Zakaj onemogočati
ptice, ki letijo
smelo?
Ko se bomo spremenili, vsak zase, ko nas bo
let drugega navdahnil, nas motiviral, osrčil in
ostrastil, bomo spremenili tok usode!
dr. Lucija Mulej Mlakar, sociologinja, publicistka, pisateljica, antropologinja, filantropinja
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as volitev se je za nekatere zgodil prehitro.
Spet za druge je Slovenija tako in tako zavožen
projekt, ki mu ni pomoči.
Tretji radoživo opazujejo vsakokratno 'oslovsko sodbo', saj so prepiri o
sencah kljub vsemu plodoviti, gosti in
rezgetajoči. Ob izbrani kapljici vina,
seveda. Zlasti še, če smo za mlatenje prazne slame dobro nagrajeni. In
se, kot dediči socializma, kjer nismo
potrebovali kvalitet in znanja, le mestoma dokaj veliko amnezijo in podlost, trudimo ostati v udobju nagrad
in prestiža, kljub grehom, ki so bili
storjeni. Kljub svetlečim se pticam,
ki so bile žrtvovane. Ker so letele
svobodno, ker se niso podredile. Ja,
s kimanjem se je nekoč prišlo daleč,
danes pa se ne pride dlje od nosu, a
tudi takšna destinacija zadostuje, če je
le želodec poln in misel zadovoljena.
In ti zmagovalci prejšnjega sistema se
skrivajo v svojih domovih, s spomini
na nekdanji prestiž in pomen, ko so
veljali in žareli v soju luči drugih …
Le v svoji nikdar, saj je niso razvili.
Namesto rasti so izbrali udobje, na-
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mesto poti časti bližnjice, ko so z
zavistjo opazovali vse smele ptice, ki
letijo visoko ...
In karma ne izbira, ampak izbere z
gotovostjo: porezana krila včerajšnjega dne so polet ptic jutrišnjega in
smelost se vselej nagradi v času, ki je
najmanj predvidljiv.
Tako se zdi, da se diskurzi v postmoderni, to je nekje od 90. let prejšnjega
stoletja, vrtijo okrog ničevosti, Sizifovih skal in sajenja semen v skale ter
iskanja konsenza o tem, ali je senca
svetle ali temne barve. In seveda, svetle ptice letajo visoko in marsikje se
jim odpro duri občudovanja in spodbude, s čimer se ustvarjajo narodi, ki
imajo moč in veljavo – saj ljudje razumejo, da so močni toliko, kolikor
močnih posameznikov soustvarijo.
Zato jih ne onemogočajo, ampak načrtno vzgajajo, iščejo in nagrajujejo.
Močan narod je močan toliko, kolikor
moči sodržavljana je sposoben sprejeti. V toliko, kolikor občudovanja
zmore soustvarjati.
Saj je v slogi moč, kajne?!
V času, ko pišem to kolumno, so pred
nami volitve. Zanimivo je opazovati

pogovore med ljudmi, polemike po
TV in medijih. Pravzaprav je najbolj
zanimivo od vsega prepričanje večine,
da bi pač le nekdo moral poskrbeti
za razmere v državi. Najbolj glasni so
tisti, ki s pridom uživajo udobje kot
posledico dobrega položaja, ko so pokimali ravno ob pravem času. Takrat,
ko so se delile nagrade in prestiž. In ti,
ki so polni udobja visokega srednjega
razreda, ki je le še spomin, z dobrimi denarnimi nagradami in nasmehi
na obrazih, kritično do mandatarja,
ki je odstopil tik pred zdajci, kritično do mladih, ki “nič ne delajo” ...
poudarjajo, kako je zares pomembno,
da kar nekaj intelektualcev razpravlja
o razmerah in kaže smer, pri čemer
ne opazijo samoljubne samopašnosti
in dejstva, da sebe izvzamejo odgovornosti. Njim pač pripada pozicija
kritika. Sodnika. In lenuha, ki je leta
dobro živel na račun delavcev in vseh,
ki so se za male denarje zgarali do
kosti. Takšni zelo radi porečejo, da bi
za reveže morala poskrbeti država …
Ko uživajo v smelih pogovorih, jedo
prigrizke na pogostitvah, se smehljajo
in govorijo tisto, kar je trenutno žele-
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bogu za take. Dragi bralec, draga
narod res ni sposoben profesionalneno … In niti ne opazijo svetlih ptic,
bralka, morda vesoljna sila nagovori
ga vedenja in presoje? Pravične poki raztegujejo krila in opozarjajo, da
tudi tebe – da prepoznaš, da je duhvale in konstruktivnih kritik?
čas ravnovesja prihaja.
hovnost boj za dobro. In da si prav
Vprašam vas, draga bralka, dragi
In tako beseda nanese na znanko,
danes ti nagovorjen. Zrela duhovna
bralec, ali dovolite let svetlejšim ptiki je zares zanimiva in uspešna. In
ozaveščenost je vendarle sposobnost
cam, ko zažarijo močno? Ali jim v
hitro se ustvari nekaj tistih tipičnih
ustvarjanja mostov, in ne postavljanja
srcu privoščite ta polet? Pa naj gre za
pripomb, ki jih sama zares ne mazidov! In pogum izstopiti iz množice
polet na kateremkoli področju, poram. A usoda nanese, da gospo osekimajočih takrat, ko je to potrebno,
membno je, da si ljudje upajo izstobo poznam precej dobro, in tako iz
je prvi korak v pravo smer.
piti iz povprečja …
prve roke vem, da so te besede laž.
Vodja?
Mar ne drži, da ima narod takšno
In prepoznam himno Slovenstva:
Vodja, ki mu prav vsi mečejo polena
vodstvo, kot si ga zasluži?
ona je svetla in lepa ptica, leta vipod noge, ne more voditi. Vodja, ki
Ko se bomo spremenili, vsak zase,
soko in vsi si želijo, da bi padla. In
vlada podanikom, ki se vedejo kot
ko nas bo let drugega navdahnil, nas
naredijo vse, da bi njeno luč vzeli.
generali, ne more voditi. Pogrešamo
motiviral, osrčil in ostrastil, bomo
Seveda ne vedo, da so se časi spredr. Janeza Drnovška, ki je zelo dobro
spremenili tok usode! Pozivam vas
menili in da nihče v splošnem smivedel, kaj pomeni voditi ljudi, ki so se
vse, ki trdite, da živite duhovno in
slu nima omnipotentne nadvlade.
pripravljeni zaradi
Vsak je ocenjevan,
oslove sence smene glede na to, kaPravi vodja je možen le takrat, ko ljudstvo
šiti tako lokalno,
tero stran zaseda.
avtoriteto vodenja priznava. Ko mediji dovolijo, da
državno kot celo
In vsak je deležen
mednarodno.
številni preizkušenj,
ljudi spoštujemo. Ko novinarji iščejo smelost in jo
Pravi vodja je pravne glede na to, ali
nagradijo. Ko se ploska tistim, ki rečejo ne, ko je treba
zaprav možen le
naredi vse, da bi se
reči NE! Ko se postavi na stran Slovenstva, in ne na
takrat, ko ljudstvo
izognil posledicam,
stran udobja! Ko se postavi na stran objektivnega
avtoriteto
vodeki jih je doprinesel.
poročanja, in ne lažnivega izigravanja.
nja priznava. Ko
Ona leti naprej, mimediji dovolijo, da
slim, da vse višje. In
ljudi spoštujemo.
globlje. Vesela sem
Ko novinarji iščejo smelost in jo nada osebno rastete, da se zazrete vase!
zanjo.
gradijo. Ko se ploska tistim, ki rečejo
Naj bo merilo presoje vaše ravnanje s
Se tako vedejo tipični Slovenci? Mar
ne, ko je treba reči NE! Ko se postavi
pticam, ki zažarijo na katerekoli pose ne dogaja isto povsod drugje? Sena stran Slovenstva, in ne na stran
dročju življenja in izstopijo iz sivine
veda se vsi Slovenci ne vedejo tako,
udobja! Ko se postavi na stran objekudobja množice!
a tako se vedejo tisti, ki radi kimajo,
tivnega poročanja, in ne lažnivega
Čas, katerega dediči smo, išče in nater oni, ki iščejo korist le zase. Vse,
izigravanja.
govarja pogumne. Ter opominja tiste,
ki si upajo pokazati resnično moč,
Narod si piše sodbo sam in, draga
ki so se uspavali v udobje, čakajoč, da
hlapci stolčejo s kamni besed, laži in
Slovenka, dragi Slovenec, razmisli,
si drugi za njihovo korist polomijo
izmišljotin.
kaj k tej prispevaš sama oziroma
zobe. Čas, katerega dediči smo, naIzgon Gospodarja?
sam, dodajaš sama, sam! Čas je, da
grajuje vztrajne in ogroža tiste, ki
Zakaj ta narod ne mara Gospodarja,
se prebudimo v zrele ljudi, ki iščejo
sledijo le lastnemu udobju in iluzise sprašujejo tako novinarji, inteleksmele ptice, ki letajo visoko! Čas je,
jam, ki so jih s pridom soustvarjali.
tualci, sociologi, antropologi kot poda smele ptice, ki letijo dlje od moči
Udobje in empatija?
litiki. Zakaj se večina udinja vsemu,
uma, sprejmemo in jih v srcu častiLjudje, polni udobja, nimajo empakar jo uničuje in zasužnjuje?
mo. Čas je, da jih začnemo vzgajati
tije. Zanimata jih le njihov jaz ter
Mar niso številni predsedniki vlad
in jim odpirati vrata. Le one zmorejo
seveda barva sence, kjer je silnega
Slovenije poskušali reševati, leteti
spremeniti tok usode, ki za naš narod
pomena obdobje dežja, ki sence izin hrepeneti? Mar niso naredili tudi
še ni dorečena.
briše. In takrat se njihov svet ustavi,
veliko dobrega, vsak od vseh, ki so
Verjamem, da ne bodo pozabile
saj srčika praznine in plehkosti zav teh skoraj treh desetletjih vodili
na vse, ki so omagale. Kajti vsak je
žari v svoji ničevosti. Ko jim nekdo,
in se tudi, seveda, sem in tja motili?
močan le toliko, kolikor moči lahko
ki ima hrbtenico, pač pove tisto, kar
Kolikokrat jih javnost pohvali? Kolirazda.
jim gre. In raztrga maske. Hvala
kokrat jih pohvali opozicija? Mar ta

