

Bojan Križaj, pa smo gledali nogomet, pa smo si potem kupovali drese pa smo se razdeljevali v ekipe 

pa smo se družili. Odrasli tega, ti moji krogi, ne počnemo. Zdaj to rajanje, to veselje, zdaj ko je na 

Eurosportu, to je športni kanal televizijski prikazana slovenska zastava. Tega veselja jaz ne razumem. 

To veselje se potem že naslednji dan rahlo razvodeni, ko ljudem povedo, da so skoki šele na 

sedemdesetem mestu po popularnosti. Zdaj domišljam si, ali pa predpostavljam, da nekaj ljudi misli, 

da bi zato morala slovenska vlada kot prioriteto zunanje politike morda si zadati kot cilj, kontaktirati to 

osebo, ki skrbi za to lestvico, da bi morda, malce umetno, skoke dala nekam višje. Ali pa ko smo se ob 

vstopu v Evropo pogovarjali, omizja so bila, pa so se pogovarjali izobraženi ljudje o tem, kaj je 

nacionalna identiteta. In so se na neki oddaji, ki je bila zelo odmevna in gledana, dejansko zedinili, da 

so to potica, cviček in Slavoj Žižek. Ampak ne poznajo knjig Slavoja Žižka, tako kot sem predaval 

sedemdesetim zobozdravnikom in ortodontom in so vsi vedeli, kdo je Slavoj Žižek, vsi so vedeli, kdo je 

Jan Plestenjak, samo eden je vedel, kdo je Mladen Dolar. Ampak, so prej povedali, da jim filozofija ni 

tuja. To pa zdaj prenesem na zadnjo raven, ta pozunanjenost, ta odnos ljudi, ki jih srečujem, do 

prepoznavnosti. Koliko ljudem pomeni, ne samo, da so oni sami prepoznavni, ampak, da tebe 
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prepoznajo kot prepoznavnega. Odnos do tebe, se popolnoma spremeni. zadeva je še bolj 

paradoksalna, no saj premier je človek, ki nikdar ni skrival, ko je javno govoril, da meni, da je pravnik 

vreden toliko, kot je prepoznaven in ko si enkrat prepoznaven, moraš paziti na to ali imaš stališča, ki se 

lahko zmotiš in če se lahko zmotiš, ti bodo ljudje očitali, da si se zmotil. Torej jaz razmišljam povsem 

drugače. Ta zadnja sekvenca. recimo vstopiš v restavracijo, jaz se s tem rad poigravam in potem si 

doma zapisujem in delam neke statistike, da ne bi govoril nekaj na pamet, kadar govorim - no in te 

postreže natakar. In sem si dal dva pristopa. en pristop je torej vedno sem do konca vljuden, do konca 

pristojen. Morda se mi je kdaj zgodilo, pa sem pozabil, zaradi moje vljudnosti in dostojnosti natakar 

zaradi tega in samo zaradi tega, do konca ali še bolj vljuden. Kadar me pa prepoznajo in to je vse 

pogosteje, pa so vedno vljudni. In zgodilo se mi je, da sem bil v družbi zelo prepoznavnih ljudi, ki so se 

po dogovoru vedli skoraj prostaško in ti natakarji so bili do njih še vedno vljudni. Ker so jih tako dobro 

prepoznali. Tukaj čutim stisko, koliko forma pomeni v socialnem življenju in s tem zaključim in mi vsi 

vemo, tudi na Univerzi je tako. Pomembna je forma, pomembne so točke, objave ni pomembno kje, le 

da so pod našimi imeni in priimki v Excel tabelici vpisane prave številke, potem bomo napredovali, 

dobili nagrado, morda bomo habilitirani v profesorje, sicer pa ne, ker je vsebina našega dela 

irelevantna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nekaj besedila na posnetku manjka) 
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Dežela pridnih 

(Ni)sva idiota: zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah humanizma? 

(dr. Andraž Teršek, Boštjan Videmšek) 

 

 

Pogovor: Dr. Andraž Teršek, Boštjan Videmšek 

Mladinsko gledališče, Ljubljana 

 

Boštjan Nerat: Nocojšnja dežela pridnih je v marsikaterem pogledu malce posebna. Najprej posebna 

zaradi obiska, kar je seveda izvrstna novica in hvala vsem, da ste prišli. Ampak moram priznati da me 

to niti ne preseneča, ker glede na gosta, ki ju gotovo zelo dobro poznate, sem to tudi pričakoval. 

Poseben je pa ta večer tudi zaradi geneze, zaradi načina, na katerega smo sploh prišli na idejo za to, da 

se v tej zasedbi sestanemo na tem odru. Namreč ideja ni bila moja, jaz sem jo seveda sprejel z odprtimi 

rokami, ampak v bistvu je prišla s strani Andraža kot neke vrste kompenzacija, tako je on to predstavil, 

ker sva se dogovarjala za neko drugo stvar, ki jo je bilo treba žal odpovedati in je potem on predlagal, 

da pa bi se morda soočil z Boštjanom Videmškom. Jaz sem rekel da je to seveda odlična ideja, Boštjan 

je bil za, potem pa je padlo vprašanje, o čem bi se pa vidva sploh pogovarjala. Skratka vprašanje, o čem 

bi se vidva sploh pogovarjala je bila zelo hitro rešena in zelo hitro se je pojavil ta naslov: (Ni)sva oziroma 

sva idiota in zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah humanizma. S tem je seveda tudi sam naslov 

pridobil neko večdimenzionalnost ali vsaj dvodimenzionalnost in na to vprašanje ali sta ali nista idiota 

bomo dobili odgovor tekom pogovora. To je odgovor, ki ga nekako pričakujem od publike, ne od vaju. 

Kar pa se tiče podnaslova se mi pa zdi do te mere kompleksen in tudi zanimiv, da bi kar štartal iz njega, 

se pravi zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah humanizma. Ta podnaslov že v izhodišču implicira 

vsaj troje: prvo vprašanje, kaj humanizem za vaju sploh je, kako ga razumeta, drugič kje so njegove 

frontne črte in pa tretjič, kaj pomeni vztrajati na njih. In mogoče če ta tri vprašanja zastavim kot neko 

izhodišče in vama predam besedo. 

Boštjan Videmšek: Jaz se izogibam stare definicije humanizma, ki je v resnici izključujoča. Moderni 

humanizem dojemam kot intenziven ljubeč odnos do vsega živega. V humanizmu vidim tudi recimo 

živali, če sem malce patetičen. Moderni humanizem sam po sebi po mojem pogledu po dobrih dveh 

desetletjih med drugim preživetih na resničnih frontnih črtah nikakor ne sme uporabljati jezika naroda, 

jezika vere, ne sme uporabljati pretirane količine občih imen, mora biti naravnan k popolni 

neprizanesljivi odprtosti. To je tudi nekako moje izhodišče v mojem novinarskem delu. Ampak ta 
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odprtost nikoli in nikdar ne sme biti cepljena z objektivnostjo. Objektivnost, to vodim v smeri lastnega 

poklica v novinarstvu, v pristopu k delu na terenu, je pot v fašizem, zelo preprosto, ker se enakovredno 

(predvsem po načelih ameriške žurnalistične šole) sooča z vsemi udeleženci zgodb. Na eni strani 

recimo, če sem malce plastičen, ravnokar posiljeno deklico, ki malce razčetverjena leži na tleh in na 

drugi strani  paravojaško skupino vojakov, ki so jo  serijsko posiljevali. Mene zahodna novinarska šola 

sili, da se z obema v danem trenutku pogovarjam enakovredno. Tako rekoč sledeč slovenskemu 

medijskemu zakonu uravnoteženo. To je pač nek klic na včerajšnje dogodke v Odmevih. In mi je to že 

od začetka, ko sem začel s svojim novinarskim delom, popolnoma nesprejemljivo. Vedno poskušam, to 

se ponavadi zgodi spontano, zavzeti stališče. Zdi se mi, da je zares humanistično to, da se zavestno, 

premišljeno, efektirano, kjerkoli in kadarkoli postavljaš na stran nekoga. Že zaradi tega, ker nobeden… 

ni ga konflikta, v katerem je kdorkoli enakovreden. To je fizično in metafizično nemogoče. In bolj kot 

delam, bolj kot se trudim dopovedovati podobne zgodbe, večje težave imam pri tem. Ker se mi zdi da 

recimo v našem prostoru je bilo bistveno več posluha za tovrstne zgodbe v letih, ko so v naši bližini 

divjale vojne. Mogoče ne zaradi čiste empatije ampak zaradi nekega občutka posredne ogroženosti 

smo si postavljali morda več, vsekakor pa ne dovolj vprašanj. V zadnjih letih, še posebej pa v zadnjih 

dveh treh, po času, ko so Slovenijo prečkali številni begunci, pa se je to preko noči spremenilo. In 

spremenilo se je od zgoraj navzdol, spremenilo se je od države proti ljudstvu in ne od ljudstva proti 

državi. Država je bila tista, ki je omogočila fašistoidni diskurz, država je tista, ki je zgradila rezilno žico 

in s tem dobesedno postavila temelje novega fašizma. Država je tista, ki je omogočila padec delujoče, 

v nekem trenutku celo nujno potrebne, na nek način meni sicer moteče ampak vendarle nujno 

potrebne  politične korektnosti, po domače iz prekrivanja tega, kar smo v resnici, zato da je del družbe, 

tisti manj privilegiran ali pa deprivilegiran del družbe, živel lažje in bolje. Ti zidovi so padli in žica je 

njihov najmočnejši, zelo fizičen, zelo objektiven simbol. In ko govorimo o obkoljeni frontni črti 

humanizma je ta ena izmed njih. In tisto kar je najbolj boleče, je da dejansko ta žica res sameva, 

nikakršne funkcije nima, razen tega, da legitimizira tisto, proti čemer drvimo s hitrostjo teme. In to je 

tisto kar lahko vidimo recimo v državah višegrajske skupine, to je tisto kar lahko na nek način – nočem 

delati umetnih primerjav – vidimo v zadnjih letih morda tudi v Turčiji, to je tisto kar vidimo v porastu 

kjerkoli že, seveda z eksplicitnim  primerom Zlate zore, neonacističnih strank, tudi po tako imenovani 

demokratični Evropi, Evropi odprte družbe, to je tisto kar smo na neki način malce drugače videli v 

primeru brexita, to je tisto kar se seveda manifestira v ameriškem predsedniku in vsem, kar ga obkroža 

in kar ga je omogočilo, in to je tisto, kar se seveda manifestira tudi na drugi strani, v najlepšem 

zavezništvu, ki si ga ta  skrajna desnica lahko privošči v primeru samooklicane islamske države. 

Nerat: Zdaj če radikalno poenostavim, ali je zate torej moderni humanizem v prvi vrsti antifašizem? 
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Videmšek:  To je res radikalna poenostavitev, zato ker ima premočno ideološko težo. Poskušam bežati 

tudi od tega. Res je, da je tisti, ki je na drugi strani frontne črte, je marsikdaj lahko označen za fašista. 

Ampak to vzbuja vse preveč zgodovinskih in ideoloških asociacij, da bi lahko deloval tako kot si želim, 

da bi moderen humanizem deloval, neizključevalno. Da bi dal vsem priložnost razumevanja 

reflektiranja dogodkov. Ko je nemudoma nekaj označeno za fašistično, profašistično, neonacistično, 

nam je vsem lažje. V bistvu se s tem infantiliziramo, postanem dejansko idioti. Zato ker imamo očitno 

preveč očitnega nasprotnika na drugi strani,  da bi to sprožilo notranjo reflektirano fronto. Preveč 

kolektivno je, ne postavlja dovolj vprašanj če nekomu rečeš »ti si naci«. Premalo je to, ker za tem stoji 

gigantska struktura.  

Nerat: Predvsem je treba fašizem vedno znova reflektirati preden nanj pokažemo s prstom. Ker čim ga 

poenostavimo na ta nivo, ga v resnici legitimiziramo.  

Videmšek: Absolutno. 

Teršek: Boštjana dovolj dobro poznam, da sem dokaj točno predvidel, kje bo zagrabil to temo v 

izhodišču in jo je zagrabil kot vselej sijajno in mi je tlakoval pot, da poudarim točno to, kar sem sicer 

tudi sam želel poudariti. Jaz tudi ne pristajam na take oznake, kot je pro, anti, kontra in tako naprej. In 

daleč od tega, da bi hotel karkoli pozitivnega opredeliti kot anti nekaj drugega, sploh pa ne 

poenostavljeno kot antifašizem. Nenazadnje tudi zato, ker to vodi potem v množično poneumljanje in 

idiotizem kulturnih miselnih vzorcev minimalnih standardov. In ko enkrat pristanemo na uporabo 

minimalnih standardov in to počnemo nekaj časa in nam to preide v navado toliko, da to postane del 

naše identitete, potem sčasoma pozabimo, da gre za minimalne standarde in ti minimalni standardi 

postanejo lestvica v smislu naskakovanja rekorda Sergeja Bubke. In potem karkoli je nad temi 

minimalnimi standardi začnemo opisovati z besedami, kot so nadstandardi, superstandardi, vzornost, 

zglednost. Če to apliciramo na državo, se takoj pojavi politična retorika dobre volje države da 

državljanov, najprej državljanom. V smislu, kot da jim ponudi nekaj, kar jim sicer ni dolžna ponuditi, 

ampak je tako »fajn« država, da bo presegla te minimalne standarde, ki jih ona sama dojema kot 

maksimum in bo ljudem nekaj - dala. In pride do tega, da morda minister reče, da nič hudega, če so 

avtoceste malo slabše, saj dobre ceste ali celo avtocesta nadstandard. Potem nek drug minister reče, 

nič hudega, če so porušili državljanu, ki je 50 let plačeval vodo pa elektriko, pa je imel hišno številko 

tam nekje na robu Triglavskega narodnega parka, če so mu porušili njegov dom, nič hudega, saj ni imel 

gradbenega dovoljenja. In ko ga novinarka vpraša, ja dobro, ampak istočasno pa niso vile na 

Primorskem porušili in ne samo to, ta vila je dobila gradbeno dovoljenje čez noč. In minister reče, ne 

razumem problema. In ona reče: čez noč je dobila legalizacijo. In minister reče, ne razumem problema, 
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to pomeni, da uradniki dobro delajo, da delajo tudi ponoči. Novinarka razumljivo molči. In vsi mi z njo. 

To je tako fašističen argument, da te sezuje, proti temu ne moreš intelektualno nastopit. In jaz sam vse 

bolj mislim humanizem v neposredni povezavi s samim pojmom in konceptom demokracije. To moram 

naglasiti, in ti si dal tu izjemno izhodišče, Boštjan.  

Kaj sploh je demokracija? Mi smo danes ne samo pozabili, kaj je demokracija, ampak smo se nehali 

pogovarjati o tem, kaj je demokracija. Mi demokracijo dojemamo, tudi mi državljani, ne samo politika 

… Torej kaj sploh je demokracija? Seveda mi ne živimo v pristni demokraciji, ker demokracija ni sistem, 

kjer imaš na štiri leta formalne volitve, kjer je potrošnik na vsake štiri leta volivec in je to to. 

Demokracija, vprašanje demokracije se sploh ne začne zame pri odnosu politične oblasti do državljana, 

ker tukaj je veliko samoumevnega. Ve se, samoumevno je, da politična oblast ne bo pretepala ljudi kar 

tako, čeprav tudi to počne, da jim ne bo kradla, čeprav tudi to počne, da jih ne bo zapirala, čeprav tudi 

to počne, da jim ne bo odvzela pravice do volitev, čeprav tudi to počne. Vprašanje, ali gre za 

demokracijo ali ne gre za demokracijo se zame začne pri odnosu do tujcev. Odnos do tujcev je zame 

glavni pokazatelj, ali lahko v okviru določene družbe … In uporabljam besedo družba, ker politična 

skupnost je nekaj čisto drugega, mi nismo politična skupnost, mi nimamo skupnih ciljev, mi nimamo 

skupnih vrednot, mi nimamo skupnih hrepenenj, nimamo skupnih aspiracij, nimamo skupnega odnosa 

ne do individualizma, ne do liberalizma, ne konzervativizma, ne do levice ne do desnice, ne do ustave, 

do ničesar nimamo skupnega odnosa. Nametani individualisti smo in to je družba. Začne se torej pri 

vprašanju odnosa do tujcev. Slovenska Ustava v 1. členu pravi: »Slovenija je demokratična republika.« 

Zdaj, ni samoumevno vedeti, kaj to pomeni. Jaz iz izkušenj vem, da ne moji kolegi, ne sodnice, ne 

sodniki, ne večina državljanov, razen tistih, ki to za hobi študirajo, ali pa profesionalno, nimajo pojma, 

kaj je to demokracija. Demokratična republika je v bistvu ena sintagma, ki je paradoksalna in ki v ustavi 

sploh ne bi smela biti zapisana. Republika pomeni samo eno stvar, formalno oblast ima ljudstvo, ni 

monarha, ni absolutnega vladarja. Ljudstvo ima formalno oblast, ko gre na volitve, izvoli oblast. Zdaj 

tisto, kar je bistveno, je pa demokracija in če bi v ustavi pisalo Slovenija je demokracija, brez republika, 

bi bilo to isto povedano, ker ne moreš imeti demokracijo pa da imaš hkrati absolutnega vladarja. To ne 

more biti demokracija. O tem je pisal že… začetki so pri Aristotelu, ne pri Platonu, Platon ima republiko. 

Kako smo mi the state prevedli, republika. Slovenija bi morala biti demokracija, ustavna demokracija. 

Demokracija se začne pri odnosu do tujcev, pri tem, kar si ti rekel, univerzalizacija, odprtost, dejanska 

odprtost duha. Ko mi enkrat damo na mejo bodečo žico, nismo več demokracija, smo goli perverzni 

surovi republikanizem tiste najbolj radikalne oblike.  

Nerat: 19 stoletja … pomladi narodov … 
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Teršek: Ali pa še kaj prej, Stara zaveza. Jo ravno berem, mislim, da je ne bom dokončal … se trudim 

ampak, Stara zaveza …nasilje, meje, iztrebiti, uničiti, kaznovati … V glavnem, ko mi enkrat govorimo o 

kvotah beguncev, nismo demokracija. Ko mi enkrat govorimo, da se pravica do azila podeljuje kot 

privilegij, arbitrarno, to ni demokracija.  

Nerat: …in da o tem odločajo policisti … 

Teršek: Če bi samo policisti odločali, bi bilo dobro, to mi je povedal Krivic, da večina policistov ima 

veliko sočutja in razumevanja za te ljudi, vendar morajo določena navodila, določene ukaze, pač jih 

morajo izpolnjevati. Krivicu verjamem. Rekel je, da če nad policijo ne bi bilo ministrstvo, bi bilo morda 

malce ali celo precej drugače. Ampak, da se vrnem na tisto. Torej ta odnos do tujca. Recimo, ko država 

enkrat v nekem konkretnem primeru dobi vlogo, da tujcu ponudi zaščito in ne ve, kaj bi s tem naredila, 

pozabi, da v 3. členu Temeljne ustavne listine piše: Slovenija bo samostojna in neodvisna, ravno zato, 

da bo vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije zagotovila iste in enake temeljne pravice in 

svoboščine. Vsem osebam, pa to je najširši, najbolj humanističen, najbolj univerzalen koncept, ki celo 

samega Habermasa presega. Vsem osebam, ne ljudstvu, kamoli narodu. Naj samo spomnim, v 

predprejšnji predsedniški kampanji je bivši predsednik republike, ki je profesor prava, v času kampanje 

ves čas govoril o slovenskem narodu. Kakšen narod, narod se je izpel, ko je postal nacija, ko je postala 

država imaš samo še ljudstvo, prebivalce in druge osebe. To piše v Temeljni ustavni listini. Jaz sem šel 

gledat, koliko sodišč vključno z ustavnim sodiščem se je do zdaj spominsko spomnilo na obstoj tega 

temeljnega dokumenta, brez katerega ne bi bilo države Slovenije. Niti enkrat. Vsem osebam na ozemlju 

Republike Slovenije, poudarjam … Zato sem jaz zdaj ponudil neko novo besedilo ustave, ki itak ne bo 

nikogar zanimalo, ampak naredil sem tisto, kar imam jaz za narediti.  

Ko enkrat državna politika vpraša Bruselj, ali moramo ponuditi zaščito tujcu … Bruselj grejo vprašat. 

Dobro, če gredo vprašat kakšnega hollywoodskega producenta, bi razumel, bodo prodali pravice za 

film. Ampak, Bruselj grejo vprašat, ali moramo to storiti?! In zdaj Bruselj … celo Bruselj, celo ti goli 

surovi birokrati, oni se začnejo smejati, glejte, kaj nas Slovenci sprašujejo, če morajo tujca sprejeti pod 

okrilje in zaščito… In Bruselj vljudno odgovori, ne, ni vam treba, in Bruselj celo reče, če želite, pa ga 

lahko. Se pravi sugestija, sugestija. Očka, a moram iti na igrišče se igrati. Sinko, ni treba, če želiš, se 

lahko greš. A, torej se ne bom šel. In potem Bruselj to vrne in kaj naredijo slovenske oblasti? Aha, ker 

nam Bruselj ni rekel, da ga moramo sprejeti, ga ne bomo sprejeli. Prosim?! In potem pridejo pravniki 

… Seveda, živimo v svetu, kjer moraš za vsak gib najti pravno podlago. In za ta gib, da podeliš azil, moraš 

najti pravno podlago, in tej pravni podlagi se reče Dublinska uredba. In kaj piše v Dublinski uredbi? 

Dublinska uredba je napisana za otroke do tretjega leta starosti. Če ne želiš iti kakat ali te ne tišči, ti ni 

treba iti. Lahko pa greš. Če ne želiš sprejeti tujca, ti ni treba, lahko pa ga, če meniš, da imaš za to dobre 



 

167 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

razloge. In naša, vsa naša sodišča to interpretirajo tako: torej, ker nam ga ni treba - in tisto spregledajo, 

če imaš dobre razloge -, ga pa ne bomo sprejeli. In se pri tem brezsramno sklicujejo na to tisto uredbo.  

Slovenija ni demokracija že na prvem koraku. Odnos do tujcev. Demokracija pomeni, da si odprt za 

vsakogar, za kogar obstajajo dobri razlogi, ne le nujni, življenjska ogroženost, ampak že dobri razlogi, 

da ga sprejmeš. Če pa ti sprejmeš ljudi pod svoje okrilje samo, kadar so posebni razlogi, na primer, ker 

športnik igra v ligi NBA, da bomo dvakrat zapored potem zmagali na Evropskem prvenstvu v košarki, 

takrat ga pa sprejmeš. To zame pač ni demokracija.   

Nerat: Ta infantilizacija, to pootročenje o katerem si govoril, tako na ravni politike v odnosu do Bruslja, 

praviš, da si tudi v kontekstu prava temu priča. Kako globoko je ta, na nek način je ta infantilizacija, to 

pootročenje blizu surovemu idiotizmu, o katerem se danes pogovarjamo. Se pravi, ta neka, le na videz 

nedolžna, a hkrati neizmerno škodljiva pozicija, oziroma pogled na svet. Kako globoko se vama zdi, da 

se je to pootročenje zažrlo v tkivo družbenega življenja? Kje vse ga prepoznavata, kje vse imamo 

opravka s to odsotnostjo premisleka, z odsotnostjo iskanja smisla, z odsotnostjo iniciative? 

Teršek: Pootročenje je zelo mil izraz. 

Nerat: Kako bi ti to imenoval? 

Teršek: Jaz bi se kar držal naslova. 

Nerat: Idiotizem torej. O.K., v redu, pa naj bo idiotizem. Mislim da idiot ima tudi izrazito pozitivno 

konotacijo. 

Teršek: Dobro, bom dal kot argument. Pred časom sem imel srečno naključje, da sem zahvaljujoč 

prijatelju dr. Bernardu Nežmahu dobil v roko od Greberja knjigo Utopija pravil. To knjigo ti moram še 

dati na vpogled, Boštjan. Sijajna knjiga. Ta knjiga govori o fenomenu virusa birokracija. Kaj je to 

birokracija, kako se zažira v naša življenja, kako nanje vpliva, kakšni so njeni pravni, politični, psihološki, 

sociološki vidiki. Ampak kaj hočem reči, avtor, torej ne midva zdaj, v knjigi velikokrat uporabi izraz 

idiotizem, na nekaterih mestih uporabi pa za to, kar se mi pogovarjamo, celo izraz fašizem. In to 

argumentira. In on ni kar kdo, on je svetovno pripoznan antropolog, filozof, profesor... Naj ne bo ta 

izraz mišljen kot provokacija ali pa vulgarnost. Za to, o čemer govorimo, dejansko drugega izraza ni. 

Celo Sartre je uporabljal izraz absolutni kretenizem. Ampak, da ne bi kdo mislil, da je to človek, ki ima 

absoluten problem s ščitnico. Grki se niso kar tako izmislili idiotes. To ni psovka, tokrat v tem kontekstu 

to ni psovka, to je koncept, to je politični koncept. In enormni problem. 



 

168 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

Videmšek: Ne samo politični, vseobsegajoči koncept. 

Nerat: Saj ravno to me zanima, kam vse prodira. Ne gre samo za političen fenomen, gre za nekaj več, 

gre za … 

Videmšek:  Na eni strani je to silovit oster fokus, na drugi strani je to totalno razpršena pozornost. 

Lahko govorimo o konceptu, ki ga je predstavil Andraž, na drugi strani pa o socialnih omrežjih. Lahko 

govorimo o banalizaciji medijev, lahko govorimo o obdobju diktature reality showa, v času 

strukturirane negativne selekcije, lahko govorimo o tej popolnoma zblojeni, razpršeni, ki je ni več 

mogoče nikjer oprijeti pozornosti, ki vodi v to res veliko željo po instantni gratifikaciji, po nemudnem 

zadovoljstvu, kar je otroška značilnost, ena močnejših, in na to se seveda veže radikalen konzumerizem, 

ob dadeizmu edina obstoječa ideologija našega časa. In ko to združiš v neki paket, v njemu je praktično 

vse, razen človečnega. In ne vem, ravno sem se vrnil z zelo dolge naporne poti s Kitajske, kjer sem se 

ob zgodbi, ki sem jo sicer delal, sfokusiral ravno na to, kako prehiter razvoj informacijskih, ne samo 

informacijskih tehnologij, tehnologij nasploh, vodi v popolno razčlovečenje. Kako je to hitrejše od 

zmožnosti tega, da se človek prilagodi na čas, ki nepovratno prihaja. In se mi zdi, da sem zrl v 

prihodnost, ki je nikakor ne želim doživeti. Trudim se ne generalizirati, ampak v 20 dneh zapored sem 

bil v 15 različnih velikih mestih in povsod sem naletel na isto zgodbo. Na to, da praktično ni, vsaj na 

neki ravni opažanja, več nobenega neposrednega stika med ljudmi. Humanizem so neposredni stiki. 

Humanizem je vse kar smo. Če ob temu omogočamo vsemu, ne le njemu in njej, da je na podoben 

intenziven način kot mi. Meni humanizem ni samo to, da … nikakor ni samo svoboda človeka, je tudi 

svoboda živali, ker v svoji etiki ne pristajam na to, da za moje užitke lahko nekdo ubija. In se mi zdi to 

ključno za premislek o prihodnosti. In na neki način me veseli, da je to vendarle nekje po desetletjih in 

desetletjih prodrlo tudi v politični mainstream kot tema. To mi daje neko upanje. Ob vsem, kar imamo 

na voljo, ob vsem kar lahko preberemo, ob vsem, kar lahko vidimo, preberemo in vidimo manj kot 

kadarkoli. Živimo v neskončnem gozdu, kjer so drevesa absolutno nevidna. Treba je biti tako grobo 

sfokusiran, da lahko preživiš z neko željo, z neko aspiracijo, z nekim smislom, da v bistvu to vedno deluje 

samodestruktivno.  Ker vodi v osamljenost, vodi v neko paranojo, še več, pri mnogih ljudeh, tudi v 

mojem, ne v prvem in drugem pa vendarle recimo v tretjem socialnem krogu, vodi v teorijo zarot, ker 

si je nemogoče racionalno razlagati tako bebavost, sprevrženo norost okolja, ki se tako hitro idiotizira, 

tako nemogoče je to opazovati v normalnem času, zdi se kot da se to dogaja v fast forwardu. Še 

posebej, ker celo življenje živim v medijih, v tiskanih medijih, v teh živih fosilih, in vidim, kako se v bistvu 

mi prilagajamo publiki, in s tem ko se prilagajamo ne samo da legitimiziramo idiotizem kot tak ampak 

ga tudi širimo v res takih gigantskih koncentričnih krogih. Vsaki kamen, ki ga vržemo, gre v ocean, ne v 

bazen.  
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Nerat: Še huje je verjetno dejstvo, da se ista logika perpetuira v šolstvu, kjer se stvari prilagajajo 

otrokom, namesto da bi se od njih nekaj zahtevalo, ker vse kar diši po zahtevne, težkem in napornem 

je apriori označeno kot nekaj problematičnega. Ampak eno vprašanje se mi ob tovrstnih pogovorih 

vedno vsiljuje in se mi zdi, da si ga moramo vedno z nova zastaviti, čeprav je mogoče ponavljajoče se. 

Namreč, čim govorimo o teh stvareh na tak način kot govorimo zdaj mi, se iz tega vsaj na videz 

izvzemamo. Govorimo iz neke malce vzvišene pozicije ali pa celo zelo vzvišene pozicije, v vsakem 

primeru govorimo od zunaj. Ampak po drugi strani, mi smo del tega, mi to živimo in ne samo kot 

pametnejši opazovalci, ne samo kot opazovalci z udeležbo, mi to na neki ravni soustvarjamo. Kako v 

bistvu živeti znotraj tega in se hkrati iz tega izvzemati in kaj vidva mislita, da vaju legitimizira, da stojita 

na teh frontnih črtah, o katerih se pogovarjamo, kako se s tem soočata. Ker vendarle vsi trije, oziroma 

vsi prisotni, vsi smo del privilegiranega sveta. 

Videmšek: Vsi tvorimo ta vseobsegajoči idiotizem. 

Teršek: Mislim, da ne bo tu nesporazuma …  

Videmšek: Mi smo idioti, ali kaj …? 

Teršek: Vsaj mislim, da ne … Moramo pa biti do mere, ki je nujno potrebna, da preživiš. In ta mera se 

širi, napihuje se kot nepremičninski balonček. Če poči, si mrtev ali greš v norišnico. 

Videmšek: To je modifikacija v realnem času, to je evolucijski proces. 

Teršek: Jaz se od tega nič ne izvzemam, jaz nič ne gledam od zunaj, jaz sem, kot bi rekel Pascal Bruckner, 

do vratu potopljen v govno, v blato, potopljen, in ravno toliko glava gleda ven, da vmes, ko goltaš, še 

malo dihaš. In kaj malega ustvariš. Mi smo vsi globoko del tega. Ker ne moreš opravljati nobene službe, 

nobene funkcije, danes ti ne moreš pobegniti, danes ti ne moreš kupiti hišice na Krasu in se tam iti 

samozadostno preskrbo, ne da bi te ta sistemski idiotizem ujel in zgrabil. Preden ti kupiš hišico na Krasu, 

rabiš papirologijo, da bo ta hišica na Krasu tvoja last. 

Videmšek: Dobro, pa pol milijona evrov …  

Teršek: Dobro, itak, ampak recimo, da bi bila to neka skromna hišica. Recimo taka, ki stane recimo 

50.000 evrov, pa plačuješ potem kredit, pa živiš še od 500 evrov. Tam počivaš, delaš in podobno… Vsi 

smo globoko v tem in vsak delček našega življenja, ki je kakorkoli povezan z birokracijo, ki je politični 
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koncept in družbena praksa, nas v povezavi s to birokracijo spreminja v idiota. Vsak najmanjši stik z 

birokracijo. 

Nerat: Ampak, ali ni birokracija na neki ravni ravni absolutna odsotnost mišljenja? 

Teršek: Ne na neki ravni in prečno, to je bistvo sodobne birokracije, zato pravim, da je ta knjiga Utopija 

pravil tako sijajna. Jaz bi si želel, da bi napisal to knjigo, jaz sem neke poskuse na to temo delal, ampak 

ta knjiga pa v celoti to zajame. In spet si tisto zgodi, kot bi rekel Marcel, to preberete in zavzdihnete, 

oh uh to se dogaja samo v Sloveniji, pa ho preberete, uf pa to je možno samo v Sloveniji. A ni tako. 

Povsod je. Globalno. Podobno piše Miha Blažič v čudoviti knjigi Samoumevni svet. Vsak stik z birokracijo 

danes je stik s popolnim idiotizmom.  

Videmšek: Z globoko premišljenim idiotizmom.  

Teršek: To je posledica politične odločitve. To je tehnika političnega gospodovanja z velikim G. 

Birokracija je politična odločitev. 

Videmšek: Tudi ekonomska. 

Teršek: Imamo politično ekonomijo, ekonomija brez politike pa … 

Nerat: Saj to, da birokracijo na nek način razumemo kot absolutno odsotnost, ali pa zanikanje mišljenja, 

ne pomeni, da ni premišljena v štartu.  

Teršek: Ne, da tako razumemo, taka je! 

Nerat: Naš skupni podnaslov implicira tudi nek boj, stati na frontnih črtah, govorimo torej o boju, 

govorimo o poslanstvu. Vsak boj je na neki ravni boj proti nečemu in hkrati boj za nekaj. In mislim da o 

tem, kaj je ta proti, smo že kar precej povedali. Če bi se zdaj osredotočili na to, kaj je ta za, kaj je 

pozitivni aspekt tega boja oziroma kaj upata da s svojim bojem proizvajata in prinašata. 

Videmšek: To je boj za podobno priložnost in vsaj približno ista izhodišča od nekega trenutka naprej, 

na vseh ravneh. Tukaj ni veliko za povedati. V novinarstvu je to v resnici preprosto: zavzameš stališče, 

najprej seveda obiščeš prostor, pogovoriš se s čim več ljudmi, orišeš okoliščine, intuitivno, 

intelektualno in emocionalno začutiš kaj je, kdo je, kako je in potem vztrajaš ne glede na odzive na 

svojih položajih. Sprejemaš take in drugačne artilerijske izstrelke, to pač ponavadi krepi, to zgolj utrjuje 

pozicije, samo foxhorn je mogoče globlji, kot se reče v vojaški terminologiji. Recimo, večkrat se pojavi 
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kakšna kriza. V trenutku, ko sem končeval svojo zadnjo knjigo Na begu, ravno, ko sem pisal zadnje 

poglavje je zrasla žica. Imel sem občutek, da sem se s svojim dolgoletnim pisanjem o begunskih 

tragedijah nekako uspel vsaj minimalno konotrirat v družbeno tkivo, da bo ob naivnem verjetju, da res 

obstaja neko vsaj približno trdno jedro humanizma, da se bo družba celostno odzvala na to, kar se nam 

je zgodilo na južni meji. In se to ni zgodilo. In v času, ko se to najmanj ni zgodilo, je knjiga izšla. In to mi 

je v bistvu prvič v celotni novinarski karieri povzročilo precejšnjo krizo, želje da bi vse skupaj pustil za 

sabo in počel nekaj drugega, recimo odprl pasji azil. In kaj potem narediti, a je to ego, je to osebni 

poraz, se ukvarjaš s sabo, se ukvarjaš z družbo, seveda je vse skupaj prisotno. In potem sem šel nekako 

na nek daljši sprehod čez svojo profesionalno osebno pot in sem ugotovil, da je treba spremeniti fokus. 

Iz kolektivnega je treba iti na individualno. Treba se je od nekih zgodb, ki zelo hitro obstanejo v času in 

prostoru in zbledijo se je treba osredotočiti na tiste, kjer jih je mogoče ob koncu dneva spremeniti in 

dejansko pripeljati do podobnih izhodišč in podobnih danosti, torej se zelo krvavo boriti za dotičnega 

izbranega človeka. In v njemu, z nekim naivnim verjetjem, da to pomeni malce več kot le en človek, 

iskati nadih, inspiracijo, svobodo in prostor osebnega fer inaf  in profesionalnega zadoščenja. In to se 

mi je začelo spontano dogajati. To je tisti pogon, ki ohranja motivacijo živo. Je pa vedno znova soočenje 

z medijsko, družbeno, politično, kakršnokoli že  celostno  realnostjo tako trpko, da seveda to, če se 

vrnemo k tvojemu prejšnjemu vprašanju, kliče k osamitvi, kliče k begu, kliče k hišici v preriji. Ker sem 

pač odrasel v športu, se mi zdi, da se to preprosto ne more zgoditi in da bo ta hišica še vedno prazna. 

Ne verjamem več v to, da je mogoče s tekstom spreminjati svet, niti slučajno ne.  

Nerat: To, da prideš na neki točki do ugotovitve, da s tekstom ne moreš spremeniti sveta, je tragično. 

Teršek: Glede upora, Boštjan, jaz ne mislim, da gre, vsaj pri meni ne… jaz ne dojemam tega početja kot 

upor, tudi kot boj ne. Meni je to, kako bi rekel, recimo, če bi rekel po Frankfurtu, to je moj tako 

imenovani izven moralni modus operativnosti, se pravi način bivanja. To je moja identiteta. Vedenja 

nujnost. Jaz tega ne povezujem ne z bojem, ne z uporom, tudi z moralo ne. Bom pojasnil. Označiti, da 

je upor … kaj je zdaj to upor … pristanem na besedo upor, če jo razumemo spet v kontekstu naslova 

današnjega srečanja. Skrbeti aktivno, pozorno, osredotočeno in odločeno na dolgi rok, skrbeti za to, 

da ne bi prekmalu ali pa preveč podlegel tistemu, kar te naredi za osebo, ki izpolnjuje pogoje za 

definicijo idiota, v tem najširšem socialno političnem aspektu. Jaz to dojemam kot mojo vedenjsko 

nujnost in na določeni točki, mogoče bo to izzvenelo paradoksalno, ampak na neki točki se mi zazdi, da 

vsaj za trenutek, in ta trenutek je odločilen, da s tem nadaljuješ, ker iščeš te trenutke, ki jih potem 

seštevaš na dolgi rok in dajo neko konstanto, … tisti trenutek začutim neko stično točko s tistim, kar 

psihoanaliza pravi, ko opisuje ljubezen - pasti nekam. To, kar Žižek in psihoanalitiki govorijo že dolgo, 

pa nimamo Slovenci izraza za to, to fall in, torej - da padeš, da ne razmišljaš, da ne gre za analitično 
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racionalno presojo, strateško usmerjeno, kjer najprej izbiraš strategijo, potem izbiraš  različne taktike, 

pač pa enostavno ravnaš na določen način. In to se mi ne zdi nič posebnega, to je enak modus ravnanja, 

kot ga nekdo, ki lovi metulje, nekdo, ki se ukvarja s športom, nekdo, ki bere knjige ali nekdo, ki vsak 

dan marljivo hodi v službo. Pod pogojem, da ohranja toliko humanizma, da drugim ne povzroča škode, 

ali da se ne okoristi na škodo drugega.  

Tisti, ki je res frajer, in tu ima Žižek prav, ta se bo šel revolucionarja, ta bo tvegal vse, ta bo dal vse na 

točko. On se pa res bori s sistemom. Jaz se dejansko ne borim kaj dosti s sistemom. Ko jaz kritično – ali 

pa kdorkoli drug – naslavljam obstoječo realnost, s tem dajem tej realnosti največjo možno legitimnost. 

In to je paradoks našega dela, ki nas dela za hudičeve advokate. Vsaka moja kritika družbene realnosti, 

sistema, ljudi ali institucij je ogromen kamen, ki ga vržem na kup legitimnosti tistega, ki ga kritiziram, 

kajti s tem, da mi on kritiko dovoli, ohranja svojo lastno pozicijo. Bolj kot jaz kritiziram, bolj kot mi 

kritiziramo in ne gremo dlje od tega, bolj je njegova pozicija zavarovana. Obuizem oblasti. Ta oblast gre 

potem še korak dlje, pa včasih reče, saj to ste pa dobro povedali, ali pa, s temle se pa da strinjati, to 

bomo pa upoštevali, ali pa se celo smeši na svoj račun, si daje to totemsko masko človeške podobe. To 

je samo legitimiranje tistega, kar je. In iz tega ali ne znam ali nočem ali ne morem iti.  

In to tudi, še to bi poudaril, nima veliko opraviti z moralo. Midva to kar počneva, počneva zaradi morale. 

Midva to počneva, ker to sva. Zdaj, ali se drugim zdiva, da kaževa nekaj več zunanjih elementov tistega, 

kar ljudje generalno razumejo kot morala in moralna drža, super, sem vesel tega. Samo neposredno 

vezo to z moralo nima, ker nenazadnje ob tem tudi prav zelo ne trpiva. Ko izdava knjigo, ne trpiva, ko 

napiševa članek, ne trpiva, ko grem v predavalnico in govorim tisto, o čemer sem prepričan, za to pa 

dobim tudi plačilo. ne trpim. No, ni vselej tako… Ne, bom ostal pri tem… In tudi celo tukaj se imam, 

generalno in primerjalno, z malo pretiravanja -  hudičevo dobro. To nima nobene neposredne veze z 

moralno držo. Z brezpogojno in lebdeče misliti na drugega kot obličje. Npr. po Baumannu. Tako, da ne 

bi izpadlo, da predstavljam kakšno moralno identiteto. Ali celo, joj, avtoriteto. To je pa izraz, ki ga ne 

morem slišati. Moralna avtoriteta, to je zame protislovje, to ne gre skupaj. Predsednik republike naj bo 

moralna identiteta, pravijo, pa lepo vas prosim. Ne gre, že po definiciji ne gre. Ne zato, ker on ne bi bil 

sposoben biti, ali ne bi hotel. Ne more biti politični koncept, institucija in personalizacija moralne 

identitete.  

Nerat: Zdaj pa vprašanje, ki se tiče govorice, jezika, oziroma raje rečem govorica kot jezik, se pravi ne 

govorim samo o jeziku kot o nekem formaliziranem sredstvu komunikacije,    govorim o govorici kot o 

nekem celostnem … oziroma nekaj, kar nas kot bitja zelo definira in mislim, da nas govorica, ki jo 

uporabljamo – sploh če se z njo ukvarjamo intenzivno, ne samo na vsakodnevni, ampak na nivoju 

poklica in poslanstva, zelo oblikuje. Govorica prava je zelo specifična, je zelo precizna, vsaj tako jo 
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doživljamo mi, ki na pravo zremo od zunaj. Ser pravi, zadostiti mora ves čas tudi nekim strogim 

formalnim kriterijem zato, da jo lahko imenujemo govorica prava. Govorica novinarstva, sploh v 

novinarstvu, ki se ga greš ti, je precej bližje tudi zgodbi, ima več  svobode, ima nek literarni moment 

notri. Zato, da bi bila zgodba, ki jo poveš, prepričljiva, mora imeti tudi nek literarni, na nek način 

izmišljen element,  če se spet vrnemo k Aristotlu in k temu, kaj je bolj prepričljivo, umetnost ali 

zgodovinopisje, in tej starodavni dilemi. Tukaj se mi zdi, da se vajini govorici oziroma govorici vajinih 

strok, vsaj na prvi pogled, zelo razlikujeta. Kako se vidva znajdeta v jeziku, ki vama kot pravniku ali pa 

kot novinarju nekako pripada, s katerim rokujeta. 

Videmšek: Jaz imam gotovo manj težav tu, kot Andraž. Pred tremi dnevi sem se pogovarjal s 

prijateljem, sotekačem in piscem Samom Rugljem, ki mi ves čas govori, da naj pišem še knjige, še pišem 

knjige, da dokončno izstopim iz formalističnega jezika, ki ga novinarstvo samo po sebi nekako ponuja. 

Ampak po mojem mnenju ta jezik ni zares formalistične, ker je izjemno raztegljiv. V njemu veljajo v 

resnici samo slovnična pravila, pa še to se večkrat vidi, kot da ne bi. Tisto kar je res pomembno je, 

mislim, ko pišem prispevke, pri katerih nisem s srcem in dušo, torej takrat, ko delam dnevna opravila, 

se mi ves čas zdi, da vozim po slabo utrjeni progi zelo gosto postavljen slalom s štartno številko 76. Ko 

pa poskušam iti malo bolj literarno, ko pišem knjige, ko si skušam vzeti vsaj nekaj svobode, se mi zdi, 

kot da padem v nek free raj, kot da je to nek mehek pršič in takrat začnem tudi telesno uživat. Ko pišem 

časopisne tekste, razen terenskih stvari, ne uživam, to opravljam zadnja leta bolj ali manj res kot službo. 

Ampak pri stvareh, ko sem na terenu, ko je v živo, se sprosti tudi jezik. In to se, to bralci seveda vedo 

najbolje, to se gotovo pozna. Takrat se pojavi tisto, kar je omenil Andraž,  takrat je to, recimo temu, 

res ljubezen. Takrat sem cel, celovit. To se je v resnici prvič zgodilo šele pri Ultra bluesu, ki je sicer nek 

dnevniški zapis, ampak takrat sem se prvič v življenju osvobodil spon, da se moram držat točno 

določenih pravil. In to je nemudoma vplivalo na jezik. Seveda se mi je najprej zdelo, da si lahko 

privoščim v vsakem tretjem stavku pizdo, kurac in drek, ampak mi je zelo hitro postalo jasno, da je to 

brez veze, da ni potrebe po nadkompenzaciji, da je brez veze, da je to v bistvu tako, kot bi delal 

študentski film. Sčasoma sem se seveda osvobodil te potrebe, seveda ne v celoti, kar velja tudi za 

kolega. Ker najine komunikacije ena na ena so vse prej kot artikulirane, bolj zvenijo kot medmetovanje, 

gruljenje in kruljenje. 

Teršek: O novinarstvu ne bi veliko govoril, otrok se najprej poistoveti, tudi poklicno, najprej z očetom, 

sploh, če je njegov oče institucija Silvo Teršek, še toliko bolj. Ampak meni je bilo hitro jasno, da so to 

tako velike stopinje, v katerih se lahko hitro izgubiš, mnogo prej, kot pa najdeš oprijem in si tega nisem 

niti drznil. Hkrati pa je bil tudi on tako pošten, tako modro pameten, da je naredil vse, kar je bilo v 

njegovi moči, da nisem prišel na FDV in da nisem šel še študirat novinarstvo, kar bi bila čista neumnost. 
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Ampak tisto, kar pa počnem je pa v zadnjih letih precej podobno novinarstvu. Tistemu najbolj 

radostnemu novinarstvu, ko si sam izbiraš teme in ko si sam izbiraš termine, v katerih boš objavljal. 

Lahko je to sedemkrat na mesec ali pa samo enkrat na mesec, ali pa par mesecev tudi nič, ob tem pa 

ni treba iti delat ne reportaže na bazen Kolezija, ne iti na tiskovno konferenco Desusa v Spodnjo 

Kungoto. Sam sebi dajem delo. Se pa rad pozabavam z jezikovno intelektualno masturbacijo. Roman 

Brutalci so bili točno to in ti Brutalci so bili moja prva življenjska izkušnja, ko sem za šest tednov, toliko 

sem porabil za to, dejansko bil all-in, tako intenzivno, da se teksta nisem spomnil. Nisem vedel, kaj sem 

napisal.  In potem, ko sem šel brat, sem si najprej rekel dobro, če bom šel brat po enem tednu, toliko 

narcisioiden sem, da se mi bo najbrž zdelo dobro. Če bom šel brat po enem mesecu sem pa toliko 

perfekcionističen, da mi bo šlo verjetno na bruhanje. In sem šel to prebrati po dveh mesecih, po tem, 

ko je to Boštjan prebral, pa ko je to Marcel prebral. In sem si rekel, ma ni slabo to, sam sebi sem napisal 

knjigo po svojem okusu, ki je ni bilo v knjižnici. Zdaj pa sem v nekem obdobju … jaz imam obdobja, 

recimo, imam obdobja, ko pišem samo znanstvene tekste, potem imam obdobja, ko na televiziji 

gledam stare posnetke nogometnih tekem, kolesarskih dirk in teniških dvobojev. Potem imam en 

mesec, ko recimo gledam na youtubu filozofske konference, pa okrogle mize, potem imam mesec, ko 

berem romane, potem imam recimo en mesec, ko samo kolesarim in na ta način spreminjam težišče. 

To so moji ventili. Jaz se hitro naveličam, se pa rad tudi vračam, in odhajam zato, da bi se lahko vrnil. 

Zdaj sem recimo napisal, tega pa me je malo groza, to bo treba še malo premisliti tudi v družinskem 

okolju… Recimo da sem napisal eno knjigo poetike, filozofske lirike, ne, recimo da je 200 strani. 

Mogoče, ko boste to brali, si boste mislili, ta fant bi moral nastopati v kakšnih drugih institucijah, v 

takih, kjer te ven spustijo samo z dovoljenjem. Vprašanje je…, jah, ne vem, kaj je nastalo. Mi je pa skoraj 

vseeno. Torej pisanje je res moje samoizražanje, ki se pa … torej problem je, če pišeš premalo. Nastane 

pa tudi problem, ko pišeš preveč. In če si pravnik, je to še poseben problem, ker če si pravnik, ti nikoli 

ne bodo dovolili, da si npr. filozof, ali karkoli drugega. Če si formalno uradno diplomirani pravnik ti 

nikoli ne bodo dovolili, da si karkoli drugega, kot to in tudi ne bodo ti dovolili ne da si pesnik, ne da si 

pisatelj itd. Etiketiranje je v tej družbi zabetonirano. In to je enako močno etiketiranje, kot v politiki. 

Človek danes v javnem prostoru dejansko nima pravice do svoje lastne identitete, če ne pristane na to, 

da je ali pretežno levi ali pa pretežno desni. Ima dve možnosti, da se odloči, ali je lev ali desni, ali da se 

prepusti toku, da ga opredelijo kot takega. Pri čemer tisti, ki to počnejo, ti si tudi jemljejo pravico, da 

si od januarja do maja levi, od maja do avgusta si desni, od avgusta do oktobra si kupljen, potem pa 

iščeš svojo identiteto in itak se boš vrnil tja, kjer si že bil. Na eno ali na drugo stran. Če pa preveč pišeš 

in če je večina tvojih tekstov vendarle pravniško obarvanih, na neki točki ugotoviš, da si sam sebi malo 

dolgočasen. In pomisliš, če si dolgočasen tudi tistim, ki te včasih malo preberejo, ker vidiš, da uporabljaš 

skromno število besed, skromno število stavkov. In meni takrat postane pred samim seboj malo 
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nerodno, zato takrat malo odložim pisanje, grem prebrat kakšno knjigo, pa se potem vrnem. Sicer stil 

pisanja ostane enak ali bistveno podoben, ampak vsaj v tistem vmesnem prostoru se ti v spominu 

naloži informacija, da si bil vsaj v stiku z večjim številom besed, ki jih sam sicer pri svojem delu ne 

uporabljaš, in na ta način sebi potrdiš, da ti je znan obstoj teh besed in se počutiš nekoliko 

razbremenjeno. Tu je težko kolebati, med literaturo in med pravom je sploh pri nas posebej težko 

kolebat, ker v javnem prostoru res to velja; če si iz določene stroke, se moraš obnašati, vesti, celo 

oblačiti tako, kot to stroka zahteva, kaj šele pisati. V Ameriki  je to bolj lahkotno, največji ameriški 

teoretiki in filozofi so esejistični pisci, tudi pisatelji in tudi vsem razumljivi predavatelji. Zato pa so 

postali tako zelo prominentni po celem svetu. Pri nas je pa v pravu podobno kot pri filozofizmu, da se 

ljudje skrivajo… stroka se skriva za nerazumljivost, zato, da skozi nerazumljivost ustvarja fikcijo, 

ideologijo, da so ljudje neumni, in da njih in njihovih izdelkov zato ne razumejo. Da so torej v tem smili 

ti nosilci poklica »strokovnjaki«. V bistvu pa so ljudje prepametni, zato ne razumejo pravniških 

neumnosti. Posebej, če so še pošteni in srčni. 

Vprašanja gledalcev: Kakšna je razlika med evropskih in ameriškim pravom glede na Utopijo pravil?   

Teršek: Med evropskim dejansko ne. Med ameriškim in evropskim je pa. 

Vprašanja gledalcev Ampak z vidika Utopije pravil? 

Teršek: Aja ne, to pa ne, bistvene razlike ni. Vsaj po avtorju te knjige ne. On dejansko opisuje dogajanje 

ne le v Evropi, ampak primarno v ZDA, v izhodišču, in potem šele presedla preko kontinentalne 

anglosaške Anglije naprej v Evropo. Ni bistvene razlike. 

Vprašanja gledalcev: Jaz vidim največjo težavo v tem sistemu to, da vsak posameznik ne pozna svojih 

pravic. In jaz gledam to tako, in zame zgleda to tako, kot da bi postavila nekoga, ki nikoli ni videl košarke, 

na igrišče za košarko, mu dala žogo, in mu zraven kot nasprotnika poslala Magic Jonsona in mu rekla 

igraj. Mene zanima kako vidva vidita posameznike v Sloveniji v tem smislu, v katerem sem vprašala. Ali 

vidva tudi opažata to? Ali pa Andraž Teršek, mene zanima predvsem tvoje mnenje, ali tudi ti sam 

opažaš, da je največja problematika sistema dejansko ta, da ljudje sploh ne poznajo pravil igre sistema. 

Teršek: Ljudi ne krivim za to, da nečesa ne poznajo ali nečesa ne vedo, ker jih razumem kot žrtev ali 

celo suženjsko podrejeno silo tistemu, kar je. Razen seveda v izrednih, ekstremnih primerih, ampak 

recimo da govorimo o nekem povprečju. Če bi se pogovarjali o pravilih na ta način, bi se pogovarjali 

zelo popreproščeno. Pogovarjat se danes o sistemu pravil in o sistemu pravnih pravil je drugače, kot 

če bi se pogovarjali o tem pred 30 ali celo pred 50 leti. Danes je pravo tehnični mehanizem, ki je sam 
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sebi namen. To je tehnični mehanizem, ki v družbi deluje kot orodje in prepogosto orožje za tisto, 

čemur rečemo birokracija. Birokracija je glavna politična in družbena tehnika obvladovanja in vladanja, 

ki je lahko to kar je samo pod pogojem, da pri tem uporablja silo ali vsaj grožnjo fizične prisile. In pravo 

je tista tehnika, ki deluje kot grožnja te prisile ali ki na koncu dejansko ta prisila je, ko se nekomu nekaj 

zgodi, ker je ugotovljeno kršil črko formalnega pravila. In ta sistem lahko deluje tako pošastno 

vseprezentno in do zadnjega delčka družbenega življenja, da vsrka še zasebnost in intimnost. To pa 

počne s tem, da je tako zasičen, da je tako enormen, da postane nepregleden. Nepregleden je tudi za 

tiste, ki ga ustvarjajo in nepregleden je tudi za tiste, ki ga uresničujejo. Vendar za razliko od človeka, ko 

človek reče, da pravila ne pozna, ker je nejasno, ker je nenatančno, ker ni imel do njega dostopa, ker 

se ni znašel v nepregledni množici pravil ali pa je celo šel malo raziskat pa je ugotovil, da je za isto reč 

več različnih pravil…. Ta posameznik nima pravice, da se sklicuje na te vrste nevednost. Birokracija v 

službi države, v službi javne oblasti pa prav to njegovo šibkost uporablja kot glavno orodje nadzora, 

ukazovanja, obvladovanja in prisiljevanja. Kajti po funkciji, ki si jo je ta oblast sama določila vsebinsko, 

definirala in jo prevzela, ima vedno samo ta ista oblast pravico, da tudi ali prezre obstoj pravila ali pa 

pove, kaj je dejansko vsebina tistega pravila v tistem konkretnem primeru. Tako, da dejansko človeku 

niti ne pozna, niti ne pomaga vedeti ali poznati pravila ali njegove vsebine, kajti, če bo v nekem 

konkretnem primeru  njegova razlaga zdravorazumska, morda podprta z mojim pravnim mnenjem, če 

bo odražala dejansko vsebino tega pravila, mu bo oblast odgovorila, da se je zmotil. In oblast nima 

nobenega sramu, nobene slabe vesti pred tem, da človeku laže v obraz, ko mu govori, da se je zmotil 

glede nečesa, glede česar se ni mogoče zmotiti. Zato oblast reče temu človeku - gospa mi vemo, da vi 

lani niste imeli nobenih prihodkov, ampak veste nam je   računalnik vrgel ven prihodke izpred treh let, 

ki ste jih imeli. Zdaj, gospa, mi sicer vemo, da v zakonu piše, da morajo  biti dohodki od lanskega leta, 

ko mi obračunamo vašo dohodnino, ampak veste, nam da računalnik dohodke izpred treh let zato, da 

vam tega, kar vam po zakonu sicer nedvomno gre, ne damo. Gospa, to je sistemski problem, veste. 

Konec. Ljudi ni sram za tako birokratsko govorico. Tako so se navadili. Birokracija je postala način 

nemišljenja, to ni način mišljenja, to je način nemišljenja, zato je pretenciozno tistim, ki se tega 

zavedamo in ne želimo biti v tem smislu idioti, govoriti, da smo uporniki. Mi nismo uporniki, mi želimo 

samo dihati, in nič drugega. In vedno slabše bo. 

Vprašanja gledalcev:  Mene pa zanima ali je mogoče oziroma kako je mogoče mislit demokracijo izven 

okvirov birokracije oziroma pravne države. 

Teršek:  Samo berite npr. Aristotela, Arendtovo, Finleya ipd. Kuzmaniča… 

Vprašanja gledalcev: A mi lahko še vseeno odgovorite … 
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Teršek:  Demokracija, ki je političen koncept, je ravno zato, ker je politični koncept, tudi etičen koncept, 

to je filozofski koncept. Ne obstajajo ločeni politični, filozofski, pa pravni koncepti. Vse ima isti izvor. In 

izvor je etika, ampak pristna etika. Ne etika v smislu, kot jo razumemo danes ali kot prazno floskulo, s 

katero se doseže rekordno zmago na volitvah,  ali pa kot neka formalistična tehnicirana etika v smislu 

etičnih kodeksov, ki imajo enako vrednost, kot je vrednost podpisa na zarošeno šipo, ki se odrosi takoj, 

ko spelješ z avtom. Torej nimajo nikakršne vrednosti, kajti danes živimo v družbi, ko dejansko ne 

obstaja več razlika med prav in narobe. Ni več razlike med prav in narobe, mi se ne pogovarjamo več, 

kaj je prav in kaj je narobe, mi se pogovarjamo samo še, kaj piše v pravnem predpisu, pa kaj ne piše v 

pravnem predpisu. Mi živimo v družbi, ko nam celo funkcionarji in celo sodnice in sodniki rečejo, veste, 

to je morda res etično sporno, ampak zakon pa tega ne prepoveduje. Živimo v družbi, v katerem je 

državljanu na eni strani dovoljeno to, kar mu je  izrecno dovoljeno, pa še za to ga lahko kaznujejo, na 

drugi strani pa je tistim, ki nam gospodarijo, dovoljeno vse, razen tisto, kar jim je izrecno prepovedano, 

pa še za tisto niso krivi, če kdaj to kršijo. Torej etika je kot način življenja in mišljenja izgnana iz družbe, 

dejansko pa v svojem izvoru zelo enostavno pomeni človeka s sposobnostjo mišljenja, ki v povezavi z 

drugimi ljudmi, s katerimi oblikuje skupnost, presoja in odloča in sprejema odločitve za čim boljše 

skupno življenje v čim večjo dobrobit vseh. To je etika. Zato je pristna etika politike hkrati pri Aristotelu 

tudi pristna demokracija. Brez etike ne more biti demokracije. Za demokracijo tudi ni dovolj samo 

morala. Morala je premalo za demokracijo. Hkrati pa za demokracijo tudi ni dovolj teološka etika. Imate 

teološko etiko pa deontološko etiko. Teleološka etika je to, kar se gremo mi in kar se grejo v vsaki 

evropski državi, ko si pravijo, kaj je za njih ali nas najboljše. Bi sprejeli begunce? O ne, še za nas ni dovolj 

denarja. Bi dali hrano beguncem? Joj, ne, pri nas imamo ljudi, ki živijo v revščini. Bi zgradili begunski 

center? Ne, prioriteta je zgraditi vrtec, pa šolo, najprej naslednjih 2.000 let skrbeti samo zase, in če bo 

kaj ostalo, po definiciji pa nikdar nič ne ostane, ker vedno mi nekaj rabimo,… šele potem lahko damo 

to tujcem. To je teološka etika. Deontološka etika pa je: za nas imamo dovolj, tisto, kar imamo je celo 

še preveč, da je preveč, ugotovimo v vsako nedeljo, ko gremo slučajno po prašek v nakupovalni center 

in ne najdemo enega parkirnega prostora, … zato damo, kar je mogoče dati, ljudem, ki to potrebujejo. 

In oni res potrebujejo, mi živimo v izobilju, razen tistih 280.00 tisoč, ki živijo v revščini. 280.000 ljudi v 

Sloveniji živi pod pragom revščine. Kakšna etika! Ampak, a to pomeni, da tujcu ne bomo pomagali, 

dokler teh 280.000 ne bomo spravili iz revščine? Ne, to pomeni, da moramo istočasno delati oboje. To 

je demokracija in to je deontološka etika. 
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Kako (ne)razumemo ustavno demokracijo? 

 

Okrogla miza »10 najvplivnejših pravnikov« 2017  

Voditelj: Dr. Andraž Teršek  

Gostje: dr. Matej Avbelj, ddr. Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, dr. Vasilka Sancin 

Dr. Andraž Teršek: Klemen, prvo vprašanje tebi, kot sodniku ustavnega sodišča. Ne zdi se mi 

nepomembno poudarit, da sta bila - vsaj po mojem vedenju - že pred leti s profesor Jambrekom prva, 

ki sta v slovenskem prostoru javno pisala o tako imenovani doktrini o neustavnem/ustavnem 

amandmaju, oziroma doktrini o neustavni/ustavni spremembi ustave. In se mi zdi ob tem dejstvu in ob 

dejstvu, kaj se v tem trenutku dogaja v slovenski dnevni politiki in parlamentu, na mestu, da te 

vprašam, tudi za voljo pojasnila javnosti, kakšno je tvoje akademsko-pravno, teoretično-pravno, 

filozofsko stališče do tega vprašanja? Seveda v okviru, v katerem se lahko na svoji funkciji do tega 

vprašanja v tem trenutku opredeliš.  

Ddr. Klemen Jaklič: Ja, hvala lepa Andraž. O tem sva že veliko debatirala, takrat v tistem času. Žal glede 

konkretnega primera ne morem kaj dosti reči, ker se lahko zgodi, da bi primer prišel pred ustavno 

sodišče. Vsekakor ne bi šel niti tako daleč, kot predsednica sodišča, v okoliščinah, ko najbrž zato ni 

vedela, da bi se lahko primer znašel na Ustavnem sodišču. Ko je dejala, da se lahko odločbo ustavnega 

sodišča na nek način zaobide z ustavnim amandmajem. Jaz ne bi šel tako daleč. Se pravi, glede 

konkretnega primera ne morem nič reči. Glede splošnega vprašanja je pa to v teoriji splošno znano. 

Torej vprašanje protiustavnih, ustavnih amandmajev oziroma aktov, ki so na ravni Ustave in se z njimi 

spreminja trenutno aktualno besedilo Ustave. O tem je v literaturi veliko napisanega. Takrat, v tistem 

času, ko smo mi o tem razmišljali in razpravljali že leta 2000, če se ne motim, je bila dodobra razdelana 

že nemška doktrina, doktrina nemškega Ustavnega sodišča. Potem naprej, po tistem obdobju, se je pa 

ta tema pravzaprav razmahnila in je danes napisanega o tem ogromno. Ko sem bil na študiju v Ameriki 

se je kolegica Vicky Jackson, profesorica primerjalnega ustavnega prava na Harvard Law School, s tem 

ukvarjala, točno s tem vprašanjem. Napisala je znanstvena dela o tej temi. To so prvokategorniki 

primerjalnega ustavnega prava na svetu. Pišejo o tem vprašanju, sodišča so se s tem vprašanjem 

ukvarjala. To so znana dejstva. To so neizpodbitne stvari. Kako se pa to vprašanje aplicira na konkretni 

primer, tukaj pa ne morem več ničesar reči. Ampak literatura je tukaj. Ni mogoče reči, da je vsak ustavni 

amandma že zato, ker je ustavni, korekten. In verjetno ni mogoče reči obratnega, da je vsak ustavni 

amandma, čisto vsak lahko sporen. Več od tega pa žal ne bi, hvala.  
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Dr. Andraž Teršek: Gospa varuhinja. Zdaj preidem z oblastne institucije, kjer se vendarle v 

pomembnem obsegu tudi formalno oblastno odloča, na institucijo, ki je »sui generis«, oblastna 

institucija, z znatno manj neposredne pravno zavezujoče moči. Tako, da mislim, da je prav, da vas 

naslovim na drugem mestu. Nekoč sem vas posredno že nekaj takega vprašal, zdaj bi bil pa zelo 

neposreden. Ali imate v spominu, približno, koliko zahtev za ustavno sodno presojo ste med svojim 

mandatom dosedaj naslovili na Ustavno sodišče in kakšna je bila končna usoda teh zahtev? 

Vlasta Nussdorfer: Ja, hvala za zelo prijazno vprašanje. Kajti zelo radi poudarjamo, da se varuh odloča 

tudi za zahteve za oceno ustavnosti. Kadar meni, da so seveda zakoni taki, da ne vzdržijo presoje in da 

je potrebna zadnja instanca v državi, torej Ustavno sodišče. Vsega skupaj je vloženih okoli 30, če se ne 

motim, zahtev,  vse so na naši spletni strani. Tudi v mojem mandatu smo jih vložili… mislim, da štiri ali 

pet. Trudimo se, da vložimo zahtevo takrat, kadar seveda zadeva neka širša vprašanja ljudi. Ravno pred 

kratkim pa smo ocenjevali uspešnost varuha na Ustavnem sodišču in, če se moji kolegi niso zmotili, so 

trdili, da smo v približno 70 odstotkih bili uspešni. Sama menim, da se ne glede na uspeh na Ustavnem 

sodišču varuh o tem odloča pravično, pošteno in takrat, kadar mora na Ustavno sodišče je prav, da gre. 

Ne glede, kako Ustavno sodišče odloči. Tako je bilo recimo zakonom o obrambi, s katerim nismo uspeli, 

vendar se je kasneje zakonodaja spreminjala. Tako je tudi glede dokupa študijskih let. Sicer nismo s 

pobudo uspeli ne mi, ne sindikat, a kot veste, se ravno v zadnjem času na tem področju pripravljajo 

spremembe, oziroma so že v veljavi. Tako da vsaj tisti nakup, prostovoljni, torej zavarovanje, to kar so 

ljudje vplačevali, da sta sedaj dve stranki predlagali spremembe in je zakon sprejet.  

Torej, varuh na tak način sporoča, kaj v državi ni v redu, ko hram demokracije zakonske rešitve sprejme, 

s pogumom gre varuh na Ustavno sodišče, svoje mnenje zagovarja. Menim, da je to pošteno in pravično 

in ne glede na to, kako se izide postopek. Ker me sprašujete o tej uspešnosti, menim, da je že varuhovo 

sporočilo v državi zelo pomembno. Kajti eno izmed naših načel, po katerih varuh lahko deluje in jih ima 

vkomponirana v zakon je tudi, da lahko vsakomur povemo, z vidika pravičnosti in dobrega upravljanja, 

kaj ni v redu. In ravno to, kritika, da je pri nas pogosto slabo upravljanje, je v naših poročilih in tudi v 

naših odzivih, v medijih, v javnosti, zelo pogosta. Tako, da se mi zdi, da smo aktivni. Dobimo seveda 

veliko več pobud, ki jih kolegijsko obravnavamo in takrat, kadar gre za neke širše kršitve, pogumno 

stopimo na to pot. Kot veste, pa smo že uspeli, 25 tisoč upokojencem so se vrnile pokojnine na prejšnjo 

raven. Uspeli smo pri zelo ranljivih skupinah. Mislim, da je prav, da takrat vložimo zahtevo za oceno 

ustavnosti. Tudi neprofitne najemnine in še kar nekaj je bilo takih odločitev, tudi v zvezi s sredstvi, s 

črpanjem sredstev za tiste, ki so najbolj ranljivi, torej za njihovo preživetje. Tako, da menim, da nimamo 

nobene slabe vesti, tudi ob neuspehu.  
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Dr. Andraž Teršek: Hvala. Nekako po senioriteti, kolega Marko, naslednje vprašanje zate. Vprašal te 

bom to, za kar sem skorajda prepričan, da tisti, ki so si želeli, da si prav ti danes ponovno navzoč na 

tem pogovoru, želijo, da te vprašam. In to vprašanje bo potem hkrati tudi vprašanje za kolegico Vasilko, 

ker sta oba vrhunska in suverena strokovnjaka za mednarodno pravo. Marko, daj nam prosim pojasni, 

če se da jasno pojasnit, ali je mogoče in kako je mogoče s tehniko pravo implementirati in doseči 

učinkovito uresničevanje odločbe Arbitražnega sodišča v praksi? 

Dr. Marko Pavliha: Najboljše bi bilo, da tega vprašanja sploh nebi bilo, kajti sleherno pravnomočno 

odločbo je treba samoumevno izvršiti. Brez posredovanja, brez politike, brez česarkoli. V tem primeru 

pač ni tako, morda je to specifika mednarodnega prava. Dobra novica je ta, da smo v tej fazi strokovno 

precej poenoteni, o tem priča okrogla miza, ki jo je vodila kolegica profesorica Sancin na zadnjih Dnevih 

slovenskih pravnikov. Slaba pa ta, da je politika še vedno razklana in seveda nam potem tudi v 

mednarodni javnosti slabi kredibilnost. Ena od možnosti, kratko in jedrnato, je seveda pravo Evropske 

unije. V tretjem odstavku četrtega člena pogodbe o Evropski uniji je določeno, da članice na podlagi 

načela lojalnega sodelovanja spoštujejo in uresničujejo naloge iz primarnega evropskega prava. Tu gre 

za logično etično izpeljavo vrednot, ki so določene v drugem členu iste pogodbe in ena od teh vrednot, 

ki je skorajda na prvem mestu, je pravo, je pravna država oziroma vladavina prava. In v okviru vladavine 

prava je seveda toliko bolj pomembno spoštovanje mednarodnega prava, ki ima primat ne samo po 

mednarodni dunajski konvenciji, ampak praktično po ustavah vseh držav. Hrvaška to eklatantno krši, 

krši tudi druge pravne vire Evropske unije. Naj omenimo recimo samo uredbo o skupni ribiški politiki, 

ki se bo začela uresničevati šele, ko se bo implementirala arbitražna odločba, torej se ne more začeti 

uresničevati. Zato mislim, da bi morala Slovenija, če drugo ne bo šlo, izkoristiti 259. člen pogodbe o 

delovanju Evropske unije in začeti pravo postopek pred Evropsko komisijo, to je procesna 

predpostavka. Traja tri mesece, po treh mesecih lahko komisija odloči bodisi v prid Slovenije ali kontra 

ali pa molči. Kot je ta predpostavka izpolnjena je možno tožbo vložiti pred Sodiščem Evropske unije. 

Teh primerov ni bilo veliko, po mojih podatkih je bilo doslej sedem po tem članu. V nekaj primerih je 

sodišče zavrnilo tožbo, ena tožba je bila umaknjena.  

Naj pa omenim samo en primer v zadevi 141/78 Francija zoper Združeno kraljestvo, kjer je Francija 

dobila tožbo zaradi premajhnih odprtin v ribiški mreži. Torej, šlo je, banalno povedano, za premajhne 

luknje. Če je v tem primeru uspela neka država, mislim, da je naš primer tako bistveno bolj pomemben, 

zlasti v duhu predsednika Evropske komisije, ki ves čas poudarja, da je Evropska unija pravna skupnost. 

Da sicer ni država, ampak je pravna tvorba, kjer je spoštovanje prava in vladavine prava na prvem 

mestu. To bi bilo možno narediti. Seveda pa ne izključujem tega, da bi vendarle naša soseda, pač z 
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dialogom, s posredovanjem podpredsednika Evropske komisije, sama ugotovila, da je edino logično, 

da spoštuje to odločbo. 

Dr. Andraž Teršek: Vasilka, je tvoj pogled enak? 

Dr. Vasilka Sancin: Mislim, da je hrvaško stališče nevzdržno na dolgi rok. Namreč, jasno je, da je edini, 

ki lahko odloča o veljavnosti te arbitražne odločbe Arbitražni tribunal sam. To je splošno pravilo, ki velja 

v mednarodnem pravu na področju mirnega reševanja sporov in o tem so pravzaprav že odločili z delno 

razsodbo, kjer so ugotavljali, ali je bila tista nesrečna zgodba, ki se je pripetila, razlog za to, da sam 

sporazum nebi več veljal. In tribunal je ugotovil, da je sicer kršitev bila, ampak ne bistvena, ki bi lahko 

vodila v neveljavnost sporazuma in zaradi tega je povsem jasno, da arbitražna odločba velja in da nad 

njo ni neke pritožbene inštance, kamor bi se lahko recimo obračali za kakšno novo sojenje. Tudi v praksi 

so že bili primeri, ko so države dolgo časa recimo stale na nasprotnih bregovih glede uresničevanja 

arbitražne odločbe, pa so se na koncu dogovorile, da gredo vseeno vprašati meddržavno sodišče v 

Haag. Pa je meddržavno sodišče jasno povedalo, da arbitražna odločba seveda velja. Namreč, v kolikor 

bi prišlo do drugačnega rezultata, se poruši celoten sistem mirnega reševanja sporov med državami in 

seveda taka situacija je nepredstavljiva. Torej, Hrvaška bo slej ko prej morala sprejeti dejstvo, da jo 

arbitražna odločba zavezuje. Kako jo pa uresničiti, za to pa obstaja seveda več možnosti. Ena od njih je 

tudi ta, da na neki točki recimo Slovenija in Hrvaška skleneta bilateralno pogodbo, se pravi bilateralni 

sporazum, v katerega seveda implementirata arbitražno odločbo, ki pa jo lahko na delih, kjer je tudi 

tribunal sam pozval stranki, da morda najdeta rešitev, ki bo ugodnejša za prebivalce, nekoliko 

prilagodita v korist lokalnega prebivalstva. In na ta način seveda Hrvaška lahko proda svoji javnosti 

zgodbo, da pa vendarle so stvar rešili na bilateralni ravni s sklenitvijo dvostranskega dogovora, 

Slovenija pa bo tudi zadovoljna, ker bo njena vsebina pravzaprav implementacija arbitražne odločbe. 

Dr. Andraž Teršek: Razumem, hvala obema. Kolega Matej, naslednje vprašanje zate. Če sva se s 

Klemnom pred leti veliko o tem pogovarjala, sva se midva v zadnjem času več o tem pogovarjala. 

Seveda se lahko navežeš na karkoli, kar je bilo do tega trenutka rečeno, svobodno izvoli, če želiš, moje 

konkretno vprašanje v kontekstu naslova pa je naslednje. Kakšno je tvoje razumevanje koncepta 

ustavne demokracije, v smislu morebitnih pravil, načel ali vrednot, zapisanih v Ustavi, ki so 

nespremenljive? Ki imajo pravno in politično gledano nespremenljiv značaj, bodisi po vzoru nemške 

ustavnopravne doktrine in izročila ali onkraj. 

Dr. Matej Avbelj: Hvala lepa Andraž za tvoje vprašanje. Odgovoril bom pa v evangelijskem smislu, kaj 

je bistvo ustavne demokracije. Bistvo ustavne demokracije sta dve zapovedi, ena je prva, druga je pa 
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tej enaka, to je evangelijski smisel. In prva zapoved je, da je vrhovna zapoved ustavne demokracije 

svoboda. Druga, ki je tej enaka, je pa enakopravnost. Torej enakopravna svoboda, dve temeljni 

vrednoti, ki izhajata iz temeljnega človekovega dostojanstva, iz bistva, da ima vsakdo izmed nas enako 

človekovo dostojanstvo, da smo za to enakovredni, da nas morajo za to enakopravno obravnavati in iz 

teh dveh temeljnih vrednot izhaja, da vsakršen, kakršen koli poseg oblasti, javni poseg v ti dve vrednoti, 

zahteva nek prepričljivo utemeljen razlog v javnem interesu. To je bistvo ustavne demokracije. Neke 

ustavne demokracije so šle tako daleč, da so neke fundamente povzdignile na raven določb ustave, ki 

se jih ne da spreminjati. Mi tega nismo storili. Smpak vse demokracije, ki se kličejo ustavne, so ustavne 

zato, ker je pri njih bistveno ne varovanje večine, pa tudi, če ta šteje 99,9 odstotkov, ampak varovanje 

vsakega posameznika v neki ustavno urejeni skupnosti. In prav zato je neka politična skupnost ustavno 

urejena skupnost zato, da lahko varujemo vsakega posameznika, da lahko varujemo tiste, ki so, kot bi 

rekla varuhinja, v družbi šibki. To so manjšine, to so tiste manjšine, ki so posebej krhke in tiste manjšine, 

ki so nam posebej mrzke, ker so drugačne od siceršnje večine. In tu se bom navezal na najino aktualno 

razpravo, bom pa zelo kratek. Večina, parlamentarno-ustavna večina v parlamentu Republike Slovenije 

leta 2017 se je odločila z ustavnim amandmajem ne samo obračunati z Ustavnim sodiščem in odločbo 

Ustavnega sodišča, ki je očitno ne mara iz razloga, ki ga ne poznamo. Odločila se je obračunat z neko 

zelo konkretno in nad vse krhko manjšino, kar se jih lahko v neki politični skupnosti zamislimo - in to 

so otroci. Tistih nekaj za prgišče otrok, ki so krivi samo zato, da so njihovi starši izrabili pravico, uporabili 

pravico do svobode izobraževanja, da so se v tej starševski dolžnosti odločili, da jih bodo vpisali v šolo, 

ki je ni ustanovila javna oblast, ampak zasebnik. In zdaj, ko so v tej šoli, kjer se morajo obvezno 

osnovnošolsko izobraževati, po programu, ki je prisilen od države, da je lahko javno pravno veljaven, 

je ustavno sodišče odločilo, da so v tem svojstvu v bistveno podobni vsem drugim učencem v tej državi, 

ki ta isti program poslušajo v javni šoli. In je zato ustavno sodišče odločilo, da so tudi oni lahko deležni 

brezplačnega financiranja. In iz - javnega -, poudarjam, ne iz državnega denarja. Ja, govorim o javnem 

denarju, denar, ki je last vseh nas davkoplačevalcev. Torej tudi tistih staršev, ki so te otroke tja poslali. 

In da se v ta namen, v ta, za moje gledanje najbolj možno zavržni namen, vzpostavi neka ustavna večina, 

da kaznuje starše in otroke, se mi zdi leta 2017 popolnoma nesprejemljivo. In če bo to uspelo, sem 

pripravljen trditi, zagovarjam danes tukaj javno, da je s slovensko ustavno demokracijo konec. To 

ravnanje je še mnogo bolj zavržno kot tisto iz leta 2000, o katerem sta pisala ti in gospod Jaklič, kjer 

smo vzpostavili volilni sistem, ki je negativno vplival na vsa ta leta, ki so se odvijala za nami. Tukaj pa 

imamo ustavno obračunavanje na plečih ene najbolj krhkih družbenih manjšin, to so otroci v zasebnih 

šolah, ki poslušajo enak, po državi predpisan pouk in so zato upravičeni do enake obravnave tudi v 

finančnem smislu.  
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Dr. Andraž Teršek: Vračam se k ustavnemu sodniku, kolegu Klemnu. S posebnim namenom te bom to 

vprašal in verjamem, da boš vprašanje sprejel z dobrohotnim razumevanjem. Vsi tukaj vemo, da se pri 

nas v Sloveniji, pa ne samo pri nas, pogosto in ne samo v povezavi z dnevno politiko, ampak tudi 

ustavnim sodiščem, govori o ideologiji. In o ideologiji se pogosto govori tako kot o sovražnem govoru, 

pa demokraciji, pa drugih pravnih konceptih; na precej neposrečen način. Kaj je ideologija? Kaj ni 

ideologija? Kdaj človek deluje ideološko? Kdaj ne deluje ideološko? Če se za hipec vrnem še v 

preteklost. Rad bi spomnil ali pa pojasnil javnosti, tema tvoje diplomske naloge. Leta nazaj. Podobno 

vprašanje si v svoji nalogi, pod mentorstvom profesorja Jambreka, tedaj obravnaval, razpravljal o temi, 

ki do tistega trenutka, pa morda tudi po tistem trenutku, v slovenskem pravoslovju dejansko ni 

prisotna. O tem, kako odloča ustavni sodnik. Kaj jemlje za izhodišče svojega odločanja, kje sam sebi 

postavljal mejo, spogledovanje s samostanom na eni strani, pa nečim nasprotnim na drugi strani. In te 

zdaj sprašujem to sprašujem, ker se je tudi o tebi veliko pisalo v tem smislu, v določenih medijih. Kako 

ti, kot profesor, kot pravoslovec, kot ustavni sodnik in kot državljan, kot človek, gledaš na vprašanje, 

kaj je in kaj ni ideološkost z zornega kota osebe, ki opravlja tako pomembno funkcijo, kot je ustavno 

sodna funkcija? 

Ddr. Klemen Jaklič: Izredno pomembno vprašanje. Jaz bi ga označil kot vprašanje virov nesoglasij med 

ustavnimi sodniki. Čisto preprosto. Ustavno sodišče včasih odloča 5-4, včasih odloča 7-2 in tako naprej. 

Ljudje, ki niso s pravne stroke, pa tudi kakšni s pravne stroke, so pa nad tem včasih razočarani, oziroma 

si ne znajo razlagat, kako je to mogoče. Sej, če imamo eno ustavo, imamo eno ustavno določbo in bi 

morali imeti devet enakih odgovorov. Ampak seveda temu ni tako, že po naravi stvari. Gre za vprašanje 

virov nesoglasij, teh virov nesoglasij med ustavnimi sodniki je lahko več, sta pa dve osnovni ravnini, s 

katerih izvira to nesoglasje. Prvo so teorije pravičnosti. Na polju pravičnosti imamo različne smeri, 

imamo naravno pravo, imamo kantovstvo, imamo utilitarne ideje teorije pravičnosti, imamo recimo 

neoaristoteljanstvo in tako naprej. Imamo vrsto teorij in to so zelo, zelo zanimivi koncepti. Vendar to 

je področje morale. Teorija pravičnosti je pod vprašanjem morale. In tukaj ljudje zavzemamo različna 

stališča, kot pravi John Rawls, vsak od nas ima neka bremena presoje, burdens of judgment. Tudi pod 

vplivom, kje si bil vzgojen, kaj si ti je v življenju dogajalo in tako naprej. Vsak od nas je unikaten v tem 

smislu. Zato vsak od nas tudi teorijo pravičnosti oziroma odgovore na to, kaj je pravično, razume 

nekoliko drugače. Dokler je to v mejah razumnosti, tako imenovanega razumnega nesoglasja, je to ne 

samo legitimno, ampak drugače ne more in ne sme biti. Ker bi iz odločanja pravzaprav odgnali njegovo 

bistvo teorije pravičnosti. To je ena raven nesoglasja. Ljudje so različni. Včasih rečemo, da so liberalni, 

konservativni, levoliberalni, desnoliberalni in tako naprej. To so poenostavitve. Ampak dajo uvid v to, 
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kaj se dogaja na tej ravnini morale, teorije pravičnosti. Drugo vprašanje je pa, in tukaj tudi sodniki med 

seboj ne soglašajo, kako to področje morale prehaja v pravo.  

Pravo in morala nista nujno enako. Po nekaterih teorijah sploh ne. In zdaj vprašanje, kako morala 

prehaja v pravo? To je pa vprašanje tako imenovane sodne filozofije. In tukaj imate, če spet 

poenostavljam, v literaturi in v praksi več smeri in ena smer pravi, da gre pri ustavni interpretaciji za 

tako imenovano moralno razlaganje ustave, moral reading of constitution. Dworkin je tisti, ki je recimo 

najbolj znan po svoji knjigi, ki zagovarja ta način interpretacije. In tukaj se morala, človekovo 

dostojanstvo, enakost in tako naprej, glede na to, katero od teorij pravičnosti zavzamete, neposredno 

preliva v pravo. Tu sta pravo in morala zelo, zelo blizu. Potem imate pa na drugi strani tako imenovane, 

jaz bi jih imenoval izvorne bralce, oziroma to je to, čemur v tujini pravijo original lists. To so pa tisti, ki 

pravijo, ne, ne, ne, morala že lahko nekako prodira v pravo, vendar pravo je do te mere drugačno od 

morale, da je najprej treba upoštevati sam namen ustavodajalca, oziroma pomen določbe v ustavi, ki 

je veljal takrat, ko je bila ta ustava sprejeta. To je pa nekoliko drugače od morale. Ker lahko morala, o 

tem se strinjamo, torej pravila morale, niso enaka pravnim pravilom. Vendar pa je ustavodajalec v 

tistem času, ko je sprejemal to in to določbo, mislil nekaj čisto drugega, kot bi mi lahko mislili danes. In 

tukaj gre za izvorne bralce, ki pravijo ne, spoštovat je treba najprej izvorno besedilo ustave in tukaj ne 

moremo sledit morali. Ampak moralni bralec, kot vidimo, se tukaj že ne strinja, ne soglaša z izvornim 

bralcem. Pravi, da morala pretehta izvorno branje, ker je pač tudi ustava živeči dokument in tako 

naprej. Vmes med njima pa imamo pa tako imenovanega pragmatičnega razlagalca ustave. To je pa 

tisti, ki se strinja z moralnim bralcem in meni, da je treba v smer intaktne čiste morale, kot jo razume 

na ravnih teorije pravičnosti, kjer se lahko, da torej ne soglaša z drugačnima branjem ustave.  

Naslednji bralec ustave pa pravi, da zaradi nevarnosti, ker bi to lahko spodkopalo legitimnost, odločitve 

pa bi lahko bile preveč radikalno moralne, ne bo uporabil take razlage, ker ljudje ali pa druge institucije 

na to še niso pripravljeni. Ker imamo vse mogoče stereotipe v družbi, to je z lahkoto dokazat tudi danes. 

Zato pa ta bralec pravi, gremo v tisto smer moralnega branja ustave, ampak počasi, po korakih. Ne kar 

neposredno k intaktni morali, ampak v tisto smer, čeprav ne še povsem in takoj. To je pa tako 

imenovano minimalistično branje ustave, gradualistično oziroma pragmatično.  

In to je to, to so viri nesoglasja in dokler so viri nesoglasja v teh razumnih mejah, je z ustavno 

interpretacijo vse v najlepšem redu. 

Dr. Andraž Teršek: In tvoje branje Ustave je moralno? 

Ddr. Klemen Jaklič: Moje branje Ustave je bližje moralnemu branju. In kot sem tudi že javno povedal, 

sem to tudi pričakoval, ko sem na Ustavno sodišče gledal od zunaj in sem pričakoval, da se bo zgodilo 

to, kar se je tudi zdaj v začetku zgodilo. Kar se tiče vprašanja liberalnosti, konservativnosti, naravnega 
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prava, levo liberalnost, desno liberalnost, velja, da so levo liberalni sodniki tisti, ki glasujejo v prid 

človekovim pravicam in ne v prid države. V prid človekovim pravicam še posebej takrat, kadar gre za 

ranljive skupine, kadar gre za posameznike, ki si sami težko pomagajo, po statistiki. Dostikrat smo 

sodnice in sodniki soglasni, največkrat smo soglasni pravzaprav, ampak po statistiki ločenih mnenj se 

pa vidi, da sem podal že okoli 15 ločenih mnenj, v katerih sem vselej glasoval v korist posameznika in 

ne v korist države. V korist torej pravice človeka, ne države. Torej, to je bilo meni že vnaprej jasno, 

Ampak je tudi pomembno, da se tudi v slovenski javnosti vidi in poudari. Kajti pri nas so ti koncepti na 

ravni teorije pravičnosti povsem pomešani in tudi tukaj se moramo nekako harmonizirati z ostalim 

svetom.  

Dr. Andraž Teršek: Varuhinja. Moje drugo vprašanje za vas, namenoma ga bom jezikovno izrazil bolj 

akademsko in vam s tem dal tudi več možnosti, več manevrskega prostora, da odgovorite bolj 

abstraktno, ali pa, če želite, da se navežete tudi na kaj konkretnega. Kakšen konkreten primer. Kakšno 

je vaše razumevanje, v vaši institucionalni vlogi, ustavne demokracije in vladavine prava, glede na 

pravni položaj, ki ga po veljavnem pravu v Sloveniji uživajo vse osebe, ki jih lahko opredelimo kot tujce? 

In v kolikšni meri se kot varuhinja soočate s tem vprašanjem abstraktno in konkretno? 

Vlasta Nussdorfer: Zagotovo se s tem vprašanjem pri varuhu srečujemo najpogosteje zelo konkretno. 

Situacija, ki smo ji bili priče v zadnjih letih je pomenila tudi za varuha nek nov način dela. Dve leti nazaj 

torej, ko so tujci k nam začeli množično prihajati in so tudi odhajali, smo se srečali z novo vlogo, da smo 

seveda spremljali stanje, kakšno je bilo stanje, kako je država poskrbela zanje, v različnih centrih, kamor 

so prihajali. Tako da sem tudi sama obiskovala centre in se seznanjala, ali so spoštovane njihove 

pravice, kako država deluje, kako ne. Potem se je seveda stanje, bi rekli, navzven, za ljudi, ki nimajo 

najširšega vpogleda v to problematiko, skoraj normaliziralo. Ni bilo več množičnih prihodov, ni bilo več 

medijskih dnevnih poročanj, koliko ljudi je prišlo, ali bodo šli peš, kakšno je stanje njihovega zdravja, 

kako je poskrbljeno zanje, ali vozijo vlaki, kam želijo na končno postajo, kje je ta destinacija. Tako, da 

se je z naslovnic to vprašanje začasno umaknilo. Potem seveda so nastopile krize tudi drugod. Nova 

vprašanja o tem, kaj pa, če jih začno vračati, kaj se bo zgodilo z našimi mejami, z nami, kaj je s tistimi, 

ki so tu pri nas. Takrat pa se je varuh srečal s posameznimi primeri. Najbrž mislite tudi enega zadnjih. 

Ali pa, če spremljamo družino, ki je bila z otrokom že poslana na Hrvaško. Seveda naši postopki so 

zaupni, tako da o njih ne moremo obveščati sproti javnosti, pa čeprav je to pričakovano, vendar kot 

veste, ko je bil sprejet Zakon o tujcih, z njim smo šli na Ustavno sodišče, odločitve še ni. Tudi ta odločitev 

se nam je zdela pravična in pravilna v tistem trenutku. Potem smo začeli razmišljati, kdaj bo država in 

kako bo uporabljala svojo diskrecijsko pravico, ki je očitno ne uporablja, ali še ne, ali ne v nezadostni 

meri. Pri prejšnjem primeru smo tudi javno povedali, Korba, družina, ki je odšla z otrokom na Hrvaško, 
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da bi se dalo uporabiti to diskrecijsko pravico. Torej, da bi se družino, ki je tu dobila otroka, ki se je 

nekako počutila tu doma, z ozirom na vse, kar je tudi prej pretrpela, z ozirom na zdravstveno stanje 

gospe in otroka, da bi lahko torej zanjo uporabila ta diskrecija. Zadnji primer, tudi pozorno spremljamo, 

vendar, kot rečeno, pri varuhu so vsi primeri, ki se nanašajo na konkretne osebe, vedno stvar zaupanja, 

zaupnosti postopka.  

Dr. Andraž Teršek: Se opravičujem, ja. Ampak če vas smem bolj konkretno vprašati. Ko ste ravno 

omenili ta dva primera. Nenazadnje sklicujoč se ne samo na nekatere člene v slovenski Ustavi, ampak 

navsezadnje tudi na Temeljno listino, ki v III. členu postavlja napoved in normativno zavezo, da bo 

Slovenija potem, ko se bo osamosvojila, ščitila človekove pravice vsem osebam na svojem ozemlju in 

vas sprašujem tudi v tem kontekstu. Ali menite, da je pravno gledano in skozi vaše razumevanje 

koncepta ustavne demokracije v Sloveniji, država Slovenija dolžna nuditi pravno zaščito vsakemu tujcu, 

če prepozna razumne razloge, da mu jo nudi, ali mu sme nuditi pravno zaščito takrat, ko se prostovoljno 

in samovoljno odloči, da mu bo to zaščitno nudila, oziroma kadar obstajajo neki dodatni, posebej 

prisiljujoči nujni razlogi, da mu to zaščito nudi? Torej, naj bo diskrecija razumljena kot dolžnost, ali kot 

privilegij države, o katerem samovoljno odloča? 

Vlasta Nussdorfer: Nekateri menijo, da je to zgolj privilegij države, vendar z ozirom na širše stanje v 

svetu, z ozirom na to, kar se dogaja, mora biti zaveza države širša. Torej pogledati na osebe, ki rabijo 

tako pomoč, ki rabijo zaščito države in takrat seveda so tudi na vrsti vprašanja, ali moramo imeti za 

diskrecijo določena vzpostavljena pravila, ali je to stvar trenutne odločitve ob nekem določenem 

primeru? 

Dr. Andraž Teršek: Kaj je za vas? 

Vlasta Nussdorfer: Sama menim, da je to preveč prepuščeno uradnikom, ki lahko, kot veste, delujejo 

po načelu uradništva. Mislim, da nekaj napotil bi zagotovo moralo biti, prej se s tem nismo srečevali, 

zato se mi zdi prav, da si jih postavi, za službe, ki o tem odločajo, ker potem bo lažja tudi kontrola.  

Seveda so pa lahko povsem izjemni primeri, ki kličejo po pravični odločitvi in nihče ti je ne more vzeti 

in prepovedati. Država lahko v izjemnih primerih to diskrecijo uporabi tudi širše. Mislim, da bo varuh 

tudi, ko bo spremljal, sedaj spremljamo nekaj takih primerov, lahko zavzel neko širše stališče. Mi ga 

nekako interno že imamo, imamo tudi osebe, ki so dolgo tolerirane pri nas. Veste, ki so tujci, ki se jih 

nikjer ne vidi. Ki živijo leta in leta pri nas, pa nimajo urejenega statusa. Tudi s tem se pri varuhu 

ukvarjamo. Izhajajo iz, bomo rekli, prejšnjih časov. Prejšnje države. Tudi to dolgo tolerirano bivanje 

kliče po ureditvi, da človek dobi ime. Podobo. Pravice. Da ni nekje skrit, neopažen in tako zelo majhen, 
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kot morda sedaj iz 19. nadstropja vidimo ljudi tam doli. Na to sem pomislila, ko smo prišli tako visoko, 

da je to morda prilika, da razmišljaš neobremenjeno, ker so ljudje tako daleč, prav pa je, da vseskozi 

pogledujemo tja doli in vidimo, kako je lahko majhen človek. Ne glede, ali je domač, torej naš državljan 

ali tujec. Velik človek.  

Dr. Andraž Teršek: Uporabil bi tvitersko vprašanje, ki je namenjeno kolegu Marku in kolegici Vasilki. 

Vprašanje pa se glasi zelo konkretno je. Kako bo uveljavitev koridorja do odprtega morja vplival na 

ureditev smeri ladijskega prometa, ki poteka v praksi precej drugače? 

Dr. Vasilka Sancin: V kolikor ne bo prišlo do nobenih nagajanj v trenutno uveljavljenih shemah ločene 

plovbe, se pravi, da ladje plujejo gor skozi Hrvaško teritorialno morje in ven iz koprskega pristanišča 

skozi italijansko teritorialno morje, se ne bo spremenilo nič. V kolikor pa bi prišlo tukaj do nekih ne 

povsem upravičenih inšpekcijskih nadzorov nad ladjami, ki plujejo v koprsko pristanišče, potem pa bi 

lahko načeloma te spremenile smer plovbe in plule skozi koridor, kjer je Hrvaška povsem omejena v 

izvajanju svojih suverenih pravic, svoje jurisdikcije, kar pomeni, da ne more v tem območju izvajat 

nikakršnega nadzora nad ladjami. Ne slovenskimi, ne tujimi, ki plujejo v koprsko pristanišče. 

Dr. Marko Pavliha: No krasno se bova s kolegico dopolnila, namreč, omenila je shemo ločene plovbe. 

Tu gre za trilateralni sporazum med Italijo, Hrvaško in Slovenijo o plovbi v severnem Jadranu. Ta 

sporazum je v skladu z navodili mednarodne pomorske organizacije in določa pravzaprav neke vrste 

pomorske avtoceste, kot je Vasilka povedala poenostavljeno gledano, iz smeri jug, sever in iz hrvaškega 

teritorialnega morja preko našega, do recimo koprskega pristanišča, pa naprej v Italijo in nazaj po 

italijanskem teritorialnem morju v mednarodne vode. Vmes je tako imenovana separacijska cona, kot 

neke vrste zelenica ali ograja na avtocesti, ki je v tem primeru širša, več kot dve morski milji in 

prepoveduje plovbo tu. Na naši fakulteti smo pogledali, kakšno je dejansko stanje v zadnjih nekaj letih, 

na podlagi javljanja ladij. Ladje se morajo vedno identificirat in javiti po posebnem mednarodnem 

sistemu, torej svojo lokacijo, svojo namembnost, kam plujejo, kakšen tovor imajo in tako naprej. In 

smo ugotovili, da je v koridorju, ki ga predvideva arbitražna odločba, praktično zanemarljivo malo 

prometa, predvsem ladij, ki so večje od 20 metrov, to je pa tisti limit, ki ga predpisuje tudi Mednarodna 

pomorska organizacija. Skratka dejansko, gre za ustaljeno plovbo, ki se ne bi smela spreminjat in je 

zapovedana in tudi praktično ni kršena, torej nas nekako napeljuje na hipotezo, da bo ta koridor 

namenjen manjšim ladjam. Manjšim od 20 metrov, turističnim, morda tudi ribiškim, seveda ob 

upoštevanju vsega tega, kar je Vasilka povedala. Skratka, da Hrvaška praktično nima nobenih posebnih 

možnosti. Gre za zelo podoben režim, kot v odprtem morju ali izključni ekonomski coni. In naj povem 

samo en primer, ki so ga želeli mediji spremenit v potencialni incident. Torej nekaj mesecev nazaj, tako 
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rekoč kmalu po uveljavitvi arbitraže, oziroma po sprejemu razglasitve arbitražne odločbe, se je v Kopru 

mudila angleška fregata. Torej vojna ladja in novinarji so spraševali ali je res, da bo zdaj zaradi tega, ker 

smo v dobrih odnosih z Združenim kraljestvom, prišlo do provokacije, da bo na poti nazaj iz Jadrana ta 

fregata ubrala pač razglašeni koridor. In treba jim je bilo povedat, da gre to za popolni nesmisel, kajti 

tudi ta ladja, te vojaške ladje so prisiljene, da uporabljajo shemo ločene plovbe. Torej pod nobenih 

načinom ne bi smela iti skozi koridor in ni šla. 

Dr. Andraž Teršek: Tudi naslednje vprašanje bo tvitersko. Vprašanje je za tri profesorje ustavnega 

prava. Jaz se bom izvzel, bom pa o tem v soboto pisal v Objektivu. Torej za kolega Mateja in Klemna. 

Pa bi najprej Matej. V katerih primerih pa je, po vajinem mnenju, utemeljeno spreminjanje ustave? 

Dr. Matej Avbelj: Ja, za spreminjanje ustave morajo biti izpolnjeni formalni in vsebinski pogoji. 

Formalno je treba doseči tisto ustrezno večino, kot jo predpisuje ustava, to je 60 glasov vseh poslancev. 

Vsebinsko pa mora za to državni zbor vselej imeti neke zelo prepričljive argumente, da se v ustavo 

posega. Torej, kot sem prej izvajal, vsakršen poseg javne oblasti v polje zasebnega, tudi v polje javnega, 

mora biti dobro obrazložen. Ko pa gre za posege v ustavno besedilo, mora biti pa ta obrazložitev kar se 

da najbolj prepričljiva. Mora biti tudi podprta z nekim širokim konsenzom stroke, tako je bilo doslej 

tudi v pretežnem številu primerov ravnano in kot sem že rekel, vsebinski posegi ne smejo kršit 

določenih temeljnih vrednot, ki so v ustavi zapisane. Načeloma je ustavo vseeno dopustno spremeniti.  

Morda me gledalec hipotetično sprašuje, kdaj pa je dopustno poseči v odločbo ustavnega sodišča? Jo 

povoziti? Z vidika parlamentarne večine. Takrat, ko bi se za samo odločbo ustavnega sodišča lahko 

štelo, da je arbitrarna. Da bi jo širša javnost, tudi širša strokovna javnost ocenjevali za tako. Tudi na 

podlagi ločenih mnenj. Če so ustavne sodnike vodili neki razlogi, ki so izven same ustave. Izven samega 

prava. Neki razlogi, ki niso vezani na teorije pravičnosti, ampak na neke zelo ozke politično usmerjene 

razloge. Takrat bi si celo predstavljal, da ima parlamentarna večina dolžnost v takem primeru poseči v 

tisto odločbo ustavnega sodišča - ni nujno, da na temelju posega v ustavo -, če ta razlaga zakon, zato 

se lahko vanjo poseže tudi s spremembo zakonskega besedila. Vendar, kakršenkoli poseg v ustavo, kot 

sem že dejal, mora biti načeloma izjemen, mora biti zelo dobro utemeljen v javnem diskurzu, ki mora 

trajati kar nekaj časa in, kot pravi naša ustavna pravna stroka, pa ni edina; v ustavo se vselej posega z 

zelo tresočo roko. 

Dr. Andraž Teršek: Klemen, kolikor lahko odgovoriš. 

Ddr. Klemen Jaklič: Jaz sem pozabil prej omenit še to, da je pravzaprav nedavno bila objavljena tudi 

knjiga z naslovom neustavni ustavni amandmaji. Pri založbi Oxford University Press. Torej to vprašanje 
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je aktualno vprašanje. Zelo aktualno. Če je toliko materije, da o tem lahko nekdo napiše knjigo na 

najvišjem akademskem nivoju, potem je to zanimivo in pomembno pravno vprašanje.  

Sem pa v zadregi, ker tudi, če bi tu razlagal svoje razumevanje konceptov te teme, bi s tem pravzaprav 

razlagal pravo. In če bi razlagal pravo, bi ga razlagal tako, kot ga razlaga Klemen Jaklič. In ne tako, kot 

ga lahko razlaga nekdo drug. Zato bi se tudi tukaj vzdržal. Tudi glede teoretično pravnega vprašanja, 

ne samo glede konkretnega primera. Je pa literatura na voljo vsem in mislim, da je to prvovrstna 

ustavnopravna tema. Tako, da moramo vsakršno diskusijo o tej temi vsi samo pozdraviti. To je tisto, 

kar razčiščuje vprašanja, ki pri nas tudi na področju ustavnega prava pač niso še dovolj razčiščena. Če 

imamo napisane pač knjige o tem vprašanju, težko rečemo, da ta tema ni pomembna, ali pa, da se jo 

lahko odpravi z enim stavkom, češ, nekaj je legalno ali legitimno. To je pomembno vprašanje na ravni 

prava in potem še vprašanje na ravni dejanskega stanja nekega konkretnega primera. 

Dr. Vasilka Sancin: Zdi se mi pomembno pri tem vprašanju opozoriti tudi na to, da seveda je smiselno 

posegati in nadgrajevati ustavo takrat, kadar vidimo, da je tudi že na mednarodni ravni dosežen nek 

razvoj, ki zagotavlja pač ljudem več pravi. In tak lep primer je bila ta dopolnitev ustave z vključitvijo 

pravice do čiste, pitne vode. Recimo, na ta način poseči v ustavo je pa vsaj z vidika morale, če gledamo 

na dolgi rok, to dobro za neko boljše življenje, oziroma predvsem za preživetje človeštva kot celote. 

Dr. Matej Avbelj: Ja, jaz sem absolutno za čisto vodo, kdo pa ni, sem tudi za pravico do čiste pitne vode. 

Moje razumevanje tega ustavnega amandmaja pa je nekoliko drugačno. Jaz ga razumem kot opis 

prepovedi zasebnikom, da bi lahko tudi oni bili tisti, ki bi distribuirali, skrbeli za čisto pitno vodo. Na ta 

način je tudi pravica formulirana, ker je vprašanje čiste pitne vode na žalost tudi dejansko vprašanje in 

to se boste najbrž strinjali vsi. To pravico imamo zdaj v ustavi, številni, preštevilni državljani in 

državljanke Republike Slovenije, ki živijo na nekoliko odmaknjenih področjih, od te ustavne pravice niso 

imeli še ničesar, ker je to pravica prizadevanja celotne države. Ampak tisto, kar pa zagotovo iz tega 

ustavnega amandmaja izhaja, je prepoved opravljanja te storitve, prepoved opravljanja storitve 

zagotavljanja čiste pitne vode, kjer bo prišlo z ustrezno zakonodajo do podržavljanja obstoječih 

zasebnih ponudnikov, odvzemov koncesij, kot smo lahko poslušali in tako naprej. Iz tega vidika, to je 

bil tisti moj pomislek, pravzaprav spet gre navzven za neko zelo plemenito dejanje, ki ga podpiram, zdi 

pa se mi, pravzaprav sem prepričan, tako sem tudi javno argumentiral, da pa je bil namen čisto drug.  

Dr. Andraž Teršek: Mene je potem več ljudi vprašalo, torej po vpisu te spremembe v ustavo, kje naj 

zdaj pridejo do zdrave in čiste pitne vode. Zame je ta primer spremembe ustave formalistično nasilje 

nad ustavo, ker jaz to pravico vidim že v pravici do zdravega življenjskega okolja in do varovanja 

naravne dediščine. Vedno bolj pa moram pragmatično razumeti, da je vedno več stvari treba tudi 
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eksplicitno in izrecno zapisati v ustavo, saj se pri nas preveč ljudi, predvsem politikov, pa tudi mnogi 

sodniki in sodnice, uspešno pretvarjajo, kot da celo tisto, kar je izrecno in zelo jasno v ustavo že 

napisano, v ustavi ni zapisano. Izvolite varuhinja. 

Vlasta Nussdorfer: Pravičnosti si želim tudi kot varuhinja. Da bi pomenilo ravno to, dostop do vode, za 

vse, brez razlik. Kajti, kot vemo je še mnogo naših državljank in državljanov, ki živijo v človeka nevrednih 

razmerah, brez pitne vode. Gre predvsem za romska naselja, ki jih obiskujemo in kjer nič krivi otroci 

delijo usodo svojih staršev, tako da je voda za njih voda na pokopališču, ki tudi pozimi zmrzne, voda v 

cisternah. Ti otroci so izpostavljeni svojim sošolcem, ko pridejo v šolo, da lahko o njih marsikaj povedo, 

torej, da niso umiti, niso čisti. Sama sem nekaj naselij obiskala, tako da bi jaz zelo rada videla ta nov 

zapis povsem drugače, voda za vse. 

Dr. Marko Pavliha: Kam pa bomo zapisali simbolične vrednote, če ne v ustavo? Tu sem bolj na strani 

kolegice Vasilke, čeprav seveda ne morem prezreti teh pomislekov, da gre mogoče tudi za poseganje v 

svobodno gospodarsko pobudo, ali kakorkoli že, ampak na vsak način gre za kalup, ki ga bo ustavno 

sodišče s prakso napolnilo, seveda po svojem videnju, po različnih pristopih do pravičnosti in tako 

naprej.  

Podal bom primer iz evropske prakse. Že po členu naše ustave, mislim, da je 72, ki zagotavlja pravico 

do zdravega življenjskega okolja in nalaga državi dolžnost, da skrbi za uresničevanje te pravice, v bistvu 

izhaja, da ta skrb pomeni več kot le varstvo. Kar pomeni, da vključuje preventivne in kurativne ukrepe, 

tudi represivne, plus - to je zelo pomembno- dolžnost, da se okolje že izboljšuje. To naj bi izhajalo iz te 

besedice skrb, vsaj po mojem videnju. V pogodbo o Evropski uniji, pa tudi v samem delovanju Evropske 

unije, pa v Listino o temeljnih pravicah so zapisali izrecno, da so države članice med drugim dolžne tudi 

izboljševati kakovost okolja. Torej, za vsak primer, čeprav naj bi bilo to samoumevno z vidika 

modernega, ekološkega prava. To je vseeno izrecno napisano in mislim, da iz tega vidika ni nobena 

tragedija, da to piše tudi v slovenski ustavi, morda lahko celo pride prav.  

Dr. Vasilka Sancin: Mi smo se s tem vprašanjem ukvarjali v okviru naše okoljske pravne klinike na Pravni 

fakulteti in pravzaprav potem, ko smo brali obrazložitev vključitve tega člena v ustavo, smo videli, da 

so večji del z zelo pomanjkljivim navajanjem pobrali z naše študije, ki smo jo pripravili v okviru  okoljske 

klinike. In mi tudi v tej študiji ugotavljamo, da sam zapis v ustavo ni dovolj. Kar najbolj manjka je zdaj 

pač implementacija te pravice, se pravi sprejem ustreznega zakona, morebiti drugih predpisov, ki bodo 

omogočili ta dostop do čiste pitne vode, predvsem tistim ranljivim skupinam,  ki jim to trenutno ni 

zagotovljeno.  
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In zakaj je Slovenija dobila pravzaprav opozorilo kritikov s strani posebne poročevalke za pravico do 

pitne vode Združenih narodov? 

Dr. Andraž Teršek: Še eno tvitersko vprašanje, ponovno za Mateja in Klemna. Kakšno je vajino stališče 

do ločenih mnenj na rednih sodiščih, v povezavi z konceptom enotnosti sodne prakse? 

Ddr. Klemen Jaklič: Ločena mnenja po mojem mnenju so izjemnega pomena, v nekem okolju, ki še ni 

razvito do te mere, da bi lahko diskurz, argumentacija tekla v najpolnejši meri. Jaz to opažam, tudi na 

ustavnem sodišču, celo na ustavnem sodišču, kjer naj bi bil kvorum, kjer naj bi se najbolj temeljito, 

najbolj poglobljeno argumentiralo. A sem bil navajen mnogo bolj temeljite argumentacije na raznih 

seminarjih,  ki so se ukvarjali z vprašanjem, kako naj nekaj argumentiramo, napišemo članek, ali kaj 

podobnega, knjigo, to pa zato, zato da bi sodišče na koncu lahko odločilo bolj formirano. Seminarji so 

bolj temeljiti, kot pa včasih odločanje sodišča, to je moja izkušnja zaenkrat. Sem pa prepričan, da se bo 

nivo argumentacije zviševal. Eden pomembnih instrumentov so ravno ločena mnenja. Če ni ločenih 

mnenj, ni dovolj velike vzpodbude, da bi argument, ki si ga izrekel, pa gre recimo v jedro diskusije, v 

jedro tega, kar drugi sodnik na primer zastopa kot nasprotno stališče, vodil do najboljše možne rešitve. 

Če ni ločenih mnenj pravzaprav po mojem mnenju ta diskusija usahne, saj se potem na neki točki 

dvigajo samo roke, se včasih na ustavnopravno vprašanje niti ne odgovori dovolj temeljito, ali pa se 

sploh ne odgovori. Zato se mi zdi institut ločenega mnenja izjemnega pomena. Še posebej na vrhovnem 

sodišču ne. To se zdaj, če prav razumem, tudi vpeljuje, ni pa še do konca vpeljano. Te možnosti v praksi 

še ni v kazenskem oddelku, v civilnem mislim, da je. Tako, da se mi zdi izjemnega pomena, da se 

prispeva k argumentaciji, intenzivnosti in temeljitosti argumentacije. Tisti, ki je našel nek argument, 

tisti, ki misli, da ima nek argument, ki gre v samo jedro tistega proti argumenta nekega drugega 

sodnika, mora imeti to možnost zato, da prisili nasprotnega razlagalca, da v resnici poskuša po svojih 

najboljših močeh odgovoriti na takšen argument. In če se to dogaja skrito pred javnostjo, brez ločenih 

mnenj, se nivo diskurza samo znižuje in se na koncu dviga roke, preveč dviga roke, ne pa argumentira. 

Ločeno mnenje pa sili v argumentiranje in je zelo pozitiven institut.  

Dr. Matej Avbelj: Dejstvo, Andraž, da postavljaš to vprašanje, kaže, da smo v Sloveniji naredili glede 

teh vprašanj zelo malo napredka. Tudi dejstvo, da spet o protiustavnem ustavnem amandmaju 

debatiramo na enak način, kot si pred 17 leti, kaže, da smo naredili malo napredka. Ampak vendarle, 

dejstvo, da postavljaš to vprašanje, pa kaže, da je nek napredek vendarle bil storjen. In sicer – mi smo 

se končno, končno premaknili iz koncepta prava, ki ga imenujemo lahko objektiviziran koncept prava, 

kjer je pravo eno samo, kjer je pravilen en sam odgovor in je ta odgovor pravilen zato, ker ga je podal 

nekdo, ki zna nositi togo. Ker vemo, da med sodniki tudi obstaja debata že nekaj let, kdo zna togo prav 
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nositi in kdo ne. Ampak, ključno, ko se premaknemo iz tega zmotnega, zgrešenega, za moje pojme 

hipokritičnega gledanja na pravo, ni več vprašanje, kdo zna nositi togo, ampak vprašanje, kaj je tisto, 

kar je pod togo in kako tisti, ki je pod togo, zna argumentirati. Ves čas poudarjam, ključno pri konceptu 

prava, ki ga lahko razumemo kot diskurzivni koncept prava, so prepričljivi razlogi. In ločena mnenja so 

potemtakem sine qua non za prepričljivo izvajanje sodne funkcije. Sodniki, kot smo slišali, niso 

objektivni. So ljudje iz krvi in mesa. Imajo svoja svetovna nazorska prepričanja, nekateri imajo tudi svoja 

politična prepričanja. In ločena mnenja, to, da lahko z objavo ločenega mnenja razgalimo nasprotnega 

sodnika, ki je želel pod krinko toge v sodni proces vtihotapiti ne samo svojo politično moralo, sodno 

filozofijo, ampak tudi neke konkretne politične interese, ta ločena mnenja prispevajo točno k temu. Da 

stisnemo ven, kakor bi rekli Američani – the ilegitimate interest. Interes, ki nima kaj početi v samem 

sodnem odločanju, ker je preprosto nelegitimen. Tako, da se jaz absolutno zavzemam za obstoj ločenih 

mnenj. Tudi svetovni trend gre absolutno v tej smeri. Nekako obstajajo trije koncepti. Na britanskih 

sodiščih, razen v kazenskih primerih, niti ni skupnega stališča sodišča, ampak vsak sodnik piše svoje 

mnenje. Na ameriških sodiščih vemo, da imamo skupno mnenje sodišča in ločena mnenja. Mi smo bili 

pa dolgo časa dediči francoske tradicije, predvsem pa imamo tako v čislih, ne vem zakaj, avstrijsko 

tradicijo. Tega objektiviziranega čistunskega prava. Na avstrijskem ustavnem sodišču še danes nimajo 

ločenih mnenj, ker so še vedno dediči tega prava. Tako, da na tem področju smo naredili pomemben 

napredek, je pa res, da je treba z ločenimi mnenji tudi ravnati skrbno. Iz različnih razlogov, tudi zato, 

ker preveč ločenih mnenj lahko tudi razvodeni njihov pomen, vpliva na prepričljivost tistega, ki 

prepričuje. Tudi o tem so napisane številne literature, številne knjige, tako da tu ne bomo izumili 

nobene pitne vode. 

Ddr. Klemen Jaklič: Sodnik je zavezan, ki je presegel, da bo odločal po ustavi in zakonu in po svoji vesti. 

In ena od dimenzij ni samo prepričevanje, ampak je tudi pošteno sojenje po svoji vesti in po ustavi. In 

kadar v nekem konkretnem primeru ugotovi, da je pač prišlo do kršitve temeljne človekove pravice 

pritožnice, pritožnika, takrat je že dolžan, zaradi svoje prisege, odločiti tako, kot je prav in to pojasniti. 

Pritožnici, pritožniku in državi. Če gre za okolje, v katerem je večkrat kršena kakšna temeljna človekova 

pravica, pač pride večkrat do takšnih ločenih mnenj. V okolju, v državah, kjer imajo pa že razvito 

ustavno demokracijo, pride pa manjkrat in zato je tudi diskurz med sodniki mnogo bolj intenziven in je 

potreba po številu ločenih mnenj manjša. Pa kljub temu jih imamo mnogo, samo poglejte Združene 

države. Gre za prisego. Ne moreš reči »ne bom pisal, se bom pokoril večini«, ne moreš in ne smeš. 

Prisegel si, da boš odločal po ustavi in zakonu, kot ju najbolje razumeš in po svoji vesti. In to moraš tudi 

povedati, zakaj si tako in tako odločil. 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwies9uqi-LXAhVMOhQKHeDpCCAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSine_qua_non&usg=AOvVaw0AYTv5Q45oZaltINXrjh4l
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Vlasta Nussdorfer: Jaz moram reči, da z velikim zanimanjem, veseljem preberem ločena mnenja sedaj 

na ustavnem sodišču, veselim se jih tudi, ko bo to praksa na vrhovnem sodišču. Ne moreš se skriti za 

nek plašč navidezne anonimnosti, čeprav je senat znan. Prav je, da ne dviguješ samo roko. Nenazadnje 

bo pa to tudi za mnoge ljudi odgovor, ker sprašujejo tudi nas, kako je možno, da sodišča različno 

odločajo. A tam niso pravniki?  A ne veljajo za vse enaki zakoni? Torej, ta prepričljivost v takih in 

drugačnih ločenih mnenjih bo pokazala, kako ima lahko res več pravnikov tudi več stališč. Prav je, da 

se seznaniš z njimi in mislim, da bodo pomenila velik doprinos tudi k sodni praksi na vrhovnem sodišču. 

Dr. Marko Pavliha: Se absolutno strinjam z vsem povedanim in se spominjam iz svojih časov študija 

prek luže, anglosaškega prava, v popolnoma civilnih gospodarskih oziroma pomorskih zadevah, kako 

recimo smo se pri nekaterih angleških sodnikih učili zlasti o njihovih ločenih mnenjih. Naj omenim 

recimo famoznega lorda Denninga, ki je slovel po tem. Naših profesorjev ni toliko zanimalo, ali 

poznamo izrek odločbe ali kaj drugega, ampak to, kar je povedal tisti, ker je imel takšno avtoriteto in 

so ta ločena mnenja prej ko slej pripeljala potem do drugačne sodne prakse. Tako, da jaz mislim, da 

ločena mnenja niso nekakšna ovira do dobre sodne prakse, kvečjemu po mojem bližnjica. Pa če že ne 

bližnjica, pa seveda bolj solidno tlakovana pot. Tako, da ja in res, samo pozdravljam, da se bo to pojavilo 

tudi v drugih sodiščih, ne samo pred ustavnim sodiščem. 

Dr. Andraž Teršek: Dobro, hvala vam. Zdaj pa po Tonijevem nareku dajem možnost postavitve 

vprašanja enega od obiskovalcev, izvolite. 

G. Pavliha: Ja, dovolite, da omenim še eno ranljivost tukaj. Otroci so bili že omenjeni in prav je, da se 

tako dogaja za naše najbolj ranljive. Ampak, obstaja še ena ranljiva skupina, ki ima prav enake pravice 

v ustavi in po naravnem pravu. To so starejši v poznem tretjem življenjskem obdobju in v četrtem. Nas 

v četrtem sploh ni nikjer. Mi ne obstajamo. In ta skupina najuglednejših pravnikov, moja sugestija je, 

da se loti tudi te ranljive skupine. Namreč, kaj pa je pričakovati od politike? Jaz bi dal kratek odgovor. 

Da je človeška. Nič drugega ni treba dodati. Da je človeška. Kaj boste storili, da skrpucalo novega 

osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi ne bo šlo v življenje? Kajti, prezrlo je socialno komponento, torej, 

ali bomo mi samo še rastline in fiziologija? Lahko prevedem – poceni negovalne bolnišnice, ali bomo 

lahko ohranili dostojanstvo človeka? Hvala. 

Vlasta Nussdorfer: Gospod Pavliha, nisem nameravala še obelodaniti, čemu se bo varuh posvetil v 

prihodnjem letu, ki je zadnje leto mojega mandata, ker nikoli ne veš, če nas ne bo kakšna nova tema 

dohitela, prehitela. Vendar smo se nekako že domenili, da se bomo posvetili starejšim. Poleg otrok, 

invalidov, ki so lahko tudi starejši ali mlajši, oseb s posebnimi potrebami, je zagotovo populacija 
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starejših, ki je čedalje večja, vredna vse, tudi varuhove pozornosti. Tako, da spremljamo zakonodajo in 

začnemo z aktivnostmi takoj po novem letu. 

Dr. Vasilka Sancin: Tukaj se mi zdi vredno omeniti, da je prav Slovenija pobudnica priprave in sprejema 

nove mednarodne pogodbe na področju človekovih pravic, in sicer pogodbe, ki bi se ukvarjala s 

pravicami starejših. Namreč vemo, da imamo tudi na univerzalni ravni konvencijo, ki se ukvarja z 

otrokovimi pravicami, pa s pravicami žensk in vsemi ostalimi človekovimi pravicami. In zdaj ima 

Slovenija za eno od svojih zunanjepolitičnih prioritet prav pobudo za sprejem konvencije o pravicah 

starejših.   

 Ddr. Klemen Jaklič: Vprašanje ranljive skupine starejših je pomembno ustavno-pravno vprašanje. Tako 

kot za vsako velja, za vsako drugo skupino, je starost celo ena od suspektnih okoliščin, kadar gre za 

vprašanje enakega, neenakega obravnavanja, celo vprašanje diskriminacije se tukaj pojavlja. Tako, da 

zase lahko rečem, da bom še naprej sodil po Ustavi in zakonu in po tem, kar mi veleva moja vest. Enako 

sem prepričan za vse ostale člane Ustavnega sodišča. Glede konkretnega zakona pa seveda ne morem 

nič reči, ampak to vzemite kot moje osebno zagotovilo, da drugače kot po Ustavi in po svoji vesti ne 

bomo delali, tudi pri tem vprašanju, kot pri drugih vprašanjih.  

Dr. Vasilka Sancin: Morda je smiselno večkrat na to opozarjat, da seveda mora bit neka skladnost z 

zunanjepolitičnimi prizadevanji in notranjo ureditvijo. In zato, pač glede na ravnokar omenjeno 

pobudo, velja Slovenijo opomnit, da če naj bo verodostojna sogovornica na mednarodni ravni, mora 

najprej notranje pravno zadeve uredit in v tej luči verjetno bo tudi varuh deloval v prihodnjem letu.  

Vlasta Nussdorfer: Mi se namreč srečujemo s komisijo na Ministrstvu za zunanje zadeve, redno 

spremljamo vsa prizadevanja, vsako leto je tudi minister za zunanje zadeve reden gost pri varuhu, 

enkrat letno, in mi v številnih aktivnostih. Tako, da zagotovo bo šlo za koordinirano akcijo. 

Dr. Andraž Teršek: Postavil bi zadnje vprašanje. Če smo začeli ta pogovor z ustavnim sodnikom, pa ga 

zaključimo za varuhinjo človekovih pravic. Interpretiral bom manj jasno postavljeno vprašanje, kot ga 

razumem v dobri veri. Ali je, po vašem mnenju in vaših izkušnjah, predvsem na vaši trenutni pomembni 

funkciji, v Sloveniji uveljavljanje, uspešnost uveljavljanja in kakovost pravne zaščite človekovih pravic 

pogojena z finančnimi sredstvi, ki jih ima posameznik na voljo? In ali je tudi po vaših izkušnjah v praksi 

tako, da se zelo pragmatično tiste pravice, ki jim država nameni denar, v praksi pač lahko uresničujejo, 

tiste druge, ki jim denarja ne nameni, pač ne, pa četudi so te druge marsikdaj pomembnejše, ali vsaj 

enako pomembne od tistih prvih? 
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Vlasta Nussdorfer: Ne glede, gospod Teršak, kako ste interpretirali to vprašanje, je izredno, izredno 

zanimivo. Iz obeh vidikov. Prvi vidik, torej posameznik, ali materialno stanje posameznika omogoča, da 

stopi na pot uresničevanja pravic? Tukaj je varuh vsa leta jasen, da brez dostopne, široko dostopne, 

brezplačne pravne pomoči ravno tisti, ki so najbolj ranljivi, ne zmorejo, ne znajo stopiti na poti 

reševanja zadev, ali v pravna sredstva, pogosto so prepozni, včasih se na nas obrnejo, ko so zadeve že 

pravnomočno zaključene. Tako, da varuh apelira, da mora bit to dostopno širše, zato tudi vse župane, 

ki jih mesečno obiskujemo, torej vsak mesec eno občino, je prvo vprašanje, ali imate kakršnokoli obliko 

pomoči, pravne pomoči za vaše občane. Žal pogosto negativen odgovor, nekateri pa imajo. Kajti v teh 

srečanjih ugotavljam, da ljudje res vidijo samo labirint poti, nobenega izhoda in da pravzaprav dostikrat 

povedo, veste, če bi imel denar, če bi ga res imel, bi si vzel nekoga, ki bi mi res pomagal na tej poti. In 

to so pogosto ravno tisti, ki zamudijo rok in  rečejo, ali se vseeno ne da stvar obnoviti. Ne, pravnomočna 

je, niste se pritožili. A bi se lahko sedaj? Ne morete se več. Torej, to so tudi za varuha zelo težki 

odgovori, ko ljudem to poveš.  

Druga stvar je, če si vzamejo odvetnika, povedo, da pač imajo ravno nad minimumom penzijo ali plačo, 

vendar, kot veste, minimum sto evrov nad tem še ne pomeni, da si lahko plačaš pravno pomoč. Tudi, 

če bi vsak mesec dal na stran 100 evrov, pa če bi lahko sploh dal ta denar, kdaj boš šel na to pot? Torej 

to je velik problem.  

Drugi problem je pa država, tukaj pa kot varuhinja vedno opozarjam državo, da revščina, oziroma to, 

kar se kaže vsak dan pri nas, da to kar kliče državo po odgovornosti. Težave ranljivih skupin, prikrajšanje 

zato, ker so smo v slabšem finančnem stanju, ni dopustno. In zato smo pogosto opozarjali, tudi v 

prejšnjih letih, ko je bila kriza še večja, da se ne sme jemati že pridobljenih pravic. Da država na račun 

tega, da nima dovolj v svojem budžetu, ne more reči sedaj si pa tega v teh časih ne moremo privoščiti. 

Zdi se mi, da prihajajo, tako vsaj napovedujejo gospodarstveniki in analitiki, boljši časi in zato nikoli ne 

mine dogodek, da ne bi državo, vlado, parlament, kjerkoli sem, opozorila na to, da je treba paziti na 

tiste, ki rabijo uresničevanje svojih pravic, ki rabijo nenazadnje tudi finančna sredstva, da preživijo. Pa 

čeprav ugotavljamo, da so socialni transferji in vse to, kar mukoma nekateri dobijo, daleč pod ravnjo 

preživetja. In najpogostejša vprašanja ljudi, ki jim ne morem odgovoriti, so – a mi lahko poveste, kako 

naj s tem preživim? Dotikajo se tudi zdravstva, sedaj je veliko reform v igri in ljudje o tem pogosto 

sprašujejo, tudi ko k nam prihajajo. Žal že po zobovju včasih vidiš, da denarja za privatno zobozdravstvo 

pač nimajo.  

Dr. Andraž Teršek: Vsem se vam najlepše zahvaljujem za konstruktivno in vljudno razpravo. Za vsakega 

od vas imam samo najboljše želje, pa si jih bomo izrekli na štiri oči. Želim vam še naprej vse najboljše. 

In zahvaljujem se publiki tukaj in publiki na spletu, ki pozorno spremlja naše delo in ki s to pozornostjo 
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naše delo v javnem prostoru osmišlja. In hvala IUS INFU, da nam omogoča svoja razmišljanja o 

aktualnih, družbenih, pravnih in političnih vprašanjih ažurno spravljati v javni prostor. Hvala lepa.  
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Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – 

kaj s svobodo izražanja in kako z mediji 

 

3. dnevi prekrškovnega prava, Konferenčna dvorana, Bled 

Okrogla miza, moderatorka dr. Nataša Pirc Musar 

Gostje: 

 

Ali je populizma v Sloveniji preveč, premalo, ravno prav? Da ga sploh ne bi bilo, je verjetno utopično 

razmišljati.  

O populizmu kot problemu ne gre razmišljati v smislu preveč ali premalo. Populizem je sestavni del 

skupnega življenja v družbi (in ne v politični skupnosti), ki poskuša, poudarjam, ki –le- poskuša biti 

politično organizirana, četudi ji uspeva predvsem nepolitično delovanje – takšno, ki ne pomeni iskrene, 

učinkovite in odgovorne skrbi za skupni interes, obče dobro in javno blagostanje vseh in vsakogar, v 

smislu politične enakosti, pravne enakopravnosti in socialne pravičnosti. Populizem postavljam v ta 

kontekst in se ob njem sprašujem, v kolikšni meri pomeni trud, da bi se ta antipolitika prikrila, v kolikšni 

meri je generator takšne antipolitike in kako uspešen je, ko stavi na nevednost, nepremišljenost, 

neizobraženost in odsotnost mišljenja pri tako velikem odstotku ljudi. Odgovarjam si, da je zelo 

uspešen.  

Takšen je, kot pojasnjujejo psihologi, predvsem zaradi dovzetnosti človeških možganov za laži, 

manipulacijo, zavajanje, delovanje proti lastnim koristim, podrejanje tistim, do katerih ljudje čutijo 

strahospoštovanje ali zavist, na primer politiki, estradniki, vplivneži in tujci s severa, na drugi strani in 

istočasno pa zavzemanje drže omalovažujoče vzvišenosti do tistih, ki jih hočejo in poskušajo videti kot 

manjvredne in podrejene – na primer tujci z juga, iz Azije ali Afrike, begunci in migranti, izkoriščani 

delavci.  

Pomembno je tudi spoznanje, da pri ljudeh t.im. občutek ugodja, povezan z ravnijo dopamina, dviguje 

občutek – resne, zveste – pripadnosti nekomu, npr. strankarskemu vodji ali politični stranki. Zato so 

poskusi, da bi z dokazovanjem, kako si določeni posameznik ali stranka ne zaslužita zveste, kategorične 

in brezkompromisne, v tem smislu pa slepe in enosmerne pripadnosti, posameznika odvrnili od tega, 

neuspešni. Še več in paradoksalno, s takšnim nagovarjanjem, ko se skuša zvestega pripadnika 

(upogljivega, ubogljivega in nemisleče podrejenega pripadnika) prepričati, da je glede tega v zmoti, ali 

s tem celo deluje v nasprotju z lastnimi interesi, pri tem pa se dokazuje dejstva in sklicuje na dokaze o 
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resnici, ki razkrivajo pravi obraz politika ali stranke, ki odkrivajo zmoto volivca in predstavljajo z dejstvi 

utemeljeno resnico, se dosega prav nasprotno: posameznik je še bolj pripaden, še manj kritično misleč, 

še bolj nedovzeten za dejstva, še bolj ravnodušen do resnice itd. Kajti takšna dejstva in prikazi resnice, 

ki nasprotujejo njegovemu dosedanjemu prepričanju, mu znižujejo občutek ugodja, hormon sreče, 

dopamin. Povečuje ga samo gola pripadnost sama. To je jedrski pogon populizma. 

S temi lastnostmi populizem, ki je bil že v antični Grčiji politična tehnika (o tem npr. Finley v knjigi 

Antična in moderna demokracija), postane nekaj izrazito negativnega. Takšen populizem prevladuje 

danes in tega je res zelo preveč (o tem izčrpno v posebni prilogi revije Mladina – Populizem, 2016-

2017). Nima pa ta populizem ničesar opraviti npr. s konceptom populistične demokracije (o tem npr. 

Dahl v knjigi Uvod v teorijo demokracije), ki pojasnjuje idealni tip delovanja tega modela demokracije, 

v kateri se poskuša najboljše možne odločitve sprejemati predvsem s pomočjo temeljnih načel politične 

enakosti, izhajajoč iz koncepta suverenosti ljudstva, z osrednjo vlogo avtonomije politično aktivne 

javnosti in brez znatnih omejitev načela večinskega odločanja. Takšen, konceptualno demokratični 

populizem je nekaj povsem drugega od tega, o katerem govorimo danes.  

Ta populizem, o katerem govorimo sedaj in je odločilna lastnost dnevnopolitične in neokapitalistično 

potrošniške realnosti, je na eni strani postal sinonim za neodgovornost, brezdušnost in surovo, 

megalomansko, omnipotentno in ultra egoistično samozadostnost strankarske politike, ekonomskih 

vplivnežev in finančnih elit v okviru turbo-ultra-neokapitalizma. Na drugi strani pa je oznaka za 

črednost in ovčjost kot posledici populistične tehnike menedžeriranja družbe, je sinonim za osupljivo 

lahkomiselnost, naivnost, nevednost in popreproščeno nelucidnost ljudskih množic, ki volijo, ko volijo 

in kot volijo na vsakokratnih volitvah. Vmes pa se večina ljudi tako in tako večino časa vede, kot bi bili 

bedaki, socialni mazohisti – ker ravnajo v nasprotju s svojimi in občimi interesi - ali le razosebljena 

telesa.  

 

Andraž, v svoj prispevek za to konferenco si zapisal in se vprašal tole: »... ne samo, da imajo mediji 

nalogo, da javnosti posredujejo informacije in ideje, pač pa ima tudi javnost pravico le-te prejeti. A 

ne samo, da ima javnost pravico prejemati informacije: javnost ima tudi… Ima javnost pravico 

prejemati verodostojne informacije? Takšne, ki so v funkciji iskanja in potrjevanja dejstev, iskanja in 

utemeljevanja resnice, iskane in posredovane v najboljši veri in z dobrimi nameni?« Ali smo res prišli 

v medijskem diskurzu tako daleč, da si mora ustavni pravnik zastaviti takšna vprašanja? Zakaj si si 

jih zastavil? 
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Zagotovo smo prišli, kot praviš, že tako daleč. In zdi se očitno, da bomo šli v tem oziru še dlje, še globlje 

v prepad. Temeljna poanta, ki je tudi paradoks je naslednja. Seveda so nas ves čas obkrožale laži in 

lažnivci. A vendarle se je v določenem obsegu, ki je bil tudi politično pomemben, še preverjalo dejstva 

in iskalo, potrjevalo resnico, na drugi strani pa smo se vsaj pretvarjali (in temi bi filozofski psihoanalitik 

rekel fetišistična utajitev), da nam gre za resnico, da so nam mar dejstva in da se jih trudimo odkrivati.  

Sedanjost pa dojemam drugače. Dojemam jo tako, kot da so dejstva in resnica postali ne le politično 

nepomembni in brez politične moči, ampak tudi, da sta laganje in kategorično zatrjevanje neresnice 

temeljna tehnika sedanjega strankarskega in elitnega upravljanja – menedžeriranja, nikakor ne 

vladanja –družbe. In da je ta tehnika, ki je lahka tehnika zavajanja in manipulacije, volilno in drugače 

najuspešnejša, ko gre za prevzemanje oblasti, funkcij, položajev, za bajni zaslužek itd. Laž je postala 

institucija. Dobila je normativno moč. Nima omejitev, hkrati pa sama določa vse, kar je. Močno omejuje 

in siromaši pomen in moč dejstev in resnice, s tem pa razuma, umnosti, mišljenja in navsezadnje 

izobraženosti. Zato tudi paralizira moralo in izvotli etiko kot merilo kakovosti in legitimnosti. Tudi 

procesi vzgoje in izobraževanja in univerze niso imune na ta virus.  

Ali drugače, večina ljudi se niti ne pretvarja več, da so dejstva in resnica skoraj popolnoma 

nepomembni. In večina ljudi se večino časa niti ne pretvarja več, da ne vedo, da gre za laži in neresnice, 

pa se še vedno odločajo in ravnajo po lažeh in neresnicah. Ali še drugače, večina ljudi se večino časa ne 

le vede, kot da ne bi vedeli, da gre za laži in neresnice, ampak se vedejo v skladu z lažmi in neresnicami 

prav zato, ker vedo, da gre za to in prav zato, ker gre za to – za laži in neresnice. In še več od tega, 

ultimativno osupljivo: večje in bolj nesramne, bolj surove kot so laži, bolj jih večina ljudi večino časa 

sprejema za svoje, zavedajoč se, da so prav to. In še enkrat še več od tega: sčasoma jih večina ljudi 

večino časa, ali nemara ves čas, samo še sprejema, zanje samo še so, so samo še nekaj, kar je, ne da bi 

se sploh razmišljalo, kaj so, kaj je to. Torej za popredmetene in razčlovečene, deloma pozverinjene ljudi 

potem samo še nekaj je, tam zunaj, instrumentalno.  

To velja tudi za pravo. Ne le za zakonodajno pisano pravo, ampak tudi za sodno poustvarjano pravo.  

In na to se potem ljudje kot vodljiva in nemisleča telesa samo še odzivajo, golo odzivajo, brez kritične 

presoje in odločanja z mišljenjem. Kot čreda zombijev, kot telesa pod hipnozo. Tudi sodna veja oblasti, 

sodnice in sodniki prepogosto, skoraj večino časa ravnajo tako. O tem nazorno piše npr. Bauman v 

knjigi Postmoderna etika. Že zdavnaj pa je pri nas od pravoslovcev o tem pisal Boštjan M. Zupančič. 

Npr. v knjigi Prvine pravne kulture in eseju Pravo kot simbolni red. Celo Furlan je že pisal o tem, v knjigi 

Relativna samostojnost prava. Itd., itd. 
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O tem, o družbi instrumentalizacije pravil, razosebljenosti človečkih teles in socialnem zombijevstu so 

že posneli nekaj zanimivih filmov, pri katerih je oznaka »znanstvena fantastika« odveč.  Pri tem pa 

zombijevstvo ni oznaka za okuženost ljudi z nekim virusom, ki mrtvece oživi, ampak za totalno 

razosebljeno popredmetenje tehnološko in neokapitalistično, fizično in mentalno zasužnjenih ljudi, ki 

samo še nemisleče in nepresojevalno životarijo v ultimativni nesvobodi in nesamozavedanju, oropani 

moralnega sebstva.   

 

Je to na nek način že tvoja kritika novinarstva? 

V tem kontekstu sem kritičen samo do tistega malega segmenta novinarstva, ki zase še vedno zatrjuje, 

da je verodostojen, da uporablja tehniko preverjanja dejstev v funkciji resnice kot cilja. Kritičen sem 

torej samo do tistih, ki jim načeloma še verjamejo, da se trudijo v tej smeri in ustvarjajo vtis, da se 

trudijo v tej smeri, ali celo sami verjamejo, da se trudijo v tej smeri, pa tega dejansko ne počnejo. Ali 

se za to premalo trudijo. Ali pa jim enostavno ne uspe zaradi napačnih strategij, taktih in tehnik iskanja 

in sporočanja informacij. Tedaj sem kritičen in sem kritičen samo do tega manjšega segmenta 

novinarjev, tiska, urednikov in medijev. Zabavljaški, golo komercialni, oglaševalski, strankarsko golo 

navijaški mediji, ki uporabljajo tehniko laganja in neresnic, ne da bi se glede tega sploh pretvarjali, pa 

me ne zanimajo niti kot objekt kritike. Z njimi se ni kaj ukvarjati. Mogoče je samo eksperimentalno, 

družbeno laboratorijsko opazovati njihova početja in škodljive posledice na nacionalni in globalni ravni.  

 

Andraž, vračam se k tvojemu eseju. V njem si zapisal: »Največja problema sta dejstvo, da populizem 

in demagogijo kot tehniko javnega sporočanja uporabljata oba pola dnevnopolitične dvostranosti, 

torej levi in desni (in nikakor se ne zdi odločilno, kateri pol to počne bolj, če to počneta oba) in da 

postajajo tehnike populizma pogostejše, učinkovitejše in srednjeročno usodnejše ne samo z 

večanjem in intenziviranjem laganja, ampak tudi – kot rečeno – s stopnjevanjem očitnosti, da gre za 

laganje in laži.« 

Laž se očitno izplača. Kaj je z vidika pravice do svobode izražanja in medijev lahko učinkovito sredstvo 

proti lažem, ki jih izrekajo populisti in demagogi in resnici na ljubo, nemalokrat nekritično povzemajo 

tudi novinarji?  

Tega ne vem. Si pa mislim nekaj v tej smeri. V osebnih stikih in pogovorih vse glasneje, odločneje in vse 

bolj brekompromisno nagovarjam univerzitetne kolege, da s študentkami in študenti ne ravnajo kot s 

cicibani in da jih ne naslavljajo kot idiote. Z njimi se morajo pogovarjati kot z odraslimi, razmišljujočimi, 
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hrepenečimi ljudmi v procesu zorenja, samouresničevanja, samoodkrivanja in generalnega učenja. Z 

njimi se morajo iskreno in pametno pogovarjati o družbenih problemih in v okviru vzgojno 

izobraževalnih ustanov te probleme naslavljati in analizirati z dejstvi in resnico. Imeti morajo stališča, 

prepričanja in jih zagovarjati z argumenti. Staviti morajo na dejstva, znanje in izobrazno, ne na 

bedastoče izmisleka o politični korektnosti.  

Nosilce sodniške funkcije nagovarjam z apelom, da niso ignorantski in ravnodušni do pravoslovne 

literature o svobodi izražanja in tiska, da ne viktimizirajo političnih funkcionarjev, da ne dosojajo 

odškodnin za njihove domnevne razžalitve, kadar to po analitično utemeljenih kriterijih in merilih prava 

ni prisiljujoče nujno, da ščitijo resne novinarje in časopise, da ne uporabljajo enotnega standarda 

»povprečni bralec« za vse medije, če se ti očitno med seboj močno razlikujejo glede na tip povprečnega 

bralca/sledilca, da kot informacije javnega značaja zaščitijo vse tiste informacije, ki bi po vsebini in 

naravi morale biti javne, ne le tiste, ki so kot takšne naštete v golih jezikovnih alinejah zakonskih členov 

in v pravilnikih. In da po drugi strani zabavljaške medije strogo denarno in kazensko kaznujejo za 

premišljene in grobe kršitve ustavnih pravic, s tem pa onemogočijo takšno medijsko strategijo kot 

nekaj, kar se finančno splača ipd.  

Ljudi pa na svojih javnih nastopih pozivam k mišljenju, branju resne literature in verodostojnih virov 

informacij, nikakor ne facebooka, twitterjev in instagramov. In k študiju. 

 

Andraž, vprašanja si mi v svojem eseju kar polagal na usta. Tole si se vprašal: »Ali svoboda tiska še 

predstavlja politično »orožje« v rokah državljanov? Takšna in v tem smislu ne. Ali se odločilna 

demokratična funkcija tiska še kaže v zagotavljanju možnosti nadzora javnosti nad oblastjo? Takšna 

in v tem smislu ne.« Kaj nam potem od svobode govora oziroma tiska sploh še ostane? 

V smislu demokracije in političnega procesa, če ponovim, svoboda izražanja in svoboda tiska nista v 

funkciji, ki jima je bila dodeljena v razsvetljenstvu in kot je bila zanju tedaj teoretično utemeljena. Torej 

v smislu učinkovitega nadzora nad politično oblastjo, njenega omejevanja in zamejevanja, razkrivanja 

napak pred javnostjo v funkciji odgovornosti in negativnih političnih posledic za strankarsko 

pobalinskost,pa v smislu legitimizacije političnega procesa, s smotrom resnice utemeljene 

transparentnosti, tudi v smislu poučevanja, ne le informiranja družbe ipd. V funkciji demokratizacije. 

In, še enkrat, v funkciji odkrivanja resnice. Tega danes ni več. Po zadnjih predsedniških volitvah v ZDA 

pa tega zagotovo ni več.  
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Zato meni ostaja ta svoboda za samouresničevanje in duševno-čustveno-intelektualni kisik. Enako 

ljudem, ki jih želim brati in poslušati. Enako ljudem, ki nas želijo brati in poslušati. Domnevam, da skupaj 

tvorimo največ 15 odstotkov populacije.  

Na drugi strani pa je ta ista svoboda izražanja vselej, kadar je neomejena in zlorabljena v rokah 

pokvarjenega človeškega značaja ali ljudi z eno od mentalnih patologij, nezadržna in neomejena sila, ki 

se jih ni mogoče zoperstaviti z močjo argumenta, svobodo peresa ali svobodo govorjene besede. Tudi 

s pravom, z zakoni je ni mogoče učinkovito nadzirati, odpravljati ali zmanjševati njenih negativnih 

učinkov. Nasprotno, bolj bi se s kaznovalnim pravom borili zoper njo, večja bi bila njena moč. Mogoče 

jo je samo opisovati in naslavljati tako, kakršna je. In staviti na reformo, radikalno reformo procesov 

vzgoje in izobraževanja. Z uporabo besede radikalno pa pridem do mojega nedavnega časopisnega 

eseja o tem, kaj je radikalno in kdo je radikalen (objavljen v Objektivu): radikalno kot vrnitev v izhodišče, 

ki je nekoč že bilo. Vrnitev k legitimnemu mišljenju in razpravljanju o moralni utemeljenosti prava, ki 

ne sme biti le gola tehnika za instrumentalizacijo razčlovečenega odločanja in postvaritev ljudi, o 

socialni ustavni demokraciji, socialni državi, solidarnosti in misleči racionalnosti. V funkciji občega 

dobra. Vrnitev k politiki in politični abecedi torej.     
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Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve,  

tudi sodnic in sodnikov 

 

Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož. Okrogla miza. 

Razpravljali so izr. prof. dr. Andraž Teršek (pobudnik in vodja), izr. prof. dr. Matej Avbelj, izr. prof. dr. 

Jurij Toplak, izr. prof. dr. Saša Zagorc, sodnik Vrhovnega sodišča RS Tomaž Pavčnik in izr. prof. dr. Marko 

Novak. 

 

O očitno pravno nevzdržnih odločitvah 

Sodnik Tomaž Pavčnik: Predpostavka te razprave je, da sodišča v nekaterih, morda celo neredkih 

primerih sprejmejo »pravno nevzdržno« rešitev. Ko se sprašujemo o tej predpostavki, si najprej 

odgovorimo na vprašanje, kakšna sploh je sodniška odločitev, ki bi jo označili kot »pravno nevzdržno«. 

Tu očitno ne gre zgolj za odločitev, kjer se ne bi strinjali z materialnopravno presojo, ker bi pač menili, 

da so naši argumenti oziroma argumenti zoper takšno odločitev močnejši, prepričljivejši od tistih, ki 

odločitev utemeljujejo. Gre očitno za odločitev, ki jo utemeljujejo pravno nerazumni, nelogični in 

najpogosteje z vidika kakšne ustavne pravice ali pa ustavne vrednote napačni argumenti. Ali pa gre za 

odločitev, ki sploh ni podprta s pravnimi argumenti in je zato arbitrarna. Ob tem pa naj poudarim, da 

tu arbitrarnosti ne vidim tako široko, kot jo opredeljuje praksa Ustavnega sodišča glede kršitev 22. 

člena Ustave. Menim, da vsi tisti primeri, kjer je bila ugotovljena kršitev 22. člena Ustave, še niso nujno 

in očitno pravno nevzdržni. Na to kaže tudi dejstvo, da odločitve o tem vprašanju pogosto niti na 

Ustavnem sodišču niso sprejete z večino, ampak celo s preglasovanjem pet proti štiri. Na primer v 

zadevi Rovokopač.  

Pravno nevzdržne bodo seveda tudi tiste odločitve, kjer naslovniku ni dana možnost sodelovanja v 

postopku do te mere, da mu to povzroči procesno frustracijo. Na primer uporaba določb o fiktivni 

vročitvi: naslovnik odide na pot, v dobri veri, da se bo imel lepo, vmes pa se zgodi, da s pošto v 

njegovem nabiralniku poteče tudi rok za odgovor na tožbo in ko pride domov, ga v istem nabiralniku 

že čaka tudi sodba, s katero je na primer ugotovljeno, da ni več lastnik svoje hiše - ker pač ni odgovoril 

na tožbo. Tudi takšne odločitve obstajajo. In enostavno ne smejo obstati.  

Izkušnje nam torej govorijo, da je izhodiščna predpostavka, da v nekaterih primerih tudi sodišča 

sprejmejo pravno nevzdržno odločitev, točna.  

Potem se seveda moramo vprašati, kako naj se to odraža v sferi sodnikove odgovornosti. Pri teh 

vprašanjih pa, kot je v pravu pogosto, naletimo na probleme - na pravne probleme. Imamo dve možni 
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okoliščini. Prva je, da je napačna odločitev prepoznana že v sistemu pravnih sredstev. Takrat bo tudi 

sanirana v okviru pravnih sredstev. A za sanacijo takšne kršitve, ali napačne odločitve, ni potrebno, da 

bi instančno sodišče, ki ugotovi pravno kršitev, hkrati ugotovilo tudi obstoj kršitve pravnega standarda 

pravno očitno nevzdržne odločitve. Zadošča že, da ugotovi obstoj pritožbenega ali revizijskega razloga, 

na primer zmotne uporabe materialnega prava, ali bistvene kršitve določb postopka. Ni pa treba, da bi 

v odločbi instančnega sodišča tudi pisalo, da je odločitev nižjega sodišča očitno pravno nevzdržna. Zato 

se bo takšna odločitev v sodnikovi statistiki beležila enako kot odločitev, ki pa ni očitno pravno 

nevzdržna, ampak je samo napačna, ali pa je pravno napačna samo po presoji instančnega sodišča.  

Zato glede sodniške odgovornosti predlagam, da bi se takšne očitno pravno nevzdržne odločitve vložile 

v sodnikovo personalno mapo, s kratkim komentarjem, da gre za takšno odločitev. Pojavi pa se težava, 

kaj storiti tedaj, ko niti v postopku s pravnimi sredstvi ni prepoznana takšna, očitna pravna 

nevzdržnost? Tu je težava še bistveno bolj zagatna: lahko se zgodi, da niti v postopku pred Ustavnim 

sodiščem določena sodniška odločitev ni bila prepoznana kot očitno pravno nevzdržna, čeprav zanjo 

lahko rečemo, da je objektivno pravno nevzdržna. Tudi takšna odločitev postane pravnomočna, zato 

trčimo v institut pravnomočnosti.  

Iz literature, ki obravnava odškodninsko odgovornost države za ravnanje sodnika, mislim na članek 

sodnika Jana Zobca, lahko izluščimo tezo, da pravnomočnost ni ovira za to, da bi se sprožil odškodninski 

postopek zoper državo, v katerem bi se kljub pravnomočnosti ugotavljali vsi elementi odškodninske 

odgovornosti. Skratka, pravnomočnost tu ni ovira v smislu res iudicata, četudi so okoliščine zagatne. 

Sodišče prve stopnje, morda celo okrajno sodišče, bo v primeru, če gre za nižji znesek, presojalo, ali je 

bila celotna pot sojenja, morda celo do Ustavnega sodišča, ali pa celo do strasbourškega sodišča, 

pravno napačna ali ne. Kljub temu, da tu ne trčimo v problem pravnomočnosti, pa vendarle trčimo ob 

problem, v precejšnjo zagato. Kakorkoli, v takšnih primerih lahko steče odškodninski postopek zoper 

državo. In velja poudariti, da v tem primeru fokus ni na sodnikovi osebni odgovornosti, ampak je fokus 

na oškodovančevem položaju.  

Kaj pa je sicer smoter teme te okrogle mize in razprave o sodnikovi odgovornosti? Je to želja po 

kaznovanju sodnika? Mislim, da nihče od nas tukaj ne poudarja takšne želje. Tudi dr. Teršek je v uvodu 

to izrecno izpostavil. Želja je druga: da bi se preko sodnikove odgovornosti izboljšalo sodstvo, da bi se 

izboljšal postopek sodnega odločanja. Kdo pa bi lahko sprožil tak postopek? Kateri postopek bo to? In 

predvsem, kdo bo v njem odločal, na podlagi kakšnega merila, na podlagi katerega gradiva? To so 

vprašanja, ki ponovno trkajo ob sodniško neodvisnost, kažejo na »nadspor o sporu«. O tem lahko 

beremo tudi v dokumentih Sveta Evrope in mreže sodnih svetov: prav sodniška neodvisnost, ne kot 

privilegij sodnikov, ampak sodstva, je tisto, kar predstavlja problem pri vzpostavljanju kakršnekoli 

sodnikove odgovornosti za odločanje. In drugo stvarno vprašanje: kateri organ, četudi sodni, je res bolj 
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kompetenten, da presoja pravnomočno končano dejanje svojega sodniškega kolega? Kaj mu daje 

kompetenco, da zmore biti »pametnejši« od obravnavanega sodnika? 

Hipotetično lahko pravni red predvidi več vrst odgovornosti: kazensko, odškodninsko, disciplinsko, 

odgovornost skozi sistem ocenjevanja, pa hkrati tudi neko neformalno, splošno odgovornost. Sodniku, 

ki je napisal pravno neznosno sodbo, bi moralo biti preprosto nerodno, kajti tudi to je navsezadnje 

odgovornost, do katere pride, ko javnost, predvsem strokovna javnost, kritično pritiska, pa mediji tudi, 

kolikor seveda ostajajo v okviru drugega odstavka 10. člena EKČP, ko so torej sposobni ravnati tako, da 

ob legitimnem kritičnem nadzoru ne krnijo ugleda in avtoritete sodstva. Skratka, takšen nadzor pritiska 

na sodnikovo odgovornost, podobno kot obrambni igralci v nogometu na napadalce.  

Vse te vrste odgovornosti naše pravo pozna, razen odškodninske odgovornosti sodnika. Določeno je 

tudi posebno kaznivo dejanje in ko se je oblikovalo, je bilo veliko prahu okoli tega; torej krivično, 

protizakonito ali pristransko sojenje po 288. členu KZ-1. Sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka, ali 

pri izrekanju sodne odločbe zavestno krši zakon, ali izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval, 

ali ji neupravičeno dal prednost, se kaznuje z zaporom do treh let. Kolikor vem, takšnega postopka pri 

nas še ni bilo. Tukaj gre res za sodniški eksces, res za nekaj, kar presega celo goli standard pravno očitno 

nevzdržne odločitve. Vključuje naklep in tako naprej. A čim pravni red vzpostavlja to kaznivo dejanje, 

je najbrž utemeljen sklep, da je v mejah tega kaznivega dejanja podana tudi sodnikova odškodninska 

odgovornost. V obeh primerih gre, kot rečeno, za ekscesno in tudi naklepno ravnanje. Tu najbrž ne gre 

prepoznati tiste poti, ki bi prispevala k izboljšanju sodstva kot takega, ampak gre res za odstranjevanje 

najbolj agresivnih oblik malignega ravnanja. Disciplinska odgovornost pa bi morala biti širša. 

Predvidena je v 81. členu Zakona o sodniški službi. Nanizanih je 27. točk in v glavnem gre bolj za 

ravnanja, ki kažejo na to, da je sodnik »poreden«, kot na primer vedenje ali ravnanje sodnika, ki je v 

nasprotju s sodniško neodvisnostjo, ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, ali pa še bolj 

neprimerno, nedostojno, žaljivo obnašanje ipd. Skratka, gre za zelo elastične določbe, ki nimajo zveze 

s sojenjem, ampak z obnašanjem. Potem sta tu še 1. in 3. točka. Prva se navezuje na kaznivo dejanje, 

tretja na nevestno, nepravočasno, neustrezno in malomarno opravljanje sodniške službe. Tu je nekaj 

manevrskega prostora, a četudi nisem kazenski pravnik, zaznam problem, da nista ravno najbolj 

določni za izrekanje kaznovalnega ukrepa.  

Potem je tu še zadnja oblika, sistem ocenjevanja. Tu pa mislim, da gre za pravi poligon ugotavljanja in 

uveljavljanja sodnikove odgovornosti. 

Profesor Jurij Toplak: Med pravno nevzdržnimi odločitvami sta bili omenjeni dve skupini. V prvi so te, 

ki kršijo ustavne in evropsko zagotovljene človekove pravice, v drugi pa pravno nevzdržne odločitve, 

kjer sodnik pristransko sodi. Oziroma v tem smislu, kot je razmišljal kolega Teršek, da so na eni strani 
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tiste odločitve, ki so s strani drugih sodnih institucij potrjene kot take, na drugi strani pa tiste, pri katerih 

je potrjeno šlo za očitno kršitev zakonitosti ali ustavnosti, vendar niso opredeljene in označene s 

sintagmo »pravno nevzdržne.« Tiste, ki se Teršku zdijo najbolj škodljive, pa so te, ki preidejo vso sodno 

pot, ne da bi se jim formalno očitala katerakoli napaka.  

Mislim, da imamo v Sloveniji težave z obema skupinama po vsebini pravno nevzdržnih odločitev. Da 

imamo težave s prvo, ki zadeva grobe in očitne kršitve ustavnih in človekovih pravic, se vidi že po 

statistiki Evropskega sodišča človekovih pravic, kjer smo ena od držav z največ obsodbami na število 

prebivalcev, pa tudi sicer. In to ne samo, kot nekateri poskušajo prikazati, zaradi dveh vrst sodb, torej 

zaradi natrpanih zaporov in počasnega sojenja. Pač pa tudi zaradi zelo različnih pravnih vprašanj. Veliko 

zadev je še na čakanju, kot je razvidno na spletni strani ESČP. Primerov, ki so zdaj v fazi komuniciranja 

z državo in bodo kmalu prišli do izreka sodbe, je za Slovenijo nekajkrat več kot za Avstrijo, ki ima štirikrat 

več prebivalcev. V naslednjih dveh, treh letih nas čaka veliko strasbourških sodb.  

Druga skupina pa so primeri pristranskega sojenje. Kot je dejal sodnik Pavčnik, pri nas še nikoli ni bilo 

sodno ugotovljeno kaznivo dejanje iz tega naslova, noben sodnik zanj ni bil obsojen. A še bolj kot to 

me skrbi dejstvo, da obstaja v državi nek strah pred pristranskim sojenjem. Ta strah obstaja pri 

profesorjih prava in pri odvetnikih. Naj navedem samo dva dokaza. V tujini delajo ankete o sodnikih in 

ocenjujejo njihovo znanje od 1 do 5, pa tudi njihovo pristranskost oziroma nepristranskost. Te ankete 

delajo na primer med odvetniki zelo pogosto, v Ameriki na primer vsakih pet let. In potem se to javno 

objavi. Zanimivo je videti, kaj si odvetniki mislijo o sodnikih, koliko je kateri od njih pristranski ali ne. 

Te ankete izvajajo pravne fakultete, ali pa odvetniška združenja, ali skupine odvetnikov. Pri nas sem se 

o tem pogovarjal z odvetniki in s kolegi profesorji. Nihče si ne upa narediti take ankete, ker obstaja - 

strah. Ne vem, če je ta strah upravičen, zagotovo pa je nekaj, o čemer je treba govoriti. Zakaj obstaja 

pri nas, med profesorji in med odvetniki, tak strah pred takšnimi anketami, ki odražajo, kaj si kdo misli 

o znanju in pristranskosti sodnikov?  

Med pravniki so glede tega ogromne razlike v stališčih. Tudi razlike glede stališč do posameznih pravnih 

vprašanj so take, da se včasih zelo čudim, kako lahko drugi pravniki tako mislijo o določenem vprašanju, 

ali sploh ne morem verjeti, da tako mislijo, včasih pa drugi pravniki o meni ne morejo verjeti, da lahko 

o neki zadevi tako mislim. Tudi recimo o volilnem molku. Devet let nazaj, ko sem rekel, da je volilni 

molk protiustaven, sem bil skoraj edini. Na Državni volilni komisiji mi je vseh enajst ostalih članov reklo, 

da sem provokator. Šele ko sem POP TV prepričal in so oni prepričali javnost, da smo res edina država 

v Evropi, ki še imamo tak volilni molk, se je premaknilo. Potem je tudi Vrhovno sodišče tako odločilo in 

zdaj to vsi nekako sprejemamo kot nekaj normalnega, tudi to, da volilnega molka sploh ne bi bilo več. 

Ampak trajalo je devet let za spremembe. To pomeni, da tudi tedaj, ko ima samo en pravnik drugačno 
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mnenje kot ostali, to še ne pomeni, da je njegovo mnenje pravno nevzdržno. Pravno nevzdržno je 

takrat, ko preide tisto mejo, da pride do kršitve človekovih pravic. S tem pa imamo pri nas težave.  

Ali se to dogaja zaradi nerazumevanja, ali je to posledica zavestnega ravnanja, ali pa je to rezultat 

lokalnega okolja, tega ne vem zagotovo. Spomnim pa se primera, ki se je meni zdel pravno nevzdržen. 

V slovenski ustavi piše, da je zagotovljena svoboda izražanja, tudi umetniškega. Ko je nekdo narisal 

oziroma oblikoval kip nekdanjega slovenskega politika Janeza Drnovška, je sodišče odločilo, da njegova 

javna uporaba ni pravno dopustna. Meni se je zdela to pravno nevzdržna sodba, na drugi strani pa 

svoboda izražanja sploh ni bila niti omenjena v sodbi. Torej je sodišče povsem ignoriralo vprašanje 

svobode izražanja, ko je odločilo, da se ne smejo objaviti ne karikature ne kip bivšega in umrlega 

politika. To je primer take sodbe, ob kateri sem se zgrozil.  Res pa je, da je potem Višje sodišče to hudo 

napako popravilo. Sprašujem se, če je problem v nerazumevanju prava? Če je tako, potem bi bilo 

morda treba dodatno izobraževati tiste pravnike in sodnike, ki so študirali pravo takrat, ko še nismo 

priznavali temeljnih ustavnih in temeljnih človekovih pravic.  

Še en primer bi navedel. Spoznal sem starejšo gospo sodnico, zelo prijazna je bila. Stopila je do mene 

in rekla: »Poslušajte, mladi gospod, saj to je res pomembno, ustava in človekove pravice. Ampak zakon, 

veste, zakon je pomemben!« Nisem ji odgovoril.  

Profesor Marko Novak: Zanimiva se mi zdi polemika o teh vprašanjih, ki pa presega zgolj pravo in 

posega tudi v polje politike in morale. Mislim na splošni diskurz v javnosti glede kršenja človekovih 

pravic. Pravzaprav na odgovornost sodnika za kršenje človekovih pravic. Ali je to možno ugotavljati  

samo s strani sodne instance, kot je Ustavno sodišče? Ali gre pri tem samo za ugotovitev v smislu 

navadne razveljavitve sodne odločitve, ali pravne norme? Glede zakona bi se lahko strinjali, kaj pa 

glede razumevanja Ustave? Kakšno posledico naj ima ugotovitev o očitnem nerazumevanju ali grobem 

kršenju ustave? V javnosti se pojavljajo različne interpretacije tega, kaj pomeni trditev o kršitvah 

človekovih pravic. Na primer kršitev človekovih pravic v polpretekli zgodovini ali pa kršitve človekovih 

pravic danes? Kaj je potem to, kar bi imenovali »sistematično kršenje človekovih pravic danes«, s strani 

sodnikov? Ali to terja neko drugo, posebno odgovornost, ali pa je to samo eden od možnih pritožbenih 

razlogov? Ali celo samo predmet statistike o uspešnosti sodniškega dela.  

Na drugi strani pa imamo res lahko očitne kršitve prava, pa tudi moralne kršitve. Kršitev človekovih 

pravic gre razumeti tudi kot kršitev morale. Ob tej povezavi lahko pomislimo na avtorje, kot sta Dworkin 

in Radbruch. In Radbruchova formula, teza o nepravu, o nevzdržnosti, ali ta teza že pomeni tezo o 

kršitvi določene temeljne človekove pravice? Ali je navsezadnje ta kršitev človekove pravice pravzaprav 

neki rutinski postopek, ki se rutinsko dogaja v družbi, ne samo v sodstvu? In, naj gre le za ugotavljanje 

sodnih inštanc, ali so se v postopku zgodile takšne pravne kršitve? Je uveljavljanje takšnih kršitev tudi 
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nekaj rutinskega, neko normalno delovanje, kjer odvetniki iščejo zalsužek in vlagajo takšne vloge na 

sodišča, ali pa je to nekaj drugega, nekaj posebnega? Kajti vemo, da ima ta diskurz človekovih pravic in 

Ustave neko posebno vlogo v strokovnem diskurzu. 

 Radbruchova formula je zelo stroga. Očitna neznosnost, je rekel Radbruch. Očitna neznosnost, takrat 

se pravna varnost umakne pravičnosti. Radbruch je mislil predvsem na nacistično pravo, ki je kot tako 

pomenilo kršitev človekovih pravic. Ali imamo različne ravni kršitve človekovih pravic? Nekaj, kar krši 

Radbruchovo formulo in nekaj, za kar morda rabimo še neko drugo formulo? Mene zanima bolj ta 

fenomen na ravni družbe, na ravni pravno politične in moralne realnosti.  

Profesor Matej Avbelj: Raziskovalno vprašanje te okrogle mize me je tako zanimalo, da sem spregledal, 

da se bomo pogovarjali tudi o odgovornosti. Raziskovalno vprašanje je, ali res ni pomembne razlike 

med dopustnim pravnim stališčem in očitno pravno nevzdržno odločitvijo. Ko sem si želel odgovoriti 

na to vprašanje, sem si moral postaviti nek koncept, zato sem si pripravil konceptualno shemo, ki jo 

bom poskusil izrisati. Imamo v bistvu dva ekstrema, vmes pa sredinsko polje. Predstavljajmo si daljico, 

kjer imamo na eni strani tista pravna stališča, ki ne samo da so dopustna, ampak so v bistvu pravno 

pravilna. Če hočete, so pravilna zato, ker so pač pravnomočna, ker so bila izčrpana vsa pravna sredstva 

in niti v Strassbourgu zadeva ni bila razveljavljena. Mogoče pa so lahko še bolj pravilna, ker glede njih 

soglaša pretežni del pravne stroke. To je en pol pravilnih in pravnomočno sprejetih pravnih stališč. Na 

drugi strani imamo tista pravna stališča, o katerih smo se danes želeli tudi pogovarjati in to so tista 

stališča, ki so očitno pravno nevzdržna. In očitno pravno nevzdržna stališča so zame tista, ki so 

popolnoma arbitrarna. Pojasnil bom, kaj razumem kot popolno arbitrarnost in zakaj je treba biti, zaradi 

vladavine prava in pravne države, pozoren na arbitrarne odločitve.  

Vmes med tema dvema ekstremoma imamo kopico pravnih stališč, ki ne vzdržijo do pravnomočnosti, 

ker so lahko samo zmotna, ali je bilo zmotno ugotovljeno dejansko stanje, ali je bilo zmotno 

uporabljeno materialno pravo, ali je šlo za procesne kršitve. Takšne kršitve se lahko popravijo in ta 

pravna stališča so potem bližje tistemu ekstremu, ki ni tako problematičen in me toliko ne skrbi. Znotraj 

te sredine imamo potem tudi neka pravna stališča, ki jih Ustavno sodišče imenuje sodniška samovolja. 

Poudarjam, podobno kot je že vrhovni sodnik Pavčnik nakazal, da vsaka sodniška samovolja ne pomeni 

popolne arbitrarnosti in očitno nevzdržnega pravnega stališča. Za sodniško samovoljo gre po praksi 

Ustavnega sodišča že takrat, ko neko redno sodišče, pa tudi upravni organi, a predvsem redna sodišča, 

odstopi od ustaljene sodne prakse, pa za to ne navede prepričljivih razlogov. To je ključno: da ne 

navedejo prepričljivih razlogov. In manj kot je teh razlogov navedenih, bolj je odločitev samovoljna in 

bolj se približujemo tistemu, čemur pravimo očitna arbitrarnost.  
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In kaj je ta očitna arbitrarnost? Odgovor na to ni samo moje mnenje, to je del nekih ustaljenih kanonov 

primerjalnega ustavnega prava, pravzaprav standardov, ki veljajo tudi pri nas. Govoril pa bom o 

odločitvah, da bo termin širši, ker, ko govorim o odločitvah, nimam v mislih samo sodb, pa odločb 

Ustavnega sodišča, pa sklepov in podobno, ampak govorim o odločitvah kateregakoli organa, tudi 

posameznika v tej državi, ki izvaja javna pooblastila. Torej nekdo, ki ima oblast. In tisti, ki ima oblast, 

ima dolžnost - in to je minimum minimuma, bistvo bistva pravne države in vladavine prava -, da vsako 

svojo odločitev obrazloži. In če tega ni, se ne moremo več pogovarjati o vladavini prava. Torej vsak 

organ, vsako telo, vsaka institucija, vsak posameznik, ki kakorkoli izvaja javna pooblastila in z njihovim 

izvajanjem odloča o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih drugega posameznika - tudi o pravnih 

interesih, poudarjam, ne samo o pravicah in dolžnostih, tudi o nečem torej, kar je manj kot pravica in 

dolžnost, to je pravni interes -, ima dolžnost, da v civilizirani družbi, ki jo imenujemo pravna država, ali 

pa še bolje vladavina prava, navede razloge, iz katerih je odločil o teh pravicah, pravnih dolžnostih ali 

pravnih interesih na način, kot je odločil. Po mojem mnenju gre zato za očitno arbitrarnost in 

potemtakem za očitno nevzdržne pravne odločitve ali stališča, kadar so popolnoma arbitrarna. In 

popolnoma arbitrarne so tiste odločitve, ki so prvič, brez obrazložitve, drugič, vsebujejo obrazložitev, 

ki je samo navidezna in tretjič, vsebujejo obrazložitev, ki pa je popolnoma neskladna sama s seboj.  

Ustavno sodišče je glede tega razvilo pravni standard, ki pravi takole: »Na prvi pogled očitno napačno 

oziroma neoprto na razumne pravne argumente, zaradi česar je utemeljeno sklepanje, da sodišče ni 

odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev, torej 

samovoljno.« Za očitno arbitrarnost gre torej takrat, ko so pri odločanju sicer uporabljeni neki pravni 

argumenti, a le kot krinka nečesa drugega. Uporabljeni so torej tako, da je iz njih razvidno, da je sodišče 

odločalo na temelju nekih drugih argumentov, ki niso bili pravni. To je tista nevzdržna samovolja. In 

takšnih stališč, očitno pravno nevzdržnih, kjer gre za popolno arbitrarnost odločanja, imamo v Sloveniji 

kar nekaj. In imamo jih na tistih področjih, ki me najbolj zanimajo. Ne bom rekel, da sem ustavni 

pravnik, zanimajo pa me ustavnopravna vprašanja. Predvsem na področjih, ki imajo v Sloveniji očiten 

vpliv na delovanje demokracije in pravne države, torej vpliv par excellence. Mislim tudi na področja, 

kjer so odločitve sprejemali vrhunski pravni akterji, se pravi bodisi vrhovno sodišče, bodisi ustavno 

sodišče, ali pa neki ustavni nadzorni organi. Tudi tu imamo žal cel niz odločitev, ki so bile popolnoma 

arbitrarne.  

Prva med njimi je nedavno ravnanje Sodnega sveta, ko je sprejelo mnenje, za katerega njegov 

predsednik še danes trdi, da ne rabi biti obrazloženo. Sodni svet je zavrnil nekega kandidata, v 

nasprotju z mnenjem občne seje Vrhovnega sodišča. Ne zanima me, za katerega kandidata gre, zanima 

me samo to, kateri je tisti civiliziran pravni standard, ki mora obstajati v vsaki državi, ki se ji reče 

vladavina prava. In v vsaki vladavini prava morajo biti odločitve katerihkoli organov, še posebej pa 
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ustavnih nadzornih organov, obrazložene. In v tem primeru, ko je sodni svet ravnal na tak način, je 

ravnal brez obrazložitve, torej očitno arbitrarno. Takšno ravnanje je - kot sem že povedal in bom vedno 

znova ponovil ter pri tem vztrajal - popolnoma pravno nevzdržno.  

Druga je primer, ko je sicer bila dana obrazložitev, ki pa je bila samo navidezna. Mislim na zadevo Novič. 

V tej državi imamo opravka s posameznikom –ne vem, ali je storil kaznivo dejanje ali ga ni storil –, ki je 

v priporu že skorajda dve leti, čeprav je celo Ustavno sodišče že odločilo, torej ugotovilo s svojo 

odločbo, da priporni razlogi, o katerih so vse možne instance že odločale, niso obrazloženi na način, ki 

bi ga bilo mogoče razumno presoditi. Torej, Ustavno sodišče reče, da so bile vse pretekle sodniške 

obdolžitve o tem vprašanju samo navidezne. Torej pri njih ne gre niti za racionalno preverljive razloge. 

Ta posameznik pa je danes še vedno v priporu! Seveda se lahko vprašamo, zakaj ga Ustavno sodišče ni 

spustilo na prostost, če je po 18 mesecih ugotovilo, da za pripor ni racionalno preverljivih razlogov in 

je rednemu sodišču naložilo, naj se teh razlogov v enem dnevu spomni. Takšno ravnanje je po mojem 

mnenju pravno popolnoma nelegitimno.  

V tem primeru gre za enega konkretnega posameznika, z imenom in priimkom. Ne govorim na splošno 

o tem, komu vse v Sloveniji kršimo človekove pravice, pač pa podarjam, da konkretnem posamezniku 

očitno in sodno potrjeno kršimo njegovo pravico do osebne svobode že dve leti.  

In tretja zadeva, o kateri seveda moram nekaj reči, kot je najbrž pričakovano, bo zadeva Patria. V tej 

državi smo imeli predsednika neke politične stranke, lahko rečete opozicijske ali pa kakorkoli že, 

obsojenega za nekaj, kar je Ustavno sodišče opredelilo kot abstraktno ugotovljeno kaznivo dejanje, 

torej za abstraktno storjeno kaznivo dejanje. Šest let se je ta zadeva vlekla pred rednimi sodišči, da je 

Ustavno sodišče slednjič ugotovilo tisto, kar je bilo samoumevno že od samega začetka: da nihče v 

nobeni civilizirani državi ne more biti obsojen za abstraktno storjeno kaznivo dejanje, ampak je lahko 

obsojen samo za tisto dejanje, ki ga je dejansko storil in je ugotovljeno na način, ki je prepričljivo 

obrazložen.  

To je nekaj slik, če hočete ikon, slovenske pravne nevzdržnosti. In to je pravno nevzdržno samo po sebi. 

Tisto, kar je potem pravno še bolj nevzdržno, pa je reakcija, ko se take stvari zgodijo. Predsednik 

sodnega sveta še vedno pred javnostjo razlaga, da Sodni svet ne rabi obrazložiti svojega mnenja. Zame 

je to popolnoma pravno nevzdržno. Zakaj je to pravno nevzdržno? Ne zato, ker to počne moj kolega, 

ali pa profesor, ampak zato, ker je na čelu neke institucije, ki ima ustavno funkcijo in tukaj gre za 

integriteto te institucije, nenazadnje pa celotne pravne države. Kar pa se tiče zadeve Patria, vemo, kako 

se je Vrhovno sodišče odzvalo na odločitev Ustavnega sodišča v zadevi Patria. Naj preberem:  

CITAT: »Pri preučitvi odločb ustavnega sodišča lahko z gotovostjo zatrdimo, da ne drži, da je ustavno 

sodišče s temi odločbami izpostavilo napake ali vprašanja, na katere redno sodstvo ni bilo pozorno, ali 

pa se do njih ni opredelilo.«  
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Mimogrede, Ustavno sodišče je ugotovilo da nobeno sodišče od zgoraj navzdol ni konkretiziralo znakov 

kaznivega dejanja. In naprej: 

CITAT: »Glede na položaj v ustavni ureditvi se je Ustavno sodišče odločilo za drugačno, novo 

interpretacijo nekaterih zahtevnih strokovnih vprašanj in standardov.«  

Lepo vas prosim, ali je nov standard to, da nihče v civilizirani državi ne more biti obsojen za abstraktno 

storjeno kaznivo dejanje? Poglejte, ko to reče Vrhovno sodišče in ko predsednik Vrhovnega sodišča, pa 

me ne zanima, kdo je, stopi pred slovensko javnost in reče, da se ne počuti, kot da bi na tem sodišču 

karkoli narobe ravnali in da bi v isti situaciji to storili še enkrat, potem je to dvojno pravno nevzdržno.  

Na dolgi rok se s tem razjeda integriteta institucij pravne države. Branka Masleše, pa še koga drugega, 

čez pet let ne bo več na teh funkcijah in morda se ne bo nihče spomnil, da je bil to Branko Masleša, pa 

vseh peripetij v zvezi z njim. Ampak institucije pravne države se s takimi ravnanji vrhovnih pravnih 

akterjev, tistih, ki te institucije zastopajo, razjedajo na dolgi rok in to je potem nemogoče popraviti. 

Tiste pa, ki potem to kritiziramo, kot lahko beremo v uvodniku glasila letošnjih Dnevov slovenskih 

pravnikov, pa se obsoja. 

In ljudstvo naj bi bilo krivo, ker ne zaupa sodiščem. Res? Pa saj ljudstvo nima zaupanja do sodišč zato, 

ker jim ne upa zaupati, ampak zato, ker na lastne oči spremlja tisto, kar je zdravorazumsko mogoče 

spremljati kot napake. Vse, kar sem povedal o tem, so zdravorazumske zadeve v civilizirani državi, ki 

jih mi dvojno kršimo. Ne samo z ravnanji v konkretnih primerih, ampak tudi potem, s kasnejšimi z odzivi 

institucionalnih akterjev, ki niso sposobni prevzeti odgovornosti za napake. In dokler te prakse ne 

bomo spremenili, ne moremo pričakovati, da bodo ljudje zaupali sodiščem. In ne moremo pričakovati, 

da bo v Sloveniji zavladala dejanska vladavina prava, ko pa se pogovarjamo o pravno elementarnih 

zadevah, to je na primer, ali je neki organ sploh dolžan obrazložiti svoja mnenja. Kdor je slovenist, ta 

ve, da mnenja brez razlogov ni, brez razlogov obstaja zgolj neka hipna ideja. 

 

O pravni tradiciji, kulturi, vrednotah in izobraževanju 

Profesor Saša Zagorc: Imel sem nekaj metodoloških pomislekov pri sami zastavitvi uvodnega 

vprašanja. Pa nočem s tem kakorkoli zmanjšati problema, ali pa ga razvodeniti, nikakor ne. Bi pa 

metodološko to vseeno predstavil. Zato, da res zožimo pojem, potem pa se bom vrnil na samo 

vprašanje. Glede samega vprašanja, ker govorimo o pravni neodgovornosti odločevalcev za odločitve, 

tudi sodnic in sodnikov, se mi zdi prav, da že izhodiščno ne pustimo ob strani pomembno polje, ki 

sodefinira, ki daje v kontekst prav to pravno neodgovornost. Mislim na to, da sprostimo stanje duha 

neke družbe, njen zgodovinski kontekst, v katerem je prihajalo tudi do primerov pravne 
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neodgovornosti in pravno napačnih oblastnih odločitev. Pozabljamo seveda na določeno obliko 

ponotranjenih vrednot, ki so tukaj, čeprav so - v tem se verjetno strinjamo - zasajene v družbeno tkivo, 

a so istočasno morda tudi vsebinsko napačne. Morda jim manjka poguma, manjka trdnosti in 

vztrajnosti. S tem ne želim ponuditi izgovora za kakršnokoli zmanjševanje odgovornosti. To sicer 

sodniki in sodstvo velikokrat uporabijo, recimo ob argumentu o hipertrofiji zakonodaje ipd. Ampak tudi 

to je faktor, ki vpliva na končne odločitve, ki so lahko napačne.  

Mislim torej tudi na politično pripravljenost reševati organizacijske in siceršnje probleme nacionalnega 

razreševanja sporov, kar si želimo tudi od sodstva. To je prvi vidik mojega mnenja, da bi bila lahko 

redukcija problema zgolj na pravne vidike napačna. Gre za problem, ki zadeva vse ustavne oblasti, ne 

le sodno vejo. V ta proces pa smo vključeni vsi. Vsi smo nekako hkrati v poziciji in opoziciji. Zavedamo 

pa se nujnosti, da ima pravosodni organ moč, sposobnost, znanje, voljo, energijo in da je kot 

omniprezenten, ko sme in mora popravljati napake, ki so se zgodile v predhodnih postopkih. To je tudi 

njegova naloga.  

Upam si trditi, da so v določenih primerih nekatere zadeve, ki pridejo pred sodišča, zavozlane že prej 

in je seveda sodniku včasih težko, ko je soočen s situacijo, ki je kot sodnik ne more razrešiti. Torej bi 

bilo lahko zgolj izpostavljanje sodne veje oblasti v kontekstu odgovornosti redukcija problema. Velja 

gledati širše, na pravosodje. In zdi se mi, da velikokrat na primer v kazenskih zadevah problemi 

nastanejo že pri sami obtožnici, otožnem predlogu in je bila napaka narejena že na tisti stopnji, tam je 

prišlo do nekega pravno nevzdržnega stališča. Je pa res, da mora sodnik v tem primeru opraviti svojo 

dolžnost in to tudi ugotoviti. Ampak nacionalni problem v tem oziru in po mojem mnenju ne izvira na 

strani sodstva, ampak je že bil povzročen v drugi veji oblasti, ki pa ga sodnik mora prepoznati. Želim 

reči, da očitno obstajajo neke razlike glede tega, ali sodnik originarno naredi napako, da je torej  pravna 

napaka zgolj njegova, ali pa jo on zgolj interpretira.  

Zdi se mi tudi, da morda v slovenski družbi dajemo pravni odgovornosti preveliko težo. Odgovornost 

delimo tukaj kot sekundarno reakcijo na neko nepravilno, zamudno, napačno, neustrezno, nevzdržno 

delovanje odločevalcev. Mislim, da je že sodnik Pavčnik v svojem stališču povedal, da mora naše 

hrepenenje zadevati usmerjanje pozornosti na pravilne odločitve. Ta sekundarnost, zgolj izpostavljanje 

te sekundarnosti, da je treba ugotoviti odgovornost, na primer v obliki kaznovanja – res je bilo to kot 

morebitna težnja v Terškovem uvodu izrecno izključeno -, ali pa učenja, pa tudi izpostavljanja oseb ali 

njihovih odločitev, se mi zdi problematično. … Poskusil bom dati primerjavo. V izobraževalnem procesu 

opažam, da tudi učitelji, akademski zbor, preveliko časa posvečajo slabšim študentom, ali najslabšim 

študentom. To se kaže z raznimi oblikami prošenj za nadaljevanje študija pod nekimi izjemnimi pogoji, 

večkratno ponavljanje izpitov ipd., tako da se ukvarjamo s slabšimi, ne pa z najboljšimi, torej tistimi, ki 

bi lahko, ali res bodo ravnali »bolje«. Tukaj vidim spet neko redukcijo tega vprašanja.  
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Četrta redukcija, ki jo vidim, pa je povezana s tem, da smo tukaj sami moški. Tukaj se moramo tega 

problema zavedati, zlasti zaradi naslova, ki pravi »sodnic in sodnikov«. In z upoštevanjem dejstva, da 

je v slovenskem sodnem personalu trend izrazitega naraščanja sodnic. Torej bi pričakoval, da dobimo 

povratno informacijo tudi s strani ženske. Mislim sicer, da spol pri tem ne igra nobene vloge sam po 

sebi. Toliko o redukciji tega problema.  

Zdi se mi, da je poudarek, ki sem ga hotel dati, na tem, da moramo graditi na osebnosti posameznika, 

sodnika, ki opravlja to funkcijo. Težko bomo to dosegli z nekimi mehaničnimi ukrepi, kot so na primer 

odvzemanje trajnosti funkcije, ali formalno kaznovanje, če res ne gre za neko skrajno ekscesnost ipd. 

Ves čas si moramo prizadevati za nek ideal sodnika, za intelektualnost, pokončnost in moralno držo, za 

veščine, za sposobnost zaznave problema, njegovo opredelitev in za ustrezno argumentiranje 

odločitev. Kako torej do tega pridemo? Najti želimo rešitve. Najlažje je reči, da moramo več vlagati v 

izobraževanje. Neki študent mi je glede tega nekoč rekel: »Pa to velja na kateremkoli področju, kjer 

koli in kadar koli, to ni nič posebnega pravniškega in velja vsepovsod. Izobraževanje je vedno 

potrebno.« Zdi se mi, da je tukaj kleč celotne zgodbe. Ne mislim zgolj na izobraževanje kot enostransko 

podajanje snovi, ampak na nekaj drugega: na izobraževalni proces, ki pomeni dialoško srečevanje 

stališč med učiteljem vodnikom in študenti, na diskurz, ki se tako ustvarja. Ta tehnika, klasična metoda, 

seveda sprošča velike sinergične učinke, ne samo za sam proces učenja, ampak tudi za kasnejše 

dojemanje samih bodočih sodnikov, kajti zavedajo se, da ni enega samega pravilnega stališča, da so 

lahko različni pogledi in da je prav biti hkrati soočen s kritiko, ki je vsebinske narave.  

Drug vidik izobraževanja, ki bi ga tukaj omenil je, da zlasti pravno izobraževanje, verjetno pa je podobno 

v medicini, ustvarja učinke na dolgi rok. Vse kritike na račun sodstva so v osnovi kritike, ki jih deloma 

lahko pripišemo izobraževanju pred dvajsetimi, tridesetimi leti. To je čas, v katerem sodnik dozori in 

tudi napreduje v razvoju. V ničemer nočem zmanjševati pomena sedanjega izobraževanja, ki bo imelo 

glavnino učinkov čez čas. Vseeno pa ima že zdaj uveljavljeni izobraževalni diskurz pomemben vpliv na 

delovanje sodstva. To poskušamo dopolnjevati s kritičnim podajanjem stališč, pisanjem člankov ipd.  

Glavni moment se mi torej zdi skrb za to, koga spuščamo v sodni sistem kot sodnika. To je še edina, 

zadnja, res prava avtonomna odločitev družbe. Poteka skozi agente, ki to procesno speljejo. Kasnejši 

popravki so tudi zaradi ustavnih postulatov, kot je trajni sodniški mandat, težji. Zato je treba v vstopnih 

pogojih posvetiti veliko več pozornosti spremljanju sodnikovega dela skozi daljši čas. Tu je na voljo 

nekaj tehničnih rešitev, kako izpeljati javne izpostavitve sodnika, spremljanje njegovega sedanjega 

dela, tudi skozi članke itd.  

Po nekakšnem naravnem občutku bi še dejal, da kvantificiranje in ocenjevanje dela sodnika skozi 

»normo« ni najboljši pristop. Že na abstraktni ravni povzroča neko kolizijo s kakovostjo dela. Trdim, da 

lahko pride do problemov prav zaradi tehtanja sodnika med tem, ali bo sledil normi, da bo zagotovil 
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tudi svoje delovnopravne obveznosti in se morebiti izpostavil kritiki predsednika sodišča, ali celo 

kakšnemu disciplinskemu postopku na ta račun, ali pa se bo raje dodatno trudil za iskanje boljših 

pravnih rešitev v odločitvah, četudi na račun norme.  

Teršek: Na tem mestu se mi zdi umestno postaviti podvprašanje. Najbolj konkreten v smislu omembe 

več kot le zametka predloga, kaj bi lahko bil novi ukrep drugačne pravne politike, je bil kolega Zagorc. 

Zatorej, ali je kdo od vas konkretno premislil in morda tudi domislil vprašanje prepuščanja kandidatov 

na mesto sodnika? V smislu konkretnih sprememb, reform, zaostritev pogojev ali kriterijev, novih 

meril? Ali kdo od vas razmišlja nemara tudi o tem, o čemer je v tem prostoru največ pisal in govoril 

prof. Boštjan M. Zupančič, mislim pa na sprejemne izpite, morda teste moralnega razvoja ob vpisu na 

pravne fakultete? Ali ste morda razmišljali tudi o ideji ministra za pravosodje, da bi se resno in 

odgovorno soočil s tako velikim izzivom, kot je morebitna pravna šola za sodnike? 

Sodnik Tomaž Pavčnik: Kadrovske možnosti so omejene, o tem se strinjam. Tu vseeno je nekaj 

manevrskega prostora, mora ga biti. Tudi v povezavi z bistveno bolj resnim sistemom ocenjevanja 

sodnikov, kot velja sedaj. Nekaj sodnikov je sicer zaradi slabe ocene moralo zapustiti vrste, ampak 

večinoma so to primeri, ki so statistične narave in o tem se danes ne pogovarjamo. Gre za kriterije, kot 

na primer nedoseganje norme, nepravočasno napisane sodbe ipd. A zaradi slabega sojenja samega po 

sebi še nihče ni bil prisiljen zapustiti sodniškega mesta, torej zaradi vsebinsko slabega sojenja. Tako je 

verjetno tudi zato, ker je takšen kriterij težko obrazložiti, ker ga je težko vpeljati v postopek 

ocenjevanja. A vseeno bi bilo treba storiti prav to, na primer preko personalnih sodniških map itn., z 

vlaganjem merodajnih sodb v personalne mape.  

A obstaja odpor do tega. Spomnim se kolegija na višjem sodišču, ko je kolegica dr. Vesna Bergant 

Rakočević predlagala, da bi mi, sodniki, ko se izrekamo o prvostopnih sodnikih, ocene utemeljili na 

sodbah, ki bi jih enostavno vsak prvostopni sodnik sam predložil, izbranih tri ali pa pet sodb, ki jih sam 

šteje za svoje najboljše. In bi potem na podlagi tistih sodb ocenjevalci dali mnenje o njegovem 

strokovnem delu. Ne pa, da se to počne na pamet, brez vsebine in verodostojnih strokovnih kriterijev. 

A odzivi na to idejo za omizjem na višjem sodišču so bili predvsem stisnjene ustnice, odkimavanje, 

ugovor, da je to prehuda noviteta, ki je prestrašila ocenjevalce - ker so seveda tudi oni ocenjevani.  

Skozi ta sistem ocenjevanja, ki bi bil bolj rigorozen, bi se dalo problem sprostiti. Najprej bi lahko 

zmanjšali število sodniških mest in jih sprostili za tiste dobre sodnice in sodnike, ki vendarle so, cel kup 

jih je, tudi med strokovnimi sodelavci, ki potem odhajajo drugam. Ampak ne zaradi višje plače, pač pa 

zaradi predolgega čakanja na sodniško mesto. Nekaj je treba ukreniti. Mislim pa, da je problem 

kadrovanja predvsem znotraj sistema že obstoječih sodnikov. Na višjih instancah je treba zagotoviti 
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boljše sodnike, ne pa obratno, kot se sedaj kdaj zgodi, da je tisti, ki je odločal o pritožbi zoper sodbo 

prvostopnega sodnika, slabši sodnik od prvostopenjskega. To je dejstvo, ki ni izmišljeno.  

 

Še o nevzdržnosti sodb 

Še malo bi se poigral z vprašanjem o nevzdržnosti sodb in o tem, kaj na to vpliva, izobraževanje ali 

kadrovska politika. Bistven del ni ne izobraževanje, ne kadrovska politika, ampak preprosto neko 

družbeno vezivo. Kaj hočem reči? Po drugi svetovni vojni so se zgodili montirani – sodni - procesi. Kdo 

jih je vodil? Sodniki. Kdo je sodil? Sodniki. Kdo se je odločil iti za sodnika, pa je odvisno od značaja 

človeka. V vsaki obstoječi družbi imamo določen tip ljudi, ki bi bili radi zdravniki, fiziki, ali pa pravniki. 

Slednji se vpišejo na pravno fakulteto. In izmed teh ljudi je določen odstotek pač takšnega značaja, da 

se odločijo biti sodniki. Med temi sodniki so bili tudi rablji, partijski sekretarji in ovaduhi. Pa tisti, ki so 

izrekali nevzdržno krivične sodbe petdeset, šestdeset let nazaj. A je danes v današnji družbi v resnici 

značajska struktura ljudi tako drugačna, da bi, če bi bil sistem tak, kot je bil, med sedanjo garnituro ljudi 

ne našli rabljev, partijskih sekretarjev, ovaduhov in takšnih, ki bi izrekali montirane sodbe? Jaz mislim, 

da bi bilo sociološko neresno, če bi to zanikali. Lahko bi se poigrali, pa jih poiskali.  

Družba ni mnoštvo posameznikov,  ampak je nekaj več. In ta nekaj več je danes drugačen, kot je bil 

pred šestdesetimi leti. A še vedno ni popolnoma drugačen. Kaj hočem s tem reči? Ne pristajam na tiste 

gostilniške kritike o rdečkarskem komunajzarskem sodstvu in podobnem. Mislim, da je po 

petindvajsetih letih takšno govorjenje neresno. To pa še ne pomeni, da niso utemeljene kritike, 

strokovne kritike, da je vendarle sodstvo še vedno ostalo neka kalna, neprečiščena voda. Pa to nima 

nobene zveze s komunizmom. O tem je kolega Zobec veliko pisal, pa jih je velikokrat tudi dobil po glavi 

zaradi tega. Ne razumem zakaj. Saj je to vendarle še vedno strokovna kritika o nekih družbenih 

procesih, o nekem družbenem stanju. In jo poganja želja, da bi bilo boljše.  

Katero družbeno vezivo pa se je spremenilo glede na pretekli sistem? Zakonodaja. Zdaj pač nimamo 

več takšne zakonodaje, ki bi omogočala takšne krivične postopke, kakršni so bili nekoč. Res pa imamo 

kakšne druge. Ne bom jih našteval. Te razne krivičnosti so tisto neformalno obstoječe, zato do njih ne 

moremo seči s sankcijami. Spreminjati družbeno vezivo pomeni razpravljati. In prav to danes počnemo 

na tej okrogli mizi. Zato je treba razpravljati, ravno zato je treba biti kritičen, zato je treba dopustiti 

kritiko. Ne pa kritikov tepsti po glavi, ker opozarjajo na to. In ko opozarjajo - to pa ne počnejo nujno iz 

subjektivnih razlogov, ampak mogoče zaradi družbene danosti -, da nekaj še vedno ne deluje tako, kot 

bi moralo in je zato  potrebno prenove.  

Kar se norme tiče in vprašanja, ali vpliva na kvaliteto sodniškega dela, je bilo zanimivo slišati od 

prvostopenjskih sodnikov, da so razveljavitvene odločbe bolj pogoste in bolj pavšalne decembra. 
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Profesor Jurij Toplak: Velika težava se mi zdi ne le samovolja sodnikov in sodnic, ampak tudi primeri, 

ko gre za samovoljo drugih državnih organov, ki ne spoštujejo sodb. Mislim, da je to v Sloveniji precej 

prisotno. Omenil bom dva primera, tudi po medijih sta bila precej predstavljena. Enega sem že omenil, 

sodba Vrhovnega sodišča o končanju volilnega molka. Ko je sodba izšla, so novinarji poklicali na 

inšpektorat in postavili vprašanje, kako bodo delovali zdaj, ko je ta sodba sprejeta,. Rekli so: »enako 

bomo delali, kot do sedaj«. Se pravi, sodba Vrhovnega sodišča sploh ni imela učinka na to, za kaj in 

koga bodo oni v prihodnje kaznovali. Oni so prej kaznovali vsakogar, ki je omenil kogarkoli na spletu, 

na primer na Facebook-u, v času teh dveh dni volilnega molka. Nekdo je omenil le sebe, ker se je pisal 

Pahor, pa so ga inšpektorji kaznovali. Napisal je »vsi za mene«, pa je bil kaznovan. In zdaj, ko je Vrhovno 

sodišče odločilo zelo jasno, prestavilo je mejo, so na inšepktoratu rekli: »Enako bomo delali, kot do 

sedaj.«  

Drugi primer me pa še bolj boli. Od državnega organa, ki ima pri sebi te statistične podatke , sem 

zahteval podatke o maturi. Niso mi jih hoteli dati. Upravno sodišče je odločilo, da jih moram dobiti, 

zato sem jih takrat končno tudi dobil. Potem sem zahteval, ker je vmes preteklo eno leto, nove podatke. 

Do danes so bile sprejete že štiri pravnomočne sodbe upravnega sodišča, da mi mora ta organ dati 

zahtevane podatke, ta organ pa še vedno teh podatkov ne da. Zadnji podatki, ki sem jih dobil, so bili za 

leto 2011. Vsak mesec jih zahtevam, na upravnem sodišču so bili končani sodni postopki, štiri 

pravnomočne sodbe so že bile sprejete glede tega v identični zadevi, sodišča so odločila, da imam 

pravico do podatkov, organ pa vztraja in mi jih še vedno ne da. V tej državi očitno nimamo sistema, da 

bi celo takrat, ko je sodba pravnomočna, ko imamo štiri identične sodbe, dosegli, da pristojni organ 

spoštuje te sodbe. Ta samovolja teh drugih državnih organov pomeni kaznivo dejanje, določeno v 

Kazenskem zakoniku, tudi na to sem opozoril, ampak ne, sodbe se še naprej ignorirajo. 

O sistemskih pogojih za delovanje sodstva 

Profesor Marko Novak: Na problem prava kot razmišljujoči človek vedno bolj gledam kot na problem 

pravne kulture. Notranja pravna kultura, zunanja pravna kultura ... In človek ni zadovoljen z nizkim 

zaupanjem v sodstvo, ki velja v javnosti. A opažam, tudi ker sodelujem v evropskih telesih, da to ni 

samo problem Slovenije, niti postkomunističnih držav. Tudi t. i. zibelke demokracije, kot je Francija, 

imajo precej nizko zaupanje v sodstvo. Za mediteransko balkanski svet, mogoče del srednje Evrope, ta 

bolj postkomunistični del, naj bi veljalo, da je zaupanje nižje napram srednjeevropskim, t. i. 

germanskim državam, pa tam zahodno od Nizozemske, z Nizozemsko vred. Kot da se Evropa deli bolj 

na države zaupanja in na države nezaupanja. In ne gre samo za sodstvo, ampak nasploh za nezaupanje 

v institucije. Tam, kjer je slabo zaupanje v sodstvo, je na sploh slabše zaupanje v institucije. Drugače je 

v Skandinaviji.  
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Tudi v našem sodstvu se da marsikaj izboljšati, absolutno. Verjetno vsi ti razlogi, ki so jih kolegi navedli, 

prispevajo k temu, absolutno. Tudi glede števila sodnikov. Vstop v sodni poklic se mi zdi že sedaj 

izjemno zaostren, ker je razpisanih sodniških mest izjemno malo. Kandidati so dobri. A treba je malce 

modernizirati, tudi informatizirati sistem. Če namreč sodniki še delujejo na nekem sistemu open office, 

kjer ob prejemu nekega maila iz tujine ne moreš niti odpreti priponke, je to malce škandalozno. Menda 

se veliko denarja vlaga v informatizacijo, recimo na Vrhovnem sodišču itn., sodniki pa imajo še vedno 

open office, ki ga je nemogoče uporabljati. Take banalne stvari je tudi teba odpraviti.  Sodstvo bi lahko 

bilo bolj vitko, kar se tiče števila sodnikov, ampak imamo sodnike v trajnem mandatu, kako bomo rešili 

ta problem? Vse te neke reforme, ki se pripravljajo, tudi vodijo k bolj vitkemu sodstvu.  

Verjetno se tudi znanje na pravnih fakultetah povečuje. Prihajajo odlični kandidati, predvsem iz vrst 

strokovnih sodelavcev. Problem je, ker jih težko spustimo v sistem, ker enostavno ni mest, pa že tako 

smo prvi po številu sodnikov na prebivalca v Evropski uniji in zelo visoko tudi po deležu BDP-ja, ki ga 

namenjamo sodstvu. Vprašanje je, ali so reforme, ki se pripravljajo, dovolj korenite. Mislim, da to je 

problem tudi širše pravne kulture, pravniške in zunanje. 

Profesor Matej Avbelj: Povzel bi, kaj še vedno vidim kot skrb zbujajoče trende na področju slovenske 

pravne države. A vidim tudi napredek in tisto, kar me navdaja z optimizmom. Ponovil bom, da je tisto, 

kar me skrbi, pojavljanje pravno nevzdržnih odločitev. Takšnih, za katere bi moralo biti na prvi pogled 

očitno, da so pravno nevzdržne, sprejemajo pa se na vrhovnih instancah, ali na Vrhovnem sodišču ali 

na Ustavnem sodišču ali v Sodnem svetu. To je tisto, kar me skrbi. Zato, ker so to tiste institucije, ki 

morajo voditi s svojim zgledom, ker dajejo hrbtenico celotnemu sistemu. In če oni ne vodijo s svojim 

zgledom, potem se ta zgled tudi ne bo spuščal nižje, do običajnega človeka, državljana, ki mora vsak 

dan plačevati davke in spoštovati zakonodajo. Zato toliko poudarjam to ustavnopravno dimenzijo 

pomena teh odločb, ali pa odločitev, ki so po mojem mnenju nevzdržne.  

Zdaj pa tisto kar me navdaja z optimizmom. To je neka evolucija, ki sta jo slovenska pravna stroka in 

pravna skupnost vendarle dosegli v zadnjih 25 letih. To poimenujem kot nek premik od 

objektiviziranega prava k pravu, ki obstaja kot diskurzivni dialoški koncept. Namreč, iz zgodovinskih 

razlogov smo bili nekako dediči poimenovanja prava kot nečesa objektivnega, da je pravo tisto, kar 

reče avtoriteta. In če je ta oblečena v sodniško haljo, ali pa še kakšno drugo, je to treba spoštovati 

samo-na-sebi, ne glede na razloge, ki so za tem. In če je temu tako, je bil v bistvu posameznik kot 

državljan zgolj prejemnik nekih odločitev, pri čemer se niti ni smel vprašati, od kod prihajajo. Tukaj je 

morda odgovor na tezo o strahu, na vprašanje, od kje imajo ljudje tovrsten strah. Razlog tega je bilo 

umanjkanje razumevanja, da mora pravo na nečem temeljiti ..., da je pravo diskurzivni koncept, da je 

koncept, ki temelji na prepričevanju njegovih podložnikov, če naj se tako izrazim, da avtoritete odločajo 



 

218 
 

MISLEČE IN POUČENO O DANAŠNJI DRUŽBI 

legitimno zato, ker za odločitve navajajo razumljive in prepričljive razloge. Pomaknili smo se od vizije, 

da obstaja samo eno pravo, da obstaja samo en pravilni odgovor in da je pravo nekaj objektivnega in 

da se, to je še posebej pomembno, ne sme kritizirati.  

Med dokazi, da smo živeli v nekem objektiviziranemu sistemu prava, je dejstvo, da smo še nedavno 

poslušali, da se sodbe sodišč v bistvu sploh ne smejo komentirati. Nenazadnje pa se še danes slovenska 

medijska javnost zgraža, kako je mogoče, da imajo različni pravniki različna mnenja. Le kako neki, saj 

so vendarle različne osebe, zato imajo tudi različna mnenja. Ampak - bi spet odvrnili -, če je pravo nekaj 

objektivnega, potem ne morejo imeti različnih mnenj, če pa pravo ni nekaj objektivnega, če temelji na 

prepričljivosti argumentov, potem je med predpostavkami prava tudi ta, da imajo ljudje - kot pravniki 

- različna mnenja. In če imajo ljudje-kot-pravniki različna mnenja, potem v diskurzivnem konceptu 

prava na prvo mesto ne stopi nek sistem, ampak človek, posameznik. To je poudaril že sodnik Pavčnik. 

Ključno je, kdo so tisti ljudje, ki napolnjujejo sodišča, iz kakšnega družbenega vezivnega tkiva prihajajo, 

kakšna je njihova pravna, politična kultura, kot je govoril kolega Novak. In del miselnosti o 

objektiviziranem pravu je tudi to, da pravniki in sodniki niso najprej ljudje, ampak so takoj – le - neke 

avtoritete, zato se še danes vztraja pri tem, da se sodnikov ne sme snemati pri delu v sodnih dvoranah. 

Sodnikova pojava mora biti skrita medijskemu in državljanskemu očesu, pa čeprav ta sodnik odloča v 

imenu ljudstva. Obravnave so malodane in na pol »skrivnostne«. Ne hodim na sodišče, hvala bogu mi 

še ni treba, ampak, če stopiš čez vrata, ti vzamejo telefon. Jaz ne vem, kaj mislijo, da boš z njim naredil.  

Tisto, kar je dobrodošlo in je tudi dokaz, da se pri nas le vpeljuje ta diskurzivni koncept prava, pa je 

uvajanje ločenih mnenj. Ločena mnenja ne samo na ustavnem sodišču, ampak tudi na drugih sodiščih, 

najprej na vrhovnem sodišču - to se mi zdi izjemno pomembno. Kajti bistvo diskurzivnega prava je v 

prepričljivosti pravnih argumentov in dober pravnik je tisti, ki je najprej integritetna oseba in ki tudi 

zna prepričati druge s svojimi strokovnimi argumenti. In ko bomo začeli tekmovati na ta način - in 

mislim, da se je to že začelo -, bo tudi naš pravni sistem boljši in mu bodo ljudje bolj zaupali. Ne zato, 

ker je o neki njegovi pravici odločal neki sodnik, ki se ga državljan boji, tako kot se je včasih bal 

duhovnika, ampak zato, ker ga je sodnik s svojo sodbo prepričal. In počasi bomo, tudi s pravnim 

izobraževanjem, le šli v pravo smer.  

Za to pa je treba narediti še en kakovostni preskok. Treba je prenehati govoriti, sploh z vrha sodnih 

institucij, da je za kakršnokoli napako, ki se nam zgodi, ali pa za škandal, na primer 5.000 izgubljenih 

oporok v zadnjih letih, 1.000 od leta 1991, 4.300 prej ... , da je zato kriv, ne boste verjeli, sistem! Sistema 

ni, sistem smo ljudje iz krvi in mesa, z imeni in priimki. In ključno je, da se v takih primerih prevzame 

individualna odgovornost za to, da se pokaže, kaj je prav in kaj je narobe, da gremo potem lahko naprej. 

Če nikogar ne identificiramo kot krivca, potem tudi tisto dejanje samo ni napačno. In trditi, da je iskanje 

krivca v bistvu kontraproduktivno, ker bodo potem ljudje še bolj skrivali napake, se mi zdi početi nekaj, 
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kar je z drugega planeta. Če bomo uveljavljali individualno odgovornost, ljudje ne bodo skrivali napak, 

ampak se bodo trudili, da jih ne bodo počeli. Zato je pomembna tudi individualna odgovornost, še 

posebej pri pravnikih. To povem tudi svojim študentom, od katerih se že iz korena slovenske besede 

prav-o pričakuje, da bodo delali tisto, kar je prav. Če pravniki ne delajo tistega, kar je prav, pa se to od 

njih družbeno pričakuje, mi verjemite, da drugi ljudje, ki jih zmerjamo s populisti in tako naprej, gotovo 

ne bodo delali prav, ker jim tega ni treba, še posebej ker tisti, ki to morajo početi, tega ne počnejo. 

Profesor Saša Zagorc: Kolega Avbelj je omenil top-down pristop, ki je koristen. Se mi pa včasih zdi, da 

ne doseže cilja. Ko smo govorili o družbenem vezivu - jaz to razumem kot neke nepisane vrednote, 

nekaj, kar je ponotranjeno. O tem v Sloveniji verjetno ni dvoma. A če je njihovo razumevanje napačno 

ali površno, če vključuje neodzivnost, neobčutljivost na določena vprašanja, potem top-down pristop 

ne bo nujno imel pravega učinka. Ne vem pa točno, kako prihaja do tistega lastnega vzgiba, da bi torej 

šlo od spodaj navzgor, da bi posamezniki sami postajali zrele osebe, brez zunanjega motiva, kaj šele 

zunanje prisile. Mislim, da je to bolj vprašanje za behavioriste, psihologe, pedagoge. Pravniki lahko od 

njih samo črpamo, zlasti tisti, ki delamo na fakultetah. A takšni premiki se mi zdijo dolgotrajni.  

Ozrl sem se nazaj za 30 let, sodnik Pavčnik je šel še bolj daleč, 70 let nazaj, glede tega, kako so določene 

stvari stalne. Zato je premike na področju sodstva težko delati. V nogometu, moji drugi največji strasti, 

se zadeve zgodijo hitro, tam te hitro postavijo na klop, ali pa trener reče, da ne boš več igral, ali pa celo 

prekinejo pogodbo. Zelo enostavno. V pravu si takšne stvari seveda ne moremo privoščiti. Zato je 

gledanje nogometa tudi takšen užitek, kajti težko se je skrivati za ekipo, ker se da hitro ugotoviti, kdo 

je najšibkejši člen, ki je naredil napako, ki ne stoji na dobrem položaju, ki ne poda, ali gleda samo nase, 

ali pa celo ne razume nogometa. To si lahko ustrezno prevedemo tudi na pravniško pojmovanje. Na 

splošno se mi zdi nogomet odličen za ustvarjanje in prikazovanje analogij, ki jih lahko uporabimo v 

pravu. Imamo črnega sodnika, dve ekipi, ki se soočata, načeloma naj bi bili enakopravni, in tako naprej. 

Vprašanje 

Odvetnik Andrej Razdrih: Malo sem pričakoval polemiko glede na izziv, ki ga je dal profesor Avbelj, pa 

ni bilo odgovora od predsednika sodnega sveta. A vprašanje: kako bi vi, eminentni profesorji, omogočili, 

da bi vaši najboljši študentje prišli za sodnike, kako bi to dosegli? Jaz vam lahko povem, da mi na 

Odvetniški zbornici vsak mesec sprejmemo deset novih članov. In to so izvrstni pravniki, vsi so študirali 

malo tudi v tujini, ne samo doma. Poleg tega med odvetnike stopajo tudi tisti sodniki, ki jih odvetniki 

ocenimo, da so najboljši sodniki. Zakaj je tako? Ali je samo v nagrajevanju vzrok? Verjetno so na sodišču 

plače nižje, ampak je pa javna služba zagotovljena. Ali je kakšen drugi vzrok? Zakaj najboljši pravniki, 

ki jih vi poznate s fakultet, ne gredo za sodnike in ne zmanjšujejo teh hudih napak, ki ste jih prej našteli? 
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O (ne) odločanju najboljših pravnikov za sodniško službo 

Profesor Andraž Teršek: Zlahka se ognem odgovoru, ker so moje študentke bodoče vzgojiteljice in 

učiteljice v šolah in vrtcih. 

Profesor Jurij Toplak: Jaz imam že šestnajst let stike s študenti, pa se pogovarjam z njimi tudi o tem, 

kaj bodo počeli, ko bodo končali študij in ali bi šli za sodnika. Najpogostejši razlog, zakaj se najboljši pri 

študiju ne odločijo za mesto sodnika, je njihov vtis, ki ga dobijo po tem, ko gredo na prakso na sodišče 

pred pravosodnim izpitom - da je dolgočasno. Pa tudi, da ne vedo, ali bodo prišli na vrsto za sodnike. 

Jaz bi rekel, da je tudi značajska razlika: na sodišču ostanejo predvsem tisti, ki bolj iščejo varnost. V 

gospodarstvo in v odvetništvo pa se podajajo tisti, ki so pripravljeni več tvegati. Tudi finančni razlog je, 

a tako ni samo v Sloveniji, to je povsod po svetu. Najboljši študenti gredo po navadi tja, kjer so boljše 

plače, recimo med odvetnike. V Kanadi sem preveril, da imajo po diplomi najboljši študenti pravnih 

fakultet zajamčeno 50.000 dolarjev začetne plače - tisti najboljši, v najboljših odvetniških firmah. 

Nekateri dobijo celo plačo med 100 in 200 tisoč dolarji. A najprej gredo lahko za eno leto po svetu 

potovati in šele potem začnejo delati. Podjetja in največje odvetniške firme jim dajo to možnost. To sta 

po mojem mnenju dva glavna razloga: varnost, ki jo na sodišču dobiš, drugi pa pač iščejo več tveganja 

in boljši zaslužek, pa jim varnost ni tako pomembna. 

Profesor Matej Avbelj: Soglašam s pogledi kolega Toplaka. Dodal bi nekaj o družbenem ugledu sodstva. 

Tukaj smo v začaranem krogu: manj ugleda ima sodstvo, manj kvalitetne ljudi bo privlačilo - in to je 

začarani krog. Ko sem študiral na New York University School of Law, sem imel kopico kolegov iz 

Nemčije, ki so prišli tja študirati, da so dobili neka dodatna znanja, in so se vrnili v Nemčijo, a ne v 

gospodarstvo, ampak, da bi postali - sodniki. Ker biti sodnik v Nemčiji ni zgolj nekakšen socialni 

korektiv, da imaš varno službo, ampak je to dejansko nek ugled, to je neka ugledna institucija, ki ima v 

državi zaupanje in ki je v bistvu – nekako - vrhunec tvojega pravnega poklica. Res, da bodo imeli krajši 

delovni čas, ne sicer do 4 ure, ampak tudi do 6 ali 8 ur, kakor v odvetniških pisarnah, a vseeno se to 

med študenti vendarle še pojmuje kot neka kraljica pravnega poklica. Ker biti sodnik ne pomeni le imeti 

poklic, ampak pomeni čast, to je poslanstvo. In tega v tipu sodstva, kot ga imamo mi, kot smo ga mi 

razvili v nekdanji Jugoslaviji, v nekem birokratskem sodstvu - na 1.000 ljudi imamo največje število 

sodnikov – ni. Tak, po značilnostih bolj »nemški« sistem ni bil zamišljen, niti ni bilo mišljeno, da bi imel 

sodnik svoje neodvisno poslanstvo. Mišljen je bil bolj kot nekdo, ki bo reševal neke konkretne 

probleme, s čim manj svoje lastne vključenosti, ampak zgolj z mehanično aplikacijo zakona na 

konkretne primere. In tukaj imamo zdaj izziv, kako to spremeniti. Tukaj bi pravosodno ministrstvo in 
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zakonodajalec lahko naredila kakšen kakovostni preskok. Ampak zelo težko v sistemu plačne 

uravnilovke, ki smo si jo z nekdanjim ministrom za javno upravo, dr. Virantom, naložili. 

Profesor Saša Zagorc: Začel bom z profesorjem, ki me je vedno uspel ustrezno motivirati - Boštjan M. 

Zupančič. Še v zadnjih letih, ko je bil na fakulteti, je rekel, da najboljši izbirajo najboljše, slabši pa slabše 

in slabe. To je bil njegov vrstni red. On je potem to izpeljal naprej in postavil tezo, da prihaja do napačne 

strukture tega prenosa novega znanja, nove energije v družbi. Gospod Razdrih pravi, da si boljši 

pravniki želijo najprej postati odvetniki. Nagnjen sem k iskanju rešitev in pomembna rešitev bi bila 

možnost hitrega preskoka nazaj iz odvetništva v sodstvo, saj to v tujini ni tako neobičajno, celo 

zapovedano je, neko nepisano pravilo recimo v Združenem kraljestvu. Kako postaneš sodnik? Da vas 

prijateljsko potrepljajo po rami in vam ponudijo to kot častno funkcijo, ampak seveda po nekih 

meritornih kriterijih. Praviloma sodniki postanejo moški, to je vseeno malce kritika angleškega sodstva. 

Ampak vseeno, preskok nazaj je enostaven. Pri nas pa odvetnik, če ni pred tem že izpolnil pogojev za 

sodnika z delom v sodni veji oblasti, zelo težko vstopi v sodniško funkcijo.  

Mislim, da smo privilegirani po poenostavljenem vstopu v sodno vejo oblasti samo v akademskem 

prostoru – mislim na to, da kot docent lahko postaneš višji sodnik, če imaš pravosodni izpit in 

izpolnjuješ ostale pogoje pa lahko kot izredni profesor postaneš celo vrhovni sodnik. Četudi se tu ne 

pojavlja dodatni pogoj predhodne karierne sodniške poti. Zgolj za zanimivost: ravno zaradi takšne 

ureditve tudi sam izpolnjujem pogoje za vse sodniške funkcije, tako za vrhovnega sodnika in za vse 

mednarodne sodnike, razen za ustavnega – nisem še dopolnil 40 let.  

Ob vsem tem, kar sta že predhodnika povedala, se mi zdi bolj pomembno, da na fakulteti 

prepoznavamo dobre študente. Kaj se mi glede tega dogaja? Kolegi iz odvetništva me sprašujejo, kdo 

so dobri študenti, oziroma me vsaj vprašajo za drugo mnenje, na podlagi tistega, ki so si ga že sami 

ustvarili. Kot učitelj približno vem, s katerimi študenti sem dobro sodeloval in so se izkazali. Zlasti se 

izkažejo tisti, ki so sodelovali na mednarodnih Moot Court tekmovanjih, ali sodelujejo v pravnih klinikah 

in tisti, ki so že pred tem delovali kot študenti znotraj odvetniških pisarn, ker so pač uspeli oboje hkrati, 

študirati in delati. Sama konkretna ocena se mi zdi tako bistvena. To pomeni, da imajo odvetniki lasten, 

egoističen interes, da čim prej pridejo do teh oseb. Z vidika posameznika pa je odvisno, ali ga bolj 

premami ta tekmovalnost znotraj odvetništva, ki je zelo velika in se povečuje, ali pa tudi boljša 

organiziranost, neka jasnost razmerij, ki trajajo. In verjetno so tudi finančni motivi pomembni.  

Profesor Jurij Toplak: Da ne bomo napačno razumljeni: saj ne gredo za sodnike le povprečni študenti, 

za sodnike gredo tudi zelo dobri študenti. Vsaj pri nas v Mariboru je tako, da se tisti pri vrhu odločajo 

za sodniški poklic, res pa je, da si tistih top tri ali pet odstodkov najde »nekaj boljšega« zanje, predvsem 

nekaj, kar jim prinese več denarja, ali pa morda večje vznemirjenje.  Marsikateremu se obisk sodišč  res 
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zdi dolgočasen. Podobno tudi meni kdaj delo na fakulteti postane dolgočasno, pa grem vsako leto za 

dva meseca delati v Afriko, ali pa nekam drugam, ker imamo pač različne poglede na to, kaj nas 

vznemirja in kaj je dolgočasno. 

Profesor Andraž Teršek: Ko sem bil gost enega izmed območnih zborov odvetnikov v Sloveniji, sem 

vprašal, zakaj se odvetniki pogosteje ne odločajo za vlaganje kandidatur za sodniška mesta. Odgovorili 

so mi, da je več kolegov nekajkrat poskusilo s kandidaturo, vendar so od pristojnega telesa dobili 

odgovor, da se njihova kandidatura zavrne zaradi - pomanjkanja izkušenj pri sojenju. To je pa sprevržen 

argument. 

Profesor Marko Novak: Kritični odnos je vselej potreben. Treba pa je poudariti, da je Sodni svet 

kolegialni organ. Jaz kot predsednik tega sveta bi lahko tudi glasoval proti odločitvi večine glede 

nesprejema določene sodniške kandidature in pomanjkanja obrazložitve. A potem bi bil poklican, da 

javno pojasnim, zakaj se je večina tako odločila. V tisti zadevi so bila tudi mnenja kolegov, da je treba 

razloge za odklonilni sklep podati, razlogi zato so tudi bili, oziroma neke vrste pojasnila, drugi dan 

objavljeni na spletni strani Sveta. A tu so bile posebne okoliščine, to ni bila odločitev, ki jo Sodni svet 

sprejme in jo obrazloži, to je bilo samo mnenje. Tako je Sodni svet že v preteklosti nič kolikokrat deloval, 

recimo, ko je izrekal mnenja o kandidatih za Evropsko sodišče za človekove pravice ali za sodišče 

Evropske unije, ko je torej izrekel samo mnenje. Konec koncev pa so tudi na občni seji Vrhovnega 

sodišča sprejeli samo sklep o tem, koga konkretno naj se predlaga, brez obrazložitve razlogov. In 

prevladalo je mnenje večine v Sodnem svetu, da zato tudi našega mnenja ni treba posebej obrazložiti.  

V tistem trenutku je bilo tudi več različnih mnenj in nemogoče je bilo vse to poenotiti tako hitro. 

Novinarji pa so takoj terjali pojasnilo in Sodni svet se je takrat odločil, da poda samo mnenje. Vsekakor 

pa se strokovno strinjam - absolutno, saj se ukvarjam s pravno argumentacijo -, da je razlogovanje 

potrebno, da so potrebne obrazložitve itn.  

Kar zadeva študente, malo sem se ukvarjal tudi s psihološko tipologijo, celo določene teste sem 

poskušal opraviti glede na določene ameriške raziskave in tako naprej. Meni je angloameriški sistem 

vendarle bližje, kjer gre predvsem za sodniško funkcijo, ne za karierno delo, ali karierno pot, gre bolj za 

funkcijo. Zato je potreben izkušen pravnik, v času najmanj deset, petnajst let dela in izkušenj, tudi za 

sodniško delo na prvi stopnji. Zato bi celo dvignil starostno mejo za sodnika. Danes, ko vemo, da se 

podaljšuje življenjska doba, bi starostno mejo za sodnika celo dvignil na 40 let , za ustavnega sodnika 

pa na 50 let. Potrebna je seveda neka kilometrina, tudi življenjska.  

Da pa bi med študenti prepoznal bodočega sodnika, tu pa nimam teh iluzij. Vidim, kdo je nekako bolj 

nadarjen za pravo, to se vidi skozi diskusijo, vidi se skozi izpite. A da bi zdaj nekega sodnika vnaprej 

prepoznal, to pa zelo težko. 
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O etiki 

Odvetnik iz Celja Aleksander Cmok: Navezal bi se na mojega dobrega prijatelja Andreja (Razdriha). Vsi 

ste se bolj ali manj dotikali strokovnosti, nadarjenosti mladih študentov, a dejansko pozabili na nekaj 

drugega. Sodniška funkcija ni samo znanje, je tudi pomembna etična in moralna vrednota. In marsikdo 

od dobrih študentov ni nujno tudi že rojen za sodnika, niti za odvetnika. Namreč, tudi v naših vrstah 

iščemo predvsem moralne in etične ljudi. To pomeni, da je za sodnika potreben človek, ki ima izkušnje, 

znanje in pa etične in moralne vrednote. Pa dolgoletno kilometrino. Ne študent, ne pravnik z 32 leti, ki 

je delal na sodišču samo kot strokovni sodelavec in ki v bistvu življenja še niti spoznal ni dovolj dobro. 

Ni še odločal o življenjskih zadevah, ni vedel, kaj pomeni pomagati nekomu, niti nima nekih izkušenj na 

splošno. 

Profesor Andraž Teršek: Moj namen s to okroglo mizo je bil, da bi se pogovarjali. In da bi se pogovarjali 

tudi v istem prostoru, za isto virtualno okroglo mizo, ker imamo sicer vsak svoje delo, svoje 

odgovornosti in se zato tudi redko osebno srečujemo. Da bi se o teh pomembnih vprašanjih pogovarjali 

javno in transparentno. In prepričan sem, da je to tema, ki ne sme izzveneti v prostoru s takim 

poskusom kolegialnega razpravljanja, ampak mora dobiti nadaljevanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op. avtorja: uvodni eseji in nekateri magnetogrami so bili že objavljeni v slovenskih medijih (Pravna 

praksa, portal Ius Info).  
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O avtorju 

 

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, letnik 1975 in doma iz Kamnika, je univerzitetni učitelj prava in publicist. 

Zaposlen je na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in na 

Evropski Pravni fakulteti Nove univerze v Novi Gorici. Javno deluje kot pravoslovec in kritični mislec 

družbenih vprašanj. Izdal je več strokovnih in znanstvenih knjig, objavil pa veliko znanstvenih, 

strokovnih in poljudnih člankov. Njegov literarni prvenec je roman Brutalci, ki mu je sledila knjiga 

poetike Razmetanje pozlačenega drobca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


