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ž Pahor z vrečami cementa

V 
vojski sem imel poseben privilegij, da sem tu in 
tam lahko pobrskal po zaupnih dokumentih, ki so 

govorili o »moralno političnih« razmerah. Med vsemi 
čini so bili problematični zlasti zastavniki, kar zdaj 
menda ustreza činu narednika, praporščaka, karkoli 
že. Zastavnikom se je kariera neprizanesljivo zaustavila 
pri tem činu in do upokojitve so bili v glavnem le še 
nekoristni nebodigatreba. Zato so imeli veliko prostega 
časa in razvili so neverjeten instinkt »nabiralništva« po 
vojaških magazinih ali drugačnih oblik koristolovstva. 
Pri nekem zastavniku, ki, revež, ni imel pametnih 
priložnosti za okoriščanje, so tako našli skoraj dvesto 
krampov, nič manj pa lopat in drugega podobnega 
orodja. Je že vedel, da se bo dalo do sodnega dne prav 
vse unovčiti.

Na Slovenskem so se take drobne kraje in 
mešetarjenja razpasli takoj po vojni, ko je zaradi planske 
ekonomije primanjkovalo pravzaprav vsega. Ti meni 
svinjske polovice, jaz tebi strešno kritino in žeblje; jaz 
tebi motorno olje, ti pa poskrbi, da se bo uredila tista 
zadeva, no, saj veš. Itd. Skladiščniki so bili tedaj kralji, 
pogosto so si lahko prej omislili avtomobile kot njihovi 
direktorji. Ta folklora je sčasoma eskalirala zlasti v 
gradbeništvo: če se je kje gradil kak mostiček, je kajpak 
šlo nekaj betona, lesa in železja tudi v hiše in vikende 
pomembnežev; če so asfaltirali javno cesto, se je vselej 
prijateljsko našlo nekaj asfalta tudi za dotičnega 
občinskega uradnika. 

Ta drobna korupcija je bila javna skrivnost, vendar 
se z njo ni ubadala nobena Kosova ali Klemenčičeva 
komisija, ker take komisije niti ni bilo. In ker 
navsezadnje nikomer ni bilo v interesu, da bi se šel 
Hercula Poirota ali vsaj raziskovalnega novinarja; 
»sistem« se je razpenjal od skladiščnih delavcev in vodij 
gradbišč do najvišjih funkcionarjev, zato pač nikomur ni 
bilo do tega, da bi motil ta ljubi socialni mir. No, v partiji 
so se nekega dne spomnili svojega revolucionarnega 
poslanstva in so si omislili nekakšne komisije o izvoru 
premoženja, a stvar se je hitro zblamirala. Šele Janez 
Janša je mnogo let pozneje in v duhu teh partijskih 
vrednot dal popisati vsa premoženja.

V tem času smo Slovenci napredovali v, kot pravijo, 
eno bogatih držav in temu primerno se je mešetarjenje 
s svinjskimi polovicami in vrečami cementa povzpelo 
na mnogo višjo, uglednejšo raven. Zdaj se mešetari 
z delnicami, vrednostnimi papirji, javnimi naročili, 
državnimi deleži, koncesijami itd. Zato je toliko bolj 
presenetljivo, da so nenadoma sredi tega olikanega, 
okravatanega finančnega vrveža zasačili najvišjo 
državno uradnico, ki se domnevno še vedno gre zidake 
in cement. Simona Dimic. Do njenega petkovega 
odstopa šefica premierovega kabineta, celo njegova 
zaupnica.

Ne moremo si kaj, da se ob tem ne bi spomnili 
legendarnega Willyja Brandta, nemškega premiera, 
ki je moral odstopiti, ker so njegovega zaupnika G. 
Guillauema razkrili kot vohuna za tedanjo Vzhodno 
Nemčijo. To je bila tedaj resna stvar, toda ali naj naš 
ljubi Borut odstopi zaradi nekaj ceglov in cementa, kar 
bo opozicija nedvomno zahtevala? Če se bo res izkazalo, 
da se je gospa Dimic nepošteno okoristila, je seveda na 
mestu retorično vprašanje, s kakšnimi ljudmi se premier 
obkroža. Vprašanje pa je tudi, ali tako inteligentna 
in sposobna uradnica ni zmogla vnaprej doumeti, v 
kaj vse se lahko njen takšen, lahko še tako v bistvu 
nepomemben zdrs sprevrže.

Ali pa je vse skupaj zategovanje vratu Borutu 
Pahorju, ne prav s špansko garroto, ki pomeni smrt, 
ampak z vrvjo. Premier je že večkrat dokazal, da se ne 
zna inteligentno in duhovito braniti, sicer pa je treba 
priznati, da se je sploh težko braniti, ko Janša spravi v 
pogon svoj »vojaški kompleks«. Četudi Simoni Dimic ne 
bodo dokazali ničesar nepoštenega, bo Janez, kot vedno, 
slavil medijsko zmago. Po že stokrat preizkušenem 
Goebbelsovem receptu. Če smo že pri dobrem starem 
Josephu, utemeljitelju slovenskega raziskovalnega 
novinarstva: nadziral je ves tisk, radio, film in gledališče. 
S takšnim vsenavzočim temeljitim nadzorom pa se 
prej ali slej pritihotapiš vse do Celovških dvorov in tam 
zasačiš Pahorja, ki na tovornjak naklada cementne 
vreče. To bo verjetno naslednje medijsko odkritje.
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Pajkice, čez pa dres!
»Komaj je aerobiko ob koncu 
minule zime iz velikega sveta 
zaneslo tudi k nam, že je prišlo 
poletje, ki je privlačno novost malo 
potisnilo ob stran, ne pa tudi želja 
številnih žensk ter organizatorjev 
... Žal pa je prav med tistimi, ki naj 
bi komaj rojenega otroka negovali 
in mu omogočali zdrav razvoj, 
prav malo takih, ki so se zadeve 
pripravljeni lotiti s pravega konca, 
zato tudi ni presenetljivo, da so ga 
že napadle številne bolezni.«

Ja, bilo je v osemdesetih, ko je Delo 
šlo v korak s pogruntavščino ame-

riške filmske igralke Jane Fonda, ki 
je obnorela svet z vadbo, imenovano 
aerobika. Ženske so drvele v studie 
in tam v pajkicah, čez katere so si na-
dele še dres, s plesno obarvano vadbo 
in v lahkotnih ritmih krepile svoja 
telesa. In feminizem?

Delo problematizira: »Sociološke 
raziskave bi verjetno dale izjemno 
zanimiv odgovor na vprašanje, kako 
je bilo mogoče, da je seme aerobike ... 
v tako kratkem času zbudilo tako ve-
liko zanimanje med ljudmi (ne samo 
med ženskami!), pa tudi, kako je 
bilo mogoče pognati v tek mogočen 
aparat komercializacije, ki melje vse 
od kraja ... Na dlani je, da si z novo-
stjo vrsta strokovno poklicanih – in 
še več nepoklicanih – skuša nabrati 
prednostne točke in jih pretopiti v 
denarce.«

Ja, očitno so pričakovali, da bomo 
Slovenci amerikanizme ohranili v 
vsej njihovi izvirni, no ja, čistosti? Za-

torej časopisni poziv: »Povsem napak 
bi bilo, če bi zaradi zunanjih znakov, 
ki spremljajo pohod aerobike, spre-
gledali njeno vsebino in ji pripisali 
zgolj razsežnosti nekakšnega kvazi 
feminizma ter slepe hoje za reklamo. 
Prav v tej sezoni bi morali razviti take 
modele aerobike, ki bodo primerni 

tako za otroke kot ženske različnih 
starostnih obdobij, cele družine in – 
zakaj ne – tudi za moške.«

Marsikaj je šlo v božja ušesa. Ae-
robično zdaj migajo tudi moški, na-
činov krepitve telesa v telovadnicah 
pa je več kot filmskih igralcev po pri-
imku Fonda. G. K.

Fotodokumentacija Dela

Ni bila muha enodnevnica, vsaj muha večdesetletnica.

Politični ring

Slovenske bikoborbe

Slovenija počasi, a zanesljivo 
postaja podobna areni za 
bikoborbe. Narod ima vlogo bika, 
vlogo bikoborca pa igrajo mediji, 
politika, ekonomisti, ki imajo 
preveč časa, in drugi mnenjski 
voditelji, ki živijo od kolobarjenja 
po TV-zaslonih in časopisnih 
stolpcih. Ni popolnoma jasno, 
kdo so gledalci, a gotovo se zelo 
zabavajo.

Tako kot bik podivja, ko mu pred 
očmi pomahajo z rdečim ogrinja-

lom, tako Slovenci pobesnijo, ko jim 
pred očmi pomahajo z Vegradom, 
Novo Ljubljansko banko (NLB) ali 
vsoto, ki je večja od 10.000 evrov. Lju-
dje izgubijo vso razsodnost in padejo 
v neko skupinsko histerijo, kjer pri-
trjujejo drug drugemu, se spodbujajo 
in utrjujejo v prepričanju, da Vegrad 
avtomatično pomeni krajo, da je vsak 
kredit nad deset »jurjev« tajkunski in 
da ga prejemniku ne bo treba vrniti, 
ker NLB tako in tako financira samo 
ljudi s političnimi povezavami.

In podobno kot se bikoborec tik 
pred zdajci izmakne biku, tako slo-

venski medijski »bikoborci« vedno 
tik pred zdajci odskočijo in vsakič 
bolj besni javnosti mahajo z novo 
temo, narod pa, kot bik v areni, po-
časi, a zanesljivo izgublja razsodnost 
in se vedno bolj predvidljivo zaletava 
v »rdeče ogrinjalo« tem tipa Vegrad, 
NLB in krediti. Pa še kakšna bi se 
našla. Recimo tista o »propadu naro-
da«.

Vse to se je namreč zgostilo v te-
den, katerega konec držite v rokah. V 
hipu, ko je v javnosti zakrožila infor-
macija, da naj bi hišo (zdaj že nekda-
nje) vodje kabineta premiera Pahorja 
Simone Dimic obnavljali Vegradovi 
delavci, se je utrgal plaz gneva in hi-
sterije, kjer ni bilo pomembno, kaj 
je res in kaj ne, temveč le to, kdo je 
zraven. Kajti če se boste za hip usta-
vili in pomislili, boste ugotovili, da še 
danes ne vemo, kaj se je pravzaprav 
zares dogajalo.

In ravno tu je srž problema. Slo-
venci in Slovenke bi morali pritisniti 
na zavoro in ustaviti mrzlico, ki nas 
kolektivno in v vedno hitrejšem tem-
pu poriva od teme do teme. Mediji in 
mnenjski voditelji nas prepričujejo, 
da so »tako in tako vsi isti«, pri tem 
pa čedalje pogosteje ne znajo niti po-
stavljati pravih vprašanj, kaj šele po-
iskati pravilne odgovore. Raje igrajo 
na prvo žogo, kot se reče, dosežejo 
neki predvidljiv čustveni učinek in 
poiščejo novo temo, kjer ponovijo 
vajo.

Težava je v tem, da tovrstno poi-
gravanje s čustvi ljudi in ustvarjanje 
ozračja, kjer veljajo zgolj takojšnji 
sklepi (ne glede na to, ali so pravilni 
ali ne), ustvarja plodna tla za podob-
ne politične prijeme. Recimo »ugo-
tovitev« podmladka Nove Slovenije 
ob robu odmevnega govora nemške 
kanclerke Angele Merkel. Ta je de-
jala, da je multikulturnost v Nemčiji 
propadla, NSi pa zapisala, da »Slove-
nija z multikulturnostjo, brezpame-
tno izgublja lastno identiteto«. 

Pustimo zdaj ob strani hrvatizme 
in napačno uporabo vejice. Ti napa-
ki se raznim branilcem slovenstva 
dogajata pogosto (poleg tega je bilo 
tudi v odstopni izjavi Simone Dimic 
pet vejic premalo in ena preveč). 
Večji problem sta prepričanji, da 
priseljenci ogrožajo Slovence in da 
je edini dober priseljenec tisti, ki bo 
sprejel slovenske vrednote in običaje 
ter (očitno) zavrgel svojo kulturo. A 
hkrati tistim, ki trdijo, da »multikul-
turacija ogroža slovensko kulturo in 
narodni obstoj«, priseljenci v obliki 
Vegradovih delavcev pridejo nadvse 
prav, kadar je treba napičiti politične-
ga nasprotnika.

Dokler bomo nekritično požirali to-
vrstna dvojna merila in histerično be-
zljali od afere do afere, ne da bi vmes 
zajeli sapo, bomo Slovenci obsojeni 
na vlogo bika v areni, ki vsake toliko 
časa koga napiči, a je v vsakem prime-
ru obsojen na to, da ga razkosajo.

Aljaž Pengov 
Bitenc

“Večji problem sta prepričanji, da priseljenci ogrožajo Slovence in da je edini dober priseljenec tisti, 
ki bo sprejel slovenske vrednote in običaje ter (očitno) zavrgel svojo kulturo.”Aljaž Pengov Bitenc


