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Alojz Ihan  

 
Nedavni intervju Vesne Milek z Ivanom Novakom, medijskim obrazom skupine Laibach, je po 
srečnem naključju prišel ravno v času, ko se Slovenci zaradi bližine evropskih volitev tesnobno 
sprašujemo, kaj nam v naši politični kulturi manjka, da učinki naših volilnih glasov niso takšni, da bi z 
optimizmom zrli v prihodnost. Iz teorije vemo, da (samo)spraševanja o vzrokih lastne neučinkovitosti 
ne morejo dati konstruktivnih odgovorov, saj iste slepe pege, ki onemogočajo ustrezno odzivanje na 
realnost, obenem onemogočajo tudi (samo)uvid v problem. Brez pogleda od zunaj problema ni mogoče 
rešiti. 
 
A če imamo za pomoč nevrotičnim, neučinkovitim posameznikom poklicne zunanje opazovalce – 
psihiatre in psihoterapevte, pa za ozdravitev nevrotičnih vzorcev nacije ni standardizirane napotnice in 
še manj recepta. Profesionalcev z licenco (raz)reševanja nacionalnih slepih peg in posledične 
neučinkovitosti pri reševanju življenjskih problemov skupnosti preprosto ni, samooklicani šarlatani z 
odrešenjskim sindromom pa nacionalne travme praviloma zgolj dodatno podžgejo, namesto da bi jih 
rešili. 
Zato so geste, ki celotni naciji pokažejo njene slepe pege, nenapovedane, nepričakovane in ena od takih 
je bil v osemdesetih pojav Laibacha v tedanji Jugoslaviji. Njihova na(r)cistična ikonografija je tako 
vsakdanje in blasfemično uporabljala totalitarne tabuje, ki so bili tedanjemu režimu samo še 
neizrekljiva abstrakcija najglobljega pekla, da se tedanja komunistična oblast preprosto ni znašla. 
Podobno, kot se ne bi znašla Katoliška cerkev, če bi znanstveniki začeli organizirati simpozije o 
bivalnih razmerah v nebesih ali v peklu ali o potencialnih konfliktih med nebeščani ali peklenščki, ki 
izhajajo iz različnih zgodovinskih, jezikovnih, kulturnih, nacionalnih in drugih razlik pokojnikov. 



 



Razkritje neučinkovitega samoupravnega pravniškega in upravnega sistema je bilo sicer zelo zabavno 
spremljati pri procesu proti četverici. FOTO: Jure Eržen/Delo  
 
 
Komunistična oblast, vajena oporečnikov, ki so poskušali čim več sporočil povedati med vrsticami, se 
ni znašla z Laibachom, ki ji je neposredno v oči izrekal in risal najbolj peklenska na(r)cistična 
sporočila, ob tem pa ni imel nikakršnih oporečniških ali prevratniških ali nasploh političnih ambicij. 
Laibach je, zlasti s plakatno afero (plakat za proslavo Titovega rojstnega dne, zasnovan na predlogi 
nekdanjega nacističnega plakata), razkril neverjetno odločevalsko nemoč tedanjih komunističnih 
birokracij. Te so se v desetletjih praznih forumskih prežvekovanj o socializmu povsem odvadile 
odločati o čemerkoli, kar ni bilo zapisano v Kardeljevih knjigah. Povprečni komunist se je izučil 
ohranjati družbeni red zgolj s tem, da je z ritualnim priseganjem na odločitve višjih forumov »držal« 
svoj politični položaj. Bistvo je bilo njegovo sedalo. Nastop Laibacha je zato vsemu narodu razkril 
pomembno resnico – da oblastne riti znajo le sedeti in kimati, razmišljati pa ne. To razkritje je nekaj let 
kasneje na procesu proti četverici nadgradil pravnik Matevž Krivic, ki je zlasti ob branjenju Janeza 
Janše s taktiko doslednega vztrajanja pri ustavi in zakonih razkril neskončno zapletenost 
socialističnega pravnega in ustavnega sistema. 
 
Ob spremljanju branjenja Janše smo pravzaprav vsi privoščljivo spoznavali, da je bil komunistični 
pravni sistem v kasnejši, samoupravni izvedbi obseden z eno samo idejo – kako omogočiti lokalnim, 
republiškim komunističnim voditeljem, da diktatorju Titu nikoli ne rečejo »ne«, hkrati pa jim v praksi 
ni treba izpeljati njegovih ukazov. Tako je nastal pravni in upravni sistem, katerega bistvo je 
neskončno število »varovalk«, zaradi katerih je za kakršnokoli odločitev in nato za njeno izvedbo 
potrebnih neverjetno število potrdil, soglasij, da o možnih ugovorih in ugovorih na ugovore niti ne 
govorim. Laibach in kasneje še bolj Matevž Krivic so z identifikacijo in izkoriščanjem vseh mogočih 
pravnih »varovalk« genialno razkrili, da je bila jugoslovanska samoupravna ublažitev trde povojne 
Titove diktature v »diktaturo s človeškim obrazom« pravzaprav drago plačana – s popolno 
neučinkovitostjo pravnega in upravnega aparata za odzivanje v nestandardnih, novih situacijah. Kar pa 
je pravzaprav definicija življenja, da se stalno spreminja v nekaj novega in neprimerljivega preteklim 
zgodbam. 





 
Brez pogleda od zunaj problema ni mogoče rešiti. FOTO: Roger Op Den Camp  
 
 
Razkritje neučinkovitega samoupravnega pravniškega in upravnega sistema je bilo sicer zelo zabavno 
spremljati pri procesu proti četverici, a očitno nam ta podoba absurdistične neučinkovitosti ni bila 
pomembno opozorilo ob sestavljanju zakonov naše lastne države. Čeprav v Sloveniji ni več diktatorja 
Tita, so zakoni še vedno sestavljeni tako, da diktatorjevim ukazom nikomur ni treba odkrito reči »ne«, 
v praksi pa nič od ukazanega zaradi brezštevilnih »varovalk« ni mogoče izpeljati. 
 
In ne govorim na pamet, kadarkoli prisostvujem razpravam o spremembah zdravstvenih zakonov, 
pravniki, zlasti iz vladnih služb, takoj začnejo kot kakšni obsedeni elektroinštalaterji govoriti o 
varovalkah in povratnih zankah, ki jih je treba vgraditi v zakone, da bi sistem tekel gladko, samodejno, 
brez izpostavljenih odločevalcev z lastno (samo)voljo in odgovornostjo. Kot bi bil naš ideal življenje v 
računalniškem programu. 
 
In čeprav smo vso to samodejnost in neodgovornost (ne)odločevalcev plačali z divjo privatizacijo in 
neučinkovitim soočanjem z ekonomsko krizo in nezmožnostjo nujnih družbenih sprememb (zdravstvo, 
starostniki, stanovanja, odpadki, promet), so naše glave skoraj štirideset let po Titovi smrti še vedno 
obsedene s strahom, da bi komurkoli prepustili učinkovito in odgovorno oblast. Ta strah, naša slepa 
pega, je vgrajen v vse naše zakone in pravilnike in za soočenje z absurdnimi situacijami ne 
potrebujemo več Laibacha in Matevža Krivica – dovolj je pogledati samo zadnji primer: normative za 
družinske zdravnike, ki bi jih vsi radi spremenili, pa jih tehnično nihče ne more. Kot nekoč – tovariš 
Tito, prisegamo ti, druže Tito, mi ti se kunemo! 
--- 
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