
Ste opazili, da je zadnjem 
času v medijih vse več udar
nih izjav. Recimo jim tako, 
lahko bi jim tudi drugače, 
mislimo pa na tiste, ki jih 
izrekajo naše vodilne oseb
nosti (ne le politiki) in so v 
njih posebej ostre, kritične, 
zajed ljive, duhovite … Janez 
Janša je gotovo eden najvid
nejših bodisi v svojih tvitih 
bodisi v drugih in daljših iz
javah. Tako so znane, da jih 
ni treba ponavljati. Zajedlji
ve so, hkrati pa je treba od
hajajočemu predsedniku 
vlade priznati tudi dobršno 
mero duhovitosti. Nekatere 
pa dajo tudi misliti; takšno 
je njegovo nedavno pojasni
lo, zakaj »levica« nasprotuje 
slabi banki. »Nihče pa ne go
vori o dejanskem problemu, 
se pravi o tistih milijardah, 
ki manjkajo, odgovornosti 

za te milijarde. V interesu 
finančne oligarhije je, da se 
zakrije ta odgovornost in se
veda, če se ti slabi krediti pre
metavajo še naprej znotraj 
obstoječih struktur in z nji
mi upravljajo tisti, ki so jih 
več ali manj zagrešili, jasno, 
da te odgovornosti ne bo. 
Zato je ta Lukšičev koncept 
oziroma koncept te finanč
ne oligarhije, ki prihaja do 
izraza prek nekaterih tako 
imenovanih levih strank, tu
kaj tako agresiven.« (Odme
vi na TVS, 1. 3. 2013) Tudi fi
nančno neuki človek zasluti, 
da je v tej izjavi zrno resnice.

Jana Plestenjaka poznamo 
po njegovih pesmih, zad njič 
pa je presenetil z odrezavo 
izjavo, ki je tudi zelo politič
na. V njej na prepričljiv na
čin pojasni, zakaj se nekate
ri »nerazumljeni« kulturni
ki tako glasno udeležujejo t. 
i. vseslovenskih vstaj. »Rad 
bi vedel, kdo so tisti, ki vodijo 
in koordinirajo upore in kaj 
so do zdaj v življenju naredi
li. Moram reči, da me moti, 
ko vidim, da so zelo glasni 
ljudje, ki so bili vso kariero 
prisesani na državno dudo. 
Zdaj ko se ta žila oži, je pa pa
nika … Ko vidim na protestih 
ljudi, ki so s kulturnega mi
nistrstva dobivali na leto tri
sto tisoč evrov ali več, se mi 
zdi pa malo neokusno in si 
rečem: 'Odklopite se z dude, 
fantje, in plavajte – naredite 
nekaj, kar bo ljudem všeč, da 
boste zaslužili. In ne igraj
te velikih umetnikov, ki jih 
nihče ne razume, davkopla
čevalci pa plačujemo.' Ko vi
dim na protestih takšne lju
di, me zaskrbi.« (Prebral na 
siol.net.)

Začeli smo z izjavami poli
tika, navedli tudi glasbenika. 
Končajmo pa s filozofom. 
Slavojem Žižkom. Kontro
verzne izjave so njegova 
specialiteta, v njih ga dose
ga le malokdo. Pa še politič
no bomo vso reč uravnove
sili, če po prvaku »desnice« 
navedemo še »ideologa levi
ce«. Najprej o protestnikih v 
Cankarjevem domu. »Spet 
se mi je prebudila ideja, ki 
sem jo formuliral pred par 
leti, da bi bilo dobro bom
bardirati Cankarjev dom, 
ko so tam zbrani kulturni
ki. (Ker smo v dobi brez smi
sla za ironijo, moram doda
ti, da tega ne mislim dobe
sedno.) Tu se lahko učimo 
od cerkvene modrosti. Ob 
korupcijski obtožbi Janše 
in Jankovića sem takoj po
mislil: tako kot Urana bi ju 
bilo treba poslati v Trst, do
kler se njuna krivda ne raz
čisti. Če bi se jima pridružilo 
še nekaj predstavnikov naše 
'elite', tudi ne bi bilo škode. 
Gre seveda za metaforo: ne 
samo njiju, vso politično eli
to bi bilo treba v celoti zamr
zniti.« (Delo, 2. 3. 2013)

Dalo bi se razpravljati o 
vprašanju, ali in koliko na
vedene izjave tudi držijo. A 
to ni moj namen. Hotel sem 
le pokazati, kako se pregrete 
socialne, politične in duhov
ne razmere izražajo v izja
vah ključnih akterjev. Kako 
pa vplivajo na njihovo publi
ko, na naše ljudi? Ko jih sli
šijo ali preberejo, se nekateri 
razburjajo, drugi v njih uži
vajo. Kar priznajte, da bi bila 
brez njih krizna scena precej 
dolgočasna, tako pa je vsaj 
zanimiva.

Vse več udarnih izjav
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Razgledi

Vaš razgled

Danes je mednarodni dan žensk. V šolah, ki so po zaposlenih verjetno najbolj feminizirane 
ustanove, so že pred leti združili vse marčevske ženske praznike, ob katerih otroke navajajo 
k spoštovanju in pozornosti do žena, predvsem mamic. / Foto: Tina Dokl

Številni oglasi na televiziji nas vsak dan prepričujejo o najboljših avtomobilih. Slogani so 
udarni: ta ponuja največ avta za vaš denar, druga znamka je preprosto sinonim za avto, 
pri tretjih kar živijo avtomobile, četrti vas pozdravlja iz dežele x-drive … A doslej še ni bil 
izdelan avto, iz katerega človek ne bi znal narediti navadne kocke zveriženega železa. Tale 
je bil rdeč, naslednji bel, pa srebrn …  I. K. / Foto: Tina Dokl 

Miha Naglič

mihovanja

Miha Naglič

»Na vozišču ni opazil ve
liko vozil. Samo za seboj, v 
varni razdalji, je v soju pol
ne lune zaznal nekaj avto
mobilskih luči. No, ko se je 
bližal brennerskemu pre
doru in s tem italijanskoav
strijski meji – tam se avtoce
sta loči v dva ločena kraka, ki 
kmalu preideta v dva predo
ra – se je zgodilo. Bilo je kot 
v filmu! Kar naenkrat ga je 
z veliko hitrostjo prehitelo 
vozilo BMW münchenske 

registracije, drugo se je po
stavilo vzporedno z leve stra
ni in tretje se je približalo od 
zadaj. V nekaj sekundah so 
ga zamaskirani cestni raz
bojniki ustavili in hkrati zri
nili na odstavni pas. Nato je 
nekaj udbovcev z izvlečeni
mi pištolami poskakalo iz 
temnih avtomobilov, kričeč 
italijanske besede, vdrlo v re
nault Bate Todorovića, pada
li so udarci, kri je škropila po 
zraku in naokoli so leteli Ba
tini zobje. Svinčene roke in 
pesti udbovcev so bile urne 
in težke!«

Ta »filmski« prizor se je 
dejansko zgodil v torek, 25. 
februarja 1975, okoli sedme 
ure zvečer. Ugrabljeni voz
nik je bil srbski poslovnež 
Slobodan Todorović Bata, 
vračal se je s službene poti 

iz Italije v München, kjer je 
z družino živel in delal zad
nji dve leti in pol. Ugrabite
lji, ki so igrali italijanske ma
fijce, so bili v resnici sloven
ski udbovci. Ugrabljenega 
so najprej omamili, ga pre
nesli v opel karavan in pohi
teli z Brennerja proti Jugo
slaviji. Nekje v Italiji so ga 
preložili v bunker tovornja
ka hladilnika in v njem pre
peljali čez mejo. Ugrabljeni 
se je zbudil šele čez dva dni 
v neki podstrešni sobici, kjer 
je preživel naslednjih osem 
mesecev. Ta sobica je bila v 
Domu Maksa Perca na Ta
boru v Ljubljani, do nje je 
vodilo 88 stopnic, za žrtev je 
postala pekel. Po osmih me
secih so ugrabitev »legalizi
rali«, Todorovića prepelja
li v Beograd, sodili na smrt 

in obsodili na 20 let zapora. 
Odsedel je devet let, bil 1984 
izpuščen in leto pozneje po
miloščen, a je umrl, najbrž 
še preden je za pomilostitev 
sploh izvedel, 6. 9. 1985 …

Zakaj so ga sploh ugrabi
li? Igor Omerza, avtor knji
ge, domneva, »da je bil glav
ni razlog za gangsterski po
seg Udbe v sosednjo drža
vo Italijo pogojen z umišlje
nim strahom Josipa Broza 
– Tita pred politično in fi
nančno navezo Aleksandra 
– Leke Rankovića in Slobo
dana – Bate Todorovića«. In 
ne nazadnje: zakaj je »gang
sterki poseg« izvedla sloven
ska Udba? Zato, ker je bila 
najbolje organizirana, takrat 
jo je vodil Janez Zemljarič, 
mož izjemnih organizacij
skih kvalitet.
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