
 SLAVNOSTNI GOVOR OB KULTURNEM PRAZNIKU  

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje! 

Živimo v času, ko so vrednote ekonomičnosti postale vodilo vsega našega ravnanja: odnosa do 

dela, do narave, do zdravja, izobraževanja, ustvarjalnosti in do soljudi. Slovenci smo v šoli 

globalizacije odlični učenci. V kratkem času smo se naučili, da je treba najprej skrbeti za svoj interes 

in se odločiti za tisto med možnostmi, ki nam prinaša največ koristi. Namesto sodelovanja zdaj 

dajemo prednost tekmovanju. Brezobzirnost ni več neželena lastnost. Tudi nepravičnost nima 

negativnega predznaka. Moralni kodeks novega tisočletja prezira neuspeh in se ne ukvarja z 

razlogi, ki so privedli do njega. Brezkompromisna načela grabežljive akumulacije kapitala 

priznavajo samo hiter in lahek zaslužek. Ker smo v te tokove vključeni tudi Slovenci, je razumljivo, 

da smo – radi ali neradi – sprejeli tudi vse tisto, kar prinašajo s seboj. Ob vnetem priseganju na  

zakone globalne štacune pa se nam lahko zgodi, da bomo zapravili tisto, kar je naš prepoznavni 

znak. 

Sloveniji v prihodnosti grozi nevarnost izgube različnih identitet: krajinske, urbane, arhitekturne in 

jezikovne. Toda če je cela vrsta stvari, ki se jim zaradi vpetosti v globalizacijsko kolesje ne moremo 

izogniti, gre  pri navedenih področjih za našo prostovoljno izbiro. Naša in samo naša bo tudi krivda, 

če bomo te identitete zapravili.  

Oglejmo si pobliže dva primera. Podoba slovenske dežele se je v nekaj desetletjih bistveno 

spremenila. Črne gradnje, ki se množijo v mestnih soseskah in na podeželju, uničujejo prostor. 

Nadzidki, prizidki in zasteklitve so  na gosto posejani. Videz slovenskih hiš  počasi, a vztrajno 

izpričuje, da se tudi one s svojimi »lici«  ravnajo po modi.  Če so bile  nekoč pretežno  bele ali sive,  

morda še pastelne barve, se  zdaj bahajo z drugačno barvno lestvico. Popelješ se po deželi in sredi 

zelenečih travnikov te pozdravljajo rumene, zelene, vijolične, oranžne, modre, rdeče fasade, vidne 

na daleč, ker so drugačne od svojega naravnega ozadja.  Toda fasade so samo zunanji, najbolj 

opazen znak novega vala, ki priča o tem, da nismo arhitekturno ozaveščen narod. Ali smemo od 

posameznika pričakovati, da se na primer pri prenovi fasade ne bo ravnal izključno  po svojem 

okusu? Ali  tako pričakovanje ne diši po želji, da bi vsiljevali uniformiranost? Ali ni moja hiša last, s 

katero razpolagam, kakor mi drago?  Ali ni pravica posameznika, da uveljavlja svoje želje in 

hotenja, ravno pogoj za to, da se počuti svobodnega?  

Ko opremljamo notranjost svojih hiš in stanovanj, se ravnamo po lastnem okusu in še na misel nam 

ne pade, da bi lahko bilo drugače. Zakaj bi torej pri posegu v krajino ne  bilo enako? Vendar ne gre 

za isto stvar.  Posameznik se o nekaterih vidikih pri gradnji seveda odloča svobodno, drugod pa se  

mora prilagoditi pravilom, ki jih postavlja skupnost. Ta pa bi morala ravnati odgovorno takrat, ko 

se posameznikove želje ne skladajo z njenimi merili. Urbanizem in arhitektura sta odraz našega 

miselnega horizonta. Noben evropski odlok nas ne sili, da  neodgovorno ravnamo s prostorom in 

podobo krajine ter objektov v njej. Razvite države skrbijo za svojo krajino s premišljeno 

urbanistično politiko.  Kakovostno oblikovanje in načelo, da naj bodo objekti umeščeni v prostor 

tako, da bodo skladni z njim, bi morala biti naš skupni interes. Če bo tudi novi Nacionalni program 

za kulturo 2014-17 v tistem delu, ki se nanaša na arhitekturno politiko, samo lep zapis, v praksi pa 

bodo samovoljni investitorji, neetični projektanti in izvajalci  ter ustrezni inšpekcijski organi, ki si 

zatiskajo oči, ravnali kot doslej, bo degradacija kulturne krajine po naši lastni odločitvi prispevala k 



temu, da ta dežela, za katero pravimo, da je lepa, ne bo imela več svojega prepoznavnega obraza. 

Namesto da bi jo prepoznali kot našo, značilno slovensko,  bo to, če se trend ne ustavi, postala 

dežela z vseh vetrov nabranih in prevzetih gradenj ter kričečih fasad, dežela, katere prebivalci se 

požvižgajo na svojo identiteto. 

Še usodnejše od tega, kar se dogaja z odnosom do krajine, pa je, da nas lahko doleti tudi izguba 

jezikovne identitete. Problem slovenščine niso posamezne prevzete tuje besede, tudi ne številna 

tuja poimenovanja podjetij. V času, ko se storitve na internetu ponujajo globalnemu tržišču, je  

celo možno razumeti odločitev za tuje poimenovanje, čeprav o tem, kako se bodo prodajali izdelki 

in storitve, ne odloča tako ali drugačno ime, pač pa kvaliteta. Naših turističnih zanimivosti tujci 

gotovo ne obiskujejo zaradi zvenečih tujih poimenovanj, pač pa si zapomnijo kvaliteto uslug in 

prijaznost. A zdaj v zvezi z jezikom ne gre več le za tuja poimenovanja. V predlaganem Zakonu o 

visokem šolstvu je opredeljena tudi raba slovenščine na slovenskih univerzah. Vendar pa ustrezni 

člen ne določa natančno, da je lahko jezik poučevanja  v prvi vrsti slovenski. Žal  je tudi rektorska 

konferenca RS  predlagala, da se v zakonu o visokem šolstvu izbira jezika prepusti posameznim 

univerzam. Njen  predlog ni od včeraj, saj prizadevanja dela slovenske univerzitetne javnosti, da bi 

v predavalnicah in znanstvenih razpravah  opustili slovenščino, trajajo že več kot deset let. V 

ozadju takega predloga je mišljenje, da moramo internacionalizirati slovensko univerzo in znanost, 

to pa naj bi učinkovito dosegli z opustitvijo maternega jezika, ki ga v praksi že zdaj marsikje 

nadomešča angleščina. Tako lahko spremljamo ponesrečeno razumljeno evropsko mobilnost 

študentov in profesorjev na način, ki grozi, da bomo v imenu globalizacije zapravili dediščino, ki so 

nam jo priborili predniki. To seveda ne pomeni, da ne bomo več govorili slovensko, pomeni pa, da 

se slovenščina, če bodo take težnje prevladale,  ne bo razvijala na področju, ki je za sleherni jezik 

izjemnega pomena, torej v znanosti. Jezik polnokrvno zaživi šele, če opravlja vse svoje funkcije, 

med njimi seveda tudi znanstveno. Ironija je, da so se za to funkcijo slovenski  intelektualci 

zavzemali skozi dolgo zgodovino, zdaj pa se slovenski jezik  začenja opuščati prav na univerzi. 

UNESCO je leta 2003 sprejel Konvencijo o varstvu nepredmetne kulturne dediščine. Vanjo spadajo 

tudi jeziki, ki so potemtakem zaščiteni z mednarodnim dokumentom. Pri nas pa o tem razmišljamo, 

kot da se ne bi zavedali, da globalizacija in načelo prostega pretoka blaga in storitev na jezikovnem 

področju sprožata procese, ki ne vodijo nikamor drugam kot v talilni lonec kultur. Zaskrbljenost 

nad tem dejstvom se odpravlja s pomilovalnim pogledom, češ da gre za travme in strahove 

posameznikov, ne pa za prvovrstno vprašanje o tem, ali hočemo za naprej imeti univerze na 

Slovenskem ali slovenske univerze.  

Svoj jezik smo Slovenci ohranili in ubranili celih tisoč let. Ali nam lahko kdo prepreči, da ga ne bi 

zapravili prav v samostojni državi? Čez pet let bomo praznovali stoletnico obstoja naše univerze. 

Ali bomo svojo jezikovno in nacionalno samozavest do takrat okrepili in  presodili, kaj bi pomenila 

izguba tako pomembnega jezikovnega področja, kot je jezik znanosti? Ali pa bomo podlegli 

kapitalistični logiki, zavrgli svoj jezik in ga uporabljali zgolj  v domačijskih okoljih? Od odgovorov na 

ta vprašanja je odvisno veliko več, kot se zdi na prvi pogled. 

  Slovenci se v globalizacijskem svetu ne bomo mogli uveljavljati z močno industrijo. Naša 

priložnost je vezana na inovativnost, torej na produkte duha. A koliko je vredna ideja, če se vse 

meri s tržnimi merili? Če sledimo samo njim, se ne splača cela vrsta stvari: ne splača se tiskati knjig 

v jeziku malega naroda, ne splača se podpirati umetnosti, ne splača se … Našteli bi lahko še veliko 



stvari, ki ne prinašajo dobička. In vendar je vezno tkivo Evrope prav njena kulturna pestrost. Izničiti 

jo v imenu kapitala pomeni hkrati tudi konec evropske ideje, z njo pa tudi naše samobitnosti.  

Tegobe globalnega vladanja kapitala Slovenije niso obšle. Kar je nekoč pomenilo javno dobro, na 

primer šolstvo in zdravstvo, postaja dobičkonosna dejavnost. Pravice do dela ni več, delati je treba 

za toliko, kot ti hočejo plačati. Vrste nezaposlenih  se  daljšajo, saj kapital izhaja s stališča, da je 

delovna sila zanimiva samo toliko časa, dokler prinaša dobiček, potem pa jo je treba zamenjati, 

zato tudi stalna zaposlitev ni več prioriteta. In tako v Sloveniji že nekaj časa govorimo dva jezika: na 

eni strani so tisti, ki pripovedujejo o sanaciji bančnega sistema, na drugi smo ostali, velika večina, ki 

to isto stvar imenujemo kraja. Na eni strani so tisti, ki zrejo v nas s televizijskih ekranov in 

izjavljajo, da se ne čutijo odgovorne za to, kar se je zgodilo. Na drugi smo vsi, ki se zavedamo, 

kolikšen davek bomo plačevali mi, naši otroci in vnuki za grabežljivost, ki je nismo zakrivili. Na eni 

strani so tisti, ki govorijo o tem, da spoštujejo visoke etične standarde, in odstopijo šele potem, ko 

se nimajo z izgovori več kam zateči, na drugi  smo vsi, ki vemo, da tako ravnanje ni častno in 

kulturno, da v njem ni sledu individualne odgovornosti in etike.  

Kultura in umetnost nista nekaj samoumevnega. Da brez njiju ni mogoče živeti, se človek zave šele, 

če ju izgubi. Ker predstavljata zakladnico idej, lahko ponudita najboljše poti za izhod iz krize, v 

kateri sta se znašla Evropa in svet, v njej pa tudi mi. V moralni moči kulture je zastopano spoznanje, 

da obstajajo resnice srca, ki jih  razum ne pozna. Morda se zdi, da je prikazana podoba ob 

kulturnem prazniku premalo svetla. Toda kako je že rekel Cankar? »Slikal sem temo, da bi oko tem 

silneje zahrepenelo po luči.«  

A naj so problemi še tako veliki in razočaranja grenka, je najpomembnejše spoznanje, da je 

življenje eno samo in dragoceno, njegov smisel pa v tem, da si prizadevamo za dobro. Naj to misel 

za konec povem še z besedami slovenskega pesnika Petra Levca.  

Živeti slast je že samo zato,                                            Kako sem, ah, udarjen bil s slepoto, 

ker rožni grm je tako dišèč,                                            ko sem čez vse otožno delal križ! 

ker trava je svetlo zelena                                               Za srečo vendar ni potrebno nič -  

in cvet kostanjev vinsko rdèč…                                      samo oči, odprte za lepoto. 

 

Spoštovani, veliko takih pogledov vam želim. 

 

Žalec, 7. 2. 2014                                                               Marija Končina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


