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KOLUMNA

Zdi se, da smo v zadnjih desetletjih pregnali 
kakovost na obode dogajanja tako intimne-
ga, osebnega, zasebnega, poslovnega, znan-
stvenega kot javnega dogajanja. Ko vodila 
delovanja postanejo le replike nečesa, kjer 
nekdo, ki sodi parcialno, postavi srednjo 
vrednost za kriterij in trend, ne govorimo  
le o vladavini povprečja. Saj je povprečje 
neko stanje, ki kljub vsemu zajame 
neko kakovost. Morda kakovost sred-
njega razreda? In le-ta je večini dosto-
pna, ljuba in blizka. In drugačnost, 
četudi je polna kakovosti, zasveti  
v svoji lepoti le v izjemnih situacijah, 
ko je sprejeta in razumljena. Ko se 
sreča s sebi enakim.

A svet je drugačen in vsakič nov 
zaradi tistih, ki so sposobni osvajanja 
novih, neznanih ozemelj. Novih,  
neobljudenih krajev uma, srca in 
fizisa. In osvajanje je veščina. Ne 
pomeni le poskusa osvojitve. Nakazu-
je odločitev o osvojenem. Vključuje 
procese in nivoje, kjer se srečajo tra-
dicionalno antagonistične tendence.  
Ko je Kolumb osvajal Ameriko, je 
mislil, da je na drugi polobli. Spo-
padel se je s tedanjim postulatom o 
Zemlji, za katero niso bili z gotovostjo 
prepričani, kakšne oblike je. Verjetno 
se je spopadal tudi v sebi. Morda so 
ga strašili demoni in hudiči, saj sta 
pogum in znanje vselej vir zavisti in 
grožnje ter strahu pred božjo kaznijo. 
In zaupati nekomu, ki v nas sproži 
strah, ni tako enostavno. A Kolumbu je  
uspelo oviram navkljub. Sledil je nečemu, 
kar je višje od njega. Osvojil je novo zemljo. 
Mar ni novo spoznanje prav tako novo usvo-
jeno mišljenje in zanos, ki ga znanje prinese? 
Več ko znaš, več veljaš! In globlje ko smo 
sposobni premotriti vzročno posledične 
vidike nekih zadev, poslov ali situacij, 
kakovostnejše presojamo in izpeljujemo 
sklepe, ki imajo v sebi ne zgolj potencial 
prepričevanja že prepričanih. Novo spoznan-
je je kot nova zemlja plod raziskovalnega in 
osvajalskega duha, ki se ne ustavlja ob ovi-
rah, ob prvem, drugem ali zadnjem ne. Sicer 
so zares jasne razlike med vztrajnostjo, trmo 

in nadzorom, a tudi sam nadzor lahko 
pomeni aktivacijo kakovosti pri ljudeh,  
ki so razpuščeni v svojem samoljubju.  
In življenjski slog, ki ga živimo, je lahko 
sočasno hedonističen in poln osvajanja: 
novih igrišč zapeljevanja, če govorimo o ero-
tiki. Ali osvajanja novih veščin in hobijev, 
kjer so morski športi, navtika ali golf 

specifična izkustva, ki kot prostozidarske 
lože razmejujejo po spolu. S ciljem kultivi-
ranja območij, ki jih lahko zaseda, raziskuje 
in osvoji le moški.

In morda so lastnosti samopašnosti,  
samoljubja in skrajnega hedonizma na glavo 
obrnjene veščine osvajalskega pohoda,  
kjer se ta, ki se v celoti preda hedonizmu, 
preizkuša le v osvajanju lastnega užitka,  
kjer druge ljudi uporabi le kot izhodišča za 
svoje speve? Kot vire in poligone za igro, 
smeh, veselje in prijetnost, ki jo skrajno 
razkošen življenjski slog generira?

In kako v času, ko nas je novi koronavirus 
na rahlo prebudil iz spanca, ljudi nagovoriti 

h kakovosti? K iskanju globine v plitvih  
vodah? K umetnosti dotika in spoju vidnega 
z nevidnim, kar lahko storimo le v tišini? 
Kako igrati igro življenja čisto in pošteno,  
ne da bi tvegali, da nas uporabijo in zlora-
bijo? Tako kot je volja do moči generična,  
je slej kot prej tudi volja do samopašnosti  
in samoljubja. In seveda, iskanja globine in 

kakovosti, ki iskrivo in iskreno rados-
tita in se dajeta. In ne le zadovoljujeta 
in polnita. Seveda je dobro, da pozna-
mo tako askete kot uživače. Obema  
tipoma osebnosti manjka kontrapol. 
A vsak se mora na točki življenja 
odločiti. O tem, čemu bo sledil. Žal 
mora izbrati, sicer ne nujo med dvo-
jnostmi in dualizmi. A izbrati mora. 
Če izbere pot kakovosti in globine, 
tvega drugačnost. Težjo pot. Pot rasti 
in iskanja. Čistosti in stekanja v reko 
življenja, ki pluje tiho. Če se odloči  
za sočnost, srčnost in predajo, cilj 
stekajoče reke prav tako doseže.  
Če se odloči, da bo sledil temu, kar 
mu odgovarja in ga polni z uživanjem 
in predajanjem darovom življenja, 
prav tako doseže reko stekanja, ki vse-
lej dospe do morja. Pa tu ne gre toliko 
za vprašanje kakovosti njegovega/
njenega doživljanja. Gre bolj za opa-
zovanje, kaj je skupnega vsem trem 
omenjenim potem in koga dosegajo 
in dosežejo. Mar ni cilj, da naša esen-
ca doseže in osmisli kar se da veliko 
resnic in eksistenc? Morda je prav,  

da znamo živeti tako za sebe kot za druge,  
in sigurno ni prav, če živimo le za sebe ali  
le za druge. In če se naučimo, kako postati 
kakovostni osvajalci koristnih in pragmatič-
nih kot nekoristnih in meglenih svetov, se 
naučimo polno živeti. Trenutke, ki se nam 
ponudijo, zaobjamemo v svoj svet: v globine 
in tišine, ki nas preobražajo …. Saj če nismo 
ustvarili prostora za žlahtnost, za notranjo 
tišino in ponotranjanje novih doživljanj, nas 
plehka sreča hedonizma le ošvrkne, a nikdar 
ne izpopolni in zadovolji. Saj ogenj potrebu-
je zrak, zrak pa ogenj in ogenj kovino, da jo 
z močjo neizbrušene strasti pretopi v oblike, 
ki spnejo nikdar ugasljivo hrepenenje … 
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