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JAZ SeM JANeZ JANŠA!
slovenski film leta 2012

Slovenijo je lani na lepem presunila novica, da premier Janez Janša 
nastopa v porno filmu. Gregor Pajić, direktor Vibe, nacionalnega 
filmskega studia, je Jožku Rutarju, direktorju Slovenskega filmskega 
centra, razdeljevalcu slovenskega filmskega denarja, poslal alarman-
tno pismo, ki je urno bušnilo v javnost. A po drugi strani – napisano 
je bilo zato, da bušne v javnost in da povsem jasno pokaže budnost 
direktorja, ki ga ne more nič presenetiti. Pajić je pisal, da je slišal 
(ne videl), da so v dokumentarcu Jaz sem Janez Janša, sicer filmu o 
tem, kako in zakaj so trije slovenski umetniki – Davide Grassi, Žiga 
Kariž in Emil Hrvatin – leta 2007 uradno prevzeli ime Janeza Janše, 
»določeni kadri vsebinsko neprimerni«, da so v njem »video vsebine, 
za katere bi lahko trdili, da so pornografske«, da »prikazuje dva gola 
moška med homoseksualnim spolnim odnosom, ostali, prav tako goli 
moški pa v vrsti čakajo,« in da »nastopajoči izjavljajo ’jaz sem Janez 
Janša’«, zaradi česar »pornografska vsebina zlahka postane tudi žaljiva 
do osebe, katera se skozi celoten projekt omenja in obravnava«. 

Pajić je rekel, da mora take reči obvezno prijaviti, ker da je z držav-
nim denarjem prepovedano financirati pornografske filme ali pa filme 
s pornografsko vsebino. Kar je seveda tako relativno, da je bil izbruh 
moralne panike in patriotske histerije, s Pajićevo »prijavo« vred, ne le 
nesmiseln in nepotreben, ampak tudi amaterski, grotesken in absur-
den, še toliko bolj, ker so v Sloveniji z državnim denarjem že nastali 
filmi s pornografskimi prizori, tako nekoč, v socializmu (Šprajčev 
Odpadnik), kot zdaj, v kapitalizmu (Möderndorferjevo Predmestje). 
Absurdno je bilo to, da je Pajić to sploh prijavil, obenem pa je bilo še 
bolj absurdno to, da je to prijavil nekdo, ki filma sploh ni videl in ki je 
le slišal, kaj da se v filmu dogaja.

Ko gledate ta »heretični« dokumentarec, se zdi vse skupaj še bolj 
absurdno. Ko sem ga videl, sem si lahko rekel le tole: ne dvomim, da 
obstajajo kleni, neuslišani, patriotski fantje, ki hočejo na vsak način 
videti pornič z Janezom Janšo (v vlogi maskiranega, v usnje odetega 
dominatorja z bičem morda), toda za zdaj se bodo morali zadovoljiti 
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s svojimi neizživetimi fantazijami. Tisti tako šikanirani in napihnjeni 
»porno prizor« namreč traja le sekundo (če med gledanjem filmov 
mežikate, ga zlahka zgrešite), vzet pa je iz kultnega filma Brucea 
LaBrucea – in seveda, nobene zveze nima z Janezom Janšo. Zvezo 
ima le z Vaginalom Davisom, ameriškim transvestitskim performer-
jem, ki je nastopil v LaBruceovem filmu, ki je v preteklosti že sodelo-
val z Janezom Janšo, recimo pri projektu Visions of Excess, ki ga je 
Mladina leta 2004 razglasila za »žur desetletja«, in ki nastopa tudi v 
Janševem dokuju – kot eden izmed mnogih intervjuvancev. Namesto 
da bi Janez Janša Vaginala Davisa na dolgo in široko predstavljal, 
pokaže hipni insert iz LaBruceovega filma – in vse je jasno. Ena sliči-
ca pove več kot tisoč besed.

Še mnogo bolj absurdno – če je to sploh mogoče! – pa je, da je Pajić 
kot nekaj ilegalnega prijavljal nekaj odličnega, lucidnega, zabavnega, 
eruditskega, globalno konkurenčnega in za slovenske razmere nadpov-
prečnega, da ne rečem unikatnega. Jaz sem Janez Janša je fina zmes 
dokuja, biografije, eseja, študije in traveloga z živim smislom za ironijo 
in samoironijo. A po drugi strani: od Janeza Janše – enega izmed treh 
umetnikov, ki so se pred leti uradno preimenovali v Janeze Janše – manj 
niti nismo mogli pričakovati. Da bo dal Janez Janša od sebe kaj cenene-
ga, enoumnega, topoglavega, napol pečenega, nepremišljenega, enostav-
nega, žaljivega, magari pornografskega, je bilo – glede na opus – malo 
verjetno. V deželi, ki pretežno producira tako slabe filme, da izgledajo 
ilegalno, je res lepo videti film, ki je tako dober, da izgleda ilegalno.

Toda to vas naj nikar ne zavede. V resnici je huje. Ko bo Janez 
Janša videl ta dokumentarec, si bo želel, da bi bil v porno filmu. Želel 
si bo, da bi bil v stotih porno filmih. Dokumentarec Jaz sem Janez 
Janša je hujši od pornografije: to je namreč načrt, kako se znebiti 
Janeza Janše – po mirni poti, brez nasilja, brez tistega »najprej dis-
kreditacija, potem likvidacija«. Ne, to ni diskreditacija Janeza Janše, 
ampak glorifikacija Janeza Janše. To ni zgodba o tem, kako se Janeza 
Janše znebiti z diskreditacijo, ampak kako se ga znebiti z glorifikaci-
jo – z mantranjem njegovega imena (»Jaz sem Janez Janša, jaz sem 
Janez Janša, jaz sem Janez Janša«), njegove ideologije (kdor ni Janez 
Janša, ni naš) in njegovega slogana »Več nas bo, prej bomo na cilju.«

Na začetku je bila beseda. In ta beseda je bila ime. Ker pa je to zgod-
ba o treh umetnikih, ki so svoja imena spremenili (v Janeza Janšo), 
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se začne s človekom, ki je spremenil svoje ime. Dražen Dragojević, 
master of ceremony tega dokuja, dobi mejl, pod katerim je podpisan 
Robert Rich. Kdor se kaj spozna na zgodovino Hollywooda, ve, da je 
bil Robert Rich psevdonim holivudskega scenarista Daltona Trumba, 
nekdanjega komunista, ki je v času hladnovojne protikomunistične 
histerije, makartizma in razvpite Kongresne komisije za protiameriške 
dejavnosti pristal na črnem spisku, tako da je bil prisiljen pisati pod 
psevdonimi – eden izmed njih je bil Robert Rich. In ta psevdonim je 
dobil celo Oskarja! Če je hotel Trumbo delati, če se je hotel preživljati, 
se je moral preimenovati. Kar nas pripelje do vprašanja: se moraš v 
Sloveniji preimenovati v Janeza Janšo, da bi lahko preživel? Moraš 
postati Janez Janša, da bi lahko delal? Da bi lahko sploh prišel do dela?

No, Robert Rich Dragojeviću pošlje link: »Poglej si to! Zdi se mi 
zanimivo za tvoj dokumentarec o imenih.« In na YouTubu se prikaže 
finale Kubrickovega Spartaka, v katerem uporniške sužnje po bitki 
pozovejo, naj identificirajo mrtvega ali živega sužnja, imenovanega 
Spartak. Če ga bodo identificirali, jih ne bodo križali. Spartak, ki ga 
igra Kirk Douglas, noče, da bi rimski vojaki križali vse sužnje, zato 
vstane, rekoč: »Jaz sem Spartak!« Toda še v istem hipu vstane nekdo 
drug, rekoč: »Jaz sem Spartak!« Drug za drugim potem vstajajo sužnji 
in ponavljajo: »Jaz sem Spartak! Jaz sem Spartak! Jaz sem Spartak! 
Jaz sem Spartak!« Vsi se preimenujejo v Spartake. In vse na koncu 
križajo. Kar je seveda anticipacija – in apokaliptična perverzija – 
Janševega slogana »Več nas bo, prej bomo na cilju.«

O vlogi in funkciji imena potem pripovedujejo umetniki z vsega 
sveta – Hoo Kuan Cien, Anders Jirås, Nelisiwe Xaba, Tith Kanitha, 
Mohammad Hidayat, Eva Mattes, Franco Mattes, Tim Etchells, Hans 
Bernhard, pa Vaginal Davis, psiholog Vid Vodušek, pravnik Miro 
Cerar, filozof Mladen Dolar, pesnik Miroslav Košuta, novinarka Jela 
Krečič, umetnostni teoretik Miško Šuvaković, italijanski sociolog 
Antonio Caronia, kanadska profesorica Catherine M. Soussloff in 
tako dalje. Nekateri so s svojimi imeni zadovoljni, drugi ne. Nekatere 
motijo, druge ne. Nekateri bi jih spremenili, drugi so jih že. Nekaterim 
je všeč zven njihovega imena, drugim je njihovo ime všeč le v izvirnem 
zapisu, recimo s kitajskimi pismenkami, tretjim se zdi, da njihovo ime 
zveni kot ime lika iz risank. Toda ime je pravica in dolžnost, pravi 
Cerar. In seveda, lastno ime ni le last posameznika, ampak tudi last 
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družbe: posamezniku omogoča, da dobi socialno zavarovanje, pra-
vico do zdravstvenih storitev in take reči, družbi pa omogoča, da ga 
kaznuje, pravi Caronia. Pokopališča so polna imen, ki so mislila, da so 
nenadomestljiva in nespremenljiva.

Problem kakopak nastopi, ko se pojavi tvoj soimenjak – nekdo, ki 
ima tako ime in tak priimek kot ti. Zadrega je očitna. Nelagodje tudi. 
Lahko si sicer ponavljaš »moje ime ni moja identiteta«, toda to ničesar 
ne spremeni. To, kar si (ali pa misliš, da si), itak ni kak dosežek. Do 
dosežka pelje sprememba imena. Umetnica Kristin Sue Lucas se je 
uradno preimenovala iz Kristin Sue Lucas v Kristin Sue Lucas – prei-
menovala se je v enako ime kot prej. Osvežila ga je – kot spletno stran. 
Razlog več, da so Vaginal Davis in zakonca Mattes stalno spreminjali 
imena. In razlog več, pravi Dolar, da so revolucionarji spremenili svoja 
imena – Vladimir Iljič Uljanov si je nadel ime Lenin, Lev Davidovič 
Bronstein si je nadel ime Trocki, Josif Visarionovič Džugašvili si je 
nadel ime Stalin, Josip Broz si je nadel ime Tito.

Ne moreš spremeniti sveta, če ti je ime Vladimir Iljič Uljanov ali 
pa Josif Visarionovič Džugašvili. Lenin ali pa Stalin zveni bolje, bolj 
udarno, bolj aktivno. Bi Bill Clinton postal ameriški predsednik, če bi 
ohranil svoje prvotno ime, William Jefferson Blythe? Bi Rasputin in 
Kaligula prišla tako daleč, če bi ohranila svoji prvotni imeni, Grigorij 
Jefimovič Novik in Gaj Julij Cezar? Bi Muhammad Ali dosegel vse 
to, kar je dosegel, če bi ostal Cassius Clay? Bi uspelo Polu Potu 
Kambodžo poslati v leto nič, če bi ostal Saloth Sar? Bi posli uspevali 
kitajskemu poslovnežu, če bi ena izmed pismenk v njegovem imenu 
pomenila »izgubo« oz. »neuspeh«? In navsezadnje, bi Hitler postal 
Hitler, se sprašuje Dolar, če Hitlerjev oče Alois priimka Schicklgruber 
ne bi spremenil v Hitler? Bi imel tako sadistično ljubezensko razmerje 
z nacijo, če bi se pisal Schicklgruber? Vzklikanje Heil Schicklgruber! 
zagotovo ne bi imelo takega učinka kot vzklikanje Heil Hitler!. A po 
drugi strani, tudi sam Janez Janša – premier Janez Janša – se je, pravi 
Ilinka Todorovski, preimenoval: bi prišel tako daleč, če bi ohranil svoje 
prvotno ime, Ivan Janša? Bi lahko z nacijo počel to, kar počne z žen-
sko, če bi ostal Ivan Janša? Ne, malo verjetno. Ime Janez Janša zveni 
bolj melodično, bolj blagozvočno, bolj ljudsko, bolj vseslovensko, bolj 
zapeljivo – lažje pride v slovenska srca. Nič, najbolje se je preimenova-
ti. Ne moreš spremeniti sveta, če ne spremeniš svojega imena. Ime je 
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sporazum med mano in družbo, pravi Caronia: družbe ne moreš spre-
meniti, če ne prelomiš tega sporazuma. Umetniki, ki so svoja imena 
spremenili v Janeze Janše, so storili natanko to.

Saj res: kaj se zgodi, če se pojavi nekdo, ki ima natanko tako ime in 
natanko tak priimek kot ti? Etchells pravi, da mu gredo soimenjaki na 
živce. Toda to je še najmanj. Kaj če je tvoj soimenjak komunist? Kaj 
če je kriminalec? Kaj če je terorist? Kaj če je umetnik? In kaj če se 
je rodil istega dne in istega leta kot ti? Jasno, to ima lahko tudi dobre 
plati: v vojsko ga recimo vpokličejo namesto tebe. Toda soimenjaki so 
lahko tudi »precej resen problem, problem, ki lahko iz tira vrže ves 
sistem«, pravi master of ceremony. »Predstavljaj si, da živiš v kraju, v 
katerem se na tisoče ljudi – do zadnjega – imenuje enako kot ti. Izginil 
bi. Postal bi gospod Nihče. Takšen kraj bi raje zapustil – ali pa bi si 
spremenil ime.«

Ko so se trije umetniki preimenovali v Janeze Janše, so posegli v ime 
Janeza Janše, predsednika SDS in premiera Slovenije. Je to problem? 
V resnici ne: kajti prav Janez Janša od Slovencev pričakuje in terja, da 
postanejo Janezi Janše. Njegov slogan se pač glasi: »Več nas bo, prej 
bomo na cilju!« Janez Janša Slovence poziva, naj se preimenujejo v 
Janeze Janše. Logično: Več nas bo, prej bomo na cilju! In začelo se 
je »razmnoževanje Janeza Janše«. Nekateri so imeli občutek, da se to 
ime širi kot bolezen, epidemija, virus, drugi pa so panično dahnili: 
»Upam, da ne bomo vsi postali Janez Janša.« Kar je bila le prerokba, 
ki je izpolnila samo sebe: Emila Hrvatina, Žigo Kariža in Davida 
Grassija ne moreš več poljubiti – na lice, čelo ali ustne lahko poljubiš 
le še Janeza Janšo, pravi Miško Šuvaković.

Je to pornografsko? Morda. A to je nebistveno. To, kar je bistveno, 
je namreč huje od pornografije. In to, kar je huje od pornografije, je 
slaba novica za premiera Janeza Janšo. Kaj so trije novi Janezi Janše 
dosegli s pomnožitvijo imena Janeza Janše? Premier Janez Janša, 
pravi Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije, zdaj izgleda 
le še kot pločevinka juhe Campbells v delih Andyja Warhola. Še huje: 
pomnožitev imena Janeza Janše, pravi teatrolog Blaž Lukan, vodi v 
»izgubo referenta«, »izginotje subjekta« – v izginotje tistega prvotnega 
Janeza Janše, premiera Janeza Janše, v katerega so se preimenovali 
trije umetniki. Več nas bo, prej bomo na cilju – več bo Janezov Janš, 
prej bo Janez Janša izginil. Cilj Janezov Janš je ultimativni money 
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shot – izginotje Janeza Janše. Izbris. Magari samoizbris. Ha. Ali kot 
pravi Mladen Dolar: »S tem, da so se pojavili štirje Janezi Janše, 
noben Janez Janša ne more več preprosto prebivati znotraj svojega 
imena in biti on sam.« Še najmanj tisti prvotni, izvirni Janez Janša.

Še huje: trije novi Janezi Janše imajo do imena Janez Janša večjo 
pravico kot prvotni Janez Janša, pravi Antonio Caronia. Ne brez 
razloga: Janezi Janše so garali, da bi postali Janezi Janše – včlanili so 
se v SDS, hodili na njene shode, kongrese, piknike in športne dneve, 
slavili ime in lik Janeza Janše, spremenili vse svoje dokumente, lezli 
na Triglav, mantrali »Jaz sem Janez Janša«. Hop, hop, hop! Gremo, 
SDS, gremo! Janez Janša, avtor dokuja Jaz sem Janez Janša, se je celo 
poročil kot Janez Janša – njegova poročna priča je bil Janez Janša, 
ženina poročna priča je bil Janez Janša. Imena Janeza Janše niso »le 
simulirali, ampak so ga dejansko zakonito uporabljali«, pravi filozof 
Lev Kreft – svoje življenje so zastavili, žrtvovali ali pa vsaj tvegali. In 
kar naenkrat so tudi postali Janez Janša.

Ko pride politik na oblast, je od njega odvisno, koliko se bo vmešal 
v življenja ljudi. Nekateri se odločijo, da se bodo vmešali manj, neka-
teri se odločijo, da se bodo vmešali bolj, nekateri pa se odločijo, da 
se bodo zelo vmešali. Janez Janša se je odločil, da se bo zelo vmešal. 
In trije umetniki, ki so se preimenovali v Janeze Janše, so sklenili, da 
se bodo vmešali v njegovo življenje. Več jih bo, prej bodo na cilju. In 
njihov cilj je, da Janeza Janšo priženejo do točke, ko bo imel le še dve 
možnosti – da se odseli ali preimenuje.

Film Jaz sem Janez Janša – doku o tihi, počasni, mirni, permanen-
tni revoluciji – je vesel, poskočen in optimističen, zato se tudi konča 
s happy endom. 

Zakaj je potem direktor Vibe tako panično poskočil in ovadil film, 
ki ga ni videl? Nič, ovaduški zeitgeist, ki Slovenijo spreminja v rimejk 
Jugoslavije, nas je očitno tako prevzel, tako obsedel in tako indoktri-
niral, da nas ne more nič več presenetiti. Čisto nič. Noben zunanji 
sovražnik, kaj šele notranji. To nas kakopak spomni na vse tiste 
slovite samozaščitne akcije, ki so cvetele v komunistični in totalitarni 
Jugoslaviji, na akcije, ki so potekale pod sloganom »Nič nas ne sme 
presenetiti«. Šlo je za bolj ali manj simulacije izrednih razmer (nesre-
ča, katastrofa, vojna, invazija ipd.), ki so imele, kot so rekli, »množi-
čen politično-mobilizacijski pomen«, preverjale »obrambno-varnostno 
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pripravljenost« in krepile »poglabljanje podružbljenih odnosov na 
področju ljudske obrambe in družbene samozaščite«. Točno, te akcije 
so preverjale budnost najširših ljudskih množic. In vedno so potrdile, 
da je ljudstvo budno in pripravljeno, da ga torej ne more nič presene-
titi. Noben zunanji sovražnik, kaj šele notranji. Še več: te samozašči-
tne akcije so bile le spektakelske simulacije intimnejšega ovaduštva, 
v katerega so oblasti silile male ljudi, ali bolje rečeno – oblasti so od 
ljudi pričakovale, da bodo kar sami razkrinkali in ovadili »parazite« 
v svojih vrstah, kače, ki počivajo v njihovih nedrjih, notranje sovra-
žnike. In tako je ljudstvo lastnoročno ustavljalo gledališke predstave, 
recimo uprizoritev Rožančeve Tople grede, in tisk, recimo študentske 
Tribune. Rekel bom le to: zaplembe Tribune niso bile nič v primerjavi 
z ustavitvami tiska Tribune. Bilo jih je tudi več kot zaplemb.

Najboljšo parodijo te denunciantske kulture je tedaj predstavljal 
vokalno-instrumentalni sestav Laibach, ki so se ga oblasti otepale kot 
hudič križa. Konceptualni trik Laibacha je bil lucidno preprost: s tota-
litarnim sistemom, s totalitarnim režimom, s totalitarnimi rituali se je 
povsem identificiral, no, nadidentificiral. Laibach, ki je prišel v času 
hude jugoslovanske finančne in gospodarske krize, je na vsako partij-
sko obsodbo svojega početja le monotono, birokratsko, robotsko odvr-
nil: »Laibach se zavzema za brezobzirno kritiko vsega, kar odstopa od 
začrtane smeri razvoja političnega sistema in ideološke linije države.« 
Stalno je »obljubljal«, da s Titove poti ne bo skrenil. »Laibach izključu-
je vsako evolucijo prvotne Ideje.« Linija, pravovernost, Tito – nobenih 
odstopanj, nobenih odklonov. Laibach, ki je vedno prvi pritrdil vsaki 
obsodbi svojega početja, je tako postal tudi najboljši preverjevalec in 
preizkuševalec budnosti sistema in najširših ljudskih množic.

Naj vam pojasnim. Laibach naj bi imel svoj krstni nastop septembra 
1980. V Trbovljah, se razume. Na prireditvi, imenovani Alternativa slo-
venski kulturi, naj bi nastopili še trije bendi (Kaos, Protest, Berlinski 
zid), predvajali naj bi avantgardne filme itd., toda lokalne oblasti so 
prireditev histerično, heroično prepovedale. Iz plakatov – črna barva, 
moški, ki kolje žensko, »grški metafizični križ« – so namreč sklepale, 
da se bo »na prireditvi razvijala aktivnost iz 5. člena zakona o javnih 
shodih in javnih prireditvah« (motenje javnega reda in miru, vznemir-
janje občanov, žalitev javne morale, celo »nasprotovanje socialistični 
humanosti«). V trenutku so se družbeno samozaščitno aktivirali 
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občinski aparat, uprava javne varnosti in mladinska organizacija – nič 
jih ni moglo presenetiti. Demonstrirali so budnost. Nobenih odstopanj 
od začrtane smeri razvoja političnega sistema. Laibach je lahko sporo-
čil le, da je bila prepoved utemeljena in da je prireditev v celoti uspela: 
»S tem nastopom smo uspešno preizkusili budnost organov državne 
varnosti in zatrli prodor subkulture v Rdeče revirje.«

Ergo: Laibach je preveril budnost, samoupravno zrelost in varnost 
sistema, ki ni toleriral nobenih odstopanj. In te teste budnosti je potem 
Laibach, ki se je s totalitarnim režimom tako identificiral, da je bil 
moteč (da ne bi podlegel partijski manipulaciji, je govoril v jeziku te 
partijske manipulacije), izvajal vse tja do bridkega in gorkega razpada 
Jugoslavije. Vsakič, ko so mu kje prepovedali nastop, vsakič, ko si 
kdo kje ni upal prirediti njihovega nastopa, vsakič, ko so prepovedali 
uporabo imena Laibach, bi lahko ponovili: »S tem smo uspešno preiz-
kusili budnost!« Koncerta Laibacha nisi mogel prepovedati – če si ga 
prepovedal, je uspel. Zakaj? Ker je s tem uspel sam test budnosti. Ker 
je s tem uspela samozaščitna akcija Nič nas ne sme presenetiti. In test 
budnosti je vedno uspel.

Jugoslavija je razpadla, toda testi budnosti še vedno cvetijo in uspe-
vajo. Tudi spletne, forumske, anonimne reakcije na novico, da premier 
Janša nastopa v porniču, so bile predvidljive: Koriščenje denarja iz 
proračuna za tovrstne pobalinske izpade samooklicanih umetnikov je 
potrebno enkrat za vselej prekiniti – Njihova ’umetnost’ nima nobene 
dodane vrednosti – To je eden od vzrokov, da je treba narediti red v 
kulturi, kjer se zapravlja denar na veliko za popolnoma nepotrebne in 
nespodobne stvari – Hvala Bogu, da ’slovenska nekultura’ nima več 
svojega ministra – Tožite jih, barabe nekulturne – Če je to umetnost, 
potem razumem tipa, ki je dejal, da ko sliši besedo umetnost, najprej 
potipa, kje ima revolver – Plehka politična provokacija – Več kot škan-
dal – Svinjarija – Krdelo podivjanih ljudi – Nekulturni retardiranci, 
perverzneži in paraziti – Divja živalska drhal – Ogabni pokvarjenci 
– Ne zaslužite si niti evra – Skorumpiranost slovenskih ’kulturnikov’ 
je brezmejna – Kdor njihova pobalinstva plačuje iz državne blagajne, 
je nacionalni škodljivec – Mislim, da bi morali zahtevati od ministra 
Turka, da ustavi to norost – Upam, da ne bodo ostali nekaznovani – 
Kurbarija, ki jo narod še plačuje – Upam, da bo vlada tožila producen-
ta – Umetniško svobodo je treba še bolj omejiti – in tako dalje.
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Te reakcije niso bile le predvidljive in nepresenetljive, saj to retoriko 
zelo dobro poznamo – iz napadov na Laibach. Zdi se, kot da bi kdo 
vse te reakcije prepisal iz osemdesetih let, kot da bi jih torej transplan-
tiral iz časov Titove Jugoslavije. Retorika partijskih, javnih, ljudskih 
napadov na Laibach je bila namreč tedaj identična: prvič, članom 
Laibacha so očitali, da so samooklicani umetniki, pobalini, barabe, 
retardiranci, pokvarjenci, perverzneži, paraziti in živalska drhal, ki se 
izživlja, ki razširja tuje in sovražne ideje, ki se norčuje iz oblasti in ki 
se hrani s težko prigaranim denarjem socialističnega ljudstva, drugič, 
njihovo umetnost so razglašali za pornografijo (»naci-socrealistično-
sado-mazo-homo-porno ikonografija«), tretjič, vsi so od partijske, 
totalitarne oblasti zahtevali, da jih ustavi, da njihovo umetniško svo-
bodo omeji, da jih kaznuje, da jih toži, da jih obsodi in da jih zapre, in 
četrtič, vedno se je našel tudi kdo, ki se je ob omembi imena Laibach 
prijel za pištolo.

Na začetku osemdesetih – v totalitarni Jugoslaviji – še ni bilo 
interneta. Ni še bilo spletnih forumov in anonimnih komentatorjev. 
Toda časopisi, revije in TV so z veseljem objavljali besne, ogorčene, 
obsodilne komentarje malih, brezimnih, samoupravljavskih ljudi, ki 
so šli takole:

* »Odločno zahtevamo, da odgovorni onemogočijo delovanje sku-
pine Laibach.«

* »Nekaj je treba narediti okoli te skupine.«
* »Sramota je, da jih nihče ne ustavi pri tem, kar delajo.«
* »Takšne pojave je treba na vsak način prepovedati.«
* »Temu je treba narediti konec z organizirano akcijo.«
* »Upal sem, da se bo kdo zganil in kaj rekel, a se ni.«
* »Smo slepi in gluhi?«
* »Bo kdo kaj ukrenil?«
* »Ogorčeni smo, razjarjeni.«
* »Odprite oči, odmašite si ušesa!«
* »Je to mogoče?«
* »Čakam in čakam, da bo kdo reagiral.«
* »Vso drhal bi morali potolči.«
Laibach je dahnil le: test budnosti je uspel. Vsekakor. Navsezadnje, 

le kdo se ne spomni Jureta Pengova, TV-voditelja, ki je svoj razvpiti 
intervju z Laibachom – 23. junija 1983 v oddaji Tednik – končal 
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 takole: »Če prav razumem, torej izkoriščate televizijo za svoj izziv. 
Prav, tudi mi. Morda, morda se bo šele zdaj kdo zganil in prepre-
čil, zatrl te nevarnosti, te srhljive ideje in opredelitve tule sredi 
Ljubljane.« In tudi Janezi Janše – dediči Laibacha, le da se ne nadi-
dentificirajo s totalitarno partijo, ampak z Janezom Janšo – bi lahko 
mirno dahnili: test budnosti je uspel.

Vsi ti mali, anonimni, spletni ljudje in nič-nas-ne-sme-presenetiti 
aparatčiki, ki skušajo na vsak način zaščititi lik in delo Janeza Janše 
(podobno kot so skušali nekoč zaščititi lik in delo Josipa Broza Tita), 
so motor ovaduškega zeitgeista in denunciantske kulture, ki Slovenijo 
spreminja v farsični rimejk Jugoslavije (»Svoboda je svoboda tistih, ki 
mislijo enako,« kot so tedaj rekli člani Laibacha). V osemdesetih letih 
so oblasti govorile, da bomo hudo finančno in gospodarsko krizo pre-
magali, če bomo varčevali, če se bomo odpovedali, če se bomo odreka-
li, če bomo manj trošili in če bomo obenem še bolj verjeli v socializem, 
če bomo še bolj verjeli v partijo, če bomo še bolj verjeli v Titovo pot, 
ali bolje rečeno – edini izhod iz finančne in gospodarske krize je bila 
jeklena in totalna identifikacija z vladajočo ideologijo.

Zdaj ni nič drugače: hudo finančno in gospodarsko krizo bomo 
premagali, če bomo prostovoljno prevzeli vladajočo ideologijo, par-
tijsko ideologijo, ideologijo vladajoče stranke, ideologijo Janševe poti, 
ki so jo nekateri očitno tako ponotranjili, da sploh ne verjamejo več, 
da je ideologija, ampak nekaj objektivnega in univerzalnega, že kar 
bibličnega, skupek splošno sprejetih vrednot, v imenu katerih zdaj 
moralizirajo in ovajajo ter kličejo po cenzuri in meču.

Jugoslovanske oblasti so v krizi socializma videle priložnost za brez-
dušno radikalizacijo socializma – slovenske oblasti v krizi kapitalizma 
vidijo priložnost za brezdušno radikalizacijo kapitalizma. Brezdušna 
radikalizacija socializma se je končala z razpadom Jugoslavije. 
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In tu je še 11 lanskih filmov, ki jih ne spreglejte. 

1 kotlar, krojač, vojak, vohun
2 Torinski konj
3 Pogovoriti se morava o kevinu
4 Umetnik
5 Prometej
6 ločitev
7 Marčeve ide 
8 Zaklonišče 
9 Misija argo
10 Pijevo življenje
11 Oslo, 31. avgusta
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FILMI
Albert Nobbs
albert nobbs, 2011 
Rodrigo Garcia; 3
Pravi moški.
Skrivnost igre solz poznate: ona je on! V albertu nobbsu je ravno 

nasprotno: on je ona! Ne brez razloga: film, posnet po stari noveli, 
ki so jo leta 1982 prelevili v off-broadwaysko predstavo, v kateri je 
briljirala Glenn Close, se dogaja v 19. stoletju na Irskem. To je bil 
čas, ko so ženske veljale za drugorazredna bitja, tako da na kake silne 
karierne in socialne priložnosti niso mogle računati. Ženska (Glenn 
Close), ki misli, da jo bo moška identiteta osvobodila, zato sklene, da 
bo hlinila, da je moški – Albert Nobbs. Ker je že v letih in ker je s to 
spolno šarado začela že davno, pri štirinajstih, se niti ne spomni več, 
kako ji je v resnici ime, toda ko se film odpre, jo zagledamo v pre-
stižnem dublinskem hotelu – kot del strežnega osebja. Kar je seveda 
več kot ironično: četudi se prelevi v moškega, to ničesar ne spremeni 
– še vedno je v podrejenem, servilnem položaju. V položaju »nevidne 
delavke«. Je pa res, da je ne more nihče posiliti. Njena brezizraznost 
je samoobrambna – njena nevidnost tudi. Toda ko si je sobo prisiljena 
deliti s hotelskim pleskarjem, gospodom Hubertom, se izkaže, da je 
tudi on le ženska, ki hlini, da je moški (Janet McTeer). In ne le, da 
hlini, da je moški, ampak je tudi poročena – z žensko. O tem začne 
potem sanjariti tudi Albert Nobbs, le da oko vrže na bistveno mlajše 
dekle (Mia Wasikowska), ki si želi »pravega« moškega. Moški, ki hlini, 
da je ženska, je v filmu M. Butterfly svojemu šokiranemu ljubimcu 
dahnil: »le moški ve, kako naj se obnaša ženska.« Albert Nobbs pa bi 
lahko mladenki dahnil: »le ženska ve, kako naj se obnaša moški – pravi 
moški.« Patriarhat je posilstvo – in spolna šarada je odgovor na strah 
pred posilstvom. Moški so le še fluidni razlog, da ženske igrajo moške 
vloge. 
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Alpe
alpeis, 2011
Giorgos lanthimos; 4
igranje mrtvih Grkov. 
Kriza je katastrofa, toda ima tudi dobre plati. Dobra plat krize so 

filmi. Samo pomislite: katera država je pin-up te krize? Točno, Grčija. 
Grčija je v hudi, mučni, apokaliptični krizi, ki naj bi jo povsem iztirila 
– v krizi, ki je tako huda, da bi iztirila stoletje. Pa poglejte njene filme! 
Ali natančneje: poglejte filme Giorgosa Lanthimosa! Leta 2009 – leto 
po izbruhu krize – je posnel film Podočnik, ki je postal pravi festival-
ski hit, da ne rečem kult. Pobral je kopico nagrad, tudi v Cannesu in 
pri nas (vodomec). In seveda, dobil je nominacijo za tujejezičnega 
Oskarja, kar je bil dosežek – tako riskantni, tako robati, tako perver-
zni filmi ne dobivajo oskarjevskih nominacij. V Podočniku, perverzni 
alegoriji grške krize, tiranska starša svoje tri otroke držita v popolni 
izolaciji, kjer jih mojstrita v novem jeziku in sadomazohističnih igrah, 
to pa zato, da bi bili v prihodnosti pripravljeni na soočenje s krutim, 
nasilnim, avtokratskim, fašistoidnim zunanjim svetom – le otrok, 
vzgojen v fašizmu, lahko kljubuje diktaturi prostega trga, ki je tako 
asocialen in tako morilski, da zahteva temeljito »izobrazbo,« da ne 
rečem dresuro. Le otrok, ki gre skozi to distopično dresuro, bo varen 
pred ujmami in kužnimi efekti kapitalizma, ki vse spreminja v blago. 
Ljudi, odnose med ljudmi, družinske odnose, celo mrtve. In alpe so 
tako dobro nadaljevanje Podočnika, kot je Podočnik dober uvod v alpe, 
ki se začnejo v rešilcu, v katerem bolničar povsem izmaličeni najstnici, 
teniški igralki, žrtvi hude prometne nesreče, pove: »hudo si poškodova-
na, zato verjetno ne boš preživela.« Potem jo vpraša: »kdo je tvoj najljubši 
igralec?« Ker pa teniška igralka ne more govoriti, ji reče, naj pritisne 
na tipko, ko bo izgovoril pravo ime: »Brad Pitt? Johnny Depp?« Kot se 
izkaže, je njen najljubši igralec Jude Law. Ko bo umrla, bo to dober 
»vhodni« podatek za žensko, ki jo bo igrala – in obenem nadomešča-
la. Če bo hotela, da jo bodo njeni starši, »žalujoči ostali,« najeli, bo 
morala čim bolj zadeti lik. Alpe so namreč skupina moških in žensk, ki 
nadomeščajo mrtve, ali bolje rečeno, žalujočim ostalim igrajo mrtve, 
okej, preminule, s čimer jim lajšajo bolečino, ime Alpe pa si nadenejo 
iz dveh razlogov: prvič, ker to ime ne razkrije, kaj dejansko počnejo, 
in drugič, ker so Alpe nenadomestljive, same pa lahko nadomeščajo 
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katerokoli drugo goro. »le kdo si ne želi namesto ararata videti alp?« 
Člani skupine si nadenejo imena alpskih vršacev (Mont Blanc, Monte 
Rosa, Dom, Weisshorn, Matterhorn, Fisteraarhorn, Aletschhorn, 
Barre des Ecrins in tako dalje), potem pa začnejo impersonirati 
mrtve: preminule kapitane, preminule žene in tako dalje. Nekaj ur 
na teden. Pridejo na dom. Prvi štirje obiski so brezplačni. Bolj ko se 
vživijo v lik preminule osebe, boljši je biznis. Bolj ko naštudirajo mrtve 
(kostumsko, karakterno, seksualno ipd.), bolj so konkurenčni. Ko se 
zdravstveno stanje teniške igralke izboljša, dahnejo le: »Škoda!« Ni 
mrtvih, ni denarja. In vse to počnejo smrtno resno, obešenjaško lede-
no, tako rekoč zombijsko, brez distance in samoironije. Absurdisti, 
ki se ne zavedajo svoje absurdnosti. Ne le da mrtve igrajo bolje kot 
sebe, ampak se v koži mrtvih počutijo bolje kot v svoji koži. Ko igrajo 
mrtve, so najbolj pri sebi. Mrtve igrajo zato, da bi prikrili, da so tudi 
sami mrtvi. alpe niso le film o izgubi identitete ali pa le film o ljudeh, 
ki so tako mrtvi, da so povsem odvisni od igranja mrtvih: alpe kažejo, 
kako mrtev je kapital in kako srka žive. Ko umreš, imaš večji potenci-
al kot tedaj, ko si živ. Ergo: če hočeš preživeti na trgu, če hočeš torej 
preživeti vse ujme sodobnega kapitalizma, se moraš delati mrtvega. 
To je tvoja dodana vrednost. Kapitalizem je treniranje mrtvih. Še več, 
kapitalizem je najboljša priprava na smrt. In obratno: smrt je najboljša 
priprava na kapitalizem. 

Ameriška pita – Obletnica
american Reunion, 2012
Jon hurwitz & hayden schlossberg; 2+
seks ne obstaja?
Do vulgarnosti ste lahko zadržani, toda nič ni bolj kompleksnega 

od vulgarnosti. Še več: nič ni bolj nostalgičnega od vulgarnosti. In 
obratno: nič ni bolj vulgarnega od nostalgije. Vulgarnost, ki velja za 
nekaj nizkega, in nostalgija, ki velja za nekaj visokega, sta si bližje, kot 
mislite. Poglejte si le Obletnico, tretje uradno nadaljevanje ameriške 
pite, velikega hita iz leta 1999. Jim (Jason Biggs), Oz (Chris Klein), 
Finch (Eddie Kaye Thomas), Kevin (Thomas Ian Nicholas) in Stifler 
(Seann William Scott), ki so bili v ameriški piti še gimnazijci, brezskrb-
ni, poskočni, hormonski, potrebni gavnarji, se zdaj, po trinajstih letih, 
vrnejo v East Great Falls – na obletnico mature. In vsi so prepojeni z 
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nostalgijo – z nostalgijo po zlatih časih, mladosti, norosti, henganju, 
bondanju, minglanju, pecanju in grotesknih, amaterskih, ponižujočih 
soočenjih s seksom, internetom in ameriško pito, toplo, vlažno, mehko 
in sočno kot vagina ameriškega sna. Ironija je kakopak v tem, da vsa 
ta nostalgija v Obletnici res deluje nekako smiselno, celo verodostojno. 
Z razlogom: ne pozabite, ameriška pita se je dogajala v času razcveta 
in blaginje, pred 11. septembrom, pred Afganistanom in Irakom, pred 
veliko krizo – in vsi ti fantje, nedolžni in vulgarni in milenijski, so 
lahko z velikim optimizmom zrli v novo stoletje, v svoje stoletje, v 
novo ameriško stoletje. Toda zdaj, toliko let kasneje, pri dobrih tride-
setih, so v slepi ulici: Jim masturbira ob računalniku (njegova žena 
pa – sočasno! – v kopalni kadi), Oz – športni komentator – se smeši 
v resničnostnem šovu Zvezde plešejo, Finch vrti globus, toda brez 
iskre v očeh, Kevin se je prelevil v razočarano gospodinjo, Stifler – še 
vedno nezrel, divji, idiotski – pa je ujetnik službe, ki bi jo z veseljem 
izgubil. Tič, ki je leta 1999 pristal v napačni luknji, leta 2012 pristane 
v napačnem življenju. Vprašanje ni le, kako je lahko pet takih vese-
ljakov tako patetično zavozilo (kolektivno!), ali pa, ali lahko vrnitev 
nazaj, obletnica mature, osvobodi njihov libido, ampak: ali je lahko 
seks bolj ponižujoč od tega rutinskega, enoličnega, zmehčanega, tele-
novelističnega življenja? Ali je lahko seks bolj ponižujoč od življenja 
brez seksa? Ali je vrnitev k seksu bolj ponižujoča od statusa quo? Ob 
nostalgični vrnitvi nazaj jih namreč čaka prav to: vsak vulgarni skok 
njihovega libida, vsak njihov hormonski izbruh, vsaka dramatizacija 
njihove želje vedno tvega karnevalsko ponižanje, groteskni nespora-
zum in sramotno katastrofo, tako da seks ne izgleda le kot najboljša 
kritika seksa, ampak tudi kot najboljša parodija seksa. Če se na seks 
preveč pripravljaš, če o njem preveč fantaziraš, če ga preveč natančno 
in preveč inženirsko načrtuješ (as seen on TV!), ga vedno zgrešiš. In 
ko fantje izkusijo, da seks nikoli ne pride v pravem času (ker punce 
gledajo iste porniče kot fantje, ker seks v seksualne objekte spreminja 
tudi fante, ker se od fantov pričakuje, da jih bo seks presenetil in zasa-
čil nepripravljene itd.), je tako, kot da bi odkrili, da seks ne obstaja. 
Ko jih torej grabi nostalgija po bolj preprostih časih, odkrijejo, da ni 
nič bolj enostavnega in obenem nič bolj vulgarnega od tega, česar ni. 


