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Prav hecno, kako
kratka je v digitalni

dobi pot do samega
Olimpa. Še pred

nekaj leti je bil dr.

Jordan Peterson

le še en obskuren

kanadski univerzitetni
profesor, danes je

gotovo eden od treh
najznamenitejših še

dihajočih mislecev

na planetu. Očitno

tudi v Sloveniji.

Organizatorji so

morali njegovo

predavanje zaradi
velikanskega

zanimanja tik pred

zdajci prestaviti v

precej večjo dvorano.
Vstopnice so bile

zastonj in so v hipu

pošle. Slišali smo, da
so na sam predvečer

velikega dogodka na
Bolhi dosegale ceno

60 evrov, kot če bi

nas obiskala kakšna

rockovska legenda.
Tekst JURE ALEKSIČ

Foto ŠIMEN ZUPANČIČ

No, dr. Peterson je bil med
drugim prav res poimeno-
van tudi »rock zvezda za mi-

lenijce«. In temu primemo so med
občinstvom prevladovali mladi obra-

zi. Med njimi celo vsaj dva dojenčka,

ki so ju starši očitno pripeljali, da se
modrosti nalezeta pri samem izviru

in se v harmoniji s podanimi učenji

takoj začneta spreminjati v samoza-
dostna kolosa. Kar jima bo seveda

ob starših, ki na tak naporen, odrasel

dogodek dejansko pripeljejo dojenč-
ka, najbrž prišlo še kako prav.

Železna zavesa?! Na mrzlo ne-
deljsko dopoldne se je na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani to-
rej zbrala tako velika množica, da je
zlahka povsem napolnila veliko dvo-

rano. V preddveiju so prodajali knji-
ge, majčke in celo platnene vrečke z
napisom 12 PRAVIL ZA ŽIVLJE-

NJE - PROTISTRUP ZA KAOS,

kot se glasi naslov doktorjeve zadnje
knjižne uspešnice.

Ozračje je bilo prežeto z vznese-
nim pričakovanjem. In strumni mož

s skrbno negovano srebrno bradico

in stasom posebej predanega fran-
čiškanskega meniha je prvo ovacijo

požel že takoj na začetku predava-
nja, predenje sploh odprl usta. Legi-

ja predanih slovenskih oboževalcev

ga je jasno nagradila za ves pretekli
trud.

»Neverjetno je videti tako morje

obrazov nekje, kjer sploh še nisemO
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bil,« je dahnil v pozdrav. »To je zame
tudi prvič, da sem na obisku v eni od

dežel, ki so živele za železno zaveso.
Enoje namreč totalitarizem študira-

ti, povsem drugo pa priti nekam, kjer

so bili njegovi učinki tako neposre-

dni in so še vedno jasno vidni.«

Moram reči, da me je dobri doktor

s tem uvodom malce presenetil. Res

je sicer, da smo Slovenci živeli in tudi

spet čedalje bolj živimo pod totalita-

rizmom. A v akademskem svetu naj
bi imele tehnične besede tehnični

pomen. In vsak resnejši zgodovinar

bo znal povedati, da pač nismo žive-

li za železno zaveso, temveč smo bili

neuvrščeni. A dr. Peterson je na odru

že z velikim zanosom popisoval muč-

ne občutke, ki jih je v njegovem že-
lodcu vzbudil jutranji ogled ljubljan-

skih spomenikov iz časa Tita. Nji-
hova brutalna arhitektura se mu je

zdela še kako primerna takratni zelo

škodljivi ideologiji.

Preplet trpljenja in zla. Po tej

umestitvi v čas in prostor se je lotil

glavnega dela predavanja. V prvi po-

lovici je podrobno orisal svojo dolgo

pot do sedanjih dognanj. Dolgo je
študiral totalitarizem v vseh oblikah.

S pomočjo velikanov, kot sta Solže-

nicin in Franki, je prišel do spozna-
nja, da sta najbolj nezanikljiva ele-

menta resničnosti bolečina in zlo.

Njegovo naslednje spoznanje je
bilo, da je »življenje je trpljenje«

odlična štartna točka za iskanje
principov, ki nam bodo pomagali to

trpko osnovno resnico tudi preseči.
Zelo težko je definirati nebesa, pekel
pa smo skozi zgodovino drug druge-

mu že večkrat priredili. »Zato bi bilo

ultimativno krepost za zdaj pametno
definirati kot vse dejavnosti, ki nas

držijo stran od naslednjega pekla.«
Sploh pa: »Smo krhka in končna bi-

tja, za povrh pa se tega še zavedamo.

Narava je zarota, ki se nas je name-
nila umoriti, in je na koncu pri tem

vedno uspešna.«
(Vse povedano je seveda povsem

umestno. Bi pa veljalo morda vsee-
no omeniti, da je doktor do nedav-

nega trpel za izjemno hudo obliko

depresije. Sam jo je opisal: »Vsako

jutro sem se zbujal z občutkom, kot

da mi je prejšnji dan umrla vsa dru-

žina.« Tako počutje kot tudi fizično

zdravje sta se mu občutno popravila
šele nedavno, ko je začel jesti samo

govedino, sol in vodo. Dobesedno či-

sto samo to. Ko je nedavno spil malo

mošta, je poročal: »Potem 25 dni

skupaj sploh nisem zatisnil očesa,

ampak sem samo vsako noč osem ur

ležal v otrpli grozi.«)
Kakorkoli je na njegova spoznanja

morda vplivala depresija, drži tudi,

da so njegova ključna sporočila po-

zitivna. »Če je osnovna resničnost

življenja preplet trpljenja in zla, lah-

ko iz tega počrpamo ves smisel, ki

ga potrebujemo.« Iskati ga moramo

v širjenju lastnih kapacitet, da kljub

vsej grozi okrog nas vedno znova iz-

beremo moralno delovanje. Tudi če

ne verjamemo v Boga. »Moja nalo-

ga je, da opozorim, da je v vas veli-

ko več, kot si drznete misliti!« je sku-

šal govorec proti koncu predavanja

zdramiti zbrane. »In to, da vse to

tudi manifestirate v svetu, je mno-

go pomembnejše, kot si mislite! Ni-

ste samo eno od sedmih milijard

nepomembnih bitij, ki se vrtijo na

nepomembnem planetu okrog nepo-

membnega sonca!« Odreši nas lahko

le krepitev lastnega razuma in aktiv-

ne spodobnosti. Vse drugo nas obso-

ja na naslednjo v nizu katastrof. »Če

ne ukrepamo, pustimo s tem odprt

prostor, ki ga sčasoma vedno zapolni
nekaj strašnega.«

Zagrabite plug. Aplavz je kar

donel in donel. Ob tem se mi je utr-

nila misel, da so mladi intelektualci

očitno vsaj toliko kot drugi sestrada-

ni pozitivnih sporočil - če ne morda

še malo bolj. Sledila so vprašanja iz

parterja, ki so jih obiskovalci zasta-

vljali kar po mobilnih telefonih ...
Končna selekcija pa je bila domena

predstavnika organizatorjev, direk-

torja založbe Družina Toneta Rode-

ta. Kot prvo je izbral naravnost ime-

nitno vprašanje, ki si ga čedalje po-

gosteje zastavljam tudi sam. Glasilo

se je: »Kako se smiselno pogovarjati

z ljudmi, ki jim ni mar za svobodo in

resnico?«

Kanadski profesor, pisatelj in kli-

nični psiholog je bil na vprašanje

dobro pripravljen. »Najbolje je go-

voriti z zgledom!« je strumno po-

kimal. »Obstajajo sicer tudi ljudje,

s katerimi se preprosto ni mogoče

pogovarjati. Zakaj? Ker te sploh ne

bodo slišali, saj se ne pogovarjaš z

njimi, ampak s skupkom zacementi-

ranih mnenj. S takimi posamezniki
je najbolje čim prej zaključiti pogo-

vor. Vsem drugim pa je najbolje de-

monstrirati, da vaša dejanja delujejo.

Ne izzivajte njihovih prepričanj, am-

pak jim veliko raje preprosto povejte

boljšo zgodbo od njihove. Še raje pa

jim te zgodbe ne povejte, temveč jim

jo s svojim delovanjem pokažite!«

V nadaljevanju je malo porekla-
miral svoj spletni pisalni program

za manifestacijo boljše prihodnosti.
Nato je odgovoril na vprašanje, kaj

si misli o nostalgiji za komunizmom.

»Ti ljudje v resnici hrepenijo po svo-

ji lastni pretekli nevednosti,« je dia-

gnosticiral. »Ustvariti morate boljšo

prihodnost, pa ne boste več nostal-

gični. Zagrabite plug in začnite ora-

ti ...In zelo možno, da se bo obrnilo

bolje, kot si predstavljate!«

Potem pa je že napočil čas za zadnji

izziv, ki si ga je lahko izbiral med tre-

mi. In sicer:

1) Kaj mislite o Slavoju Žižku in ali

bi se udeležili javne debate z njim?

2) Kako zahodno civilizacijo rešiti

pred uničenjem zaradi islama in ko-

munistov?

3) Kakšna je vloga moških v 21.

stoletju?

(»O! Tole zadnje!« je ob tej dilemi

vznemirjeno vzkliknila obilna gospa

dva sedeža desno od mene.)

Rešite jih! Rešite jih! Ugledni

gost je namesto enega samega vpra-

šanja izbral dve. Niti z besedo ni si-

cer nakazal, kaj si misli o Žižku, kar

je bila najbrž modra izbira. Je pa

prikimal, da naj kdo kar organizira

debato.

Kar pa se tiče vloge modernih mo-

ških ... »Potrebujete pustolovščino
- čim večjo, tem bolje! Čas je, da zo-

pet odrinete na valove, gospodje! Če

mislite, da je že vse raziskano, da ni

več nobenih nepremaganih meja, se

še kako motite! Marljivo bo treba

delati, da kaos potenciala spremeni-

mo v malo boljši svet. Saj prav zato

so levičarske ideologije tako nevar-

ne: ker moško udejstvovanje slikajo

samo v barvah tiranije! Ne nasedajte

tem interpretacijam. In mladi moški

jih nikar ne izrabljajte kot izgovor, da

omahnete v nedejavnost, da le ne bo-

ste koga užalili.«

V izogib vsakemu dvomu je spo-

ročilo še naknadno utrdil: »Zberite

svojo energijo, najdite tovor, ki ga

ravno še lahko dvignete, in se z njim

na ramenih začnite opotekati gor po

hribu. In potem vam sploh ne bo tre-

ba več postavljati takih vprašanj. To-

liko je problemov - rešite jih! Rešite

jih!«

Da bi vam razlagal? Se mi ne

da. S tem zadnjim srčnim apelom se

je čas za pogovor brezprizivno izte-

kel. A zdi se, da se je pravi dogodek s
tem šele začel. Dr. Peterson si je na-

mreč slekel suknjič in se lotil podpi-

sovanja knjig.

Česa takega vsaj pri nas še nisem

videl. Kar iz dveh mogočnih rokavov

se je pred odrom v eno strugo zliva-

la reka čakajočih. Videti je bilo, kot

da so čisto vsi prisotni kupili vsaj en

izvod gostove uspešnice ter živeli in

dihali samo za to, da uplenijo njegov
avtogram. Z odra so s sveže podpi-

sano knjigo stopali vsi ožarjeni, mla-

denke so se držale za srce. Iz podpa-O
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lubja je v zrak molela garda mobite-

lov, ki so skrbno beležili vsak epski

trenutek.

Za srce se je po sestopu zagra-

bil tudi eden izmed mladeničev.

»A A A!« je čedni visoki fant v črnem

plašču dramatično pozdravil gruči-

co prijateljev in ponosno razkazoval

podpis. »Jaz se moram kar usesti!«

Ko se je v svojem zmagovitem žaru

prav res napol zleknil na pomožni

oder za kamere, sem stopil k njemu.

Poprosil sem ga, naj z našimi bralci

deli, kaj konkretno ga je vendar tako

položilo. Nisem pričakoval, da me

bo sprejel s tako nejevoljo ...Oziro-

ma še huje. da mu bom tako celostno

odveč.

»Ma fora nam je bila, da je prišel,«
je po malce prigovarjanja vseeno od-

mahnil z roko: »Smo feni, spremlja-
mo ga že dlje ...Zdaj, da bi vam pa

dajal argumente, zakaj mi je fajn ...
To se mi pa ne da.«

► Ampak za božjo voljo, sem se zdr-

znil, to bi bil vendar lahko prvi dro-

bec bremena, ki ti gaje na rame prav-
kar položil dr. Peterson! Če se malo

potrudiš, lahko naše bralce okužiš s
tem virusom poguma in turbo odgo-

vornosti, ki te očitno tako navdihu-

je! »Mnjaaa ...« je skomignil. »Okej.

Ampak se mi preprosto ne da.«
Bi morda poskusil ti, sem se obr-

nil še k njegovemu prijatelju, ki se je

zaljubljeno oklepal uokvirjenega li-
sta dvanajstih osnovnih pravil Jorda-

na Petersona. »Ne,« se je namrgodil.
»Člankov je itak ogromno, takšnih in
drugačnih - ti kar napiši, kar ti paše.«

Vsa ta energija. Kanadski uče-
njak je medtem na odru še kar pod-

pisoval knjige. Čeprav je bil v ta na-

men odmerjeni čas podaljšan za sto

odstotkov, je na koncu slaba tretjina

vseh ostala brez relikvije. (Ti so lah-

ko svojo posebno kartico s podpisom

potem dvignili v knjigarni.)

Dr. Peterson je vsakega oboževal-

ca pogledal v oči in mu toplo segel v
roko. Vse skupaj je potekalo zgledno

hitro in disciplinirano. A sključeni

sivolasi gospod, ki se je smukal po

obronkih dvorane, se s tem očitno ne
bi strinjal. »Bolje se bomo morali or-
ganizirati, če bomo hoteli premagati

Mohameda!« se je z neko prav bizar-

no dobrodušnostjo namuznil napol
meni in napol nikomur.

Za kaj več ga seveda nisem želel
terjati. Raje sem se spravil poiskat
še kako mnenje sveže inspiriranega
mladca.

Zal moram poročati, da nazaj ni-

sem dobil prav veliko uporabne-
ga. »Navdušen sem zaradi ... zaradi

energije!« je končno spravil skupaj

eden od njih. Naslednji pa je poki-
mal: »Všeč mi je, kako govori vse na

pamet - vse iz glave!«

Priznam, da sem ob takih odzi-
vih tudi precej hitro obupal. Na-

mesto tega sem sklenil, da bom
iz svojega osebnega arhiva cita-
tov raje prevedel nekaj najljubših
doktorjevih maksim in jih pripel v
okvirček. To naj bo moj mali skro-
mni prispevek k širjenju prepriča-
nja, da je Jordan Peterson na do-
ber dan kljub pomislekom vse pre-

lene akademske levice imeniten

mislec, ki lahko marsikaj ponudi
gorečnežem vseh barv. ■

»Dovolj

prekletega cinizma!«

Nekaj klasičnih modrosti

s spletnih predavanj Jordana
Petersona

»Najboljše ambicije so vezane

na krepitev karakterja in

sposobnosti, ne pa na kopičenj«

statusa in moči. Status kaj

zlahka zgubimo. Naše kreposti
pa vedno nosimo s sabo in nam
pomagajo premagati vse vrste

preizkušenj. Svojim študentom

svetujem: za cilj si izberite, da

boste tista oseba na pogrebu

vašega očeta, na katero se
lahko zanesejo vsi drugi

žalujoči.«
»Alternativa dialogu je vojna.

Zato je vaša naloga, da

prisluhnete sovražniku.«
»Mnogo bolje je vladati

lastnemu duhu kot kateremu
koli mestu.«

»Vprašanje za starše: ali želite

svoje otroke narediti varne ali

močne?«
»Smisel življenja, kot ga vidim

sam, je najti način bivanja, ki bo

tako prežet s smislom, da bo

vse trpljenje življenja povsem

nepomembno.«
»Za to, da lahko sploh mislimo,
moramo tvegati, da izpademo

žaljivi.«
»Primerjajte se s sabo, kakšni

ste bili včeraj - ne pa s tem,
kakšen je nekdo drug danes.«
»Vsakogar, ki se spravi svet

spreminjat tako, da bi spremenil

druge, velja opazovati s skrajno

sumničavostjo.«
»Svojim otrokom rečemo: ne

bojte se teme, v njej ni nobenih

pošasti. A potem jim rečemo
tudi: ne pogovarjajte se s tujci.

Dajte no, uskladite vendar
svojo zgodbo! Seveda se v
temi skrivajo pošasti - saj ste

zaradi njih vendar sami večino

časa bolj paranoični kot vaši

otroci! Kaj naj jim torej rečemo?
Povejmo jim: 'Ja, v temi se

skrivajo pošasti, vendar jim

boste zelo verjetno kos. Sploh

pa, ker vam bomo pri tem

pomagali.'«

»Dovolj prekletega cinizma!«
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» Obstajajo sicer tudi ljudje, s katerimi se preprosto
ni mogoče pogovarjati. Zakaj? Ker te sploh ne bodo
slišali, saj se ne pogovarjaš z njimi, ampak s skupkom

zacementiranih mnenj. S takimi posamezniki je najbolje

čim prej zaključiti pogovor. ((
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