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Izvleček

   V prispevku so analizirane pomenske razsežnosti plakata za razstavo 'Ausstellung / 
Laibach Kunst / Perspektive / 1980 – 2011' (Umetnostna galerija Maribor, 24. 2. – 17. 4. 
2011). Navedeni so možni družbeni učinki sporočil plakata in podana razlaga psiho-socialnih 
okoliščin, ki botrujejo njegovi produkciji in javni rabi.

I.

   Na nekaterih mariborskih ulicah je bilo v februarju-svečnu 2011 videti plakate z vabilom na 
razstavo, naslovljeno 'Ausstellung / Laibach Kunst / Perspektive / 1980 – 2011'. Na plakatu 
zavzema osrednje mesto bela skodelica, na kateri je v krogu upodobljen črn kljukasti križ – 
nacistična svastika. Pod skodelico je napisano 'Umetnostna galerija Maribor / 24. februar – 
17. april 2011', na dnu plakata pa so navedene naslednje podporne organizacije, sponzorji in 
donatorji: www.ugm.si, slovensko ministrstvo za kulturo, Mestna občina Maribor, Nova 
kreditna banka Maribor in Europlakat. Glede na izpostavljenost nacistične svastike na 
plakatu in glede na njene znane (so)pomene je bil vsak mimoidoči opazovalec(-lka) plakata 
nagovorjen(-a), da o sporočilih plakata vsaj malce razmisli. 
   Plakat vsebuje večji del besed v tujem jeziku, to je nemščini, in manjši del v domačem 
jeziku, slovenščini. Barve plakata so nekako puščobne, nič živahne. Iz bele skodelice se ne 
kadi in je po vsem sodeč prazna. „Kaj neki je umetnik hotel reči?“, se nehote vprašamo ob 
pogledu na plakat. Saj je vendar očitno, da ne gre za povabilo v novoodprto mariborsko 
kavarno, imenovano „Laibach Kunst“. Del sporočil na plakatu je torej nejasen, dvoumen 
(pol)prikrit. A kako in zakaj?

II.

   V zvezi z zarisanim problemom se velja spričo njene izpostavljenosti na plakatu najprej 
posvetiti skodelici z nacistično svastiko. Na kaj bi lahko takšna skodelica spominjala? Na 
Cankarjevo črtico o skodelici kave zagotovo ne. Na skodelico kave na sliki kofetarice, delu 
pokojne slikarke Ivane Kobilice (tiste s pokojnega tolarskega bankovca), tudi ne. Prav tako 
ne na skodelico kave, ki je bila pred časom osrednji razpoznavni 'znak' na spletni strani 
slovenskega ministrstva za kulturo. Upodobitev skodelice na plakatu pa bi lahko spominjala 
na:
– izdelek nacistične uporabne umetnosti, ki je razstavljen npr. v muzeju eksponatov iz 
obdobja nacizma in ki ga nekdo ponuja v ponovno (retro) rabo;
– del vitrine v skriti sobi ostarelega nacista, ki k sebi vabi le zaupne prijatelje.
   Večina besednih vsebin plakata („Ausstellung“ (razstava), „Laibach Kunst“ (ljubljanska 
umetnost, umetnost skupine Laibach), „Umetnostna galerija Maribor“...) je interpretacijsko 
jasno pripovedna oz. v našem kulturnem prostoru bolj ali manj enoznačno pomenska. Za 
razliko od njih se velja nekoliko bolj pomuditi pri besedi „Perspektive“. Ta je množinska 
oblika besede „perspektiva“, ki ima v slovenščini naslednje pomene: (a) kar nakazuje dober 
razplet, kar obeta, kar vzbuja upanje ipd.; (b) geometrijski vtis zmanjševanja oddaljenih 
predmetov in njihovega stekanja v oddaljeno zbirno točko; (c) vidik, zorni kot, položaj pri 
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opazovanju (npr. žabja perspektiva). Beseda „Perspektive“ je tudi 'nemška' beseda edninske 
oblike in ima v osnovi enake pomene kot 'slovenska' beseda „perspektiva“ (obet, 
geometrijska perspektiva, vidik...).
   Zagata v zvezi z 'nemško' besedo „Perspektive“ na plakatu je v tem, da v kombinaciji z 
nacistično svastiko na skodelici pod to besedo in z logotipom slovenskega ministrstva za 
kulturo, odtisnjenim na dnu plakata, proizvaja naslednji možni združeni pomen: „Dragi 
slovenski državljani! Naša perspektiva, obet, pozitivno pričakovanje je v tistem, kar 
simbolizira nemška nacistična svastika!“ Hm.
   Če upoštevamo zgoraj navedeno asociacijo na skodelico v vitrini ostarelega nacista, si 
lahko plakat razlagamo tudi tako, da je njegov opazovalec tarča (Laibachove) sugestije, da 
naj svoj pogled poistoveti z (razneženo nostalgičnim) pogledom ostarelega nacista na 
njegovo naci-skodelico. Ta sugestija lahko v opazovalcu(-ki) plakata vzbudi enega od 
naslednjih možnih učinkov: 
– pri protinacistu: odpor, razburjenje, revolt, jezo (v smislu „Hej, plakat, ti zveruh in baraba, 

zakaj mi vsiljuješ misločutje
2)

 nacista!?“);
– pri (neo)nacistu oz. simpatizerju (neo)nacizma: pritrjevanje, zadovoljstvo, ugodje (v smislu 
„Hej, dragi plakat, kako lepo, da si se pojavil na ulicah našega, v bistvu (pro)nemškega 
mesta!“); 
– pri anacistu, tj. opazovalcu plakata, ki je glede nacizma nazorsko neopredeljen, 
neizoblikovan ali nepoučen: negotovost, začudenje, zmedenost, spraševanje (v smislu „Hej, 
nejasni plakat, kaj mi hočeš povedati?“).

III.

   Glede na to, da plakat vabi na razstavo del (politično-) umetniške skupine Laibach, se 
zastavlja vprašanje, zakaj skupina na plakat ni namestila svojega znaka (tj. črnega križa v 
zobatem kolesu), temveč znak nekoga drugega (tj. nacistično svastiko). To dejanje namreč 
ni 'logično' – saj vendar plakat vabi na razstavo del skupine Laibach in ne na razstavo del 
(neo)nacistov oz. umetnikov, ki so simpatizerji (neo)nacizma)? Izbor svastike bi bil 'logičen' 
le ob (diskutabilni oz. težje dokazljivi) interpretaciji, da je skupina Laibach (med ostalim tudi) 
simpatizer (neo)nacizma. Na prej zastavljeno vprašanje je možnih več odgovorov.

Levo: skodelica na delu plakata za razstavo Laibach Kunst Perspektive
Desno: priredba dela istega plakata z uporabo znaka skupine Laibach (montaža: Jože Kos 

Grabar, marec-sušec 2011)
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   Prvi od možnih odgovorov na zgoraj zastavljeno vprašanje je, da je skupina Laibach za 
svoj plakat izbrala nacistično svastiko namesto svojega znaka zato, da z njim opozori na 
lastno razstavo s pomensko bolj 'močnim', bolj 'kričavim', večjo pozornost vzbujajočim 
propagandnim znakom oz. simbolom. Drugo možno pojasnilo je, da je z nacistično svastiko 
skupina hotela pri opazovalcih plakata doseči miselni in čustveni angažma, dejavnost, odziv, 
tj. razglabljanje, (samo)spraševanje ipd. Tretja možnost je, da je v prvi vrsti hotela 'uporabiti' 
okoliščino, da v času razstave mineva sedemdeset let od napada nacistične Nemčije (in 
njihovih italijanskih, madžarskih in bolgarskih zaveznikov) na Kraljevino Jugoslavijo in s tem 
tudi na Dravsko banovino oz. slovensko ozemlje. V okviru te tretje možnosti je možnih nekaj 
interpretacijskih različic, in sicer da je Laibach hotel na krvavi šestoaprilski naci-fašistični 
napad (1) zgolj spomniti; (b) nanj svarilno opozoriti; (c) počastiti obletnico napada. Poleg 
naštetih treh zagotovo obstaja še kakšen dodatni možni odgovor na vprašanje v zvezi z 
izborom znaka oz. simbola za plakat. A iz samega plakata ni docela razvidno, za katero od 
prej navedenih (ali morebitnih drugih) interpretacijskih možnosti se naj opazovalec plakata 
odloči. 
   Kot izhaja iz povedanega, so možne tudi takšne interpretacije sporočilnosti plakata, ki pri 
opazovalcu plakata vzbujajo resne, (za avtorje in promoterje plakata) neprijetne, nazorsko 
zelo vprašljive pomisleke. Da je pri nekaterih opazovalcih plakata dejansko prišlo do takšnih 
interpretacij, je razvidno iz 'likovnih intervencij' vsaj na dveh javno izobešenih primerkih 
zadevnega plakata. Nekdo je namreč na njiju nacistično svastiko premazal s črno packo. Ali 
se je ta nekdo pri tem svojem dejanju počutil kot protinacistični aktivist ali kot 'ustvarjalni 
nadgrajevalec(-ka) likovne sporočilnosti plakata' (ali pa morda oboje hkrati), avtorju tega 
zapisa ni znano. Zelo razvidno in obenem poučno pa je, da vodstvo Umetnostne galerije 
Maribor (UGM) tako 'dodelanega' plakata na steni ob vhodu v lastno galerijo ni odstranilo oz. 
ga ni zamenjalo z 'neomadeževano' različico plakata. Morda je tako postopalo zato, ker je 
(sicer res nenavadno pozno) ugotovilo, da je takšna dodelava plakata pravzaprav imenitna, 
povsem na mestu in za njih same predvsem zelo olajšajoča. 
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Dorisani plakat za razstavo 'Ausstellung / Laibach Kunst / Perspektive / 1980 – 2011' 
(vhod v Umetnostno galerijo Maribor, 24. 3. 2011)

IV.

  Pomembni temi oz. problemska zastavka v zvezi z rabo, prikazovanjem in pogledom na 
nekje upodobljeno nacistično svastiko, sta:
(a) opazovalčeva oz. svastiko-bralčeva zmožnost empatije (vživljanja, podoživljanja, 
vednosti, zavedanja), ki se nanaša tako na nekdanje (in sedanje) protagoniste 
(neo)nacistično  usmerjenih nazorov kot tudi na ljudi, ki so (bili) žrtve protagonistov in 
učinkov teh nazorov;
(b) (ne)kakovost, (ne)širina, (ne)dodelanost opazovalčevega oz. svastiko-bralčevega 
poznavanja zgodovine, nazorov, ustroja in delovanja družb(e).   
   Kdor prej omenjene (a) empatije in (b) poznavanja ne premore (v zadostni meri), bo 
nacistično svastiko bral in/ali uporabljal 'lahkotno', 'neobremenjeno', npr. kot znak s področja 
pop kulture ali tako, kot otrok uporablja svoje igrače. Takšnega človeka običajno tudi ne 
zanimajo (vsi možni) družbeni učinki njegovega premalo domišljenega ali nepremišljenega 
'rokohitrstva' z nacistično svastiko. 
   Prenekaterih družbenih pojavnosti, kakršni so pojmi, pomeni, označevalci, simboli, 
sporočila, ne moremo uporabljati oz. z njimi ravnati tako – če namreč hočemo biti do svojega 
(širšega) družbenega okolja (so)odgovorni, empatični, uvid(ev)ni, vedoči – da pri tem ne bi 
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upoštevali vseh, zlasti pa pomembnejših ali odločilnih razsežnosti omenjenih pojavnosti. 
Upoštevaje to izhodišče je docela problematično dejanje tisto, pri katerem nekdo uporabi 
nacistično svastiko v javnem prostoru tako, da pri tem z ničemer neposredno ne pokaže ali 
opozori na pomembne negativne sopomene tega simbola. Še bolj je problematično tisto 
dejanje, ki ta simbol neposredno poveže v prvi vrsti s prijetnostmi – prav s takšnim primerom 
pa imamo opravka pri obravnavanem plakatu, tj. na javnosti ponujenem samostojnem in 
zaključenem 'sporočilnem artefaktu'. Na njem upodobljena skodelica namreč (brez svastike!) 
asociira predvsem na raznolike prijetnosti, kot so pitje kave ali čaja, arome, domačnost, 
kavarna, pomenek s prijatelji, ličnost skodelice (kot lončarskega izdelka) ipd. 
   V problematizirani tip dejanj je vključen predvsem (običajno namerni oz. manipulantski) 
redukcionizem, tj. odvzem, neupoštevanje, neprikazovanje, nevključitev imanentnih delov 
'obravnavanega' objekta ali subjekta, Tudi v zadevnem primeru načina uporabe nacistične 
svastike imamo opraviti z redukcijo, tj. (namernim) odvzemom ključnih pomenskih konotacij 
nacistične svastike – s temi konotacijami je mišljeno tisto, kar je v zvezi z nacistično obliko 
rasizma, nacistično obliko imperializma in kolonializma, z nacističnim uničevanjem in 
predvsem v zvezi z brezštevilnimi žrtvami nacizma. Ob uporabi trika (spletke, manipulacije) 
'redukcionizma' pa imamo pri obravnavani 'plakatno skodelični rabi' svastike opraviti še z 
drugim trikom, tj. s premišljenim izborom 'ustreznih' pomenov, vpisanih v obravnavani način 
uporabe svastike: v tem načinu so namreč za opazovalca plakata odbrane oz. mu v 'branje' 
ponujene samo tiste pomenske konotacije nacistične svastike, ki so (bile) 'dobre', prijetne, 
sprejemljive, a le za pristaše (neo)nacizma ali za do (neo)nacizma strpne ljudi ('nazorske 
nevtralneže'). 
   V zvezi z omenjenimi 'nevtralneži' in 'učenim' zagovarjanjem zadevnega plakata v smislu 
'zanimiva pomenska dvoumnost plakata', 'izvirni umetniško-provokativni redukcionizem' ipd. 
je treba opozoriti na – tudi v plakatu in v njegovi uradno podprti rabi izraženo – družbeno, 
nazorsko in vrednostno držo 'ne tič ne miš'. Ta drža je v splošnem (spričo vanjo vpisane 
preračunljive neopredeljenosti ali vseeno-opredeljenosti) za njenega nosilca ugodna, varna, 
koristonosna pri katerem koli razpletu družbenih dogodkov. Ta drža zgodovinsko spominja 
na držo tistih, ki so jih med naci-fašistično okupacijo v času druge svetovne vojne v naših 
krajih imenovali 'skrivači'. Ti so s svojo ne-proti-okupatorsko in ne-proti-nacistično držo 
odvzemali del družbenega (političnega, idejnega, simbolnega, praktično bojnega, 
legitimizirajočega...) prostora protiokupatorjem in jim torej (posredno) škodili. Nekaj 
podobnega bi lahko ugotovili tudi za družbene učinke obravnavanega plakata – s svojo 
izraženo ne-proti-nacistično družbeno držo odvzema oziroma oži prostor protinacistični drži. 
   S tem, ko obravnavani plakat s svojimi vsebinami in z (na 'prvopripovedni', dobesedni, 
nepreneseni ravni) sporočenimi pomeni izraža zorni kot oz. doživljanje svastike s strani 
(neo)nacista (občutki prijetnosti) in ne zornega kota protinacista (občutki neprijetnosti), 
najširši javnosti med vrsticami sporoča tudi to, da v nacizmu ni nič problematičnega, nič 
slabega, nič 'posebnega'. Da bi utegnila biti raba svastike na obravnavanem plakatu 
ironična, groteskna, svarilna ipd., lahko ob pogledu na plakat pogojno prepozna oz. si jo tako 
raztolmači le zelo družbeno in umetnostno strpen človek, ki je obenem pronicljiv poznavalec 
zgodovine, nazorov in umetnosti. Razen tega mora biti tak človek vešč analitik tiste vrste 
umetniških diskurzov, v katerih so sporočeni pomeni lahko obrnjeni ali vsaj dvoumni, v 
katerih lahko nek pomen torej pridobi proti-pomen. A koliko je med ljudmi, ki po mariborskih 
ulicah hodijo mimo Laibach-UGM plakata z upodobljeno nacistično svastiko, veščih takšnega 
pronicljivega branja javnih sporočil!? Avtor pričujočega prispevka menim, da bolj malo. Zato 
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zagovarjam tezo, da plakat na dobesedni ravni svojega sporočanja v prvi vrsti povzroča 
nazorsko in družbeno negativne učinke.
   V zvezi s prej povedanim se zastavlja vprašanje, ali je ob 'branju' nacistične ikonografije z 
vidika ('pozitivne') etike in ('družbeno konstruktivne') estetike dopustno doživljati užitek, 
zadovoljstvo, prijetnost? Je kaj takega na mestu, opravičljivo, neobsceno? Plakat namreč k 
omenjenemu zadovoljstvu nekako napeljuje, ga celo priporoča. V zgodovinsko podkovanem 
in nazorsko razgledanem bralcu plakata se to napeljevanje nujno sprevrže v njegovo 
zaprepadenost, upor, bes. Tak bralec namreč plakat prebere npr. na način 'zadovoljen 
pogled na trupla v nacističnih taboriščih, ki so nagrmadena izza nacistične svastike, ni le 
možen, temveč je celo priporočljiv'. V bralcu brez ali s siromašno zgodovinsko in/ali nazorsko 
vednostjo pa do tega vprašanja oz. pomenskega obrata ne more priti – nanj plakat ne more 
delovati izzivalno (ujezljivo, provokativno), pač pa deluje neposredno, na 'zgornji', 
'prvopripovedni', dobesedni ravni, torej kot nacistična ali nacistično-umetniška propaganda.

V.

   Zgoraj omenjena možna interpretacija odločitve avtorjev plakata, da na njem uporabijo 
nacistično svastiko predvsem zato, da na učinkovito 'kričav' način opozorijo na svojo 
razstavo, z eksistencialno-biologističnega zornega kota vsebuje podmeno, da gre pri tem v 
osnovi in predvsem za željo avtorjev plakata in razstave po 'propagandi lastnih genov'. Ali 
povedano drugače: z uporabo svastike na plakatu ima skupina Laibach osrednji namen 
ekonomsko propagandno čim bolj učinkovito poročati (EPP) najširši javnosti o lastnem 
psiho-socialno-biološkem obstoju, delu, nazorih, vrednotah... In da hoče s tem omenjeno 
javnost opozorili na 'nujno potrebo', da jih le-ta upošteva, jim odmeri 'dolžen' del svojega 
časa, energije, pozornosti, priznanja in predvsem ter zlasti denarnih vložkov (ki jih člani 
kolektiva Laibach kot vsi drugi ljudje potrebujejo za dnevno nabavo kruha, mleka in piva, za 
plačilo položnic, za nakup nepremičnin itd.). 
   Da je (bil) obravnavani politično-umetniški način 'propagande lastnih genov' izveden ob 
pomoči nacistične svastike, torej znaka skrajne medčloveške neenakosti, nestrpnosti, 
množične morije in genocida, posredno nakazuje na v Laibachovo plakatno propagando 
vpisano noto brezobzirne napadalnosti, nasilnosti, sebičnosti, narcisoidnosti in ozke 
individualističnosti. Vse naštete 'odlike' se lepo prilegajo s plakatom izraženemu 
preračunljivemu neuvida (neempatiji) v izkušnje žrtev nacizma oz. v ta pomemben del 
evropske in občečloveške družbeno vrednostne ter simbolne dediščine.
   V zvezi z razmišljanjem o razsežnostih motivacije avtorjev obravnavanega načina rabe 
svastike na plakatu je možna tudi teza, da so v to motivacijo vpisani tudi (drastično rečeno) 
sadistično intonirani užitki, izraženi skozi provociranje, draženje, 'stopanje na žulj', nagajanje 
(neki) prevladujoči družbeni vrednoti, prepričanju, pojmovanju. Povedano drugače: 
psihološki vir motivacije za tvorbo takšnega plakata je lahko tudi vzvišenost, oblastnost, 
podrejanje drugih lastni samozvani (mišljenjski, nazorski, družbeni) poziciji ali pa vsaj odnos 
do drugih v smislu  'požvižgam-se-na-vaše-(ničevo)-mnenje'. V zvezi s to tezo se zastavlja 
vprašanje, koliko je vse to zavestno in nadzorovano dozirani notranji del umetniško-
političnega diskurza skupine Laibach in koliko morebitni del psiho-socialnih osebnostnih 
struktur posameznikov, ki skupino sestavljajo.
   V zvezi z zgornjim razmišljanjem se poraja širše vprašanje, kakšna neki je (ne)kakovost 

oz. (ne)dodelanosti misločutja
2)

 tvorcev in promotorjev zadevnega plakata? Vprašanje je 
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seveda zelo kompleksno in zato težko odgovorljivo, a vsaj del tega odgovora bi lahko bil 
naslednji: omenjena (ne)kakovost njihovega misločutja je takšna, da ji je v imenu 'politične 
umetnosti' na plakatu bolj pomembno prikazovati nacistično svastiko kot pa npr. krematorij v 
Auschwitzu. Ali povedano drugače: na plakatnem vabilu za razstavo je 'imetnikom' takšne 
vrste misločutja bolj pomembno prikazovati atribute zločincev kot pa njihovih žrtev.

VI.

Krste z ustreljenimi talci (celjski Stari pisker, 22. 7. 1942)

   V kolikor bi izhajali iz načela povsem prostega oz. poljubnega dodeljevanja, 
nadgrajevanja, prenosov, prerazdelitve, kombiniranja, predrugačevanja... pomenov preteklih 
in/ali sedanjih dogodkov, ljudi in (njihovih) dejanj, bi bilo hipotetično možno tudi takšno 
'umetniško-politično' dejanje, s katerim bi na zgoraj prikazano medvojno fotografijo iz 
celjskega Starega piskra dodali npr. kombinacijo črnega Malevičevega križa in rumene 
Davidove zvezde, nekatere krste na fotografiji prebarvali s črno, druge z belo in tretje z 
rdečo barvo ter pod tako dopolnjeno fotografijo (učeno: pod 'remake') napisali: „Igra z belimi 
krstami; Fakepolis, Država NKS, 1. april 1984 (umetniška retro-instalacija, kolektiv Leibach; 
cena: 10.000 $)“. 
   Kje so torej meje, kaj je še 'znosno', kakšna naj bosta pripovednost in kontekst (politično-
umetniških) sporočil, da se bomo ob njih še lahko 'držali za ograjo' človeško občekulturnega 
(raz)umevanja, istovetnosti in verodostojnosti? Iz zgoraj nakazanega hipotetičnega primera 
izhaja, da povsem odprtih meja za (politično-umetniška) dejanja ne more biti, ne da bi pri 
tem sestopili v polje (grobih) potvorb, podtikanj, zavajanj, laži... in njihovih družbeno 
škodljivih posledic.
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VII. 

  Obravnavani plakat s svojimi dvoumnimi pomeni in neizraženostjo negativnega stališča do 
nacizma kaže na tisto značilnost aktualnega mariborskega in slovenskega kulturno-
političnega ter družbenega prostora, ki bi jo lahko opisali z besedno zvezo „vse gre skozi“. 
Torej: vse je (etično) možno, dopustno, najširša javnost 'požre vse', kar ji ponudiš ali vsiliš – 
brez posebnega komentarja, nasprotovanja, negodovanja, strpno in trpno, kakor da ji je za 
vse vseeno. K temu bi lahko dodali, da je omenjeno posledica nekakšne splošne 
vrednostno-nazorsko-kriterialne nedodelanosti, idejne raznosmernosti in nekoherentnosti, 
zmedenosti, brezobličnosti, brezkrvnosti, anemičnosti. (Javna) pamet globoko pod pokrovko! 
Zadevni plakat je pokazatelj, simptom in hkrati eden od generatorjev vsega tega.
   Napis 'Laibach' (slovensko 'Ljubljana') na javno izobešenem plakatu kulturno-umetniško-
političnega značaja dandanes v splošnem v Sloveniji ni (več) dojet provokativno – kot je 
namreč bil spričo svoje okupatorsko-nemške konotacije pri marsikom dojet sredi '80 let 
prejšnjega stoletja v takratni protifašistični Sloveniji/Jugoslaviji in tudi v Ljubljani, 'mestu 
heroju'. Danes je ta napis v poplavi tujih napisov, ki smo mu priča v tukajšnjem (pro-
germano-romansko in kapitalistično usmerjenem) gospodarskem, kulturnem, občevalnem in 
fizičnem javnem prostoru (slovenskega naroda kot enega od slovanskih narodov), pač še en 
tuj napis več. Morda le s to razliko, da je napis „Laibach“ eden tistih, ki so tej poplavi – pa naj 
se tega skupina Laibach zaveda ali ne – utirali pot.

VIII.

   Izhajajoč iz vsega zgoraj povedanega lahko sklenemo, da gre pri obravnavanem plakatu 
po eni možni interpretaciji za pronacistično propagando, po drugi za 'pač-neko-uporabo-naci-
svastike' in po tretji za opozarjanje pred nacizmom. Tako se zdi, da skupina Laibach 
opazovalcu svojega plakata govori: „Odloči se za eno ali drugo ali tretjo možnost, nam je 
vseeno.“ In prav ta vseenost je tista, ki upravičeno zaskrbljuje. Opazovalcu plakata namreč 
sporoča o (hoteni) vrednostni neopredeljenosti, neizoblikovanosti, nepoznavanju, 
nezmožnosti ali nezainteresiranosti ustvariti jasno družbeno-vrednostno sintezo, nauk, cilj, 
smer, pot. Da je to morda problem skupine Laibach, ni vredno posebne skrbi. Bolj je 
zaskrbljujoče, da je omenjeno izraz, simptom, 'vrh ledene gore' družbe, v kateri tu in zdaj 
živimo. 
   Po vsem povedanem se lahko tudi vprašamo, ali je obisk razstave v UGM, ki je 
propagirana s pomensko tako spornim plakatom, etično opravičljivo dejanje? Za pisca teh 
vrstic v zvezi s tem dileme ni. Čas, ki bi ga porabil za obisk razstave ali katere od njenih 
spremljajočih prireditev, sem veliko raje porabil za pripravo tega prispevka.

9



Bela vrtnica – beli človek (Jože Kos Grabar ml., marec-sušec 2011)

za Osvobodilno misel:
Jože Kos Grabar ml.

v Mariboru, 6. 4. 2011

6. 4. 1941: navdušenje nemških, avstrijskih in slovenskih kulturbundovcev ob nacistični 
okupaciji Maribora;

6. 4. 1945: osvoboditev Sarajeva izpod nacistično-ustaške oblasti.

Opombe:

1) 'Osvobodilna misel' je dolgoročno naravnan mnogadej oz. multiprojekt, zasnovan na 
spoznanju, da je v družbenem komuniciranju obilno prisotno zainteresirano, (pol)pristransko,  
neredko tudi zavajajoče razlaganje raznolikih družbenih pojavov. Namen 'Osvobodilne misli'  
je razčlenjevati, razlagati in razgaljati takšne razlage ter s tem prispevati k jasnejši sliki  
(dandanašnjega) idejnega in nazorskega boja za človeške duše oz. ume (več informacij na:  
http://kid.kibla.org/~om/). Vabljeni k sodelovanju!

2)  'Misločutje' je nova beseda, jezikovni izmislek avtorja tega prispevka, ki pomeni 'celota,  
spoj, sinteza človekovih, tj. posameznikovih misli in čustev';

3) O morebitni objavi zgornjega prispevka ali njegove priredbe v množičnih občilih se je  
treba z avtorjem posebej dogovoriti. Prepošiljanje prispevka po e-pošti pa je povsem 
prosto in zaželjeno!

Osvobodilna misel –  mnogadej za razlaganje razlag družbenega
zanjo: Jože Kos Grabar ml.

gostuje na naslovu: Infopeka, Ob železnici 16, SI-2000 Maribor
oomm@email.com   /   om@mail.kibla.org   /   http://kid.kibla.org/~om/
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