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Spontani feminizem Simone Veil

Izjemno Evropejko, borko za človeko-

ve pravice in ženske ter prvo predsed-

nico evropskega parlamenta Simone

Ve i l ( 1 9 2 7–2017) so Francozi letos z naj-

višjimi državnimi častmi pokopali v

pariškem Panteonu, kjer je pokopanih

76 najbolj zaslužnih Francozov, med

njimi so bile doslej zgolj štiri že n s ke.

»V Franciji velja plebiscitarna enotno-

st, da gre za najmanj moralno sporno

politično osebnost v njihovi zgodovi-

ni,« je predstavitev začela povezovalka

pogovora Milena Šmit, preden je k be-

sedi povabila še sogovornika S ve t l a n o

Slapšak in Iztoka Simonitija.

Občudujem to desničarko

Simone Veil je odraščala v laični ju-

dovski družini, s sestro in materjo je

bila zaprta v taborišču Auschwitz, kjer

je slednja umrla tik pred osvoboditvi-

jo. Prav mati je bila osrednja figura

njenega otroštva, učila jo je, da mora

biti ženska samostojna, kar lahko do-

seže le z delom. Simone Veil, ki je štu -

dirala pravo, je tudi kljub sporom s

konservativnim soprogom postala od-

vetnica in sodnica. »Obsedena je bila z

delom, nad čimer je obupavala tudi

njena družina,« je povedala modera-

torka, a neverjetna vztrajnost se je iz-

plačala. Leta 1974 je postala francoska

ministrica za zdravje, v enem letu pa

je parlament z več kot 500 poslanci in

zgolj 8 poslankami sprejel (njen) za-

kon o pravici do splava.

»D oživljala je napade na ulici, v nje-

ni bližini so se pojavljali kljukasti kri-

ži, najbolj so jo prizadele trditve, da

p ošilja zarodke v krematorij.« Znana

so tudi njena prizadevanja za spravo

med Nemci in Francozi in poziv k

francoskemu opravičilu več kot 70.000

judom, ki so bili žrtve deportacije vi-

chyjevske vlade. Njena humanistična

vizija o Evropi solidarnosti, samostoj-

nosti in sodelovanja jo je leta 1979 pri-

peljala na mesto predsednice evrop-

skega parlamenta.

»Fascinira me, da občudujem žen -

sko, ki je bila desničarka,« je nato po-

vedala Svetlana Slapšak. Prepričana je,

da se v življenju Simone Veil – ene

redkih žensk, ki so bile sposobne pri-

povedovati o svoji taboriščni izkušnji

– skriva odgovor na vprašanje, kako

ženska, ki nima stikov s feministično

teorijo ali zgodovino, postane feminis-

tka. »To je spontani feminizem, naj-

prej je uspešno resetirala izjemno tra-

dicionalističnega moža, nato pa druž-

bo. Njen sin je na pogrebu povedal, da

je zaradi mizogine izjave nekoč na nje-

govo glavo zlila mrzlo vodo.«

Maratonske seje v francoskem par-

lamentu je vodila z neverjetno močjo,

spreminjala je prepričanja desnice in

levice. »Ta zakon ni bil priporočilo za

splav, temveč možnost za žensko, ki ni

imela druge rešitve,« je poudarila an-

tropologinja. »Bila je impulzivna, moč-

na ženska z odličnim političnim razu-

mom, znala je predvideti javno korist.

Prva je opozorila tudi na nevarnost

Nacionalne fronte.«

Dobrohotni nasveti moških

Iztok Simoniti je ob nedvoumnem

izreku pohvale veliki Francozinji vna-

prej napovedal bolj kritičen pristop, a

ubral ga je nerodno – najprej z navodi-

lom ženskam, da bi »v pogovoru o fe-

minizmu morale nehati čutiti nela-

godje, ker je to le artikulacija ženske ga

pogleda na svet«. S tem pa izgubil tudi

želeno pozornost nekaterih poslušalk,

ki tovrstnih dobrohotnih lekcij od mo-

ških niso več pripravljene poslušati.

Simoniti je odprl vprašanja o te-

meljih demokracije in pravice do svo-

bode govora ter se aktualno navezal

na nekdanjega sodnika evropskega

so dišča za človekove pravice Boštjana

M. Zupančiča, ki je Simone Veil ne-

davno označil za največjo morilko

vseh časov. Simonitijevi razmisleki –

sicer mestoma pokroviteljski tudi do

mladih in do Slovanov – bi bili morda

zaradi pravniškega vidika relevantni v

ka kšnem drugem kontekstu. Tokrat

pa so fokus odvrnili s pomembne žen -

ske figure – navsezadnje se je dogo-

dek imenoval Hommage Simone Veil –

in še po skoraj dveh urah trajanja v

s red i šče (nehote?) postavili dva moš-

ka, in sicer samega govorca in ponov-

ne omembe nevrednega BMZ. A tudi

to je bil le resnični prikaz slovenske

debaterske kulture. ×

Ženski odbor Slovenskega

centra Pen Mira je v sredo

organiziral okroglo mizo

v počastitev nedavno premi-

nule borke za človekove

pravice Simone Veil, ki je

v sedemdesetih letih prej-

šnjega stoletja kot francoska

zdravstvena ministrica

uzakonila pravico do splava.

.....................................................................

TMaja Šučur

.....................................................................

Borka za človekove pravice in že n s ke

ter prva predsednica evropskega

parlamenta Simone Veil (1927–20 1 7 ) .

»Pri njej je šlo za spontani feminizem.

Najprej je uspešno resetirala izjemno

tradicionalističnega moža, nato pa

d ru žbo,« pravi antropologinja

Svetlana Slapšak .

»V pogovoru o feminizmu bi morale

ženske nehati čutiti nelagodje. To je le

artikulacija ženskega pogleda na svet,«

meni esejist in diplomat Iztok Simoniti.

festival slovenskega filma

Ni jih le veliko, so tudi dobri

Zadeva, nekoč imenovana Slovenski

filmski maraton, je zares »maraton-

ska« postala šele ali prav ob jubilej-

nem, tj. 20. letu slovenskega fil-

mskega festivala (FSF), če se ta pri-

devnik lahko nanaša na količino fil-

mov, prikazanih v stisnjenem času.

Ta količina je namreč že tolikšna,

da bi res upravičila selekcijo, ki je

zdaj bolj »programiranje« kot pa de-

janski izbor. Toda potem bi ta festi-

val imel manj občinstva. FSF že zdaj

nima prav veliko »navadnega« ob-

činstva, če je to tisto, ki kupi vstop-

nico za filmsko predstavo, tega pa

prebivalcem Pirana in Portoroža ni

treba, saj je ogled brezplačen. Če bi

imel pravo selekcijo oziroma manj

filmov, potem bi bilo v Portorožu tu-

di manj filmskih ekip in njihovih

prijateljev, te in ti pa so večinsko

festivalsko občinstvo.

Toda zaenkrat še ni nobenega ra-

zloga za tarnanje nad količino, saj je

bilo drugi dan festivala kar nekaj do-

brih filmov. Za vrhunec večera je

nedvomno poskrbel film Janeza Bur-

ge r j a I va n , dobesedno anksiozen in

mojstrsko režiran triler o materin-

stvu, z dramatično sceno iz rejništ va

(česa se lahko domislijo rejniški otro-

ci, če mislijo, da je eden »preveč«), s

propadlim poslovnežem, ki je sposo-

ben pustiti dojenčka v avtu na ben-

cinski črpalki, če se mu mudi v itali-

jansko banko, predvsem pa z igralko

Ma r u šo Majer, ki je naredila Marin

materinski pasijon takšen, da zasenči

tudi Kristusovega.

Čas za igro

A nič manj izjemen ni film Ma t j a ža

Iva n i šina Playing Men, čeprav izje-

men na drugačen način. Najprej že

tako, da predstavlja nekakšno mejno

kategorijo med igranim in dokumen-

tarnim filmom, se pravi ni ne zares

igrani ne zares dokumentarni film,

ali bolje: je dokumentarec z učinkom

fikcije in igrani film na dokumenta-

ren način. In to dobesedno, saj pri-

ka že nekaj tako resničnih kot bizar-

nih iger, v katerih se moški »igrajo«

moške. Denimo prav nenavadna

oblika rokoborbe, kjer se do pasu

goli moški spopadajo kot gladiatorji,

ker pa so njihova telesa oblita z vo-

do, roke ne najdejo pravega oprije-

ma in segajo pod hlače.

Pa vendar filmu vseeno ne gre za

to, da bi iskal in nizal bizarne moš-

ke igre. Playing Men je neke vrste

tatijevski P l ay t i m e , le da ne odkriva

smešnih podrobnosti hipermoder-

nega in tehniziranega sveta, marveč

se prej v luči tega high tech sveta

čudi temu, kaj je v njem še preosta-

lo od starega, »arhaično« človešk e-

ga. Za tatijevski dotik blage navzoč-

nosti poskrbi tudi sam režiser s

svojimi trenutki »ustvarjalne kri-

ze«, porojenimi iz resnega proble-

ma, kje in kako še najti nekaj tako

»bizarno človeškega«. ×

Prireditev, ki so jo pred 20 leti preimenovali v Festival

slovenskega filma, je prej sedem let potekala pod ime-

nom Slovenski filmski maraton, kar je bilo najbrž miš-

ljeno ironično, saj je potekala le dva ali tri dni in prika-

zala komaj kaj filmov. Zdaj je vse drugače.
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T Zdenko Vrdlovec
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Playing Men Matjaža Ivanišina prikaže nekaj tako resničnih kot bizarnih iger, v katerih se moški »igrajo« moške. F arhiv FSF

Igralka Maruša Majer je

naredila Marin materinski

pasijon takšen, da zasenči

tudi Kristusovega.

es e j i s t i ka

Ro ža n č eva

n a g ra d a

Mihi Pintariču

Nagrado Marjana Rožanca za esejisti-

ko letos dobi profesor za staro fran-

cosko književnost, prevajalec, pesnik

in esejist Miha Pintarič, in sicer za

zbirko Dvojni presledek: En dan v ži-

vljenju dalajlame in drugi eseji, ki je iz-

šla pri založbi Studia Humanitatis.

Plaketo in denarno nagrado (1000

evrov) mu bodo izročili jutri v Tru-

barjevi domačiji na Rašici.

Pintarič je bil sicer za Roža n č evo

nagrado nominiran že za zbirki esejev

Ne škropljene limone (2008) in Na poti v

črno luknjo (2014). Za njegovo pisanje

je značilna prijazna hudomušnost, ki

pogosto preide v ironijo. V zbirki

Dvojni presledek se Pintarič odloči za

»dvojen premislek«. »Po eni strani

(po)gleda nazaj, vse tja do Egipta in

starih Grkov, po drugi pa je pripet na

sedanjost, v kateri kot pod mikrosko-

pom opazuje tudi pokrajino svoje du-

še,« med drugim piše v utemeljitvi

nagrade. V sklepnem delu knjige Pin-

tarič bralca napelje še k premisleku o

č l ove ški zvestobi, svobodi, sreči in sa-

moti. Žirijo so sestavljali Ifigenija Si-

monović (predsednica), Peter Kovačič

Pe ršin, Marko Golja, Tomo Virk in

Mateja Komel Snoj. × ku l

Leto šnji Rožančev nagrajenec

je profesor, prevajalec in esejist

Miha Pintarič. F S TA


