
morda se naslov ne zdi aktualen. 
Morda se sama tematika ne zdi niti 
ključna, še manj pomembna. A je. 

Prisotna na vseh ravneh naših delovanj.
V prvi vrsti je povezana z vprašanjem 

nadzorovanja, kaznovanja in na drugi 
strani z vprašanjem nagrad, ki jih običaj-
no razumemo kot ugodje.

Tisti, ki je uklonljiv, ubogljiv, ki le spre-
jema ideje, besede in ukaze brez refleksi-
je, je nagrajen. Tisti, ki solira, izločen. Pa 
to res drži?

Kaj pa vsi tisti lepi, pogumni ljudje? Kli-
šeji enkratnih, postavnih, mišičastih mo-
ških, ki z enim pogledom svobode osvoji-
jo vsako dekle, pa naj bo še tako nedose-
gljivo. Kaj pa vsi tisti miti o ljudeh, ki so 
upali in dosegli neverjetne dosežke? Hi-
malajo, milijonska podjetja, srečno druži-
no, obilje na vseh ravneh?

Je Einstein, ki je sinonim za genija (pa 
še marsikaj drugega je bil, kar splošni 
javnosti ni znano), kimavec ali človek z 
besedo ne na ustih takrat, kadar je po-
trebna? In z besedo da le takrat, kadar je 
to spoštljivo do večine? Ali je Tesla, kate-
rega ime dandanes ponavljajo vsi zaradi 
Elona Muska, in ne njega samega, ki je 
umrl v revščini, ponosen na potomstvo 
človeštva, na vse kimavce, ki so za majh-
ne nagrade pripravljeni tlačiti in uniče-
vati druge? Ali je Mozart le kimal, ko je 
dobil ukaz oziroma mu jih je sploh kdor 
koli izrekal?

Lahko veličini duha sploh 
kdo ukazuje?

In kdo kima? Običajno tisti, ki nima 
zmogljivosti procesirati ukaza drugače 
kot bivalentno: »Dobro zame, ne dobro 
zame. Če ni dobro zame, stop. Pohodim 
kogar koli, če je dobro zame, kimam.«

In tisti, ki zna procesirati in poleg udo-
bja zase izračunati še možne izide v priho-
dnosti, se lahko v družbi nekam povzpne, 
misleč: »Hm, ta in ta oseba, ki ima strica 
na tej poziciji, katerega nečak je prijatelj 
tistega, ki je tako veliko zaslužil čez lužo, 
hm, ta mi lahko pride nekje v prihodnosti 
prav.« Rezultat enačbe: velja, kimam. In 
tako seveda vsi tisti, ki so radi všečni, saj 
se nikoli ne ve, kje jih sreča čaka, od kod 
lahko prileti kakšen dodaten evro, marka 

ali nekoč dinar, kimajo in se veselijo. Ko 
pohodijo ali uničijo kakšnega poštenjaka, 
ko umre nekdo, ki se je boril za dobro.

Zakaj kimati in tvegati težave v vratnih 
vretencih, ko pa je tako udobno in kostem 
prijetno reči tudi ne. Udobje svobode je ne-
zamenljivo!
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nevarnost tistih, 
ki zgolj ubogajo ukaze, 

ali oda kimavcem
IZr. Prof. dr. lucIja mulej mlakar

Blato kolektivne zavesti
V njem se valjajo kimavci. Tisti, ki radi 

rečejo da. Ker imajo radi udobje in sebe. 
Korist. Ker ljubijo horde, skupine in zdru-
ženja, ker so sami prešibki, da bi se posta-
vili s svojim mnenjem vsem viharjem sve-
ta naproti. Sami za sebe. Radi uživajo v 
zavetju podobno mislečih, ki jim vsaj ma-
lo pomirijo vest, ko služijo bolj podlim od 
sebe, saj je z leti strah vse večji. In posle-
dnja sodba se približuje tiho in počasi …

V njem, namreč blatu, sodelujejo vsi ti-
sti, ki škodujejo čistim v duhu in name-
nu in vsem tistim, ki ne mislijo in ne že-
lijo slabo. Kimavci, ki kimajo tistemu, ki 
jih plačuje in nagrajuje, ne glede na ceno, 
na žrtve, ki padajo. Kimavi, sivi ljudje, ki 
ne prenesejo sonca in karizme bogaboje-
čih, lebdijo v praznem prostoru, ki je z le-
ti vse bolj napet in napihnjen, od samo-
pomembnosti in občutka nedotakljivosti 
plesniv in zatohel, brez vrat. Ali oken.

Kletka in hlad trdega srca, ki je bičalo 
dobre in ponižne, ne čuti bolečine. Čuti le 
tisto čudno, nejasno slutnjo, ki jih kljub 
položaju, denarju in 'dobremu imenu', za 

katerega skrbi vojska piarovcev in tajnih 
kvaziagentov, ki grozijo tistim, ki si upa-
jo reči ne, spremlja tudi takrat, ko se od-
peljejo na oddih, v cerkev po odvezo, kot 
senca jih spremlja vselej in vsepovsod. Ti-
sti žar v očeh človeka, ki so ga zlorabili, 
žari in žari.  

Kaj je človek, če ne more čutiti, 
drugega kot mrtev kamen?

mnogo je bitk, vojna le ena 
sama. prava pot pa edina.


