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 URBANI IZZIV CLŪB31

 št. 18/1991

 Jurij ZALOKAR

 Vrednote - kultura pogleda
 Za vsakogar naj bi bila resnica vred-
 not važnejša od vseh znansťvenih in
 umetniških resnie. Toda bolj ko je
 važna, večje so pregraje, ki nani jo
 skrivajo. Bližļe koje kdo ob njej, lx)lj
 ga svet osaini in bolj se zap ira před
 njenim sporočilomš Svet namreč v
 veliki meri sploh ne živi z vredno-
 tami, ampak mimo njih ali pa le z
 njihovo sliko, ki je daleč od prave
 resnice, zaznamovana s slabostjo in
 obžoijem ljudi. Temu ustrezno redko
 srečamo tudi resnico religioznih do-
 živetij. Preplavljajo nas zgolj antro-
 pomorfne podobě in teološke ideo-
 logije različnih veroizpovedi. Duhov-
 ni svet se potem z vrednotami vied
 spreminja v svoje nasprotje. lOistiis
 postane le še malik, ki vzdrzuje od-
 visno in nezřelo duševnost. [^sluš-

 nost duhu zamenja poslušnost cer-
 kvenemu vodstvu. Vrednote se spre-
 minjajo v kulise, ki naj skrijejo
 pogorišče vere, obe ne m pa služijo
 kot past, da se v območje cerkva in
 sekt ujamejo lačni resnice.

 Razlogi za trnovo pot vrednot so kaj
 različni. Bolj kot nesposobnost ra-
 zuma je navadno kriva ozkost in
 samozagledaņost osebnosti, ki se
 predaja svojim najnjižim stremlje-
 njem, brez čuta za sočloveka in za
 samopreseganje. Podobno vplivata
 tudi etična slepota in zanemarjena
 etična rast Svet ki se uklanja ra-
 cionalizmu, reizinu in sodobnim

 oblíkám larpurlartizma, pa je ob-
 enem posledica takih vplivov in
 vzrok, da se še bolj krepijo.

 V središčih družbenega uveljavljanja
 je le malo plemenitosti. Povsod prev-
 ladujejo tisti, ki se znajo riniti naprej
 zaradi samega sebe. Enako kot v
 cerkvi in politiķi je v tem pogledt> tudi
 v zņanstvenem in umetniškem svě-

 tu. V akademijah npr. srečujento
 ljudi, ki kot osebnosti mocno zaos-
 tajajo za svojimi poklicnimi vrstniki
 ali pa blestijo le na ķakem strokov-
 nem področju, med tem ko so povsod
 drugod manj razgledani in kritieni
 od kakega preprostega, neukega
 člověka. Marsikje iz kultuře nastaja
 antikultura, podobno kot Kristusa

 spreminjajo v antikrista. V vrhovih
 znanosti in umetnosti vse preveč
 prevladujeta sia in karierizem.

 Póvsem zgrešeno bi seveda bilo, če bi
 vse lo ocenili kot nekaj, kar naj bi
 bila slovenska posebnost. Marsikje
 drugje je še slabše! Saj verno, koliko
 genijev glasbe so kronani kralji kon-
 sei-vatorijev Uščali ob tla, da bi ne
 zatemnili njihovih veličin. Ali pa: ko-
 liko najuglednejših francoskih in ne
 samo francoskih znaristvenikov in

 umeüiikov je dělalo in umiralo v rev-
 ščini.

 Ljudska misel se je zato od nekdaj
 trudila, da bi našla náčin, kako bi

 odločala modrost in značaj. Doslej so
 se vsi |X)skusi ponesrečili. Zainiš-
 Ijena pot k vrednotam se je vedno
 znova razblinila enako kot vse uto-

 pije. Nastajali in rušili so se politični
 sistemi. Moralna prenova je največ-
 krat ostala samo še beseda. Veliká

 pričakovanja so se sprevračala v tu-
 robna razočaranjā. V tej stiski sta
 tudi socioloģija in psiholoģija ostali
 nemocni. Enako je s psihiatrijo.

 V našem času, ko se vse bolj po-
 ta pljamo v kiču in populizmu, na-
 mesto da bi rasli s kulturo, in ko

 služijo gesla le kot muholovke za
 lj udsko neumnost tako da zmaguje
 denar nad srcem in trg nad social-
 nos Ljo, smo posebno ogroženi. Ko
 zaradi stranskih koristi odrívamo

 svet vrednot obenem izgubljamo
 pravo naravnanost našega življenja
 in dela. Že Goethe je s strahom opa-
 zoval razkroj kultuře. Toda Izguba
 naravnanosti v našem časuje veliko
 usodnejša spričo eksplozije novih
 tehnologij, načinov občenja itd. Raz-
 kroj enega sistema vodi v razkroj
 drugega, in obratno. Pričā smo stra-
 hotnemu razpadu družbě, ki se v
 svoji slēpoti lovi za preživele ideje
 devětnajstega stoletja in oživlja naj-
 bolj nečloveške oblike izkoriščanja
 člověka po člověku. Namesto zna-
 čaja viada vetinjaštvo. Póvsod sre-
 čujenio duševno bedo, ki hiti pre-
 s topati iz ponesrečenega vlaka
 napredka v vozové, napolnjene z
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 št. 18/1991

 ckihovi preteklosti. Kdor se je še vče-
 raj udinjal realsocializmu, ježe našel
 nove barvě, da bi v njih spet blestel
 na vrhu. Znanost in umetnost pri
 lem nista izjema.

 Mogoče še najbolj pa je usoda vred-
 not ogrožena zato, ker je "strokov-
 njakoin" manipiilacije z ljudmi
 uspělo razoroževati vedno živi in
 lipomi duh mladině in ga speljati na
 pražne, siepe lire samouničenja. Po-
 sploševanje je sicer nedopustno, to-
 da vse preveč mladině tone v brez-
 iclejnost ter ostaja brez ciljev in
 perspektiv. Literati, ki so bili včasih
 avantgarda kultuře, se sami potap-
 ljajo v mrak malodušja. Z lx>lestnim
 užilkom skušajo tildi mladé zvabiti
 v svet svojih blodenj, ko se posme-
 hujejo vsaki vrednoti in ko namesto
 han non ij ustvaijajo se hujšo terno.
 i£o rušijo, hočeš nóčeš klicejo na dan
 agresi vnost, ķi se potem izživlja v
 anarhičnih in novofašisličnih ban-
 dah, v nacionalističnem zanosu in
 vsakrsnih asoi:ialnostih. Za droge,
 brezdelje in samomor je odgovoren
 svet odraslih, svet brez vrednot. Ko

 je razklal beseclo, zvok in lik, je raz-
 klal samega sebe.

 Te&' la atkega iTizpravljanja o ogro-
 ženosli vrednot ni mogoče zaklju-
 cili, ne da bi pri tem pomisliii na

 samogibno moč, ki je v njih. Prav
 zaradi nje se ohranjajo vsem ne-
 ljubim okoliščinam navkljub. Doka-
 zujejo jo npr. visokoetična dejanja
 posameznikov v tnenutkih, ko se
 zdi, daje izginila zadnja človečnost,
 ali pa, ko besede o vrednotah svet
 samo še smeši kot "fìlozofijo",
 "poezijo" in nerealnost Dokaz zanjo
 je tudi v moči, ki jo nekdo dobi, da
 vztraja v položaju, ki ga mora
 braniťi, čeprav se s tem izpostavlja
 velikim nevamostim. Pomembno je
 tudi, da se ob zaprekah, ki jim
 zaradi vrednot kļjubujemo, še zve-
 ča ustvaijalnost in pospeši zorenje
 osebnosti. Resnični notranji mir da-
 jejo samo take notranje zmage, pa
 čeprav se trud lahko končá navzven
 s porazom.

 Razmišljanje o vrednotah in prisluš-
 kovanje njihovi "govorici" bi zato
 moralo biti ne samo uvod v kakršno

 koli ustvaijalno dělo, ampak tudi
 neločljiv del njega samega. Prav go-
 tovo pa to ñi stvar učbenikov in pre-
 davanj, ampak je kultura gledanja,
 ki mora videti navznoter, če hoče
 prav videti navzven. Ali tudi: kdor
 prav vidi navzven, se mu odpre po-
 gięci navznoter. To je pogled, ki po-
 meni tudi dejanje v pravo smer.

 dr. Jurij Zálokar, psihiater, Radovljica
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