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Aleksander Lucu / Alenka Žavbi smo dali več prostora, da bo lahko ;
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KAKO JE AMERIŠKI AVTOR NAPISAL PRIROČNIK, »S -”"
IZ KATEREGA ČRPA TUDI JANEZ JANŠA
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Slovenska osamosvojitevIN �I
kot karneval
Slovenski RKC nova levica čedalje bolj diši po novem
luteranstvu, kar kaže, da je tudi cerkev obsedel

Kaj pomeni besedna zveza »Nova levica«,
kdo so njeni ugledni zagovorniki po svetu
in kaj sploh hočejo, je bilo očitno preveč
zapleteno vprašanje za razumen odgovor
(ali pa je bila razlaga nove levice premiš-
ljeno izpuščena zaradi neprijetnih nas-
protnih vprašanj) tudi velemojstrom bese-
dovanja, ki so na nedavnem knjižnem

sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani
malce zagonetno predstavljali za dobro-
namerne ljudi sporno knjigo angleškega
avtorja Rogerja Scrutona Zablode, pre-
vare, hujskaštva, ki jo je izdala, očitno za

ostro borbo proti levici z božjim blagoslo-
vom na vse pripravljena, verska založba
Družina. Imajo sicer rahlo slabo vest, kajti
križarski borec proti novi levici Scruton je

knjigo originalno naslovil še bolj surovo
Bedaki, prevaranti, razgrajači!

Založba Družina proti novi
levici
Scrutona sta v silno zapletenem jeziku
razlagala nekdanji minister v vladi Janeza
Janše, sedaj razprodan medijski
obleganec profesor Žiga

Turk, ter pisatelj in filozof
Andrej Lokar, ki se s Slavo
ju Žižku podobnim gos-
tim besedovanjem (tudi
pisanja je vešč) skuša
prebiti v prve vrste us-
tvarjalcev javnega
mnenja. In ker je pred-

stavitev spornega Scru-
tona vodil dežurni pred-
stavljavec knjižnih pro-
vokacij Družine profesor

Aljoša Kravanja, ki je la-
ni padel v občudovalski
trans ob izidu knjige »12
pravil za življenje, protistrup
za kaos« enako kot Scruton
spornega kanadskega psiho-
loga bleferja Jordana Peter-
sona, je bilo jasno,

da se mora pojavi-
ti še profesor Luka
Lisjak Gabrijelčič.
Skupaj s Kravanjo z
akademskih višin
beseduje o levici in o
vsem drugem od Vr-
tojbe pri Novi Gori-
ci do Dunaja in Bu-
dimpešte, kjer pre-
dava na Univerzi
Srednje Evrope, ki
ji je Orban milos-

tno dovolil, da lahko deluje. Pravzaprav

so profesorji Turk, Lokar, Kravanja in
Lisjak Gabrijelčič trenutno frontmani, ne

samo desnice, temveč tudi slovenske ka-
toliške cerkve, ki je v tako zagatnem
stanju kot že dolgo ne.
Samo medklic: koga in predvsem zakaj

prevaja založba Družina, je dovolj, če
zapišemo, da je Scruton v Veliki Britaniji
že leta 1985 tako surovo udaril po levici s

knjigo Misleci levice, da je doživel popoln
polom, založba je knjigo vzela iz prodaje,

se opravičila bralcem in vso naklado od-
peljala v Scrutonovo drvarnico. Toda
Scruton in založba Družina so dočakali
veliki trenutek, da so lahko ugledne misle-
ce levice, po Scrutonovi teoriji avtorje

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Nedeljski dnevnik 11.12.2019 

SredaDržava: Slovenija

Stran: 15

Površina: 1.045 cm2 1 / 3



»komunističnih hipotez« (med katere so-
di tudi naš Slavoj Žižek, Jeana-Paula
Sartra pa so razglasili za satanista), oz-

merjali z bedaki, prevaranti in razgrajači.
Skratka, gre za obračun s filozofsko misle-
čo levo nesnago, ki je necivilizacijska,

njihovo »nakladanje« pa skupek
levih nesmislov. Ja, tako velik
strah pred levico trenutno po-
polnoma opijanja s sovraš-
tvom desnico!
Preganjavičarji, ki jih plaši no-

va levica, se najbolj bojijo, da
bi se spet vrnilo geslo francos-
ke revolucije Enakost, brat-
stvo in svoboda. Zlasti jih be-
gata pravičnost in enakost, ki
ju razglaša levica za nujno pri
razpolaganju s planetom Ze-
mlja, z varovanjem okolja, vo-

de in zraka, pravičnost pri do-
brinah in pridelkih, enakost

med spoloma in različnostjo,
enakost barve kože in med
narodi, med begunci in
domorodci. Scruton in
njemu podobni po vsem

svetu zato trdijo, da je bil
marksizem prazna ideo-

logija, ne pa nov družbeni
red, ki nima nobene

zveze s sedanjostjo,
kajti proletariata ni
več! Pri čemer gluho
pozabijo na sodoben

proletariat, ki se ime-
nuje prekariat in so

zagovorniki nove le-
vice, ki so bedno
plačani, vsak dan

več jih je in že
spadajo v ne-

cenjeno drugo

kategorijo ljudi -
second line people!
Mislecem nove levi-

ce v posmeh prega-
njavičarji trdijo, da sa-
nja, kdor misli, da so se

še sposobni združiti
enako misleči ljudje in
osmisliti skupne ideje. Dr.
Žiga Turk celo trdi, da so se

ljudje sposobni zediniti samo

pri degustaciji vina! Vse ostalo je »risenti-
mento« ali zamere in napetosti med ljud-

mi ostajajo večne!
Ne prav globoko v ozadju Petersonov in
Scrutonov je prek založbe Družina hudo
dejavna slovenska RKC, ki ji nova levica

čedalje bolj diši po novem luteranstvu, kar
kaže, da je tudi cerkev obsedel neolibera-
lizem, tako pri velikih dobičkih pri prodaji
tuzemskih grehov (za prepustnice in pe-
kla v vice in iz vic v nebesa) kot pri
mesenih užitkih z otroki in priročnimi
božjimi nevestami nunami. V pomanjka-
nju časa za tuzemske užitke so pozabili
celo na deset božjih zapovedi in so odloč-

no podprli 12 Petersonovih pravil za ži-
vljenje, ki niso nič bolj zahtevna kot
pravila na vratih vsakega fitnes centra.
Svetovni RKC pa se je zgodila še velepolo-
mija, ko so stavili, da bo aprila letos
Peterson v Torontu v besednem dvoboju
»potolkel« Slavoja Žižka, ki je neboglje-

nega kanadskega bleferja položil na hrbet
le z nekaj dobro odmerjenimi stavki. Kla-
sičen nokavt.

Pa smo jih, prasce komuniste
Je pa leta 2016 čedalje bolj prepoznaven v
javnosti Luka Lisjak Gabrijelčič za pri-
morsko obliko Nove revije Razpotja (iz-

dajata jo skupaj s profesorjem Aljošo
Kravanja štirikratna leto) opravil pogovor
z ameriškim poznavalcem dogodkov po
padcu Berlinskega zidu Padraicom Ken-
neyjem, ki je napisal knjigo »Karneval
revolucije, Srednja Evropa 1989«, kamor
je pritaknil dogajanja v državah po razpa-
du Varšavskega pakta od Ljubljane do
Kijeva. Samo medklic: pod karneval ne

razume maškarade, temveč razmišlja tudi
o osamosvojitvi v Sloveniji kot o sponta-
nem dogodku!
Knjiga niti ni bila odmevna, nanjo so

postali pozorni poznavalci v Sloveniji, ki
trdijo, da je pri nas postala nekakšen
priročnik, iz katerega črpa tudi Janez
Janša. Zanimiva je avtorjeva razlaga v

knjigi, da so bili leta 1989 obračuni z

nekdanjimi komunisti premalo ostri, saj

so se zlahka ponovno dokopali do oblasti,
kar ustreza našim stricem iz ozadja. Ken-

ney sicer ne zahteva lustracije v stilu
»pa smo jih, prasce« (citirano po

avtorju), temveč obračun v smislu,
da se jih nikdar več ne prepusti

»zraven«. Pravzaprav Američan
izjemno poveličuje madžarskega
novodobnega diktatorja Viktorja

Orbana, ki mu dobesedno
ob bok z zaslugami za

karnevalsko revoluci-
jo postavlja Janeza

Janšo. Sicer pa nima

nobenega zadržka
do Slobodana Mi-
loševiča in Fra-

nja Tudmana,
niti do Alek-
sandra Luka-
šenka v Belo-
rusiji ne.

In potem se ne

gre čuditi, da
v parlamentu
sedi ideološ-
ki avtomat
Žan Mah-
nič, sloven-
ska RKC pa

se še vedno
lahko sprene-

veda ob spolnem nasi-
lju duhovščine. ■
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Zanimiva je avtorjeva

razlaga v knjigi, da so

bili leta 1989 obračuni

z nekdanjimi komunisti

premalo ostri, saj so se

zlahka ponovno

dokopali do oblasti,

kar ustreza našim

stricem iz

ozadja.
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Zablode, prevare, hujskaštva, kdo se
boji nove levice?
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