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Ku l t u ra
ku l t u ra @ d n ev n i k . s i

Tedenska bera V živo Na kratko Skozi očala

Kdo je “musliman”Dimitri Verhulst: Hotel
Problematik, prevedla Tanja
Mlaker, Založba Goga, Novo mesto,
2005.

Rasto Božič

Dimitri Verhulst je leta 1972 rojen flam-
ski pesnik in pisatelj. Leta 1999 je de-
bitiral z zbirko kratkih zgodb Sosednja
soba, njegov pesniški prvenec Lj u b e ze n
pa je bil nominiran za Buddinghovo
nagrado. Roman Hotel Problematik je
izšel leta 2003.Roman je nastal na os-
novi avtorjeve izkušnje življenja med
begunci. Usodo prvoosebnega pripo-
vedovalca in glavnega junaka Bipula
Maslija, nekdaj znanega fotoreporterja,
spremljamo skozi živopisne opise dru-
gih begunskih zgodb. Njegova situacija
je najbolj zaznamovana z odsotnostjo
fotoaparata, torej gre za obrat, ko lovec
postane divjad, fotograf postane objekt
fotografov. Povezuje nas daljava, je za-
pisano na eni izmed strani tega roma-
na, pri čemer je daljava skupni ime-
novalec tragičnih in tragikomičnih ži-
vljenjskih zgodb, ki so kot v svojevrstnih
vicah zbrane v azilantskem domu bel-
gijskega pristaniškega mesta. Tukaj ča-
kajo na to, da se odprejo vrata rajske
Evrope oziroma da jih evropske oblasti
vrnejo v pekel tretjega sveta. In to ni
edina biblična primerjava, ki se poraja
ob romanu flamskega pisatelja. Prisot-
na je tudi nota sodobnega Babilona kot
mesta neštetih jezikov in različnih ljud-
stev, saj je dom naseljen je s Čečeni,
Sudanci, Rusi, Ukrajinci, Albanci, Af-
ganistanci... in deluje kot ambasada
svetovnih kriznih žarišč. Med čakanjem
na milost Evrope begunci spoznavajo,
da Evropa ni tisti sanjski raj, o katerem
so doma dolgo sanjali. Prilagajajo se in
se poskušajo asimilirati v zahodni način
življenja, pri tem pa se zapletajo v tra-
gikomične situacije, se spopadajo z bre-
meni lastne preteklosti in tradicije, ob
tem pa se pletejo tudi mreže med be-
gunsko skupnostjo. Medosebni spori,
zavezništva, prijateljstva in sovraštva so
procesi, ki dodatno zapletajo situacijo
vsakega posameznika v vicah. Nekje
globoko spodaj pa je kot vedno skrita
skoraj pozabljena ljubezen.

MADRID – »Kljub temu da slovenske
kinematografije v Španiji ne poznamo,
iz filma Odgrobadogroba veje domače
vzdušje, sestavljeno iz elementov črne
komedije in pretresljive drame,« so pred
dnevi zapisali v španskem časopisu El
Pais: »Znano vzdušje, značilno med
drugim za Kusturico, a gledalce z do-
brim spominom bo film zagotovo
spomnil na neponovljivo češkoslovaško
kinematografijo iz šestdesetih let.«

Vse njene značilnosti namreč najde-
mo tudi v zgodbi o nekoliko posebnem
pogrebnem govorcu Peru, ki v vsak go-
vor vključi lasten pogled na življenje. V
njem je veliko zloveščega, vendar je za-
radi pozitivnega odnosa do težav je gle-
dalcu skorajda simpatičen. Očiten na-
men filma je prikazati, na kako subtilen
in strašen način v spokojnem življenju
izbruhnejo grozovitosti, po drugi strani
pa je v pripovedi čutiti tudi naklonjenost
do veselih trenutkov in humorističnih
pripetljajev, še dodajajo v El Paisu. Za-
radi surovega preobrata v zadnji tretjini
gledalec dobesedno okameni, a ta za-
suk režiser Jan Cvitkovič spelje z mirno
roko. Gre za nenavaden, oseben film,
kakršnih v španskem okolju ne delajo,
obenem pa je tudi izvrsten primer pri-
povedi brez dlake na jeziku. Priporočajo
ga vsem ljubiteljem neobičajnega filma
in zgodb, ki jih piše življenje. (nr)

Ples s smrtjo

Anthony D. Smith: Nacionalizem; Kr -
t in a
Carlo Formenti: Ne-ekonomija; Kr tina
Friedrich Schiller: Spisi o etiki in es-
tetiki; Kr tina
Michel Tournier: Petek ali tihomorski
limb; D i d a k ta
Emma Thomson: Vila Valentina; Di -
d a k ta
Matevž Ravnikar: Poženčanove pra-
vljice, D i d a k ta
Nataša Visočnik, Jože Hudales ( u r. ) :
Dediščina v očeh znanosti in Dediščina v
rokah stroke; Filozofska fakulteta
Viljem Nemec: Kako do uspešnega
menedžmenta; M od rij an
Bogdan Sajovic: Konec tretjega rajha;
K a ran tan ij a
Bogdan Sajovic: Kennedyjev klan - Od
emigrantov do predsednika; K a ran tan ij a
Marjeta Zorec: Utrinki iz slovenske
zgodovine; K a ran tan ij a
Primož Suhodolčan: Kuža, zaljubljen
kot pes; K a ran tan ij a
Franci Rogač: Ključ brezdomca; Za -
ložba Trubar
Davide Grassi in Ivana Ivković ( u r. ) :
DemoKino – Virtual Biopolitical Agora;
Maska, Aksioma
Nace Šumi: Jože Karlovšek - Poklic in
poklicanost; Filozofska fakulteta
Barica Marentič Požarnik, Jana Ka-
lin, Barbara Šteh in Milena Valenčič
Zuljan: Učitelji v prenovi – njihova stro-
kovna avtonomija in odgovornost; Fi -
lozofska fakulteta
Jana Rošker: Iskanje poti; F i l o zo fska
fa ku l teta
Tone Smolej ( u r. ) : Podoba tujega v slo-
venski književnosti - Podoba Slovenije
in Slovencev v tuji književnosti; Filozof -
ska fakulteta
Martina Zorman in drugi: Zakaj je
bilo treba uničiti Zalpo; Filozofska fa-
ku l teta
Meta Kordiš: Gospodična, vi ste lepi
kot plakat!; Filozofska fakulteta
Miroslav Košuta, Niko Grafenauer,
Marjan Manček: Križada; M l ad in ska
k nj i g a
Alenka Švab in Roman Kuhar: Ne -
znosno udobje zasebnosti - vsakdanje
življenje gejev in lezbijk; Mirovni inštitut

LJUBLJANA – V tekmovalni ka-
tegoriji alpinističnega in avantu-
rističnega filma 8. mednarodnega
festivala dokumentarnega filma v
ljubljanskem Cankarjevem domu
je strokovna žirija v sestavi vr-
hunski alpinist in esejist Pavle
Kozjek, filmski režiser Andrej Mla-
kar ter alpinist, pisec in profesor
na ljubljanski filozofski fakulteti
Tomo Virk nagradila film D otik
smrti/Touching the Void Ke v i n a
Ma c Do n a l d a , so sporočili iz Can-
karjevega doma. Festival se je v
nedeljo končal s projekcijo slo-
venskega filma Poročno potova-
nje. V sedmih festivalskih dneh si
je 38 filmov, od tega devet kratkih
filmov Badjurovega nagrajenca Jo-
žeta Pogačnika, ogledalo 3360
obiskovalcev. (nr)

N agrajen
Dotik smrti

Prizor iz nagrajenega filma
Dotik smrti

Revija za praznik humorja

Optimizem in pozitivizem
Revija Reader's Digest objavlja poljudnoznanstvene članke in resnične
življenjske zgodbe ljudi z vseh koncev sveta, ki so namenjene zbujanju
čustev in razvijanju pozitivnega odnosa do človeške in svetovne raznoliko-
sti. »Velja za zelo optimistično revijo, saj želimo ob problemu pokazati še
njegovo rešitev,« pravi odgovorni urednik mednarodnih izdaj pri Reader's
Digest Raimo Moysa. »V reviji je veliko dinamike, jezik pa je precej
enostaven,« še dodaja. K priljubljenosti revije po njegovih besedah veliko
prispeva tudi to, da je vredna zaupanja, saj za objavo zbrana gradiva vedno
po večkrat preverijo. Uredništva revij v posameznih državah nabirajo
vsebine iz skupnega arhiva za Ameriko, Azijo in Evropo, v katerega
prispevajo tudi svoje lokalne zgodbe, ki se lahko pozneje znajdejo na
povsem drugem koncu sveta.

V prvi številki slovenske revije sta tudi intervjuja z Deso Muck in
Matjažem Javšnikom. Foto: MKZ

Mojca Štrajher

LJUBLJANA – Z današnjim dnem
prihaja na slovenski trg nova revija
Reader's Digest Slovenija, ki je del
enega najbolj priljubljenih revijalnih
projektov na svetu. Ameriško revijo
Reader's Digest, ki izhaja že od leta
1922, berejo v 61 državah, v katerih
ima sto milijonov bralcev in 23 mi-
lijonov naročnikov. Revija je za vsako
državo vsebinsko drugačna, za Slo-
venijo so jo pripravili pri Založbi
Mladinska knjiga.

»Slovenska revija, ki izide vsak prvi
delovni dan v mesecu, dobiva vse-
bine iz bogatega poljudnoznanstve-
nega arhiva dosedanjih izdaj revije po
svetu, nekaj aktualnih tem je evrop-
skih, nekaj pa jih nastane tudi v
Sloveniji. Prva številka je posvečena
prazniku humorja po vsej Evropi.
»Njene vsebine niso nastale naključ-
no. Glavna intervjuvanca, Deso Muck
in Matjaža Javšnika, smo izbrali na
osnovi ankete, na katero je odgo-
varjalo 80.000 ljudi,« je pojasnila glav-
na urednica slovenske izdaje Me t a
Ta v č a r . »Revija je, čeprav ima bogato
vsebino, majhna in drobna, tako da jo
lahko spravite v še tako polno žensko
torbico,« je še poudarila.

Riko Rižnar, direktor revije, je po-
vedal, da je revija specifična tudi po
svoji prodaji: »Večinski del naklade je
prodan v predprodaji, naročnikom,
trženje pa izvajamo večinoma po

pošti.« Reader's Digest Slovenija, ki je
po njegovih besedah namenjen pred-
vsem ljubiteljem branja, je mogoče
kupiti tudi v kioskih, knjigarnah in
poštnih uradih. Naklada za prvo šte-
vilko je bila 26.000 izvodov, v pre-

dnaročilu so prodali že 18.900 iz-
vodov. Vzporedno s slovensko izdajo
je Mladinska knjiga pripravila tudi
hrvaško: »Tam je uredništvo drugo,
saj so drugačne tudi lokalne vse-
b i n e. «

......................................... .
Ameriško revijo
Reader's Digest berejo
v 61 državah, v katerih
ima sto milijonov
bralcev in 23
milijonov naročnikov.
......................................... .

DUNAJ, BERLIN – Na avstrijskega pi-
satelja slovenskega rodu Petra Handke-
ja se je zaradi njegovega govora na po-
grebu Slobodana Miloševića v Požarev-
cu v avstrijskih in nemških časnikih zgr-
nila ploha kritik. Handke se je spominu
na preminulega haaškega obtoženca
med drugim poklonil z naslednjimi be-
sedami (povedal jih je v srbščini): »Sre-
čen sem, da sem danes v Srbiji, blizu
Miloševiću. Branil je Srbe, s tem pa se
razlikuje od večine preostalega sveta.«
Predstavnik nemške vlade za človekove
pravice Günter Nooke je za dnevnik B.
Z. izjavil, da s prihodom na pogreb ne bi
smeli opravičevati kršitev človekovih
pravic in genocida. »Ko se je Handke
pridružil tem ljudem in ko je ob tem še
dejal, da je tam srečen, je storil dejanje,
vredno vse obsodbe.« Handkejevo ob-
našanje sta obsodila tudi nemška te-
dnika Der Spiegel in Focus, dunajski
časopis Heute pa je zapisal, da je Han-
dkejeva »počastitev spomina bivšega
jugoslovanskega diktatorja škandaloz-
no dejanje«. Danes 63-letni Handke je
dobival podobne kritike v medijih že v
90. letih prejšnjega stoletja, saj se ni
strinjal s politiko Zahoda v času razpada
Jugoslavije, nič manj sporna pa ni bila
njegova podpora Miloševiću. Škandal je
povzročil leta 1996 s knjigo Zimsko po-
tovanje k Donavi, Savi, Moravi in Drini
ali Pravica za Srbe, v kateri je Srbe in
Srbijo prikazoval kot žrtve vojn na ob-
močju nekdanje Jugoslavije. Podoben
odziv je leta 2004 sprožila objava nje-
govega besedila v časniku Literatura, v
katerem je branil Miloševića in oporekal
njegovi odgovornosti za zločine na ob-
močju nekdanje Jugoslavije. (nr)

H a n d kej eva
stara pesem

Giorgio Agamben: Kar ostaja od Auschwitza; ZRC SAZU, Lj., 2006

Zdenko Vrdlovec

»Muslimana so vsi prezirali… Njegovi
čuti otopijo, do vsega okrog sebe po-
stane popolnoma ravnodušen. Ne mo-
re več govoriti o ničemer, niti moliti, ne
verjame več ne v nebesa ne v pekel…
Musliman ni imel cilja, premikal se je
brez misli, sanjal je samo o tem, da bi v
vrsti prišel na mesto, kjer bi dobil več
juhe in bolj gosto.« Kdo je ta »mus-
liman«, saj očitno ne gre za pripadnika
islama? Ta »musliman« je Jud ali, toč-
neje, to so bili večinoma Judje v na-
cističnih koncentracijskih taboriščih.
Večinoma Judje, ker so bili oni v večini
v teh taboriščih, sicer pa je »musliman«
lahko postal kateri koli taboriščnik. Ta-
boriščnike niti ni bilo toliko strah, kdaj
bodo končali v plinski celici, kot jih je
bilo groza, da bodo postali »musli-
mani« ali živi mrliči, ki so »z nogami, po
vzhodnjaško spodvitimi, in z obrazom,
otrdelim v masko, zgrbljeno ždeli na
tleh«, in katerih pripravljenost na smrt
ni imela nič opraviti z dejanjem volje,
temveč z njenim razkrojem.

»Musliman« je osrednji pojem
Agambenove knjige Kar ostaja od Au-
schwitza, ki pa ni knjiga o nacističnih
koncentracijskih taboriščih. »Musli-
man« je pojem prav kot tisto, »kar os-
taja od Auschwitza«. Giorgio Agamben
obravnava ta pojem v luči svoje po-
litičnozgodovinske refleksije o statusu
golega življenja, ki jo je zastavil v prvi
knjigi Homo sacer, in sicer kot eno
skrajnih posledic statusa golega ži-
vljenja. V moderni politični filozofiji se
je vprašanje golega življenja pojavilo s
Foucaultovim konceptom biopolitike,
v bolj »praktični« obliki pa s proble-
mom človekovih pravic, ki so se zlo-
mile z begunci, tj. z »ljudmi, ki so
izgubili vse druge lastnosti in posebne
odnose, razen tega, da so bili še vedno
ljudje«, kot jih je definirala Hannah
Arendt. Agambenovi »muslimani« pa
so še neprimerno skrajnejši primer od

beguncev: »musliman« je zanj mejni
lik nerazločljivosti življenja in smrti,
človeškega in nečloveškega, je »nedo-
ločno bitje, v katerem brez trajne re-
šitve prehajata druga v drugo ne samo
človeškost in nečloveškost, marveč tu-
di vegetativno in relacionalno ži-
vljenje, fiziologija in etika, medicina in
politika, življenje in smrt«.

Agamben se v tem svojem delu ve-
liko opira na Prima Levija, njegova pri-
čevanja o taborišču, in v izvrstnih pa-
susih razvija Levijev »paradoks priče-
vanja« (tj. pričevanja, ki priča o tem, o
čemer tisti, ki bi edini lahko pričali,
»muslimani«, ne morejo govoriti) ter
vprašanje sramu kot izkušnje desub-
jektivacije in subjektivne destitucije
(»v sramu subjekt izgublja samega se-
be kot subjekt«). S pojmom »musli-
mana« pa Agamben seže še dlje (ali še
bližje v sodobnost) in problematizira
samo etiko. Če se je z begunci zlomil
pojem človekovih pravic, je z »mus-
limanom« omagala sama etika, kolikor
naj bi definirala normo človečnosti,
neko neprekoračljivo mejo, onkraj ka-
tere človek neha biti človek. Pri Agam-
benu »musliman« nastopa kot osta-
nek, izmeček, ki opozarja, da se v tre-
nutku, ko je vsako človekovo dosto-
janstvo izničeno, pokaže, da življenje
kot tako, golo življenje ne nalaga no-
bene norme. »Musliman« kot živi do-
kaz za obstoj življenja onstran skraj-
nega propada, degradacije, izgube do-
stojanstva in sramu, pri Agambenu to-
rej predstavlja točko, ki »presoja in me-
ri vsako moralo in vsako dostojanstvo«
in je tako preizkusni kamen same eti-
ke. Primo Levi je o »muslimanih«, ki so
se dotaknili dna in spoznali resnico
taborišča, pisal tudi kot o tistih, ki so
videli Gorgono, iz Agambenove inter-
pretacije pa bi že lahko sklepali, da
taboriščniki niso bili edini, ki so v
»muslimanovi« maski videli sebe.


