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Srečko Kosovel: #CLOVEK
Založba Sanje, Zbirka Aktivni državljan; julij 2013
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Humanistične misli Srečka Kosovela (1904-1926) so od tega poletja
zbrane tudi v knjigi #ČLOVEK. Kosovel nam z njimi sporoča, da nas ne
uči, ampak nam vzbuja misli. Tako nas iz skoraj stoletne oddaljenosti
nagovarja s svojo glavo razmišljajočega Človeka. Ta naj si prikliče pojem Človeka kot osrednje točke družbe, medtem ko nam ga v sedanjosti
vsiljivo in medijsko zelo podprto neoliberalno okolje, ki ga gradijo
finančno-politične elite, nadomešča s svetimi besedami: Kapital, Konkurenčnost, Dobiček, Varčevanje . .
Snovalci drobne knjižice so na platnice zapisali »Politični zločinci so
svobodni!« in »Milijoni umirajo, a Evropa laže.«, s čimer so občutene
Kosovelove misli postavili v aktualno dogajanje ne le v Sloveniji, ampak
kar globalno. Kosovela pa spet (pred časom tudi v zbirki Pravica) zaznamo kot žlahtnega političnega pesnika, ki je zaradi svojih radikalnih
pronicljivih pogledov še vedno aktualen in angažiran. S tem te knjižice
ne kaže razumeti kot prispevek k slovenskemu svetobolju, ampak k
prebujanju. »Težko je biti človek,« sicer zastoka Kosovel, pa vendar nas
spodbudi, da »prihaja novi človek, človek boja in energije. Človek, ki
se bori za človečanstvo in stoji na strani tistih, ki se borijo zanj'.'.. Medtem ko pesniku »drhti srce pred hlapčevstvom«, nam sporoča, da smo
se preveč »ogledovali po Evropi, premalo po sebi«, uklanjali smo se
evropskim idejaian in nismo iskali svoje lastne poti, ter svetuje trdo in
vztrajno odpornost. Evropa po Kosovelu umira, je lažniva in sesa moči
iz ljudi. Vse te krivice je treba zrušiti, morajo propasti. »Demonska sila
kapitalizma žene ta stroj proti koncu in rešitev je samo ena: da se razpoči ta stroj in da se ta človek osvobodi,« napotuje Kosovel. Obup po
njegovem »ni bolezen človeka, ampak družbe«, kultura pa je »tista, ki
lahko prenovi in preobrazi človeka«. Zanj je bistveno, da živi »po svojih
notranjih zakonih življenja, ne pa katerekoli zgodovine ali filozofske
etike aH tako dalje«.
Srečko Kosovel je torej spet z nami. Prisluhnimo mu!
M. M.
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Srečko Kosovel
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Milijoni umirajo, a Evropa laže.

Naročnik: ZALOŽBA SANJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
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Pesem

o malem narodu
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Majhen narod in majhni
ljudje,
to ne gre skupaj.
Vse me boli, duša, srce.
Človek, obupaj!
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Majhen narod, velike
kanalje
\ in polna korita,
\ narod, stopaj kvišku in
i
dalje,
do zenita!
prav
\
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j Ti bodi minister, kameleon,
I in ministriraj,
'" a ti, ki imaš ideale, delaj
:

zastonj
! in z mano podiraj!

Nekatere Kosovelove misli o človeku so bile na ogled postavljene ob otvoritvi
Festivala Sanje 17. julija na Kongresnem trgu v Ljubljani. Takrat je izšla
tudi ta zbirka.

