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Povzetek
Namen diplomskega dela je pretresti in preizprašati širše družbeno-kulturne vplive na pozicijo
posameznika v sodobnosti in na način grajenja sodobnih skupnosti, kar nadalje odpira pomembne
teme socialnega prostora ter usklajevanja med posameznikovo individualno svobodo in
povezovanjem med posamezniki v soustvarjanju skupnega. Na vsakdanje življenje sodobnega
posameznika vpliva v veliki meri zgodovinsko-politično-kulturni kontekst, ki ga v sodobnosti tvorijo
tokovi neoliberalizma in postmoderne. Na posameznika je obešena odgovornost izgrajevanja
svojega lastnega refleksivnega življenjskega projekta ali biografije, začinjena z nenehnimi izbirami, z
grajenjem svoje individualnosti in z zahtevami po svobodi. Vse te značilnosti se prenesejo tudi na
način vzpostavljanja odnosov in grajenja skupnosti, ki so tudi podvržene spremembam in vplivom
prehodnosti ter zahtevam po svobodi. V empiričnim delu sledi etnografski prikaz projekta Mali
medkulturni prostor, kjer so predstavljene generativne teme in osvetljujoči koncepti, ki so se
pojavljali in razvijali tekom 4-mesečnega bivanja, delovanja in raziskovanja v Malem medkulturnem
prostoru. Ta služi kot primer za razmišljanje in raziskovanje tem kulture, sobivanja, soudeleženosti,
prehodnosti, socialnega prostora, poblagovljenih in dialoških odnosov, umeščenosti posameznika v
sodobne skupnosti in procesa soustvarjanja skupnega. V zaključku se odprte teme, osvetljujoči
koncepti in sklepne ugotovitve raziskave povezujejo z drugimi socialnimi/skupnostnimi prostori in
socialnopedagoškimi projekti »od spodaj navzgor«, ob katerih so izpostavljene določene smernice za
njihovo ustvarjanje in delovanje v njih.
Ključne besede: kultura, medkulturnost, skupnost, socialni/skupnostni prostor, soustvarjanje,
dialog, poblagovljeni odnosi, pozitivna svoboda, etnografsko raziskovanje, Mali medkulturni prostor

Abstract
The purpose of this thesis is to discuss the wider social and cultural influences on the individual and
the way of building communities in the contemporary society. This raises further important
questions about social space and the harmonization between the freedom of the individual and the
linking of individuals in the process of the co-creation of the common. The historical-politicalcultural context which is to a great degree shaped by neoliberalism and postmodernity, largely
influences the everyday life of the individual. The individual bears the burden of the responsibility of
building and reflecting upon their own life project or biography, which is accompanied with
continuous decision making and choosing, thereby being in the constant process of creating their
own individuality and claiming freedom. The same mechanisms/processes are under way in the
establishing of relationships and the building of communities – all of which are influenced by this era
of constant change, transition and claims for freedom. The empirical part deals with and presents
the ethnographic research of the project Little Intercultural Space. In this part, the generative
themes and sensitizing concepts that had appeared and developed during the researcher's four
months' stay and involvement in the Little Intercultural Space are presented. The Little Intercultural
Space is presented as an example of rethinking topics of culture, living together, participation,
transition, social space, commodity relationships and relationships of dialogue, the positioning of
the individual in the contemporary communities and the process of the co-creation of the common.
In the conclusion the opened themes, sensitizing concepts and the concluding findings of the
research are being linked to other social/community spaces and social pedagogical "grassroots"
projects. Some guidelines for the creation of such projects are being suggested.
Key words: culture, interculturalism, community, social/community space, co-creation, dialogue,
commodity relationships, positive freedom, ethnographic research, Little Intercultural Space
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1 Uvod
Od nekdaj sem imela rada prostore. V meni so vzbujali zanimanje in radovednost o njihovih zgodbah
in pripovedih. O tem, kdo je v njih živel ali kdo v njih živi. Kaj vse se je v njih dogajalo. Čigave so vse
te stvari in kje so bile, preden so prišle sem? Prostor je bil vedno zgodba. Velikokrat skrivnostna in
vznemirljiva. Vstopanje v zapuščene stavbe, v temo med zlomljene deske in zaprašene ostanke
pohištva, je vedno prineslo vznemirjenje ob odkrivanju novega, a hkrati tako starega in
pozabljenega. Kot ponovno oživljenje nečesa poteptanega in zaprašenega. Razkrivanje in ugibanje
zgodb, iskanje starih pisem in dnevnikov, sestavljanje razbitin kavnih skodelic, iz katerih je nekdo
včasih srkal jutranjo kavo. Sam ali v družbi? Jutranjo ali popoldansko? Ob časopisu? Ob knjigi? Ob
televiziji? Ob poljubih? Ob vreščanju otrok? V objemu? Na postelji? Ob vonju spomladanskih cvetlic?
Ob kupu nepomite posode? Z bolščečim pogledom? S solzami, ki so kapljale na mizo? Ob cepetenju
noge? Je toliko govoril, da se je kava pohladila? Jo je torej venomer pil hladno? Ali so bile kavne
skodelice le za goste, saj noben drug ni pil kave? So bile kavne skodelice darilo tete, ki je nihče zares
ne pozna, in darilo ki ga nihče zares ni potreboval? Fascinacija nad prostori me (je) žgečka pod
nogami, ker sem sama od nekdaj iskala svoj prostor pod soncem. Enako kot sem iskala ljudi, ki bi me
obkrožali, da bi pregnala dolgočasje in osamljenost.
Moja razmišljanja in pisanje so prežemale različne skupnosti, katerih del sem, kjer se mi postavljajo
vprašanja, navdihi, zanos, včasih razočaranja, o tem, kako lahko živimo skupaj. Kako lahko sobivamo
in ustvarjamo. Drugačni kot smo, kako si lahko dajemo svobodo, se podpiramo, skupaj ustvarjamo in
vidimo ter sprejemamo drug drugega takšnega, kot je.
Posameznik je vedno vpet v neko kulturo, in v več kultur, kot tudi več skupnosti, ki kulturo
ustvarjajo. V teoretičnem delu najprej opredelim, kako lahko razumem kulturo in kulture, v katere je
vpet posameznik in kako se kulture ustvarjajo. Temu pripnem družbeno politične vplive sodobnosti –
tokove neoliberalizma, sodobnega kapitalizma, individualizma in potrošništva, ki soustvarjajo
kulturo in vplive nanjo, razumevanje sveta in delovanje nanj. Posameznika v sodobni kulturi
razumem kot vpetega med ultimat svobode in odgovornosti izbire ter preko tega razmišljam o vlogi
skupnosti v sodobnosti. Izpostavljam različne vidike in oblike skupnosti, ki jih posameznik v
sodobnosti ustvarja in se zdijo kot osebna »brkljarija«. Na drugi strani opažam dvig potrebe po
varnosti in stabilnosti, ki se izraža v izključujočih skupnostih. Tako razmišljam o multikulturalizmu kot
možnosti sobivanja različnih kultur in skupnosti. Izpostavljam pomen javnih, socialnih in skupnostnih
prostorov, kjer bi se lahko ta medsebojna srečevanja dogajala in bi posamezniki med seboj prihajali v
neposredni stik in konfrontacijo drug z drugim. Nenazadnje izpostavljam načine srečevanja in
nesrečevanja v medsebojnih odnosih, kjer razmišljam o poblagovljenih in dialoških odnosih.
Poblagovljene odnose razumem kot temelječe na samoodtujevanju in posledično odtujevanju od
drugega. Ob tem pa izpostavljam različne načine izigravanja poblagovljenih kontekstov in ponovnega
prisvajanja, s katerimi si posamezniki osmišljajo in prisvojijo življenja. Nadalje vidim principe
dialoških odnosov kot bistven temelj, preko katerega lahko soustvarjamo z drugimi, soljudi uvidimo
in gradimo medsebojno oplajajoče multikulturne skupnosti.
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V empiričnem raziskovalnem delu predstavljam študijo primera projekta Malega medkulturnega
prostora, ki temelji na etnografskem raziskovalnem pristopu. V raziskovanje prostora in skupnosti v
tem prostoru vstopim z raziskovalnim namenom, vendar z odprtostjo, prilagodljivostjo in
čuječnostjo glede tega, kaj bom v raziskovanem prostoru našla in katere (generativne) teme se bodo
na terenu osvetlile. Najprej v poglavju Mali medkulturni prostor predstavljam splošen opis prostora
in njegovo umeščenost v kontekst. Nadalje v poglavju Opis raziskovanja opišem svoje priprave na
raziskovanje in lastno motivacijo za posvetitev raziskovani temi in projektu. V poglavju Opis poteka
raziskovanja na terenu razdelam in opišem pomembnejše dogajanje in dogodke, ki so organizirani
po časovni osi, po mesecih mojega raziskovanja. Po vsakem mesecu so v posebnem poglavju povzete
teme in osvetljujoči koncepti, ki sem jih tekom mesecev opažala in ki so se le pojavljali ali pa nadalje
razvijali. Kot raziskovalka izhajam iz generativnih tem, ki jih najdem na terenu in postopno razvijam
osvetljujoče koncepte v nenehnem dialogu med terenom in teorijo. Nadalje v poglavju Teme in
osvetljujoči koncepti v Malem prostoru interpretiram opažanja, opise, teme in osvetljujoče koncepte,
jih povezujem v celoto ter apliciram tako na konkretni kontekst Malega prostora, kot tudi na širše
kontekste.
V zaključku tako povezujem sklepna opažanja in ugotovitve raziskave s socialnimi intervencijami in
projekti, ki so usmerjeni v oblikovanje socialnega prostora ter podpore neformalnega skupnostnega
življenja in povezovanja ter aktivacije posameznikov k soustvarjanju skupnega.
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2 Teoretični del
Si si kdaj upal pogledati v oči? Spustiti masko. Si si kdaj upal dati glas svojim mislim? Najbolj skritim.
Si kdaj zmogel odločen ne. Ali odločen ja. Si kdaj … Čas teče. Si si takrat upal oditi?
Obtičal si s temi ljudmi. Vendar te to ne zanima več. Jutri delaš. Jutri prideš domov. In jutri je danes
in jutri je včeraj. In ti ljudje bodo tukaj, enaki, težki kot so, ljudje kot so. In ti si eden izmed njih.
In hočeš pomisliti! Se dvigniti iz zmedenih misli, obrneš glavo proti soncu in TIN-DING te raztrga in na
mestu resetira. Tu ni dovoljeno biti človek. Ta beseda je prepovedana. Tu so delavci in stanovalci,
sosedje, študenti. Samohranilke in vdovci, neopazne male duše. Brez vezi. Sami zase. V svojem vedno
na pol porušenem svetu.
(iz gledališke predstave Simfonija v DEF mol-u, Gledališka skupine OdPisani, 2011)

2.1 Kultura
2.1.1 Kultura kot ustvarjanje pomena in družbene resničnosti
Pojem kultura lahko razumem na zelo raznolike načine, saj obstaja neskončno število njenih definicij.
Tu se bom osredotočila na način pojmovanja in dojemanja kulture, ki bo služil za razumevanje
pričujočega dela.
Kultura kot socialna kategorija je razumljena kot celostni način življenja ljudi. To je pluralistični in
potencialno demokratični način konceptualizacije, ki je cona socioloških, antropoloških razprav in
razprav študij kultur (Jenks, 2005).
Antropološki pogled na kulturo se nanaša na vzorce organizacije vsakdanjega življenja. Tradicionalno
so bili kot elementi kulture razumljeni jezik, kategorizacije, miti, tradicije, rituali, samorazumevanje
in družbeni odnosi, ki so skupni in ki jih vzdržuje kolektiv, determiniran in zasnovan z neko splošno
sprejeto samodefinicijo. Bistven za antropološki pogled na kulturo je temeljni pogled na življenje in
razumevanje sveta takšnega, kakršen je dan. Ali drugače rečeno, kultura je izražanje in socialno
posredovanje pomena (Westin, 1998).
Geertz (1973, v Westin, 1998) nam v povezavi s tem ponuja širši pogled na kulturo. Definira, da se
kultura nanaša na sistem skupnih znanj, prepričanj in vrednot, ki so temelj družbenih, socialnih,
ekonomskih, političnih in religioznih institucij. Kultura označuje zgodovinsko posredovan vzorec
pomenov, ki je utelešen v simbolih, sistem podedovanih predstav, izraženih v simbolnih oblikah
preko sredstev, s katerimi ljudje komunicirajo, ohranjajo in razvijajo svoje znanje o življenju in svojo
držo življenja.
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Kot povzema Jenks (2005) je kultura vse, kar je simbolno, to so naučeni vidiki človeške družbe, ki
zajemajo zmožnost mišljenja in predstav. Človek preko tega spreminja svoj svet v (neskončno) serijo
simbolnih predstav. Podobno Hannerz (1992, v Westin, 1998) izpostavlja, da v modernem
antropološkem diskurzu kultura govori o notranjem svetu idej, izkušenj in občutkov in tudi o
njihovem zunanjem izrazu, ko so postavljene v javnost.
Posameznik je vpet v različne kulturne kroge, socialne sisteme, kulturne miljeje itd., kjer ustvarja
simbolne predstave in s tem kulturo. Kot opisuje Baubock (1996) je v obdobju moderne postala
identifikacija družb s homogenimi kulturnimi skupnostmi analitsko zastarela. Moderne industrijske
družbe ne morejo več biti označene in razlikovane med seboj kot obširni načini življenja. Razdeljene
so v neskončno raznolikost prekrivajočih se lokalnih, generacijskih, razrednih in profesionalnih
miljejev. Nobeden od teh ni samozadostna kulturna skupnost, vsi so vtkani v širše nacionalne in
mednacionalne kulturne kroge.
Baubock (1996) izpostavi tri različne kulturne kroge, v katere je vtkan posameznik preko treh
temeljnih institucij:
1. moderne države, ki težijo proti homogenizaciji populacije glede na standardizirane
nacionalne kulture;
2. sodobni trg ekonomije, ki ustvarja bežne in površne vzorce potrošniške kulture, ki segajo
onkraj nacionalnih mej in se lahko raztezajo do globalnih dimenzij;
3. družinska socializacija, ki reproducira ali združi bolj stabilne medgeneracijske kulturne
miljeje regionalnih, razrednih, etničnih in religioznih skupnosti.
Vsaka od teh treh temeljnih institucij ima svojo dinamiko (ki teži k homogenosti ali raznolikosti) in
svoj maksimalni obseg (globalni, nacionalni ali podnacionalni), v okviru katerega deluje.
Ekološki pogledi izpostavljajo vlogo okolja in njegove vplive na posameznika. Različne socialne
sisteme, ki ustvarjajo posameznikovo okolje, razumem kot različne kulture in srečevanja različnih
kultur, katerih del je posameznik. Tako Brofenbrenner (1979, v Martinjak, 2004) v svoji teoriji
ekološke perspektive posameznikovega razvoja definira socialne sisteme, v katere je posameznik
vključen, in razmišlja o medsebojnih vplivih teh socialnih sistemov. Opiše pet socialnih sistemov, ki
so situirani v koncentrične kroge in zajemajo posameznika v njihovi sredini:
-

mikrosistem, ki predstavlja najbližje okolje (na primer dom in družino);

-

mesosistem, ki ga oblikujejo interakcije med mikrosistemi (na primer med šolo, domom,
sosesko in lokalnimi institucijami);

-

ekosistem, ki ima posreden, a pomemben vpliv na posameznikovo življenje (na primer
delovno mesto staršev);
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-

makrosistem, ki predstavlja celotno socialno okolje z vsemi njegovimi konteksti, tudi
prepričanji in vrednotami, ki imajo pomemben vpliv na posameznikovo življenje.

Tudi Bourdieu (1973, v Mander, 1987) izpostavlja vplive posameznikovega življenjskega okolja nanj.
Oblikuje koncept habitusa, ki je produkt okolja ali eksistenčnih (življenjskih) pogojev in je
posredovan preko družine v obliki učenja moralnosti, tabujev, pravil obnašanja in okusov. Habitus je
sistem nezavednih shem mišljenja in zaznavanja ali dispozicij, ki delujejo kot posrednik med
strukturo in prakso.
Bourdieu (1977, v Mander, 1987) pripisuje družini mesto vcepljanja in razvijanja posameznikovega
habitusa, medtem ko daje izobraževalnim institucijam nalogo, da zavedno posredujejo ta sistem
nezavednih shem. Funkcija šolskega sistema je, da spremeni kolektivno dediščino v individualno in
skupno nezavedno.
Kulturo tako vidim povezno z okoljem posameznika; v njem se razvijajo različne kulture in njihovi
medsebojni vplivi, ki vplivajo na posameznika. S temi kulturami se na različne načine povezuje, se
vanje umešča in oblikuje odgovore nanje.
Ob tem, da posameznika prekrivajo različni kulturni krogi in kulturni miljeji, ki nanj vplivajo z
različnimi dinamikami, se znotraj teh dinamik in vplivov cel čas ustvarja proces »ohranjanja in
ustvarjanja kulture«. Produkcija pomena kot torej kulture se dogaja ves čas, kot to poudarja Westin
(1998), ki govori o kulturnem flow-u. Pravi, da kulturni flow vključuje tako izražanje pomena in
njihovo interpretacijo od drugih, v kontinuiranem, interaktivnem, »pomen-produkcija« procesu.
Vsak posameznik izraža svoj notranji svet pomenov in interpretira izražanja drugih. Produkcija
pomena poteka povsod, ker so ljudje cel čas v medsebojni prisotnosti – v družinskem življenju,
službi, prostem času, raznih izmenjavah in v naključnih ter anonimnih srečanjih v javnih prostorih.
Hannerz (1992, v Westin, 1998) izpostavlja interakcionalističen pristop h kulturi, kjer pravi, da so
socialne strukture in pomeni oblikovani v vsakdanjih interakcijah, ki jih imajo ljudje. Družbe se rodijo
in kulture se razvijejo kot združeni izidi medosebnih izmenjav. Tako se kultura reproducira in razvija
kot odgovor na spreminjajoče se pogoje bivanja.
Podobno kulturo interakcionalistično razlaga teorija socialne akcije, ki pravi, da je vse človeško
vedenje motivirano in uravnavano s pomeni, ki jih posameznik zaznava v zunanjem svetu; pomeni, ki
jih razlaga in na katere odgovarja. Tako je bistvena značilnost socialne akcije posameznikova
občutljivost na pomene, ki jih postavljajo drugi ljudje in stvari o njem, njegova percepcija teh
pomenov in njegove reakcije na sporočila, ki ji izražajo (Rocher, 1974, v Jenks, 2005).
Parsons (1962, v Jenks, 2005) pa tudi izpostavlja, da struktura sistema akcije temelji na
institucionaliziranih (socialnih in kulturnih sistemih) in/ali ponotranjenih (v osebnostih in
organizmih) vzorcih kulturnega pomena. Tako je kultura na eni strani produkt sistemov socialnih
interakcij in na drugi njena determinanta. V tem smislu je kultura posredovana, naučena in deljena.
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Tako tudi Berger in Luckmann (1988, str. 27) v skladu z njunim konceptom družbene konstrukcije
realnosti pravita, da »človekovo samoproizvajanje je v vsakem primeru neizbežno družbena
dejavnost, saj ljudje skupaj ustvarjajo svoje okolje z njegovimi družbeno-kulturnimi in psihološkimi
formacijami vred. Družbeni red je proizvod ljudi, ali točneje, ni nič drugega kot stalna človeška
proizvodnja, ki nastaja v toku nepretrgane človeške eksternalizacije«.
Bistvena je recipročnost kolektivnih in individualnih perspektiv, kjer se izkaže, da obojne temeljijo v
kulturnih vzorcih, ki so realnosti v individualni zavesti in kolektivnem svetu simbolizma. Tako je
bistvo, da vsakodnevno potrjujemo kulturno realnost preko vsakdanjih običajnih praks socialne
akcije (Parsons, v Jenks, 2005).
Nobena socialna akcija se ne pojavi izolirano, ampak je odvisna od svojega konteksta ali občutka
pristojnosti za njen pomen. Na ta način predstavlja kazalec socialnih priložnosti, iz katerih vznika.
Akcija se na ta način neizbežno navezuje nazaj na začetno, ampak mogoče neizrečeno socialno
strukturo za njeno skladnost, razumljivost in jasnost (Jenks, 2005).
Kot izpostavlja tudi Bourdieu (1977, v Mander, 1987) je kulturni red popolnoma poljuben, ker je
eden izmed mnogih možnih redov. Ampak, ker se sklada z notranjo strukturo (individualne
dispozicije) in empirično opazovano objektivno strukturo (šolski sitem, razredni sistem, skupni
prostori itd.), je ta kulturna poljubnost dojeta kot samoumevna in naravna in se je tako posledično
ne preizprašuje.
Povezano in prepleteno z ustvarjanjem in ohranjanjem pomenov in kulture ustvarjamo in ohranjamo
neko skupno družbeno realnost. Freire (1971) to družbeno realnost opisuje s skupki tem
zgodovinsko določene dobe. Vsaka doba je opredeljena s skupkom idej, konceptov, dvomov, upanj,
vrednot in izzivov, ki so v dialoški interakcijami z njihovimi nasprotji in si prizadevajo k polnosti. Tako
konkretne reprezentacije teh idej, vrednot, konceptov in upanj, kot tudi ovir, ki preprečuje
človekovo polno humanizacijo, sestavljajo teme določene dobe. Te teme lahko vsebujejo in
namigujejo na druge, ki jim oporekajo ali so celo nasprotne in kažejo na naloge, ki morajo biti
izvršene in izpolnjene. Historične teme torej niso nikoli izolirane, neodvisne, nepovezane ali statične,
vedno so v dialoški interakciji z njihovimi nasprotji. Ta skupek tem v interakciji določene dobe osnuje
njen tematski univerzum.
V tem nadalje Freire (prav tam) zariše koncept generativnih tem. Te so lahko locirane v
koncentričnih krogih od splošnih k partikularnim. Generativne teme so lahko razumljene samo v
odnosu človek : svet, torej v dialektičnem odnosu med človekom in njegovo realnostjo. Raziskovanje
generativne teme pomeni raziskovanje človekovega mišljenja o realnosti in človekovega dejanja na
realnost, ki so njegova praksa. Ne gre se samo za posameznika ali samo za realnost, temveč za način,
kako posameznik realnost razume, dojema in kako nanjo odreagira, realnost in posameznik sta
vedno v odnosu. Aspiracije, motivi in cilji, ki so implicitni v pomembnih temah, so človeške aspiracije,
motivi in cilji. Ne obstajajo »nekje tam zunaj« kot statične entitete, ampak se dogajajo. Ravno tako
so historične, kot človek sam, zato jih ne moremo razumeti brez ljudi. Da bi opazili te teme in da bi
jih razumeli, moramo razumeti tako ljudi, ki jih poosebljajo, kot tudi realnost, na katero se nanašajo.
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Ko razmišljam o kulturi določenega prostora, določene skupine, vsekakor razmišljam o nečem, kar
jih povezuje; torej o tem, da ima vsaka kultura neke svoje specifične generativne teme, pomembne
tematike, ki se prek kulture (načina življenja, praks, vzpostavljanja pomena) izražajo. Enako kot je
posameznik vpet v različne miljeje, ki vplivajo nanj, in hkrati umeščen v širši historični kontekst, se te
teme gibajo od bolj generičnih do vse bolj konkretnih in specifičnih. Ni tudi zanemarljivo opažati, da
kljub temu, da se neka generativna tema sicer dotika vseh posameznikov v nekem okolju (kot na
primer prehodnost in svoboda), jo različne skupine in kulture različno doživljajo in nanjo oblikujejo
različne odgovore, glede na njihov specifičeni kontekst, življenjsko situacijo, glede na umeščenost v
njihove biografije. Hkrati je tu potrebno zavedanje, kakšen je historično-kulturni kontekst, torej tudi,
katere so določene strukturne, politične, ekonomske značilnosti in katere generativne teme le-te
implicirajo. Verjetno so odgovori nanje in predvsem manifestacije teh tem raznolike glede na
konkretna življenja ljudi in njihove partikularne kontekste ter druge kulturne miljeje.

2.1.2 Kultura kot legitimiranje obstoječega družbenega reda
Parson (1951, v Jenks, 2005) v svojem glavnem delu The Social System daje kulturi vlogo
legitimiranja socialnega reda in tako določuje njeno ločenost in hkrati integriranost s socialno
strukturo. Socialni sistem je sestavljen iz socialne strukture in še treh podsistemov (ekonomskega,
družinskega in kulturnega), ki so med seboj funkcionalno povezani. Ekonomija vodi sistem in ga
prilagaja njegovemu okolju, družina ohranja in podpira enote ali osebnosti v sistemu preko
socializacije in skrbi. Kulturni sistem je torej tu z namenom doseganja ciljev in integracije. To
pomeni, da ima kultura glavno vlogo v zagotavljanju ravnovesja in notranje homeostaze celotnega
sistema. Oblikovati mora simbolično okolje, ki bo vodilo družbene akterje proti njihovim ciljem in
hkrati ohranjalo sodelovanje in integracijo med temi akterji, ki so pod pritiskom doseganja ciljev.
Kultura naj bi dišala po skupnih prepričanjih, interesih in ideologijah, ki legitimirajo socialni red.
Vsebovala naj bi tudi usedline vzajemnosti, ki temeljijo na obvezi in vzpostavljajo odnose med
individualnim in kolektivnim ter dajejo temelj za oblikovanje skupne kulture.
Tu opažam drug vidik kulture, ki se lepi na njeno funkcijo vzpostavljanja socialne resničnosti in
pomenskih svetov ter izpostavlja vprašanje funkcije kulture kot ohranjanja obstoječega reda.
Pomislek, ki se mi tukaj postavi, je, da je kultur nedvomno več. Kultura legitimiranja obstoječega
socialnega reda je torej dominantna kultura, kar implicira določene odnose moči med kulturami, kar
postavlja eno kulturo v položaj moči, druge v položaj prilagoditve, branjenja, izolacije. Kultura je v
tem smislu sestavni del ideologije, saj deluje v interesu ohranjanja določene strukture. To njeno
funkcijo pa razlagajo tudi pojmi, kulturne stratifikacije, kulturne reprodukcije in kulturne dominacije.
Althusser (1980) razlaga, da ideologija predstavlja imaginarno razmerje med individuumi in njihovimi
realnimi eksistenčnimi pogoji. To razmerje je v središču vsake ideološke oziroma imaginarne
predstave realnega sveta. Imaginarnost se nanaša na to, da so to »miti«, ki opravičujejo ohranjanje
obstoječe strukture in odnosov moči. Obenem trdi, da ima ideologija materialno eksistenco, torej
vedno obstaja v nekem aparatu, v praksi ali praksah tega aparata. Kljub svoji imaginarnosti »ideje«
posameznika obstajajo v njegovih dejanjih, ta dejanja so vključena v prakse in te prakse urejujejo
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rituali. Bistven sestavni del je ideološka interpelacija, preko katere se posameznik prepozna kot
subjekt, kar pomeni, da ideologijo s tem vedno znova prizna in deluje v njej.
Teorija kulturne stratifikacije govori o tem, da je kultura povezana z močjo in ideologijo. Izpostavlja
dejstva diskriminacije in izključenosti, ki so osnovana na kulturi posameznika in odnosih
večvrednosti oziroma manjvrednosti določene kulture v odnosu z drugo kulturo. Zahodne družbe so
postale izrazito multikulturne, kar pa izpostavlja vprašanje o realni praksi enakosti in pluralizma. S
tem, ko družbe postanejo bolj kompleksne, ta razlikovanja postanejo bolj zaznamovalna, vendar tudi
bolj subtilno vkodirana v mrežah simbolnih kulturnih reprezentacij (Jenks, 2005).
Bourdieu (v Jenks 2005) izpostavlja pozitivno povezanost med simbolnim redom in položajem
socialne strukture. Razlaga, kako se oblike in vzorci komunikacije zrcalijo in ohranjajo partikularne
skupnosti. Razlikovalni in razslojevalni socializacijski procesi v kombinaciji s sistemom izobraževanja
delujejo tako, da pozitivno diskriminirajo člane družbe, ki so zaradi svojega položaja v razrednem
sistemu »naravni« dediči kulturnega kapitala. To je samoohranjajoči in neprekinjen kulturni proces,
ki s svojim delovanjem strukturira sistem socialnih odnosov. Imetniki habitusa dominantnih skupin
so tako dediči kulturnega kapitala, kjer so njihove oblike realnosti in mišljenja vedno primerne. Tako
različni habitusi osnujejo različne oblike programiranja ali opremljanja posameznika, tako da
»naravno« gravitira proti svojemu končnemu in primernemu položaju v socialni hierarhiji. Primarna
funkcija izobraževanja in različic socializacije je, da prenesejo kulturni kapital v obliki posebnih
vrednotnih znamenj in načinov njihovih reprezentacij. Bourdieu (1968, v Mander, 1987; v Jenks,
2005) tako razume habitus orodje kulturne reprodukcije in dejavnik reprodukcije socialne in
kulturne dominacije.
Freire (1971) opisuje kulturno invazijo kot obliko ekonomske in kulturne dominacije. S kulturno
invazijo »napadalci« (invadors) vdrejo v kulturni kontekst druge skupine z nespoštovanjem njihovih
potencialov in s tem vsilijo »zasedenim« (invaded) skupinam svoj pogled na svet in s tem, ko zavirajo
njihovo izražanje, onemogočajo ustvarjalnost »zasedenim«. Kulturna »zasedba« vodi k kulturni
neavtentičnosti tistih, ki so »zasedeni«, ki tako začenjajo odgovarjati na vrednote, standarde in cilje
»napadalcev«. Bistveno pri kulturni invaziji je, da tisti, ki so »zasedeni«, začenjajo videti njihovo
realnost s pogledom »napadalca« raje kot z njihovim lastnim. Bolj kot oponašajo »napadalce«, bolj
stabilna je njihova pozicija. Da bi kulturna invazija uspela, morajo »zasedeni« postati prepričani v
lastno notranjo manjvrednost in tako prepoznavajo večvrednost napadalca. Kulturna invazija je tako
po eni strani orodje in po drugi rezultat dominacije.
Posamezniki so neizogibno in nezavedno podvrženi pritiskom strukture obstoječih odnosov moči s
tem, ko prevzamejo realnost in se je zavedajo preko in znotraj kulture. Bourdieu (v Jenks, 2005) to
pojmuje kot simbolno nasilje nad posameznikom.

2.1.3 Neoliberalizem kot družbeno-politični kontekst
Kot pravi Freire (1971) naj bi proces prepoznavanja pomembnih tematik vključeval razmislek o
povezavah med temami, problematiziranje teh tem in vključevanje njihovega kulturno15

zgodovinskega konteksta. V razmislek zato na tej točki izpostavljam kulturno-zgodovinski kontekst
evropskega zahodnega človeka, ki ga povzemam z medsebojnimi vplivi in povezavami tokov
neoliberalizma, sodobnega kapitalizma, individualizma in potrošništva.
»Neoliberalizem je predvsem teorija politično-ekonomskih praks, ki pravi, da do človeške blaginje
najhitreje pridemo z osvoboditvijo individualnih podjetniških svoboščin in veščin v institucionalnem
okviru, ki ga zaznamujejo močne pravice do zasebne lastnine, prosti trgi in prosta trgovina« (Harvey,
2012, str. 7). McChesney (1999) dodaja, da je neoliberalizem označevalna politično-ekonomska
paradigma sodobnosti. Nanaša se na politike in procese, kjer imajo zasebni interesi dovoljenje, da
kolikor je le mogoče kontrolirajo socialno življenje in socialni red, da bi maksimizirali lastni zasebni
profit.
Od sedemdesetih let preteklega tisočletja je v politično-ekonomskih praksah in mišljenju povsod
navzoč odločen obrat k neoliberalizmu. Pogosti spremljajoči pojavi so deregulacija, privatizacija in
umik države z mnogih področij socialne oskrbe. Skoraj vse države, od novoustanovljenih po razpadu
Sovjetske zveze do starih socialnih demokracij, kot sta Nova Zelandija in Švedska, so sprejele včasih
prostovoljno, v drugih primerih pa kot odziv na prisilne ukrepe, eno različic neoliberalizma (Harvey,
2012).
Kot izpostavlja McChesney (1999), neoliberalizem ne operira samo kot ekonomski, ampak tudi kot
politični in kulturni sistem, kar se opaža preko zatiranja netržnih sil. Neolibralizem najbolje deluje, ko
obstaja formalna volilna demokracija, vendar so ljudje odvrnjeni od informacij, dostopa in javnih
forumov, ki so potrebni za pomenljivo participacijo in sprejemanje odločitev.
Neoliberalizem je postal prevladujoč diskurz. Njegovi učinki na načine mišljenja so prodrli do te
točke, ko je postal del zdravega razuma, po katerem mnogi od nas tolmačijo, živijo in razumejo svet
(Harvey, 2012).
Kot nakazujejo avtorji, so neoliberalistične in sodobne kapitalistične prakse povezane z načinom
življenja posameznika, načinom njegovega razumevanja sveta in na ta način so del kulture, v katero
je vpet.
Neoliberalizacija je tako politično kakor tudi ekonomsko zahtevala izgradnjo neoliberalne tržno
usmerjene populistične kulture diferenciranega potrošništva in individualnega libertarizma. Skladno
s tem se je povezal tudi kulturni impulz postmodernizma, ki je zaživel kot kulturna in intelektualna
dominanta v osemdesetih (Harvey, 2012).
»Pod pritiskom sodobnega odprtega kapitalističnega trga so predvsem vprašanja uveljavljanja,
zaposlitve, kariere, uspeha v gmotnem položaju, statusa v družbi. Ta usmerjenost odvrača od
zanimanja za idejna vprašanja, vodi do poudarjeno individualistično naravnane osebnosti z veliko
manj posluha za vprašanja družbene solidarnosti, predvsem pa spodbuja tekmovalnost, ki je lahko
tudi močno brezobzirna. Ker je v ospredju predvsem osebni uspeh, je veliko manj posluha za
družbena vprašanja. Brezplačno delo iz idealizma za potrebe skupnosti je v popolnem nasprotju s
tako miselno usmerjenostjo« (Bučar, 2003, str. 151).
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Wallerstein (v Gregorčič, 2011) trdi, da je za vladajoče načelo družbene organiziranosti doslej veljala
temeljna premisa kapitalističnega svetovnega gospostva, torej neskončna akumulacija kapitala.
Posledica legitimizacije ideologije neogibnega napredka pa je bila brezkompromisna, brutalna
dezorganizacija družbenosti, skupnosti. S pretvezo, da družbo reorganizira za večjo blaginjo, je
vzpostavljal vse bolj neprepustne (sistemske) mehanizme inherentne dezorganizacije družbenosti.
V skladu s tem opaža tudi Arendt (1996) spremembe, ki so se zgodile med privatnim (zasebnim) in
javnim ter družbenim. Izpostavlja, da je z vzpostavitvijo kapitalističnega gospodarstva »privatna
lastnina prenehala biti privatna težnja in je začela postajati javna zadeva (Arendt, 1996, str. 69)«.
Razlaga, da je interes posedujočih razredov, ki je interes za svobodni razvoj gospodarstva, brez
vmešavanja političnega in brez obremenjujoče skrbi za javne zadeve samo še privatne narave (ne
glede na to, koliko ljudi si ga deli med seboj). Ta interes ne ustvarja ničesar skupnega, ampak je
samo prenesel konkurenčni boj, v katerem so vsi hoteli isto, v javnost. Funkcija države se tako
prelevi v to, da v tem boju za dobiček ščiti privatne posestnike enega pred drugim.
Kultura individualizma in libertarizma torej nosi s seboj protislovja, kjer namesto da bi preko
svobode spodbujala družbeno integracijo in blaginjo, povzroča izključevanje nekaterih (ranljivejših)
družbenih skupin in preprečuje demokratično aktivacijo posameznikov.
Individualizem kot podlaga sodobni demokraciji temelji na moči posameznikove osebnosti kot
temelja družbene integracije. Vendar je moč posameznika v sodobnosti zaradi skrčenja gospodarskih
možnosti za preživetveni minimum za večino prebivalstva vprašljiva. Družbena integracija je tako
zaradi tega potisnjena na obrobje pri urejanju družbenih odnosov, saj premočno odvisne osebnosti
ne morejo izvajati svojega vpliva. Vpliv prehaja na tiste, ki moč imajo. Svoboda, ki jo ljudem
formalno zagotavlja sodobni neoliberalizem s tem, da jih kot ideologija, ki naj daje smisel njihovemu
ravnanju in življenju, »osvobaja« vezanosti na dosedanje socialne in etične vezi, izgublja svoj smisel,
če ni uporabna. V demokraciji naj bi bila za posameznika uporabna za udeležbo v soupravljanju
družbe in za ustvarjanje tistih dobrin, ki jih je mogoče zagotoviti samo z neposrednim družbenim
delovanjem ter za oblikovanje lastnega načina življenja – gmotnega in duhovnega. Sodelovanje v
družbenih zadevah je vezano na norme, ki so za posameznika vedno heteronomne, zunanjega
izvora. Če je posameznik vezan samo na svoj vrednostni okvir, na popolno avtonomnost svoje
osebnosti, emancipacijo, ki ne priznava vezanosti na heteronomne vrednote, ta svoboda nujno vodi
v brezbrižnost do vsega, kar ne prizadeva njegovih interesov povsem neposredno (Bučar, 2003).
Podobno izpostavlja McChesney (1999), ki meni, da je za učinkovitost demokracije potrebno, da
ljudje čutijo povezavo do drugih soljudi in da se ta povezava manifestira preko različnih netržnih
organizacij in institucij. Vibrirajoča politična kultura potrebuje skupnostne skupine, knjižnice, javne
šole, soseske organizacije, kooperative, javne prostore srečevanja, prostovoljske organizacije in
trgovska združenja, da bi posameznikom nudila načine in poti za srečanje, komunikacijo in
interakcijo s soljudmi. Neoliberalna demokracija pa ta sektor omrtvi. Namesto soljudi (državljanov)
ustvarja potrošnike, namesto skupnosti ustvarja nakupovalne centre. Rezultat je atomizirana družba
neangažiranih posameznikov, ki se počutijo demoralizirani in socialno nemočni.
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Tudi Goldman (1996, v Vodovnik, 2010) opozarja na nevarnost surovega individualizma in meni da je
ta le prikrit poskus zatretja in uničenja individuuma in njegove individualnosti. Tako imenovani
individualizem ni nič drugega kot družbeni in ekonomski laissez-faire.

2.1.4 Tekoča (post)moderna,
svoboda

utekočinjeni

posameznik,

utekočinjena

Različni avtorji sodobnost poimenjujejo različno; kot obdobje postmoderne, tekoče moderne
(Bauman), post-tradicionalnega sveta (Giddens), družbe tveganja (Beck) itd. Sodobnost tako
velikokrat povezujejo in razlagajo s primerjavami in spremembami od nekega »predreda«, vpisanega
v tradicionalnost, modernost itd. Sprehod skozi bistvene koncepte mi bo služil pri razumevanju
umeščenosti posameznika v sodobni družbeni red in orisovanju smernic kulture, ki je v ta red
vpisana.
Giddens (2000) kot pomembne spremembe socialnega reda v moderni, ki se kažejo na modernih
socialnih institucijah, izpostavlja predvsem razpad tradicionalnosti, tradicionalnih navad in ritualov
ter njihov globalni vpliv.
To opredeljuje kot »posttradicionalni« svet. Kar ne pomeni, da tradicij več ni, vendar obratno, da je
tradicij, prepričanj in navad, ki se med seboj prepletajo, mešajo in združujejo, nešteto. Tradicije,
običaji, prepričanja in pričakovanja so danes prilagodljiva, upogljiva, »plastični« resursi v
globaliziranem, kozmopolitanskem svetu, kjer se križajo različne kulture in življenjski stili. Modernost
ne odpravlja tradicij, ampak tradicije locira, jih kontekstualizira kot alternativne kontekste
sprejemanja odločitev in alternativne vire znanja, vrednot in moralnosti. Če smo nekoč živeli v
tradicionalnem svetu, zdaj živimo v svetu tradicij (Giddens in Peirson, 1998). Obenem pa daje v
razmislek, da kljub temu, da je ideja modernosti sama po sebi nasprotna tradiciji, so v konkretnih
socialnih postavitvah prisotne različne kombinacije obojega (Giddens, 1990).
Bauman (2002) uporablja metafore »fluidnosti« in »tekočnosti« za razumevanje narave sodobnosti,
ki jo poimenuje tekoča moderna. Izpostavlja ravno ta prehod iz trdne, nepremične, stabilne, težke
moderne k drugi moderni, ki je tekoča, fluidna, izmuzljiva, spremenljiva. Preko teh metafor in
konceptov razume in razmišlja o položaju posameznika v tekoči moderni. »Lahkotnost in breztežnost
povezujemo z gibljivostjo in nestalnostjo: iz prakse vemo, da čim bolj lahki potujemo, tem lažje in
hitreje se premikamo« (Bauman, 2002, str. 7). Tako tudi Holloway (v Gregorčič, 2005b) izpostavlja
nestalnost in prehodnost postmodernega življenja, kjer nič ni določeno, nič ni gotovo, ni ustaljeno ali
že postalo, nič ni je-stvo, vse nastaja, se oblikuje in transformira, rekonfigurira in rekonstruira iz
trenutka v trenutek.
Avtorji ob teh značilnostih postmoderne izpostavljajo predvsem polaganje možnosti izbir in
oblikovanje svojega življenja v roke posameznika.
Modernost, v kateri živimo danes, lahko karakteriziramo kot dobo »refleksivne modernizacije«.
Opredeljuje jo socialna refleksivnost, ki se nanaša na to, da so družbeni pogoji, v katerih živimo,
vedno bolj opredeljeni kot produkt dejanj posameznika, in nasprotno, posameznikova dejanja so
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vedno bolj usmerjena v izpodbijanja ali soočanja s tveganji in priložnostmi, ki jih je ustvaril sam
(Giddens in Peirson, 1998).
Podobno Beck (2000) opredeljuje te spremembe moderne kot prehod v družbo tveganja. Govori o
individualizaciji kot novem modusu podružabljanja, kot neke vrste spreminjanju oblike v razmerju
posameznika in družbe. Govori o trojni individualizaciji; osvoboditvi iz zgodovinsko vnaprej danih
družbenih form in vezi v smislu tradicionalnih kontekstov gospostva in preskrb, izgubi tradicionalnih
varnosti glede na praktično vednost, vero in vodilne norme ter o novi vrsti vključevanja v družbo. Ko
se ljudje v individualizacijskih valovih vedno bolj osvobajajo od socialnih vezanosti in se privatizirajo,
oblike zaznavanja postanejo zasebne in obenem v časovni osi iztrgane iz zgodovinskega konteksta.
»Časovni horizonti zaznavanja življenja se vedno bolj ožijo, dokler se končno v mejnem primeru
zgodovina ne skrči na večno sedanjost in se vse vrti okoli osi lastnega jaza, lastnega življenja. Na
drugi strani se zmanjšujejo področja, na katerih skupno zastavljeno delovanje vpliva na lastno
življenje, in povečujejo se prisile, da bi lastno življenje oblikovali sami, in sicer tudi ravno tam, kjer ni
nič drugega kot produkt razmer. Individualizacija v tem smislu pomeni, da se biografija ljudi
osvobodi iz vnaprej danih fiksacij, da postane odprta, odvisna od odločitev, in da je kot naloga
položena v roke vsakega posameznika. Deleži življenjskih možnosti, ki so načelno zaprte odločanju,
se zmanjšujejo in povečujejo se deleži biografije, ki je odprta odločanju in jo je treba samostojno
vzpostaviti. Individualizacija življenjskih položajev in potekov torej pomeni: biografije postanejo
»samorefleksivne«, družbeno vnaprej dana biografija se transformira v biografijo, ki jo sestavimo
sami in jo moramo sestaviti sami« (Beck, 2000, str. 197).
V povezavi z refleksivnostjo in oblikovanjem biografije posameznika Giddens (2000) izpostavi, da je
jaz za posameznika v posttradicionalni družbi refleksivni projekt, kar potegne za sabo nenehno
preizpraševanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Giddens pomen refleksivnega projekta jaza
veže na izgubo tradicije. Tako se mora posameznik v družbi, kjer velikih področij posameznikovega
življenja ne določajo vnaprej obstoječi vzorci in navade, nenehno pogajati za možnosti svojega
življenjskega sloga. Ključno pri tem pa je, da take odločitve niso zgolj »zunanji« ali obrobni vidiki
posameznikovih odnosov, temveč določajo, kdo posameznik »je«. Refleksivno samopripoved
sestavljajo odločitve o življenjskem slogu. Tako mora posameznik svojo samopripoved nenehno
predelovati in prilagajati praksam življenjskega sloga, če hoče uskladiti osebno avtonomijo in
občutek ontološke varnosti. Vendar so ti procesi samouresničevanja pogosto delni in omejeni.
Kot izpostavi tudi Beck (2000), se mora v individualizirani družbi vsak posameznik pod grožnjo trajne
zapostavljenosti naučiti, da samega sebe dojema kot središče delovanja, kot načrtovalni biro svojega
lastnega življenja, svoje sposobnosti, usmeritve, partnerstva itd.
Torej identiteta in življenjska biografija nista nekaj, kar je posamezniku dano, ampak nekaj, kar mora
konstruirati sam, za kar se mora odločiti. To pa pomeni, da je njegov »projekt samega sebe«,
identiteta in življenjska biografija tako nista več določeni od zunanjih dejavnikov. Ob tem velja
izpostaviti pomisleke Becka (2000), da je naša osebna svoboda le navidezna. Individualizacijo razume
kot institucionalizacijo, torej institucionalno zaznamovanost in s tem politično možnost oblikovanja
življenj in življenjskih položajev. V toku individualizacijskih procesov namreč razredne razlike in
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družinske povezave niso resnično razveljavljene, temveč gre prej za to, da glede na novo »sredino«
biografske zasnove življenja stopijo v ozadje. Obenem nastajajo nove odvisnosti, ki kažejo na
notranja protislovja v individualizacijskem procesu.
Takšna protislovja tudi Bauman (2002) opisuje preko prepada med položajem posameznikov de iure
in njihovimi zmožnostmi, da postanejo posamezniki de facto; gre torej za prepad med pravnim in
dejanskim stanjem posameznika. Posameznik de iure pomeni, da ni nikogar, ki bi ga lahko krivili za
lastno bedo, razloge za lastne neuspehe lahko iščemo le v lastni ravnodušnosti in brezbrižnosti, kar
lahko storimo ob neuspehu je le to, da si še bolj in bolj prizadevamo za uspeh. Na drugi strani pa
posameznik de facto prevzema nadzor nad svojo usodo in si izbere, kar resnično želi, ima status
resnične avtonomije in možnosti samouveljavljanja.
Na posameznika, njegove izbire in življenjski položaj torej vplivajo in ga zaznamujejo širše družbene
strukture. Beck (2000) predvsem izpostavlja, da individualizacija pomeni odvisnost od trga v vseh
dimenzijah življenja. Posameznik je z individualizacijo izročen zunanjemu upravljanju in
standardizaciji preko množične potrošnje, s katero kupuje pavšalno ustvarjena stanovanja, opremo
in dnevne potrošne predmete ter preko množičnih medijev, preko katerih prevzema mnenja,
navade, nazore in življenjske sloge. Na mesto tradicionalnih vezi in družbenih form tako stopijo
sekundarne instance in institucije, ki zaznamujejo življenjsko pot posameznika in ga naredijo za
igračo mode, razmerij, gospodarskih razcvetov in trgov.
Za poveličevanjem posameznika kot glavnega akterja svojega lastnega življenja tako stoji
subjektivizacija in individualizacija družbeno-institucionalno ustvarjenih tveganj in protislovij.
Institucionalni položaji, ki posameznika determinirajo, tako niso več samo dogodki in razmere, ki se
usujejo nanj, temveč vsaj tudi posledice odločitev, ki jih je sam sprejel, ki jih mora videti kot take in
jih kot take predelati (Beck, 2000).
Bauman (2002) se tako retorično sprašuje, kakšna svoboda je to, če si prepuščen lastni iznajdljivosti,
kar nakazuje duševne stiske in agonijo neodločnosti ter kako si svoboden, če ti odgovornost na
lastnih ramenih daje slutiti hromeči strah pred tveganjem in neuspehom brez pravice do pritožbe in
možnosti povračila. Kot izpostavlja Beck (2000) se v individualizirani družbi ne povečujejo samo
tveganja (kvantitativno), temveč nastajajo tudi nove forme osebnega tveganja, nove forme
»pripisovanja krivde« (kvalitativno).
Kot izpostavlja Beck (prav tam), zasebno področje ni področje, ki bi bilo omejeno od okolnega sveta,
temveč je v zasebno prestavljena in posegajoča zunanja stran razmer in odločitev, ki se sprejemajo
drugje; v televizijskih ustanovah, v izobraževalnem sistemu, v podjetjih, na trgu dela, v prometnem
sistemu itd. ob pretežnem neupoštevanju zasebno-biografskih posledic. Prekrivanje in prepletanje
nastajajoče individualizirane zasebnosti z na videz institucionalno zamejenimi področji in
proizvodnimi sektorji izobraževanja, potrošnje, prometa, produkcije in trga dela, je bistvena
značilnost družbenih življenjskih oblik v sodobnosti.
Muršič trdi (1995, str. 33): »Svobodna družba temelji na deklarirani svobodi posameznika, ki ima vsaj
relativno svobodo izbire poklica, kraja bivanja, načina življenja, izbire partnerja in življenja. V resnici
20

pa se sodobna družba krmi iz verovanja vsakega posameznika (ali vsaj večine) v to, da ima možnost
izbire. Tako se temeljna socialna in vse druge interaktivne mreže zapolnijo prav na podlagi
»svobodne izbire«. Vsa svoboda, ki nam je dana, je v tem, da si svobodno poiščemo svoj prostor
nesvobode«.
S tem, ko je posameznik prepuščen samemu sebi, svojim izbiram in svoji svobodi, se v tem praznem
prostoru še bolj oklepa norm in pravil, da bi pridobil nekaj varnosti in stabilnosti. Ob tem si v resnici
ne želi (takšne) svobode (Bauman, 2002).
Posameznik je torej v sodobnosti potisnjen v položaj lastne navidezne svobode, pritiska izbir o
lastnem življenju in posledično tudi nanj preložene odgovornosti in krivde za tveganja in neuspehe.
Zunanji odnosi moči in družbene strukture imajo torej velik vpliv na zasebno vsakdanje življenje
posameznika in njegov življenjski potek, vendar pa večinoma niso ozaveščeni. Bistveni kulturnozgodovinsko-politični kontekst, ki ga zaznavam, je ravno osredotočenost na pomembnost
posameznika kot individuuma in njegovo osebno svobodo. Obenem pa je, kakor izpostavljam v
poglavju, ta kontekst ideološki, saj s seboj prinaša veliko notranjih razhajanj in sivih področij, ki to
obljubljeno svobodo negirajo.

2.2 Utekočinjeni odnosi in prehodne skupnosti
Ob razmišljanju o individualiziranosti posameznika, o njegovem refleksivnem projektu jaza in širših
strukturah, ki vplivajo na njegovo vsakdanje življenje, me zanima, kako se to kaže v vsakdanjem
življenju skupnosti, odnosih med ljudmi in povezovanju med ljudmi, na kakšen način so se ti odnosi
in povezave prestrukturirale. O čem govorimo, ko govorimo o skupnosti?
Skupnostni psihologi (Bess, Fisher, Sonn, Bishop, 2002, v Jeriček, 2004) delijo skupnosti na lokalne in
odnosne. Lokalne naj bi bile osnovane na specifičnem območju, povezane s pripadnostjo kraju in so
starejši model, odnosne pa naj bi nastale zaradi skupnega interesa ali značilnosti, ki jih kažejo člani,
in niso vezane na kraj, to je neka novejša ideja skupnosti. Tonnies (v Jeriček 2004) razlikuje krvne
skupnosti (družina, sorodstvo), krajevne skupnosti in skupnosti zemlje (soseščina, vas,
predindustrijsko mesto) in duhovne skupnosti (prijateljstvo, verske skupnosti).
Sistemski znanstveniki uporabljajo pojem grajenja skupnosti kot obliko grajenja socialne mreže, ki
posameznika varuje, ščiti, zadovoljuje njegove potrebe po druženju, pripadnosti, ljubljenosti in mu
pomeni »psihološki dom« (Bess, Fisher, Sonn, Bishop, 2002, v Jeriček, 2004).
Psihologi izpostavljajo pojem občutek skupnosti (sense of community), ki je definiran kot občutek
pripadnosti, ki ga imajo člani skupine, občutek, da so člani tako drug za drugega kot tudi za skupino
pomembni in skupna vera v to, da bodo njihove potrebe zadovoljene preko njihove zaveze, da so
skupaj (McMillan, 1976, v Chavis in McMillan, 1986).
Chavis in McMillan (1986) v definiciji občutka skupnosti naštejeta štiri elemente:
1. članstvo, ki je občutek pripadnosti ali občutek, da si posamezniki delijo občutek sorodnosti;
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2. vpliv, ki je občutek pomembnosti, da je posameznik pomemben za skupino in da je skupina
pomembna za člane;
3. integracija in zadovoljitev potreb, ki je občutek, da bodo potrebe članov zadovoljene z viri, ki
ji pridobivajo z njihovim članstvom v skupini;
4. skupna čustvena povezanost, zaveza in prepričanje, da si člani delijo in si bodo delili svojo
zgodovino, skupne prostore, skupni čas in podobne izkušnje.
Jeriček in Kordeš (2003) raziskujeta skupnost iz kibernetskega vidika. Na skupnost gledata kot na
kohezivne procese, ki iz slabo povezanih posameznikov ustvarjajo entiteto, ki se prav zaradi
samoorganizacijskih procesov loči od okolja. Te procese najdemo pri zelo različnih vrstah socialnih
sistemov: od partnerskega odnosa do virtualne skupnosti. Entiteti, ki tako nastane, pravita skupnost,
ne glede na to, kakšen je njen obseg oziroma njena struktura. Skupnost nadalje definirata kot tisti
socialni sistem, ki sam sebe definira kot skupnost, ki se samoustvarja in samoohranja.
Nekatere pomembne značilnosti novodobnih skupnosti so, da so fluidne in ne nujno vezane na
prostor. Spremembe v sodobnosti implicirajo tudi to, da posameznik pripada več skupnostim. Vzrok
za to se kaže v tem, da so novodobne skupnosti prevzele le določene psihosocialne funkcije, ki so jih
včasih opravljale »zaprte skupnosti«. Redne neformalne interakcije v tradicionalni lokalni skupnosti
so omogočile medsebojno pomoč, solidarnost, dajale so občutek varnosti, izmenjavanje informacij v
in o bližnji okolici, omogočile so skupno reševanje problemov tako na skupnem kot na individualnem
področju. Nekateri avtorji tako govorijo o razpadu in fragmentaciji skupnosti (Duhl, 1999, v Jeriček in
Kordeš, 2003), drugi govorijo o preobilju skupnosti (Anderson, 1999, v Jeriček in Kordeš, 2003). Ti
dve opažanji niti nista tako zelo v nasprotju, posebej če ju gledamo z vidika, da so tradicionalne
skupnosti razpadle, nove pa so fragmentirane v več pogledih (zadovoljevanja potreb, ne vključujejo
vseh), zato si je posameznik prisiljen poiskati več skupnosti, ki skrbijo za njegove fizične, psihične in
duhovne potrebe, če želi nadomestiti izgubo tradicionalne močne skupnosti. Iz tega sledi, da je
pojem skupnost dobil nove razsežnosti in da ljudje z njim označujejo zelo različne socialne skupine.
Za nekatere je to družina, pevski zbor, delovni kolektiv, cerkev, za druge je to ulica, prijatelji (Jeriček
in Kordeš, 2003).

2.2.1 Skupnost kot individualni projekti
Tako kot je posameznikova biografija postala (vsaj navidezno) posameznikov individualni projekt,
refleksivni projekt jaza, je tudi skupnost in način pripadanja skupnosti del tega osebnega projekta
oziroma del sodobnih svobodnih izbir v izgradnji življenja sodobnega posameznika.
Bauman (2002) vidi funkcijo skupnosti v sodobnosti kot kriptonim za identiteto, ki je tako izmuzljiva
in ki jo preko raznih »skupnosti« vedno znova opredeljujemo.
Tudi Friedman (2004) izpostavlja možnost in predvsem pomen, da si posameznik lahko poišče nove
skupnosti, katerih norme in odnosi spodbujajo in razvijajo njegovo identiteto in samorazumevanje
bolj ustrezno kot njegova neizbrana izvorna skupnost.
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Obenem Bauman (2002) dodaja, da so vse skupnosti postulirane (zahtevane), saj jih je potrebno
braniti, da preživijo in morajo ugajati lastnim članom, da si s svojimi individualnimi izbirami
zagotovijo to preživetje in prevzamejo individualno odgovornost zanj. So bolj projekti kakor
stvarnost, nekaj kar pride po individualni izbiri, ne pred njo.
Povzamem lahko, da preko raznih skupnosti iščemo lastno identiteto, iščemo sebe, komu
pripadamo, kdo, del česa smo, kar implicira na to, da nam skupnost ni več dana, da je naša
odgovornost, da jo ustvarimo in da se odločimo, del česa bomo. Kot izpostavlja Anderson (v Jeriček,
2004, str. 59): »Ker ni ene močne in trdne (lokalne) skupnosti, so nekateri ljudje prisiljeni pripadati
številnim (odnosnim) skupnostim, zato nekateri govorijo o multiskupnostnem posamezniku, ki se
mora odločiti katerim skupnostim bo pripadal. To ga lahko pripelje do notranjega konflikta in
razdvojenosti«.
Skupnost kot individualni projekt razumem kot iskanje pripadanja, iskanje in preizkušanje lastne
identitete ter različnih umeščanj posameznika v raznolikosti družbe.

2.2.2 Prehodnost in refleksivnost vzpostavljanja odnosov in skupnosti
Posameznik naj bi torej izbiral in kombiniral svoje skupnosti, vendar me zanima tudi, kako se vanje
postavlja in umešča, kako jih izbira, razume in kako jih živi.
Giddens (Giddens in Peirson, 1998) govori o demokratizaciji odnosov, ki je neposredno povezana s
socialno refleksivnostjo. Samoaktualizacija posameznika se odvija preko osebnih in socialnih srečanj
ravno zato, ker nam tradicija in običaji ne garantirajo več, kdo smo. Tako tradicija ne zagotavlja več
zanesljivosti in verodostojnosti posameznikov ali institucij, kar pomeni, da je posameznik soočen z
vrsto odprtih možnosti o tem, kako živeti svoje življenje. Odpira se tako svet osebne avtonomije,
raziskovanja in osebnega eksperimentiranja. V teh okoliščinah dialog dobi osrednji pomen pri
upravljanju z osebnim in javnim življenjem.
Giddens (2000) postavlja koncept čistega razmerja, ki se »nanaša na situacijo, kjer dva stopita v
družbeni stik zaradi stika samega, zaradi tistega, kar lahko vsaka oseba dobi iz daljšega druženja z
drugo osebo, in ki lahko traja le, če obe strani menita, da je obojestransko zadovoljivo« (Giddens,
2000, str. 64). Partnerja drži skupaj to, da »do nadaljnjega« sprejmeta razmerje kot nekaj, kar
obema daje dovolj, da jima ga je vredno nadaljevati. Pri tem se avtor navezuje na seksualna razmerja
in prestrukturiranje spolnosti, vendar se vzorci čistega razmerja kažejo tudi v obče med odnosi med
ljudmi, ki kažejo na refleksivnost, nestalnost in zamenljivost vezi. Pahl in Spencer (2004) v tem
kritizirata Giddensa, saj sta skeptična, da čisto razmerje, omejeno na diadski izbran in emocionalen
oziroma intimni odnos, samo po sebi ponuja ugodno socialno okolje za razvoj refleksivnega projekta
jaza.
Vseprisotna je ideja, da morajo ljudje prevzeti odgovornost, da se odločijo, kaj si želijo in najdejo
odnose, ki bodo odgovarjali njihovim potrebam. V tem včasih mračnem utilitarizmu bi posamezniki
morda radi trajne odnose, ampak takšni odnosi so mogoči samo tako dolgo, dokler odgovarjajo na
potrebe teh dveh udeleženih oseb. Vse, kar posamezniki lahko naredijo, je, da so jasni glede svojih
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lastnih potreb in se izogibajo nevrotičnim zahtevam po tako neuresničljivih ciljih kot je ljubimec, ki
bo le dajal in nič zahteval v zameno (Bellah idr., 1985, v Pahl in Spencer, 2004).
Kot pravi Bauman (2002), je v tekoči moderni premočno oprijemanje in obremenjevanje vezi z
vzajemnimi obveznostmi škodljivo, saj se drugje že kažejo nove možnosti.
Sennett (v Bauman, 2002) meni, da so skupne intimnosti najljubša, morda edina preostala metoda
»graditve skupnosti«. Ta gradbena tehnika lahko poraja le »skupnosti«, ki so enako krhke in
kratkotrajne, kakor razpršena in tavajoča čustva, ki naključno prehajajo od enega cilja k drugemu in
begajo k večno brezuspešnemu iskanju varnega zavetja: skupnosti s skupnimi skrbmi, skupnimi
strahovi ali skupnimi sovraštvi – toda v vsakem primeru »pripete skupnosti«, trenutni zbir okoli
žeblja, na katerega številni osamljeni posamezniki obešajo svoje osamljene individualne strahove.
Bauman (2001, v Filipovid, 2007) opisuje sodobne skupnosti kot simbolne ali estetske, kjer naj
posameznikov ne bi več povezovala določena etika ali morala kot v skupnosti v preteklosti, ampak
naj bi jih povezovala estetika. Primer take estetske skupnosti je skupina oboževalcev, ki ji
posamezniki pripadajo, vendar ostajajo brez vezi. Skupnosti, ki se ustvarijo okoli idolov, lahko
namreč nastanejo hitro in ravno tako hitro prenehajo obstajati, saj niso toge kot stare skupnosti.
Posameznike lahko združi tudi neka grožnja, javni sovražnik, javni dogodek, določena tema. Take
skupnosti niso več v nasprotju s posameznikovo avtonomijo, individualnostjo, saj na posameznika ne
delujejo omejujoče. Cena nevezanosti in svobode pa je, da take skupnosti posamezniku tudi ne
zagotavljajo nikakršne pomoči oziroma nobenih virov.
V sodobnosti se najpogostejše težave in tegobe posameznikov ne stekajo in ne seštevajo v skupne
interese in skupno akcijo. Ni jih mogoče združiti v skupno stvar. So brez vmesnikov, ki bi omogočili
spajanje s težavami drugih. V sodobni skupnosti tako dobimo le nasvet, kako preživeti v svoji lastni
osamljenosti, in da je življenje vsakogar polno tveganj, s katerimi se pa mora soočati in spopadati
vsak sam (Bauman, 2002).
Tudi Fromm (2006) opisuje sodobnega človeka kot množičnega človeka, ki je visoko »podružabljen«,
vendar zelo osamljen. Odtujen je od drugih in soočen z izbiro: boji se tesnega stika z drugimi, vendar
se enako boji biti sam in brez stikov. Vsakodnevno se tako ukvarja z vprašanjem »kako ostanem sam,
ne da bi bil osamljen?«.
Na drugi strani pa socialna psihologija opisuje medosebne (socialne) odnose kot »posledico trajnih,
ponavljajočih se interakcij med dvema ali več osebami, ki temeljijo na zaupnosti, naklonjenosti,
privrženosti (lojalnosti) do drugega in tudi empatiji do drugih oseb v odnosu. /…/ Odnos vedno
temelji na razmerju in predvsem na emotivnem razmerju. V odnosu razvijemo čustven odnos do
druge osebe, zato se čutimo povezani in vpleteni v življenja drugih oseb« (Ule, 2004, str. 224).
Za vzdrževanje odnosa je bistvenega pomena njegovo ojačanje, kar pomeni vzpostavitev temeljnega
zaupanja v odnosu. To se dosega s socialno-psihološkimi dogodki, kot je nudenje medsebojne
pomoči, izkazovanje solidarnosti, naklonjenosti, medsebojnega spoštovanja. Ob tem pa se
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izpostavlja tudi pomen pripravljenosti in sposobnosti za samorazkrivanje v odnosu, ko se udeleženci
odprejo drug drugemu, kar skupaj vodi do poglabljanja odnosa do ravni medsebojnosti (Ule, 2004).
Ob razmišljanju o sodobnih prehodnih odnosih in skupnostih se mi predvsem postavlja vprašanje o
prisotnosti ali neprisotnosti zaupanja, stabilnosti in opore.

2.2.3 Osebne skupnosti in socialne mreže
Skupnostno življenje lahko razumemo kot življenje, ki ga ljudje živijo v gostih, multiplih, relativno
avtonomnih mrežah socialnih odnosov. Skupnost torej ni prostor ali preprosto združeno število
posameznikov, temveč način vzpostavljanja odnosov, ki je variabilen v obsegu. Čeprav so skupnosti
lahko širše od neposredne osebne mreže posameznika, so v principu lahko razumljene preko
razširitve istih izrazov življenjskega sveta (Calhoun, 1998, v Pahl in Spencer, 2004).
Pahl in Spencer (2004) izpostavljata koncept osebnih skupnosti. V tem okviru opažata, da se
implicitno ali eksplicitno dogajajo določena socialna prelitja oziroma bledenje trdnih vlog med
družino in prijatelji. Izpostavljata socialni premik med tistimi odnosi, ki so dani (kot primarni, vendar
ne nujno ekskluzivno, preko sorodstvenih vezi) in odnosi, ki so izbrani, ki enako lahko vključujejo
sorodstvene in nesorodstvene vezi. Oblikujeta koncept osebnih skupnosti, s katerim skušata
prepoznati in raziskati set aktivnih in pomembnih vezi, v katere so ljudje vtkani. Hkrati pa se tu
izpostavlja tudi to, da vsi seti odnosov niso nujno prekrivajoči se, torej da osebna skupnost sama ni
mreža, ampak lahko vsebuje mreže znotraj sebe.
Nedavna definicija opredeljuje termin osebne skupnosti kot mreže medosebnih vezi, ki nas
preskrbujejo z družabnostjo, podporo, informacijami in občutkom pripadnosti ter socialno identiteto
(Wellman, 2001, v Pahl in Spencer, 2004).
Pahl in Spencer (2004) izpostavljata vprašanje prelitja mej med družinskimi in prijateljskimi odnosi.
Postavljata tezo, da prelitje ni tako enoznačno od družin usode k družinam izbire, kot nekateri
teoretiki domnevajo, ampak da lastnosti družinskih vezi (ki temeljijo obvezi in odgovornosti) in
prijateljskih vezi (ki temeljijo na izbiri in afektivnosti) mešajo in prepletajo1, tako da si vsak
posameznik ustvarja svojo osebno skupnost. Trdita, da je posameznik pogosto vpleten v kompleksno
mrežo odnosov »v« in »med« generacijami.
Razumevanje skupnosti kot socialnih mrež in omrežij, ki naj bi jih posameznik gradil ali negoval, moje
razmišljanje pelje do koncepta socialnega kapitala. Field (2008) povzema, da je osrednja ideja
socialnega kapitala dragocenost pridobitev in ugodnosti socialnih omrežij. Mreže priskrbijo temelj za
socialno povezanost, ker omogočajo, da ljudje med seboj sodelujejo eden z drugim (tudi z ljudmi, ki
jih ne poznajo neposredno) za obojestransko korist.

1

Ugotavljata, da se to prelitje oziroma brisanje meja med vlogami družine in prijateljstev kaže tudi v uporabi
jezika, ko se intervjuvanci včasih nanašajo na družino kot prijatelje in na prijatelje kot družino, s tem, da
prijatelje imenujejo kot sestro ali brata. V tem smislu ni mišljeno, da bi se status osebe zamenjal, ampak, da je
ta odnos privzel dodatne kvalitete.
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Bourdieu (2004) socialni kapital definira kot enega izmed posameznikovih kapitalov, preko katerih
pridobiva vire in moči za premike v družbeni strukturi. V tem smislu so socialne mreže in socialna
povezanost vir socialnega kapitala, ki posamezniku krepi moč v kombinaciji in kompenzaciji z
ekonomskim in kulturnim kapitalom ter habitusom kot njegovim začetnim izhodiščem.
Socialni kapital je sestavljen iz socialnih obligacij oziroma povezav. Za posameznika socialni kapital
pomeni posedovanje trajnega omrežja bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega
poznanstva in prepoznavanja oziroma članstvo v skupini, ki zagotavlja vsakemu od svojih članov
podporo skupnostnega lastništva kapitala. Ti odnosi obstajajo samo v praktičnem stanju, v
materialnih in/ali simbolnih menjavah, ki jih pomagajo ohranjati (Bourdieu, 2004).
Nan Lin (2001, v Dragoš in Leskošek, 2003) opredeli socialni kapital kot relacijsko vrednost, ki nastaja
v socialnih odnosih med ljudmi in se ohranja skozi interakcijske mreže. Socialni kapital definira kot
vire, vložene v socialno strukturo, ta pa je dostopna oziroma se mobilizira z namensko akcijo.
Socialni kapital torej ne more nastajati, če viri posamezniku niso dostopni.
Field (2008) izpostavlja, da Bourdieu gleda na socialni kapital iz individualistične pozicije
posameznika. V tem smislu pušča malo prostora za skupnostne akterje; medsebojne povezave so
kultivirane s strani posameznikov, da bi ohranjali svojo superiornost (položaj v družbeni strukturi) in
skupnostno življenje je tako torej samo sredstvo za ta cilj. Vendar avtor zagovarja, da je možno videti
socialni kapital tudi kot značilnost skupin ali celo bistveno in najbolj čisto kot produkt skupne
medsebojne interakcije.
Putnam (2000, v Porter Magee, 2010) tako iz druge perspektive definira socialni kapital kot
povezave med posamezniki, konkretneje socialne mreže in norme vzajemnosti ter zaupanja, ki
izvirajo iz teh povezav.
Fukuyama (1995, v Field, 2008) zagovarja, da je zaupanje temelj socialnega reda, skupnosti so tako
torej odvisne od vzajemnega zaupanja in tako ne bodo spontano vzniknile brez njega. Zaupanje tako
definira kot temeljni vir socialnega kapitala. Socialni kapital razume kot sposobnost, ki zraste iz
razširjenosti zaupanja v družbi oziroma nekaterih njenih delih.
Večina literature razlikuje med partikulariziranim zaupanjem, ki je omejeno na posameznikova
lastna opažanja in izkušnje skozi čas o partikularni zanesljivosti in vrednosti zaupanja drugega
posameznika, in generaliziranim zaupanjem, ki se lahko razširi na vse posameznike in institucije, ki
so podobne tistim, s katerimi ima posameznik direktno izkušnjo (Field, 2008).
Zaupanje in zanesljivost se velikokrat primerjata z oljem, ki podmaže kolesje različnih socialnih in
ekonomskih menjav, ki bi se drugače izkazale za zelo drage, birokratske in časovno potratne.
Zaupanje je tako pomemben sestavni del socialnih omrežij, ki naj bi omogočale posamezniku
dostopnost do virov (prav tam).
V tekoči, nestalni moderni, zaradi nenehnih sprememb in v povezavi s tem velike težnje po varnosti
prihaja do upada zaupanja tako do soljudi, kot tudi do sveta. Posledično so skupnosti bolj zaprte, da
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bi to zaupanje zavarovale v ožjem krogu ljudi. Po drugi strani pa posameznik stremi k svoji osebni
svobodi od socialne kontrole skupnosti in se brani ravno teh vezi in obvez. Tako sodobni posameznik
preizkuša različne skupnosti med svobodo, zaupanjem in varnostjo.

2.2.4 Skupnost kot izmuzljiva izkušnja dogodka
Glede na način vzpostavljanja in razumevanja skupnosti ter njene prehodnosti v postmoderni lahko
odprem razmišljanje tudi v smeri skupnosti kot izkušnje ali dogodka. Tu si bom pomagala z dvema
konceptoma (garderobnih/eksplozivnih skupnosti in spontanih združitev), ki pa odpirata podobna, a
tudi različna vidika.
Bauman (2002) postavlja pojem garderobne skupnosti2, ki jim reče tudi karnevalske ali eksplozivne
skupnosti. Te so podobne kot identitete, so izmuzljive, minljive in imajo en aspekt in en smoter, so
kratke, a polne besed. Moči ne črpajo iz svojega pričakovanega trajanja, temveč paradoksalno iz
svoje negotovosti, nezanesljive prihodnosti, previdnosti in emocionalnega investiranja, ki ga zahteva
njihov krhki obstoj. Garderobne skupnosti potrebujejo spektakel, ki prebudi podobne interese,
speče v sicer različnih posameznikih in jih tako za nekaj časa združi in začasno oddalji druge interese,
ki jih ločujejo. »Spektakel kot priložnost za kratek obstoj garderobne skupnosti ne zlije posameznih
zanimanj in jih ne pomeša v »skupni interes«; ta zanimanja ne dobijo nove kvalitete in iluzija
skupnega, ki jo spektakel lahko porodi, ne traja dosti dlje kakor traja vznemirjenost pri predstavi«
(Bauman, 2002, str. 252).
Eksplozivne skupnosti so dogodki, ki imajo funkcijo, da pretrgajo monotonost vsakdanje samote,
omogočajo oddih od vsakdanje rutine in mogoče omogočajo, da to vsakdanjost znova lažje
prenašamo, saj se ob koncu dogodka vedno znova vračamo vanjo.
Garderobne skupnosti učinkovito odvračajo strjevanje »pristnih«, torej obsežnih in trajnih skupnosti,
katere posnemajo in zavajajoče obljubljajo, da jih bodo replicirale in generirale iz nič. Namesto, da bi
zbirale, trosijo nesproščeno energijo impulzov socialnosti in tako prispevajo k ohranjanju samote
preko redkih, med seboj močno odmaknjenih usklajenih in harmoničnih kolektivnih dejanj (Bauman,
2002).
Koncept eksplozivnih skupnosti na nekaterih točkah asociira na koncept spontanih združitev,
predvsem v točki začasnosti in izhoda iz vsakdanje socialne strukture, v katero je posameznik vpet.
Vendar se koncepta tudi bistveno razhajata.

2

Avtor uporabi pojem garderobne skupnosti, da opiše nekatere njihove lastnosti; primerja jih z obiskovalci
predstave, ki se oblečejo posebej za to priložnost in se obnašajo po določenih kodeksih, ki so za to priložnost
primerni. Pred predstavo vsi pustijo svoja ulična oblačila v garderobi, med predstavo pa vlada sinhroniziranost
uprtih oči na oder, smeha, vzdihov presenečenja ali odobravanja, tišine, ploskanja, kot bi vse skupaj nekdo
skrbno zrežiral. Ko zadnjič pade zavesa, pa zopet počasi vzamejo ulična oblačila iz garderobe in se zgubijo v
množici vseh ostalih.
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Turner (v Turner, 2004) uporablja v antropologiji pojem spontane združitve (communitas) za
odnosno kvaliteto polne, neposredne komunikacije, celo združitve, med ljudmi določene in
determinirane identitete, ki se zgodi spontano v različnih skupinah, situacijah in okoliščinah. Nanaša
se na občutek delitve in intimnosti, ki se razvije med ljudmi, ki doživljajo različne prehode kot
skupina. Turner (1974) poudarja, da so spontane združitve vedno začasna faza, trenutek, ne pa
trajno stanje.
Kot nakazano avtor povezuje združitve z ritualnimi skupinskimi izkušnjami prehoda. Pravi, da
spontane združitve vzniknejo tam, kjer ni socialne strukture, vendar obstajajo vedno kot drugi pol
socialni strukturi. So na nek način izhod, preko katerega se posameznik lahko vrne v strukturo in na
ta način daje misliti, da spontane združitve kot antistruktura podpirajo strukturo (Turner, 1974).
Turner (1974) izpostavlja, da sta spontanost in neposrednost spontanih združitev redko lahko
vzdrževane zelo dolgo. Spontane združitve same po sebi hitro razvijejo strukturo, v kateri se
svobodni odnosi med posamezniki spreobrnejo v normirane odnose med socialnimi personami. Tako
je nujno razlikovati med:
1. živimi ali spontanimi združitvami;
2. normativnimi združitvami (spontane združitve se organizirajo v trajne socialne sisteme, kar
se zgodi med člani skupine pod vplivi časa, potrebe po mobiliziranju in organiziranju virov ter
potrebe po socialni kontroli);
3. ideološkimi združitvami (raznoliki utopični modeli družb, ki bazirajo na spontanih
združitvah).
Ideološke združitve so poskus opisa zunanjih in vidnih učinkov, ali zunanje oblike notranje izkušnje
spontanih združitev ter določitev optimalnih socialnih pogojev in okoliščin, pod katerimi bi lahko
pričakovali, da bi se takšne izkušnje razcvetele in se multiplicirale. Tako normativne kot ideološke
združitve so že v domeni strukture, kar daje misliti na zgodovinsko usodo »upada in padca« v
strukturo in zakon (Turner, 1974).
Izvorni pomen spontanih združitev je spontan in konkreten, ni abstrakten. Izkušnja spontane
združitve udeleženim pomeni veliko . Ne staplja identitet, darovi vsakega posameznika posebej so
živi. Spontane združitve osvobajajo posameznika od konformnosti in splošnih norm. So izvir in izvor
darila skupnosti in torej darilo organizacije in vseh struktur socialnega obnašanja ter istočasno kritika
strukture, kjer so vezi preveč šibke. Spontane združitve si prizadevajo k univerzalizmu in odprtosti,
so polne občutkov, najpogosteje prijetnih. Nekaj čarobnega je na njih. Tisti, ki doživijo spontano
združitev, čutijo prisotnost duševne moči (Turner, 2004).
Spontane združitve ne morejo biti enakovredno izražene v strukturirani obliki, vendar pa lahko
vzniknejo nepredvidljivo kadarkoli med ljudmi, ki so šteti kot institucionalizirana skupina ali
definirani kot člani kateregakoli ali pa nikakršnega socialnega združenja (Turner, 1974).
Spontane združitve vzniknejo iz raznolikih svobodnih prostorov v družbi, ki imajo določene
značilnosti, da jih spodbujajo in generirajo. Združitve prodrejo v družbo preko medprostora/reže v
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strukturi v liminalnosti, v časih menjave statusa; na robovih strukture, v marginalnosti in izpod
strukture, v inferiornosti (Turner, 2004).
Liminalnost je proces medtranzicije v obredu prehoda. V obdobju prehoda so značilnosti »tistih, ki
gredo preko« dvoumne, nejasne, negotove, saj ima ta vmesni prostor malo ali nič lastnosti
preteklega ali prihodnjega stanja. V procesu medtranzicije so posamezniki »nekje vmes«. Veliko
tega, kar je bilo zavezano s socialno strukturo, je osvobojeno v prehodnosti, posebej tovarištvo in
spontane združitve (prav tam).
Koncept spontanih združitev zarisuje način, kako tudi spontana začasna izkušnja skupnosti lahko
ustvari izkušnjo neposrednosti, enotnosti, izkušnjo skupnega, ki je realna, fizična in sooča ter
povezuje ljudi med seboj. Njeno začasnost in liminalnost vidim kot zrcalo sodobnih prehodnih
skupnosti. Obdobje postmoderne in njene značilnosti implicirajo na posameznika začasnost in
liminalnost; posameznika lahko razumem kot v neprestanem procesu prehoda ali pričakovanja
spremembe, v občutju negotovosti in nenehne refleksije, kar po drugi strani prinaša toliko močnejšo
potrebo po iskanju trdnosti in varnosti.

2.2.5 Skupnost kot iskanje varnosti
Prehodnost in nestalnost sodobnih skupnosti in odnosov oropa posameznika občutka varnosti, ki naj
bi mu ga dajala skupnost. Kot protipol tej nestalnosti, prehodnosti in težnji k nenehni refleksivnosti
se oblikujejo toliko bolj trdne in neomajne identitete, skupine s trdnimi mejami, delitve na mi in oni,
ki imajo funkcijo ustvarjanja nujno potrebne varnosti.
Bauman (2002) pravi, da je komunitarnost pričakovana reakcija na zmeraj hitrejše »utekočinjenje«
modernega življenja, predvsem na vse globlje neravnovesje med individualno svobodo in varnostjo.
Krhkost, drobljivost in minljivost človeških vezi je morda neogibna cena pravic posameznikov, da
uresničujejo svoje individualne cilje, vendar je hkrati to tudi največja ovira njihovemu učinkovitemu
uresničevanju in pogumu, ki je za to uresničevanje potreben. Ta paradoks izhaja globoko iz narave
življenja v tekoči moderni.
Giddens (2000) izpostavi, da z izgubo tradicionalnosti v modernih institucijah razpadajo tudi
moderne in etične značilnosti, ki so družbeno dejavnost povezovale s transcendentalnim, z naravo in
reprodukcijo. To izkušnjo sta v sodobnosti zamenjali varnost in rutina, ki ju ponuja moderno
družbeno življenje. Občutek ontološke varnosti prihaja zlasti iz same rutine. Posameznik je moralno
in psihološko ranljiv vedno, kadar je vzpostavljena rutina pretrgana.
Berger in Luckmann (1988) opisujeta proces institucionalizacije, ki je povezan z vzpostavljanjem
rutine. Vsaka človeška dejavnost prehaja v navado. Dejanje, ki ga pogosto ponavljamo, se izgublja v
vzorcu, ki ga reproduciramo s kar najmanj napora in ga tudi njegov izvajalec razume kot vzorec.
Navajenost nadalje predpostavlja, da se omenjeno dejanje lahko v prihodnosti zgodi na enak način
in z enakim izidom. Dejanja, ki preidejo v navado, za posameznika ohranijo smiseln značaj, čeprav je
njihov pomen kot rutina vložen v splošno zalogo znanja, ki je zanj samoumevna. Navajenost nosi s
sabo pomemben psihološki rezultat o zožitvi izbire. To posameznika osvobaja bremena »vseh
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mogočih odločitev« in mu zagotavlja psihološko olajšanje. Zaradi pomena, ki ga je človek podelil
svoji dejavnosti, pri navajenosti ni več nujno na novo in korak za korakom definirati posameznih
situacij.
Wheeler (1994, v Massey, 2005) govori o izgubah, ki jih trpimo v našem projektu postmodernosti.
Izpostavlja pomembnost občutkov in izražanja nostalgije, vključujoč nostalgije po prostoru (place) in
domu. Izpostavlja, da ta nostalgija v postmoderni izraža nostalgične geste naših emocionalnih
potreb, saj je razsvetljena modernost prinesla radikalno izključenost vsega, kar bi lahko ogrozilo našo
racionalno zavest. Massey (2005) nadaljuje, da prav ta fantazija in želja po »oditi domov« pogosto
pomeni »iti nazaj« v času in prostoru, nazaj k domačim, znanim in ustaljenim stvarem.
Tako je občutek domačnosti, želja po prostoru, ki bi bil za posameznika dom, lahko simbolična želja
po ontološki varnosti. Neki fiksni točki, ki mu bo dajala sidrišče in ustaljenost, medtem ko je vse
okrog njega prehodno in minljivo. Postmoderni posameznik išče predvsem občutek »doma« kot
stabilnosti in varnosti.
Tako Bauman (2002) postavi v ospredje bistveno dvojnost med svobodo in varnostjo, med
domačnostjo in pripadnostjo ter obligacijami. V tem kontekstu izpostavlja vlogo skupnosti v
vprašanjih, ali bo ta postala varen pristan ali zapor iz malte in opeke oziroma, ali posameznika kliče
svoboda ulice ali sanjska varnost namišljenega doma.
Bauman (prav tam) izpostavlja tendence komunitarizma k romantiziranju skupnosti, kot odgovora na
nepredvidljivo nestalno sodobno življenje, kjer je skupnost kot varen pristan v razburkanem morju.
Tako je »idealna skupnost compleat mappa mundi: popoln svet, ki poskrbi za vse, kar bi lahko
potrebovali za polno in izpolnjujoče življenje« (Bauman, 2002, str. 218).

2.2.6 Mit »očiščene skupnosti«
Sennett (1996) govori o mitu o skupnem »mi« kot o očiščeni skupnosti (purified community). Ta mit
»očiščene skupnosti« razloži tako, da skupnost ni preprosto socialna skupina ali nepovezana zbirka
posameznikov, ki živijo na istem prostoru, temveč je skupina, v kateri ljudje pripadajo drug drugemu
in si delijo nekaj skupnega. Kar identificira to mitsko deljenje v skupnostih, je to, da ljudje čutijo, da
pripadajo drug drugemu, da skupaj delijo, ker so enaki. Občutek »mi«, ki izraža željo po tem, da bi si
bili podobni, je način, kako se izogniti, da bi pogledali globlje v drugega. Namesto tega si
predstavljajo, da drug o drugem vedo vse, in to njihovo znanje postane vizija o medsebojni enakosti.
Bauman (2002) pravi, da je skupnost komunitarne resnice etnična skupnost ali skupnost, zamišljena
po vzorcu etnične skupnosti. Predvsem pa je skupnost, ki ima funkcijo kriptonima za identiteto.
Sennet (1996) izpelje, da se struktura in potreba po očiščeni skupnosti pojavita z obdobjem
adolescence. Obdobje adolescence z utemeljevanjem identitete, potrebo po trdnosti in enotnosti,
vzpostavlja očiščenje vsega tistega, kar je drugo in drugačno. Ker potrebujemo red, ne toleriramo
nereda, saj z njim niti ne znamo ravnati. Avtor izpostavlja družbeno fiksacijo na to obdobje, ko nam
predstava o enakosti ne dopušča resnično odrasti.
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Tako Sennett (prav tam) razlaga, da se ustvarja solidarnostni mit, ki je namišljen. Namišljen je lahko
le, ker je pravih stikov med ljudmi malo, ker ne dopuščamo, da bi imeli izkušnje situacij konflikta in
soočenja. Samo tako si lahko domišljamo, da vemo, da »smo vsi enaki«. Ravno preko te predstave o
enakosti ljudje ponaredijo občutek spoštovanja, pripadnosti in solidarnosti. Sennett našteje tri
pomembne socialne posledice mita spoštovanja preko skupnostne solidarnosti:
1. Izguba realne participacije v skupnostnem življenju – izguba situacij konfrontacije in
raziskovanja med individualnimi skupinami ljudi. Občutek o skupnih vezeh brez skupne
izkušnje se zgodi, ker se ljudje bojijo participacije, nevarnosti, izzivov in bolečine, ki jih ta
prinaša. V tem smislu je odsotnost participacije vodilna moč, ki ustvarja potrebo po tem, da
se ljudje počutijo enake in si delijo mit skupne identitete.
2. Zatretje človeške moči, radovednosti in želje po raziskovanju – izrazi skupne identitete in
represije do izključenih so aspekti človekovega strahu do moči v njem samem. Dopustiti
svobodo odklonskosti bi pomenilo, da nam je mar do neznanega, tistega drugega v socialnih
stikih.
3. Mit o skupnem »mi« je dejanje represije in generira nasilje – ne samo zato, ker izključuje
outsiderje in odklonske posameznike iz konkretne skupnosti, ampak tudi zato, kar zahteva
od tistih, ki so izbrani, vključeni. Izbrani v skupnost se morajo odpovedati kompleksnim ali
konfliktnim lojalnostim in to tudi sami hočejo. Drug drugemu hočejo postati sužnji, da bi se v
sebi lahko izognili moči, ki bi jih postavila za raziskovalce preko udobnih meja.
Težnjo po solidarnostnem mitu lahko povežem z družbenimi trendi neokonzervativizma. Harvey
(2012) pravi, da neokonzervativizem predstavlja značilen odgovor na eno osrednjih protislovij
neoliberalizma. Če ne obstaja nikakršna družba, ampak samo posamezniki, lahko kaos individualnih
interesov zlahka prevlada nad redom. Neovirana svoboda trga, konkurence in individualizma
(posameznikova upanja, želje, skrbi in strahovi, izbire življenjskih slogov ter spolnih običajev in
usmeritev, načini samoizražanja in vedenja do drugih) vzpostavlja okoliščine, ki postajajo vse težje
obvladljive. Na koncu utegne pripeljati celo so propada vseh solidarnostnih vezi in do stanja, ki bo
mejilo na družbeni kaos in nihilizem. Zato izpostavljajo militarizacijo kot protistrup na kaos
individualnih interesov in so toliko bolj nagnjeni k poudarjanju dejanskih ali namišljenih, domačih ali
tujih groženj celovitosti in stabilnosti naroda. Neokonzervativizem kot gibanje proti moralni
razpuščenosti, ki jo običajno prinese individualizem, si prizadeva za povrnitev moralnosti, določenih
vrednot višjega reda, ki naj bi prestavljale stabilno središče političnega telesa. Kljub temu je
neokonzervativizem povsem usklajen z neoliberalnim programom vladavine elit, sumničavosti do
demokracije in ohranjanja tržnih svoboščin, vendar preoblikuje neoliberalno prakso ravno s
predstavo o redu kot odgovoru na kaos individualnih interesov in s predstavo o naduti moralnosti
kot nujnemu družbenemu vezivu, potrebnemu za zaščito političnega telesa pred zunanjimi in
notranjimi nevarnostmi.
V tej smeri lahko tudi razumem komunitaristični pristop, ki se zavzema za model skupnosti in se
osredotoča zlasti na družine, soseske, narode in skupnosti, izhajajoče iz šole in cerkve. Pri tem se
Friedeman (2004) sprašuje o legitimnosti moralnih vplivov, ki jih te skupnosti izvajajo nad svojimi
člani in ki naj bi določale moralna izhodišča teh članov. Ti vplivi gredo v smeri moralnega nadzora, ki
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jih MacIntyre (v Friedeman, 2004) omenja kot dolg, dediščino, »upravičena« pričakovanja in
obveznosti, ki jih podedujemo od družine, naroda, itd. Ravno v tem pa gre preizpraševati legitimnost
teh zahtev in prakse izključevanja ter zatiranja tako nečlanov kot tudi mnogih lastnih članov.
Komunitaristični pristop postavlja na prestol čaščenja vezi, kot so na primer družinske vezi, ki se
posamezniku kažejo kot neizogibne. Vendar vsi odnosi in skupnosti, katerih del smo, niso tako zlahka
združljivi, kar povzroči težnjo po medsebojnem tekmovanju in pomisleke ali prepričanja, da so
nekateri vplivi ogrožajoči ali pretnja posameznikovi integriteti in dobrobiti. V takih primerih nam
preproste formule o vrednoti skupnosti ne nudijo vodila. Problem ni enostavno rešljiv tako, da
skupnost cenimo per se, ampak prej s tem, da med seboj usklajujemo nasprotujoče si cilje, zahteve
in identitetne vplive različnih skupnosti, katerih del smo (Friedeman, 2004).

2.3 Multikulturalizem
sobivanje?

–

konfliktno

ali

harmonično

Tokovi postmoderne vodijo v multiplost (velikokrat prehodnih in utekočinjenih) identitet, ki si jih
mora vsak posameznik refleksivno ustvariti kot svoj lastni življenjski projekt. Poudarek je na
(navidezni) svobodi posameznika, da ima vedno izbiro ali bolje, da jo mora imeti in da mora
premišljeno izbirati, saj je odgovornost na njegovih plečih. Del svobode posameznika je, da si izbere
svojo identiteto, torej svoj življenjski slog, temu lahko rečem tudi kultura bivanja. Vsekakor ni
naključje, da so tokovi postmodernizma in politično gledano neoliberalizma povezani tudi z vprašanji
identitetnih politik in multikulturalizma.
Kakor pravi Heller (1996), je bistveno, da multikulturalizem dojemamo kontekstualno. Kot vrednotna
obveza je sam multikulturalizem kulturno ukoreninjen. Vrednost multikulturalizma je ukoreninjena v
moderni. Najvišji vrednoti moderne sta univerzalna koncepta svobode in življenja. Tako kot sta
svoboda in življenje najvišji »končni« vrednoti moderne, je enakost njena najvišja »sredstvo«
vrednota. Tako sta dve glavni abstraktni normi moderne »enakost svobode za vse« in »enakost
življenjskih možnosti za vse«. Ker sta abstraktni, ne moreta biti aktualizirani, lahko se jima le
približamo.
Kulture so holistični in odprti sistemi, ki jih je mogoče razumeti samo v njihovem okolju, zato je
potrebno deideologizirati in depolitizirati pojem multikulturalizma, da bi ga lahko spremenili v
razumen vrednotni koncept. Vsekakor je multikulturalizem vrednotni koncept, saj četudi je
deidelogiziran in depolitiziran, še vedno ostaja obveza, ki močno zagovarja zaščito, ohranitev in
podporo multiplosti kultur v določenem kontekstu (Heller, 1996).
V širšem smislu je multikulturalizem utopija enakih življenjskih možnosti za vse skupnosti v
neposrednem smislu in naposled tudi za posameznike v posrednem smislu. Takšna utopija je
nepopolna, če vanjo kot najvišja vrednota ni vključena tudi svoboda. To pomeni, da vstop in izstop iz
vsake kulture – rojstne ali izbrane – je in ostaja svobodno dejanje. Nadalje to svobodno dejanje
mora biti ponavljajoče tako, da je individualna svoboda in izbira ohranjena ali celo spodbujana, ne
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samo v in proti vseobsegajoči univerzalni kulturi ampak tudi v in proti vsaki partikularni kulturi. Tako
mora biti tudi multipla identiteta posameznika prepoznana in spoštovana. Samo transkontekstualen
koncept multikulturalizma, ki stoji za kulturno raznovrstnostjo kot abstraktno normo, je sposoben
združiti vrednote življenjskih možnosti in svobode na utopični ravni v sferah kulturne identitete,
samoartikulacije in samorealizacije pri posamezniku ali skupini (prav tam).
S konceptom multikulturalizma se mi postavlja vprašanje, kako vzpostavljati družbeno povezanost v
multikulturni družbi in kako posamezniki in skupnosti različnih kultur med seboj sobivajo.
Multikulturalizem torej govori o raznolikosti, heterogenosti kultur, ki obkrožajo posameznika v
sodobni družbi.3 Baubock (1996) govori o kulturnem diskurzu, kjer izpostavlja, da je partikularizem
hrana za kulturni diskurz nasproti uniformni in homogeni družbi. Pomanjkanje alternativnih
perspektiv upočasnjuje in onemogoča kulturno evolucijo. Enako ostaja v heterogenih multikulturnih
družbah, kjer so skupnosti visoko segregirane, diskurz notranje »zavezan«. Ob tem pa se postavlja
vprašanje, ali bodo kompleksnost in še bolj razhajanja kulturne dinamike prej generirale konflikt kot
pa harmonično ravnovesje. Kako naj pričakujemo nekaj tako negotovega, kot je ravnovesje med
vsemi temi silami, da bi doprineslo socialno kohezijo?

2.3.1 Socialni konflikt ali/in socialna povezanost
Sennett (1996) izpostavlja, da primanjkuje socialnih relacij in sploh odnosov, ki vključujejo socialni
konflikt, preko srečanj »iz oči v oči«, saj izkušnja trenj med razlikami in konflikti povzroči, da se ljudje
osebno zavedajo »miljeja« okrog njihovih lastnih življenj. Potrebno je, da posameznik prepozna
konflikte, ne pa, da jih »očisti« preko solidarnostnega mita zato, da bi lahko preživel. Socialni forum,
ki spodbuja premik v odraslost, je torej najprej odvisen od tega, da ni izhoda iz situacij konfrontacije
in konflikta.
Konflikt je vedno navzoč, ni se mu mogoče izogniti, vendar bi mnogoterost konfliktov lahko bil tudi
stabilizacijski faktor. Če lahko skoraj vsako sporno vprašanje pripelje do konflikta, potem bo množica
konfliktov prerezala skozi delitve, na primer delitve razreda, in bo lahko oslabila njegov eksplozivni
potencial. Če ostaja mnogoterost konfliktov, bo veliko od njih kratkotrajnih; začasne ali dolgotrajne
rešitve se bodo lahko našle, ali pa se bo pozornost preprosto obrnila na nova sporna vprašanja,
medtem ko bodo stara ostala nerešena. Nazadnje bo mnogoterost različnih konfliktov pripomogla k
iskanju postopno nevtralnih načinov obvladovanja konfliktov. Učenje preko konflikta lahko torej
sčasoma vodi k večji stabilnosti (Baubock, 1996).
Za socialno povezanost torej igra socialni konflikt pomembno vlogo, tukaj gre predvsem za socialni
konflikt kot realno konfrontacijo »iz oči v oči«. Izločitev konflikta iz družbe pomeni izločitev in
zatiskanje oči pred določeno temo, ki bi povzročila konflikt, in izločitev skupin ljudi, ki aludirajo na to
temo. Lahko bi rekla, da brezkonfliktna družba ne obstaja, obstaja le družba, ki konfliktom ne daje
3

V realnosti je sicer tudi ta heterogenost navidezna iz gledišča neokapitalistične prakse, kljub temu, da
neoliberalizem promovira multikulturalizem in svobodo heterogenosti kultur, pa deluje k homogenizaciji
kulture. Več glej v Gregorčič (2005b).
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možnosti izražanja in jim s tem ne da veljave ter tako predvsem očisti enega ali več vidikov
problematiziranja pereče teme. Obenem pa posameznika ne nauči, kako stati za svojimi prepričanji
in kako konstruktivno ravnati v konfliktih, namesto da jih preprosto ignorira. Če med raznolikimi
posamezniki ni neposrednega srečanja, do konflikta in konfrontacije ter do povezovanja med njimi
preko medsebojne konfrontacije in »raziskovanja« življenjskih in kulturnih miljejev ne more priti.
Zanima me, na kakšen način omogočiti srečanja in povezovanja med različnimi kulturnimi krogi in
miljeji.
Sennett (1996) uvede zamisel »preživitvenih skupnosti« (survival communities). Prepričan je, da je
najbolj direkten način, kako povezati socialna življenja ljudi skupaj preko nujnosti potrebe, da se
ustvari potreba po medsebojnem poznavanju, da lahko preživimo.
Podobno Campbell in Lee (1992, v Filipovid, 2007) izpostavita pojasnjevalni model potreb za razlago
povezanosti ljudi s soseskah. Ta model razlaga, da so omrežja v soseski odgovor na potrebe;
močnejša sosedska omrežja imajo skupine ljudi, ki imajo manj možnosti za mreženje zunaj soseske –
ranljivejše skupine z manj časovnih, finančnih in drugih virov, ki se zato omejijo na svoje okolje.
Sennett (1996) specificira strukturna pogoja velike gostote prebivalstva in multiplih kontaktnih točk,
pod katerimi bi lahko preživitvene skupnosti delovale. Velika gostota prebivalstva je pomembna, da
se ustvari popolno okolje, ki ga ni mogoče kontrolirati. Odsotnost socialne kontrole omogoča, da se
odklonskosti izrazijo in dlje preživijo (seksualne, subkulture odklonskosti ...). Velika gostota
prebivalstva torej priskrbi dovolj raznolikosti in nestabilnosti, ki so potrebne za delovanje
preživitvene skupnosti.
Lahko bi nasprotovali s tem, da nestabilnost ljudem ne omogoča, da bi se lahko soočili drug z
drugim, da bi bili vključeni v dogajanje s tistimi okoli njih. Tega ne omogoča, dokler razumemo »priti
skupaj« v skupnostni akciji preko starih tirnic skupnega prizadevanja in deljenja podobnosti. Vendar
načini stika, ki so nekoč obstajali v teh etničnih getih, namigujejo na to, kako so združenja »iz oči v
oči« lahko spodbujena pod pogoji nestabilnosti in raznolikosti. V starem geto sistemu so bile
potrebne multiple kontaktne točke z različnimi ljudmi in skupinami v mestu, ker nobena institucija v
tistem času pomanjkanja ni imela moči, da bi bila samozadostna. Z odstranitvijo centralnih birokracij
socialne kontrole in eliminiranjem predplaniranja z restriktivnim deljenjem v cone bi bil isti efekt
poustvarjen danes, intimne institucije mestnega življenja ne bi bile zmožne biti samopreskrbne in
tako bi posameznik ali družina, da bi lahko preživela, morala gledati preko svojih meja.
Decentralizacija bi imela kot ideja, ki je tu uporabljena, za posledico potrebo po multiplih socialnih
stikih za preživetje, ki pa ne bi vodili k skupnostni koheziji (Sennett, 1996).
Skupnostna povezanost namreč, ki temelji na solidarnostnem mitu enakosti, ravno toliko vključuje
kot izključuje in tako kot tke mreže, tudi postavlja zidove. Sprašujem se torej, kakšno socialno
povezanost posameznik, skupnost in družba potrebujejo, da bi dejansko živela v multikulturnosti, na
čem naj ta povezanost temelji in gradi.
Kot opisuje tudi Filipovid (2007), prihaja v pozni moderni do izgube velikih zgodb in idej, ki bi ljudi
združevale, kar kaže neaktiven vpliv na družbeno povezanost, saj ljudje nimajo več referenčne,
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identifikacijske točke in tako naj bi na tem področju prišlo do parcializacije. Toda širše gledano velike
ideje niso vedno pogoj za združevanje, ampak hkrati vedno prinašajo tudi izključevanje tistih, ki
mislijo drugače, ki ne sledijo isti, ampak morda nasprotni ideji.
Različne oblike socialne povezanosti lahko razumem tudi preko Putnama (2000, v Field, 2008), ki
opredeljuje delitev na dve bistveni obliki socialnega kapitala: bridging in bonding. Bonding kapital
teži k temu, da okrepi ekskluzivne identitete in ohranja homogenost (skupnosti), medtem ko
bridging teži k temu, da povezuje ljudi preko različnih socialnih razdelitev. Vsaka oblika je koristna za
zadovoljevanje različnih potreb. Bonding je dober za podpiranje specifične recipročnosti,
mobiliziranje solidarnosti, v ohranjanju močne lojalnosti v skupini in krepitvi specifičnih identitet ter
tako služi kot »neko sociološko superlepilo«, medtem ko je bridging pomemben za navezave na
zunanje opore in mreže ter za razpršitev informacij in tako služi kot »sociološki WD-40«, ki lahko
generira širše identitete in vzajemnost.
Sennett (1996) meni, da ko bi bili različni ljudje prisiljeni živeti skupaj v heterogenosti brez
eminentnih pozicij moči, policijskega in drugih nadzorov, bi to posameznike prisililo v skupno
konfrontacijo teh različnih elementov, ki potrebujejo raziskovanje drugačnosti in različnosti na obeh
straneh. Ko se morajo ženske in moški ukvarjati drug z drugim kot ljudje, v skupnosti, kjer ni
glavnega nadzora, ki bi zagotovil preživetje, preskok v abstraktnost ni mogoč. Abstraktnost mi
nasproti oni zamenja partikularnost in različnost. Zato ni možnosti, da bi se razvil ta abstraktni mi
nasproti zunanji oni, ker so v ospredju konkretni odnosi. Izkušnja izražanja sovražnosti ali samo
alternative na dejstva ali občutja drugega ustvari neko vrsto vzajemne obveze. Ljudje se ukvarjajo
drug z drugim, z željo po izražanju samih sebe raje kot da bi shranjevali svoje zamere v zasebnosti,
kjer značaj njihovih sovražnikov in njih samih postane črno-bel, jasen.
Mnogovrstnost točk kontakta z različnimi elementi v mestu razprši sovražnost do točke, ko bo
posameznik obupal nad definiranjem varnih in stabilnih atributov njegove identitete in socialnega
prostora. Ta občutek neuspeha je točen trenutek, ko posameznik začenja postajati odrasel in čutiti,
da se njegova identiteta obrača k njegovi moči, da sega izven in raziskuje. V teh gostih in raznolikih
skupnostih bi proces nastajanja mnogoterih kontaktov za preživetje prerastel meje mišljenja
situiranega v terminih homogenih majhnih skupin (Sennett, 1996).
Za sobivanje v multiplosti kultur je torej bistven neposredni stik med ljudmi, njihova medsebojna
konfrontacija in preko tega osebnostna rast posameznika in razvijanje njegove moči k toleranci,
razumevanju drugačnega, razvijanju širših identitet in učenju življenja v raznolikosti kultur, ki
ustvarja neizbežne konflikte, pogajanja, srečevanja in usklajevanja, vendar ravno s tem sobivanjem
povezuje in spodbuja vzajemnost.

2.3.2 Ustvarjati začasne avtonomne cone
Postmoderni posameznik je razpet v na videz dvolično vlogo med tem, ali ostati sam s svojo svobodo
in tem, da je del skupnosti, ki pa nad njim izvaja socialno kontrolo. Tako išče različne brkljarije vmes,
živi in pripada različnim skupnostim, jih razdira, na novo gradi, se vanje umešča.
35

Kako naj torej sodobni posameznik živi to neformalno življenje, kako naj se povezuje in kakšne
skupnosti naj živi, da bi ga osebnostno bogatile raje kot siromašile, da bi mu omogočale multiplost
identitet in multiplost kultur ter obenem dajale oporo in vire za vsakodnevne spopade? In
predvsem, kje naj takšne skupnosti išče in ustvarja?
O tem bom razmišljala na podlagi konceptov glede nastajanja in ohranjanja začasnih avtonomnih
con (ZAC), ki jih opisuje Bey (2011). Koncepti ZAC so zanimivi, ker zarisujejo način, kako bi lahko
živele postmoderne skupnosti in njihove prehodnosti. Te koncepte lahko razumem kot poskus
vzpostavljanja oziroma strukturiranja utopičnih združitev.
Bey (2011) primerja strukturo ZAC s hordo. Tipično lovsko-nabiralsko nomadsko ali polnonomadsko
hordo tvori okrog 50 oseb. Strukturo hord v večjih plemenskih družbah zagotavljajo klani znotraj
plemena ali bratovščine, recimo iniciacijske ali skrivne združbe, lovske ali vojaške združbe, združbe
po spolu, »otroške republike« itd. Horda je odprta, ne vsakomur seveda, pač pa afinitetni skupini,
iniciirancem, ki jih veže prisega ljubezni. Horda ni del širše hierarhije, temveč horizontalnega vzorca
običajev, razširjenega sorodstva, pogodbe in zavezništva, duhovnih afinitet itd. Predvsem koncept
horde prelamlja s konceptom družine; s tem, da postavlja odprtost namesto zaprtosti in
horizontalnost namesto hierarhičnosti.
Primerjava s hordo opisuje način združevanja, ki temelji predvsem na izbirah in afiniteti ter
medsebojni enakovrednosti. Sodobno hordo razumem lahko kot različne mreže ljudi, različne
skupnosti, v katere je posameznik vpet, kot osebne skupnosti.
Nadalje ZAC opisuje kot festival. Gre za podobo družbe kot zabave z večerjo, kjer se vsaka struktura
avtoritete raztopi v veselje in praznovanje. »Boj za pravico do zabave« je pojavna oblika boja, ki
ustreza dobi, ki ponuja televizorje in telefone kot načine za »doseganje in dotikanje« drugih ljudi, kot
načine »biti zraven«. Zabava, pa naj bo namenjena le nekaj prijateljem (zabava z večerjo) ali več
tisoč udeleženim (dogodek), je vselej »odprta«, ker ni »predpisana«; lahko je načrtovana, a če se ne
zgodi, ni uspešna. Ključni element je spontanost. Bistvo zabave je, da skupina ljudi iz oči v oči združi
svoja prizadevanja za uresničitev vzajemnih želja, naj gre za dobro hrano in počutje, ples, pogovor,
umetnost dobrega življenja, mogoče celo erotični užitek, za ustvarjanje skupne umetnine ali
doseganje blažene zamaknjenosti (Bey, 2011).
Primerjava s festivalom označuje izkušnje skupnosti kot dogodke, kjer bi se vzpostavile spontane
združitve. Pomen dogodkov vidi kot omogočanje neposrednih stikov »iz oči v oči«, ki omogočajo
nastajanje navezav, spontanih združitev, formulacije različnih skupnosti, mobilizacije virov in moči.
In kot ključno za oblikovanje realnosti ZAC pojmuje koncept psihičnega nomadstva, ki zaznamuje
psihične popotnike, ki jih žene želja ali radovednost, klateže plitkih lojalnosti, ki v svojem iskanju
različnosti niso vezani na noben določen čas ali kraj. To ne zajema le umetnikov in intelektualcev
razreda X, ampak tudi migrantske delavce, begunce, »brezdomce«, turiste, kulturo avtodomov in
mobilnih hiš, internetne popotnike in končno vsakogar, vse nas, ki živimo preko naših avtomobilov,
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počitnic, televizorjev, knjig, filmov, telefonov, menjavanja služb, menjavanja »življenjskih slogov«,
veroizpovedi, prehranskih diet, itd. (prav tam).
Psihično nomadstvo pa opisuje postmoderni način življenja, iskanje in preizkušanje raznolikosti ter
nomadsko nevezanost. Razumem ga kot koncept, ki se izogiba ustvarjanju namišljenih očiščenih
skupnosti in izključevanj z razlikovanjem »mi : oni« in ščiti svobodo posameznika.
V splošnem pa koncept ZAC dodaja skupnosti tudi dimezijo in pomen prostora. Razumem ga kot
potrebo po neki osvobojeni coni, območju, prostoru, kjer se bodo lahko takšne skupnosti in
spontane združitve lahko ustvarjale. Prostor kot stabilno točko, kamor bodo prehodni posamezniki
lahko obesili svoje raznolikosti, prihajali in odhajali, vstopali in izstopali iz različnih skupnosti.
Gregorčič (2005a, str. 103) izpostavlja: »Eden od ključev za gradnjo omrežij so naključna,
nenačrtovana srečanja. Prav ta poganjajo horizontalne sisteme. Brez naključnega srečevanja se
revolucionarni proces konča. Da pa bi se lahko naključno srečevali, moramo za to piskati prostore,
kjer bi bila taka srečevanja mogoča. Trenutno jih nimamo prav dosti – pravzaprav – ali sploh imamo
tak prostor?«

2.4 (Upo)rabe prostora – med zasebnim, javnim in skupnim
Skupnost lahko opazujem tudi preko prostora in načinov njegove uporabe. Sam prostor bistveno
vpliva na družbene odnose in jih sočasno tudi zrcali. Zanima me, kaj prostor pove glede skupnosti
danes in kakšni so načini združevanja in povezovanja ali izoliranja ljudi.
Ne morem se izogniti dejstvu privatizacije prostora in krčenja javnega prostora s pojavi vedno večih
»nekrajev«. Vse to simbolično in realno fizično opiše odnose in sistem neoliberalizma, politiko
lastninjenja in zasebnega. Kot opisuje Harvey (2012), je bil bistveni dosežek neoliberalizacije premik
od ustvarjanja bogastva in dohodka k njunemu prerazdeljevanju. Glavni mehanizem tega procesa je
»akumulacija z razlaščanjem«. Med temi praksami so poblagovljenje in privatizacija zemlje ter
nasilen izgon kmečkega prebivalstva, sprememba skupne, kolektivne, državne in drugih oblik
lastninskih pravic v izključno zasebnolastninske pravice, zatiranje pravic do skupnega, poblagovljenje
delovne sile in zatiranje alternativnih (avtohtonih) oblik produkcije in potrošnje, kolonialni,
neokolonialni in imperativni procesi premeščanja premoženja (med njimi tudi naravnih virov),
monetizacija menjave in obdavčenja (zlasti v primeru zemlje), trgovina s sužnji in oderuštvo,
nacionalni dolg ter najbolj uničujoče, uporaba posojilnega sistema kot osnovnega sistema
akumulacije z razlaščanjem. Premik od skupnih lastninskih pravic, ki so bile pridobljene v večletnem
razrednem boju, k zasebnim, je ena najbolj razširjenih politik razlaščanja. Vsi ti procesi skupaj
pomenijo prenos premoženja s področja javnega in ljudskega na področje zasebnega in razredno
priviligiranega.
Posledice razlaščanja in privatizacije se neposredno kažejo tudi na prostoru/prostorih. Kot
izpostavlja Gregorčič (2005a), z zapiranjem javnih in odpiranjem privatnih prostorov izgubljamo
stičišča, ki bi omogočala družbeno artikulacijo. V umetnih sterilnih središčih ima pravico samo blago.
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Na tem mestu se postavlja vprašanje privatizacije prostora, krčenja javnih prostorov oziroma njihova
sprememba od skupnostnih k prostorom potrošnje, odtujitve in privatnim prostorom. Privatizacija
javnih in skupnih prostorov vpliva na način življenja ljudi in (ne)oblikovanja skupnosti. Kot primer
temu Dragoš in Leskovšek (2003) razmišljata o povezavi socialnega kapitala in izgubi prostorov v
skupnosti na podlagi akcijske raziskave različnih lokalnih skupnosti v Ljubljani iz leta 2001, ki imajo
dolgoročne in negativne posledice za razvoj skupnosti in participacijo ljudi. Izguba prostorov pomeni
razpad skupnosti kot mesta skupnega delovanja. Povezav med ljudmi je vedno manj, možnosti za
skupne akcije se zmanjšujejo, večata se osamljenost in osebno nezadovoljstvo. Posledice se odražajo
na slabši informiranosti, izgubi vpliva in nadzora nad dogajanjem, manjšanju skupinskih dejavnosti,
ki bi ljudi med seboj povezovale itd.

2.4.1 Javni prostor
Sennett (1978 v Bauman 2002) definira mesto kot kraj, kjer se najverjetneje srečujejo tujci. To
pomeni, da se tujci srečujejo kot tujci in bodo po tem srečanju še naprej ostali tujci, torej ne bodo
nadaljevali pogovora, kjer so ga končali, ne bodo pripovedovali o stiskah in zadovoljstvih, ki so jih
doživeli ali obujali spominov. Ničesar ni, na kar bi se oprli in kar bi bilo rdeča nit pogovora. Iz tega
izhaja, da zahteva urbano življenje posebno spretnost, ki ji Sennett reče »olika«. To je dejavnost, ki
varuje ljudi drugega pred drugim, vendar jim omogoča, da uživajo v medsebojnem druženju. Bistvo
olike je, da se skriješ za masko. Maske omogočajo čisto družabnost, ki se je otresla okoliščin moči,
slabosti in zasebnih občutkov tistih, ki si jo nadenejo. Cilj je, da drugih ne obremenjuješ s seboj.
Bauman (2002) pravi, da večina javnih prostorov sodi v dve kategoriji idealnega modela olikanega
prostora. Prvi so javni prostori, ki so izrazito negostoljubni. So prevzetni in nedostopni za pogled,
prevzetni zaradi nedostopnosti. Kraj deluje kot nepredušno zaprta puščava, brezmejna enotnost in
monotonost prisilita posameznika, da se tudi on počuti podobno in ne dopuščata, da bi se ljudje tam
zadrževali, temveč le, da drvijo mimo in se preprosto ne srečajo. Drugi je javni prostor, ki postaja
namenjen transsubstanciaciji mestnega prebivalca v uporabnika. Poraba postaja individualno
razvedrilo. Srečanja, ki se jim v natrpanem prostoru ni mogoče izogniti, morajo biti kratka in plitka.
Ljudje so skupaj v fizičnih prostorih porabe, vendar nikoli v družbeni interakciji. S tem se spodbuja
akcijo neinterakcije. Naj bodo kraji kolektivne porabe še tako natrpani, v njih ni nič kolektivnega.
Kot pravi Kohn (2003, v Harvey, 2011) pomen prostora v veliki meri določa njegova simbolna
valentnost (psihološka vrednost, ki se kaže kot njegova privlačnost ali odbojnost). Specifičen kraj je
način umeščanja zgodb, spominov in sanj. Preteklost povezuje s sedanjostjo in ju projicira v
prihodnost. Kraj omogoča investicijo želje po spremembi. Fizično okolje je uresničena, utelešena,
materializirana politična mitologija. Akterjem vtisne niz trajnih dispozicij, zaradi katerih delujejo in
reagirajo na ustaljene načine celo takrat, ko ni nobenih eksplicitnih pravil in omejitev.
Vsakdanji in vsakodnevni orisi v okolju lahko kažejo preko sebe na lokalne socialne vrednote (npr.
grafiti so zrcalo odnosov med skupinami in v tem prostoru). Veliko postavitev pokrajin predstavlja
namige o primernem vedenju znotraj njihovih meja, ki se vzpostavljajo preko malih oblikovnih potez
in ustvarjanja določene razpoloženjske atmosfere (Ley, 1996).
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Lehrer (2007) opaža, da se javni prostor konstituira na fizični, socialni in simbolni prostor, pri čemer
javni prostor lahko ustreza le enemu ali pa več tipom prostora hkrati. V fizičnem prostoru se kaže
izključevanje s fizičnimi in psihološkimi preprekami. Socialni prostor zajema delovanje in družbene
odnose v prostoru. To niso le kraji v javni, ampak tudi v zasebni lasti, saj jih definirajo dejavnosti.
Socialni prostori so stalno podvrženi toku preoblikovanja, v katerem se razvijejo konflikti med
uporabno in menjalno vrednostjo resničnih prostorov, zato imajo moč preoblikovati in na novo
določiti lastništvo javnega prostora. Simbolni prostor definirajo spomini in »aura«, ki jih subjektivno
ali objektivno pripišemo prostoru. Oblikujejo ga dejavnosti v prostoru skupaj s kolektivnimi spomini.
To so prostori spominov in domišljije v fizičnih, realnih prostorih. Javni prostor per se je brez
pomena, vedno ga določajo dejanja, pravila, spomini. Kvaliteto javnih prostorov pa določajo odnosi
med delovanjem uporabnikov in mehanizmi upravljanja in nadzora.
Kohn (2003, v Harvey, 2011) usmeri pozornost na vprašanje, kako so podrejeni razredi, pogosto v
neugodnih okoliščinah, ustvarili politične prostore, ki so delovali kot vozlišča javnega življenja.
Prostor vpliva na to, kako posamezniki in skupine dojemajo svoj položaj v redu stvari. Prostorske
postavitve nevtralizirajo družbena razmerja s spreminjanjem naključnih oblik v trajno pokrajino, ki se
zdi nesprejemljiva, nedovzetna za oporekanje. S tem, ko priskrbijo skupno ozadje oziroma osnovo,
prostorske oblike opravljajo funkcijo povezovanja posameznikov v skupno dojemanje stvarnosti.
Politični prostori omogočajo spremembe, ko ustvarjajo prepoznavne kraje za razvijanje novih
identitet in praks. Politična moč kraja izvira iz njegove sposobnosti povezovanja družbenih,
simbolnih in izkustvenih razsežnosti prostora. Politika, ki stremi k spremembam, izvira iz ločevanja,
vzporejanja in vnovičnega povezovanja teh razsežnosti.

2.4.2 Socialni prostor
Socialni prostor razumem kot prostor povezovanja in druženja ljudi, prostor, v katerem se dogajajo
določene aktivnosti in dejavnosti, in ki izraža kulturo določene skupine ali skupnosti ter na katerega
se skupnost naveže.
Massey (2005) pravi, da prostor vedno prepoznavamo kot produkt medsebojnih interakcij;
vzpostavlja se preko interakcij, od razsežnih globalnih do intimno majhnih. Prostor lahko razumemo
tudi kot sfero možnosti za eksistenco multiplosti, sodobne pluralnosti, sobivajoče heterogenosti.
Poleg tega prostor vedno prepoznavamo kot »v delu«, ker ga lahko razumemo kot produkt
medodnosov, odnosov, ki so nujno vtisnjeni v udejanjene materialne prakse. Tako je prostor vedno v
procesu, da se vzpostavlja, udejanja. Nikoli ni končan, nikoli zaprt. Lahko si ga predstavljamo kot
simultanost »zgodb-do-sedaj«.
Pomen prostora sistematično privlači skupine s podobnimi interesi in življenjskimi stili. Prostori se
izbirajo in ohranjajo preko refleksivnih odločitev na bazi zaznane podobe in zaloge določenega
znanja. Tako nastajajo različni socialni svetovi, vezani na različne prostore, nastanejo skupine, ki jih
povezuje nek skupni cilj ali smoter, ki v vsakdanjih interakcijah ojača karakter te skupine in tega
prostora (Ley, 1996).
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Lefebre (1991, v Harvey, 2011) izpelje tridelno delitev prostorskosti glede na človeške prakse; na
materialni prostor (prostor, kot ga zaznavamo s čuti), reprezentacijo prostora (prostor, kot si ga
predstavljamo) in prostore reprezentacije (prostor, kot ga doživljamo). Nadalje Harvey (2011)
razlaga, da se prostori reprezentacije nanašajo na to, kako ljudje živimo, fizično, afektivno in
emocionalno, v prostorih, s katerimi se srečujemo in skozi njih. Vse tri razsežnosti so med seboj
povezane. Kako nek prostor doživljamo in si ga zamišljamo, lahko (čeprav ne na zlahka predvidljive
načine) vpliva na to, kako v prostoru živimo in celo na to, kako koga materialno zaznavamo. Tudi
prostori in časi reprezentacije, ki nas ovijajo in obdajajo, medtem ko opravljamo svoje vsakodnevne
naloge, vplivajo tako na naše čutno doživljanje kot tudi na to, kako interpretiramo in razumemo
reprezentacije. Materialnih lastnosti prostorske organizacije, ki je del vsakdanjega življenja, morda
niti ne opazimo, ker se držimo nepregledanih rutin. A ravno skozi te vsakdanje materialne rutine
vsrkamo občutek o tem, kako prostorske reprezentacije delujejo, in zase ustvarjamo prostore
reprezentacije (kot sta nezavedni, telesni občutek varnosti v znani soseski ali občutek domačnosti).
Opazimo pa, če se nekaj znajde nekje, kamor nikakor ne sodi.
Eisenhauer, Krannich in Blahna (2000) govorijo o načinu navezanosti na nekatere prostore v javnem
sektorju, ki sestavlja unikaten občutek prostora (sense of place). Razlagajo, da je čustvena
navezanost na prostor način občutka prostora, ki je vezan na to, da se prostor ceni preko njegove
racionalne vrednosti. Teoretiki tega koncepta (Tuan, 1977, Relph, 1976, v Eisenhauer, Krannich in
Blahna, 2000) trdijo, da je aktivnost v prostoru nujna, da prostor (space) postane Prostor (place).
Čustvene navezave na prostor temeljijo na intimnem poznavanju prostora, ki se razvije preko
neposredne prisotnosti in aktivnosti v prostoru.
Te povezanosti s prostorom gredo preko same praktičnosti in uporabnosti določenega prostora za
aktivnosti. To razumevanje prostora predstavlja posebne vezi med ljudmi in prostori, ki bazirajo na
vrednotenju prostora preko čustvenih elementov in intenzivne skrbi za lokalno ali/in skupnostno. V
tem oziru se pojavijo tudi zaskrbljenost, zavzetost ali angažiranost glede upravljanja s tem
prostorom (Eisenhauer, Krannich in Blahna, 2000).
Prostor tako lahko razumem kot socialni konstrukt in kot v tej smeri opaža Ley (1996), ima prostor v
sodobnih urbanih okoljih velikokrat multiplo realnost, njegov pomen se lahko spreminja glede na
namen njegovega uporabnika in tako torej pluralnost uporabnikov lahko simultano daje istemu
prostoru različne pomene.
Socialni prostor pa nosi tudi pomembno funkcijo medsebojnega druženja. Schwartz (1997) tako kot
prostor druženja izpostavlja pomen »tretjega prostora«. To je fizični in socialni prostor, kjer se lahko
sobivajoča združenja formirajo. Ko določeni prostori izginejo, izginejo tudi določene izkušnje. Če je v
družbi ostal kot prostor samo dom (»prvi prostor«) in služba (»drugi prostor«), potem je zelo malo
prostorov, kjer bi se ljudje lahko med seboj povezali.
Socialna psihologija definira potrebo po druženju (afilaciji) kot eno od osnovnih človeških potreb.
Kot posredni dokaz za to lahko navede težke negativne posledice nezaželene izoliranosti in
osamljenosti človeka, kot so dvom vase, neznosno dolgočasje, depresije, izguba samospoštovanja in
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gotovosti vase. Celo tedaj, ko gre za prostovoljno osamljenosti in izolacijo, lahko pri ljudeh
ugotovimo psihološke spremembe in frustracije (Gergen in Gergen, 1986, v Ule, 2004).
Osamljenost pomeni pomanjkanje ali odsotnost globljih in trajnejših socialnih stikov z ljudmi.
Socialna osamljenost zaradi občutkov socialne izolacije, torej pomanjkanja stikov z drugimi, se
pojavi, kadar posameznik pogreša podporo prijateljev, znancev, ko pogreša druženje. Med dejavniki,
ki vzbujajo potrebo po druženju, psihologi naštevajo potrebo po pozitivnem ovrednotenju sebe v
očeh drugih, potrebo po sodelovanju, lažje preživljanje stresnih situacij v družbi, skupno prenašanje
bolečine in nesreč, delitev zaupanja, solidarnosti, varnosti, sreče z drugimi. Kljub temu pravijo, da
nobeno naštevanje razlogov ali vzrokov druženja ne more razložiti same potrebe ljudi, saj je
preprosto primarna potreba človeka (Ule, 2004).

2.4.3 Skupnostni prostor – prostor družbene artikulacije
Gregorčič (2005a) izpostavlja izgubo možnosti družbene artikulacije, ki se kaže skozi izgubo javnega
prostora, izgubo pomena (mestnega) trga kot javnega prostora družbenega delovanja, zbirališče
soodločanja, srečevanja, komunikacije in druženja. Treba je torej ustvarjati prostore družbene
artikulacije. »Kapitalistično drobljenje družbenih vezi je v urbanem okolju izraziteje kot v lokalnih
skupnostih zabrisalo javne prostore, mesta druženja in menjave družbenih praks« (Gregorčič, 2005a,
str. 111).
Tako tudi Dragoš in Leskošek (2003) izpostavljata, da so fizični in socialni prostori med seboj
povezani. Prisotnost fizičnega prostora za druženje, ustvarjanje medsebojnih povezav, ki vplivajo na
razvijanje osebnih zadovoljstev in večajo možnosti, vidita kot podlago za družbeno udeležbo
posameznika v skupnosti. Tudi Schwartz (1997) izpostavlja pomen obstoja nekega primernega
fizičnega prostora kot predpogoj, da se lahko začnejo ljudje zopet spontano povezovati.
Dragoš in Leskošek (2003) prostore skupnosti definirata kot tiste, ki ne pripadajo nikomur in so vsem
prebivalcem skupnosti dostopni z enakimi pogoji. V tem smislu naj bi ti prostori bili ideološko »čisti«,
da ne pripadajo nikomur in tako nudijo možnost samoiniciative in ustvarjalne dejavnosti. Kot
najpomembnejši merili za aktivno skupnost izpostavljata samoiniciativnost in udeležbo krajanov.
Gregorčič (2005a) pa izpostavlja vpliv neoliberalizma na ulico kot javni, politični, družbeni prostor, ki
se je zaprl. Moč javnega prostora, mestni trgi kot zbirališča, prostor za srečevanja, vozlišča, so
izginili. Z izginjanjem javnih prostorov kot mest artikulacij, diskusij, argumentacije, ekspresije in
javnih prostorov kot mest zbiranja, srečevanja, sprehodov, je pridobivala pokornost, kajti »manjša je
javnost, večji je red«. Manjše kot so možnosti za javno delovanje in izražanje, večji je nadzor in
posledično represija, in tako se odgovornost izgubi.
Bauman (2002) meni, da je prepad med posameznikom de iure, da postane posameznik de facto,
nastal in se razvil zaradi izpraznitve javnega prostora in posebno agore4, ki je kraj srečevanja,
razpravljanja in dogovarjanja med posameznim in skupnim, zasebnim in javnim dobrim. To je vmesni
4
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javno-zasebni kraj, kjer se življenjska politika srečuje s Politiko z velikim »P«, kjer zasebne težave
prevajajo v jezik javnih vprašanj in iščejo, razpravljajo in se dogovarjajo o javnih rešitvah zasebnih
težav.
»Javni prostor kot skupni svet ljudi zbira in obenem preprečuje, da bi takorekoč podrli drug drugega.
Razlog za tako težko prenašanje množične družbe ni v množičnosti kot taki, vsaj primarno ne; pač pa
gre za to, da je v njej svet sam izgubil moč zbiranja, to pomeni ločevanja in povezovanja. Ta situacija
spominja na grozljivost spiritistične seanse, v kateri miza, ob kateri je zbrano določeno število ljudi, z
nekim magičnim trikom izgine, tako da zdaj osebi, ki sedita nasproti, nista več z ničimer ločeni, hkrati
pa tudi ne z ničimer oprijemljivim povezani« (Arendt, 1996, str. 55).
Tudi Dragoš in Leskošek (2003) se zavedata in izpostavljata predvsem posledice privatizacije na
prostore skupnosti. Opažata, da so v nekaterih lokalnih skupnostih osrednji prostori gostilne, vendar
je težava v tem, da ljudje v gostilne ne gredo, če nimajo dovolj denarja. Zato gostilne ne morejo biti
nadomestek za skupnostne prostore. Vaških gostiln pa tudi ne moremo enačiti z mestnimi
gostilnami, ki nimajo nobene skupnostne vloge. Kot osrednji prostori, kjer se ljudje srečujejo,
omenjata tudi športne parke, zelenice pred bloki, cerkev in gasilski dom.
Gregorčič (2005a) izpostavlja, da je javni prostor (pri čemer ima v mislih prostor družbene
artikulacije) predpogoj za ustvarjalno delovanje, kar je edini način, ki lahko nenehno vzpostavlja
odprtost in prisotnost javnega prostora. »Proces nenehnega odpiranja, vzpostavljanja in
uresničevanja javnega prostora je dolgotrajen in nenehen, vzajemen in vključujoč« (Gregorčič,
2005a, str. 113).
Gregorčič (2005a) pripisuje velik pomen javnemu prostoru za družbeno povezanost in srečevanje ter
sobivanje raznolikosti. V preteklosti so javni prostori omogočali družbeno kohezijo kljub
heterogenosti, enotnost skozi različnost ravno zato, ker so bili stičišča raznovrstnih artikulacij
družbenih praks. Avtorica izpostavlja: »Ker vsaka družba za razvoj potrebuje javni prostor, je naša
nenehna družbena potreba po njegovem vzpostavljanju. Zato moremo paziti, da ga negujemo tam,
kjer je, in da ga odpiramo tam, kjer se je zaprl – da ga razširjamo in implementiramo tam, kjer je po
definiciji vedno bil, vendar je, še preden smo sploh opazili, izginil« (Gregorčič, 2005a, str. 115).

2.5 Prevzemanje odgovornosti, prevzemanje svobode?
Navidezna svoboda posameznika postane ujetost v svet neštetih izbir in polaganje odgovornosti v
roke posameznika. Tukaj se mi postavlja vprašanje o možnosti vpliva na svoje lastno življenje, ki se
zdi postavljeno a priori. Obenem se postavlja vprašanje svobode, kjer si posameznik želi biti odrešen
vseh bremen in spon, vseh odgovornosti do drugih in posledično vpetosti v skupine in skupnosti, ki
bi od njega zahtevale preveč in posegale v njegovo svobodo. Posledično se skupnosti in način
vključevanja vanje ter samega organiziranja gibljejo v smeri zahteve po »svobodi«.
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2.5.1 Negativna svoboda : pozitivna svoboda
Pojem negativne svobode pomeni »biti svoboden« v smislu, da lahko deluješ, ne da bi te drugi
ovirali, da se drugi ne vtikajo vate. Širše kot je področje nevmešavanja, širša je svoboda posameznika
(Berlin, 1992).
Vodnovnik (2010) ugotavlja, da (neo)liberalno poudarjanje negativne svobode vodi do očitne
dileme, kako dejansko doseči »odprto družbo« na zaprtih (egoističnih) posameznikih. Meni, da
negativna svoboda ni dovolj, pač pa je bistvo vsega pozitivna svoboda, saj ljudje niso le najbolj
individualna, temveč tudi najbolj socialna bitja tega sveta. Družba je pogoj človekove eksistence, saj
zunaj družbe posameznik ne more biti svoboden niti ne more obstajati kot človeško bitje, ki je
sposobno govora, mišljenja in ustvarjanja.
Tako Max Stirner (1986, v Vodovnik, 2010, str. 101) poda »egoistično« kritiko negativne svobode:
»In kaj ti koristi svoboda, če ti ničesar ne prinaša? In če bi bil prost vsega, bi pač ničesar ne imel, kajti
svoboda je brez vsebine – Nič nimam proti svobodi, toda želim si več kot svobodo; ni dovolj da si se
znebil tistega česar nočeš, imeti bi moral tudi tisto kar hočeš, moral bi bili ne le 'svobodnjak', moral
bi biti tudi 'lastnik'«.
Pojem pozitivne svobode premakne razumevanje od negativnega koncepta »biti svoboden od« k
razmišljanju »biti svoboden do«. Negativno pojmovanje svobode namreč ne izključuje nekaterih vrst
avtokracije ali vsaj odsotnosti samoupravljanja. Nanaša se na območje nadzora, ne pa na njegov vir.
Pozitivni pomen pa izhaja iz posameznikove želje, da bi bil sam svoj gospodar, da bi bilo njegovo
življenje res njegovo in njegove odločitve odvisne od njega, ne pa od kakršnihkoli zunanjih sil, torej,
da bi imel nadzor nad svojim življenjem, da bi bil subjekt, ne pa objekt. Svoboda kot želja po tem, da
je posameznik misleče, hoteče, dejavno bitje, odgovorno za svoje izbire in avtonomno v svojih
izbirah. Počuti se svobodnega, v kolikor je to res, in zasužnjenega, v kolikor mora priznati, da to ni
res (Berlin, 1992).
V stari Grčiji je biti svoboden pomenilo niti vladati niti biti vladan. Enakost je v antiki pomenila pravo
bistvo svobode, biti svoboden je pomenilo biti svoboden od neenakosti, ki je v vseh razmerjih
gospostva, se gibati v prostoru, kjer ni bilo niti vladarja, niti vladanih (Arendt, 1996).
Takšno sliko pozitivne svobode opisuje in izpostavlja tudi Freire (1971). Ugotavlja, da je zatiranih
strah pred svobodo, saj imajo ponotranjenega zatiralca, njegovo sliko in njegove napotke v sebi.
Svoboda bi od zatiranih zahtevala, da to sliko izpljunejo in jo zamenjajo z avtonomnostjo in
odgovornostjo. Svoboda je pridobljena in ne podarjena. Tako si moramo za svobodo konstantno,
nenehno in odgovorno prizadevati. Svoboda ni ideal zunaj dosega človeka, ravno tako ideja, ki
postane mit. To je nepogrešljiv pogoj za zahtevo po človeški izpopolnitvi. Ta strah pred svobodo pa
povzroči, da imajo posamezniki raje varnost konformnosti s svojim stanjem nesvobode kot pa
ustvarjalno združitev, ki jo povzroči svoboda in tudi samo težnjo po svobodi.
Svoboda kreirati in konstruirati, dvomiti in tvegati. Takšna svoboda zahteva od posameznika, da je
aktiven in odgovoren, ne pa suženj v mehanizmu. Ni dovolj, da ljudje niso sužnji; če socialne
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okoliščine podpirajo avtomatizacijo, rezultat ne bo ljubezen do življenja, ampak ljubezen do smrti
(Fromm v Freire, 1971).
Bistvo osvoboditve ni, da jo dosežemo s propagando, z reklamo ali da »vsadimo« samo idejo, bistvo
osvoboditve je v dialogu. Prepričanje zatiranih, da si morajo prizadevati za osvoboditev, je rezultat
njegovega lastnega »ozaveščanja«. To prepričanje ne more biti zapakirano in prodano, to
prepričanje je doseženo preko totalnosti refleksije in akcije. Preko skupne refleksije in akcije se
pridobiva znanje o realnosti in pride do odkritja, da smo sami njegovi trajni poustvarjalci. Samo na ta
način je prisotnost zatiranih v boju za njihovo osvoboditev to, kar mora biti, ne psevdoparticipacija,
ampak predana vpletenost in vključenost (Freire, 1971).
Osvoboditev je praksa akcije in refleksija človeka o njegovem svetu z namenom, da ga spremeni
(Freire, 1971). Svoboda je torej realna možnost posameznika, da ima vpliv nad svojim življenjem, da
je aktiven, angažiran in da ustvarja. Do te točke prevzemanja odgovornosti za lastno svobodo
lastnega življenja pa lahko preide le z refleksivnostjo konteksta, v katerega je vpet in v okviru
katerega deluje. Potrebno je torej ozavestiti in opazovati, kakšni so odnosi skupnosti, ki jih
vzpostavljamo in soustvarjamo, kaj nam prinašajo v določenem kontekstu in na to delovati.

2.6 Od poblagovljenih k dialoškim odnosom
»Nasilno zviševanje mezde … bi torej ne bilo nič drugega kot boljše plačevanje sužnjev in bi ne bilo
vzelo ne delavcu ne delu njune človeške določbe in dostojanstva.« (Marx in Engels, 1969, str. 313)

2.6.1 Poblagovljeni odnosi
Čeprav izpostavljam neoliberalizem kot družbeni kontekst, se je potrebno zavedati, da so vse
strukture, na katerih gradi, del daljšega zgodovinsko-politično-ekonomskega procesa, čeprav ni
namen pričujočega dela, da bi jih izsledilo. Pomembno pa se mi zdi na tej točki vzeti pod drobnogled
razumevanje poblagovljenja in kako je to povezano z lastnino kot iztočnico za razmišljanje o tem, na
kakšen način so odnosi poblagovljeni oziroma tržni.
V kontekstu posledic in vplivov neoliberalizma Harvey (2012) izpostavlja poblagovljenje vsega. Pravi,
da je neoliberalizacija nedvomno razširila meje poblagovljenja in povečala obseg pravnih pogodb.
Predpostavka, da vse alokacijske odločitve najbolje sprejemajo trgi in tržni signali, je predpostavka,
da lahko načeloma vse obravnavamo kot blago. Poblagovljenje predpostavlja, da obstajajo
lastninske pravice do procesov, reči in družbenih odnosov, in da lahko nanje prilepimo ceno ter jih
prodajamo po določilih pravne pogodbe. Poblagovljenje spolnosti, kulture, zgodovine, zapuščine,
narave kot spektakla ali zdravila za utrujenost, pridobivanje monopolnih rent od izvirnosti, pristnosti
in edinstvenosti (na primer umetnin) – vse to je lepljenje cen na reči, ki niso bile nikoli proizvedene z
namenom, da bi bile blago.
Menim, da je za razumevanja pojma poblagovljenje ključno razumeti, kaj označuje pojem blago in
kaj pod tem pojmom razumem. Za temeljni nastavek se bom tu poslužila Marxa (1986), ki pravi, da
ima blago svojo uporabno in menjalno vrednost. Ko ima stvar uporabno vrednost, je tu mišljena
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njena neposredna uporaba in s tem je dojeta kot dobrina. Blago pa je nosilec menjalne vrednosti, ki
nastopi, ko pride na tržišče, ko postane del tržnih odnosov.
Kakšna reč ima lahko uporabno vrednost, ne da bi bila menjalna vrednost. To se zgodi takrat, ko
njena koristnost za človeka ni pridobljena z delom (zrak, deviška zemlja, naravni travniki, divje
rastoči les ...). Kakšna reč je lahko koristna in produkt človeškega dela, ne da bi bila blago; kdor s
svojim produktom zadovoljuje lastno potrebo, ustvarja sicer uporabno vrednost, ne pa blago. Da bi
produciral blago, mora producirati ne samo uporabno vrednost, ampak tudi uporabno vednost za
druge, torej družbeno uporabno vrednost. Pa še to ne samo za druge, nasploh je produkt, da bi
postal blago, treba drugemu, ki mu rabi kot uporabna vrednost, prenesti z menjavo (Marx, 1986).
Bistvena značilnost blaga je torej njena menjalna vrednost. Kot nadalje razlaga Arendt (1996), je
stvar izgubila svojo zasebno uporabno vrednost, pridobila pa je neko družbeno vrednost, ki se ravna
po njeni zamenljivosti. Te menjalne vrednosti stvari (oziroma blaga) pa nihajo po meri družbenega
procesa in jih je mogoče določiti samo zato, ker je mogoče vse vrednosti še enkrat reducirati na
skupni imenovalec, denar.
V kapitalistični družbi pa se tudi človeška energija in spretnost spremenita v blago z menjalno
vrednostjo na tržišču. Fromm (2006, str. 66, 67) opisuje tako: »Kapitalistična družba temelji na eni
strani na načelu politične svobode, drugi pa na trgu, ki uravnava vse ekonomske in po teh tudi
družbene odnose. Tržišče določa pogoje blagovne menjave, trg delovne sile uravnava najemanje in
prodajo delavcev. Tako koristni predmeti, kakor koristna človeška energija in spretnost se
spremenijo v blago, ki se brez uporabe sile in brez prevare zamenjuje pod tržnimi pogoji. Čevlji
nimajo nobene ekonomske vrednosti (menjalne vrednosti), kakor so koristni in potrebni, če po njih
ni povpraševanja; človeška energija in spretnost sta brez menjalne vrednosti, če pri danih tržnih
razmerah ni povpraševanja po njiju. Lastnik kapitala lahko kupuje delovno silo in zahteva od nje, da
dela tako, da njegov vloženi kapital prinaša dobiček. Če lastnik noče stradati, jo mora prodajati
kapitalistu po danih tržnih razmerah. Ta ekonomska struktura se zrcali v hierarhiji vrednot. Kapital
razpolaga z delovno silo. Nakopičeni predmeti, tisto, kar je mrtvo, je več vredno kot delovna sila in
človeške moči, vse tisto, kar je živo«.
Muršič (12. 11. 2012) pravi, da dokler se skozi blago manifestirajo naši odnosi, dokler obstaja
menjalna vrednost blaga, smo vedno vpeti v potrošništvo. Ista usluga, isto dejanje lahko dojemamo
kot dobrino ali pa kot blago.
S kapitalističnim sistemom, ki proizvaja družbene odnose z menjalno vrednostjo, se ustvarjajo
različne odtujitve, ki jih lahko razumem kot razlastninjenja na različnih nivojih; odtujitev produkta
dela, odtujitev same človeške dejavnosti, ki je postala delovna sila, blago na tržišču in naposled
odtujitev človeka od samega sebe, saj sam sebe dojema kot blago. Karkoli je dojeto kot blago, je
torej namenjeno menjavi in na ta način prodano ter odtujeno od posameznika.
Za začetek razmišljanja lahko vzamem Marxovo razlago o odtujenem delu. Marx (Marx in Engels,
1969) govori o tem, da je delavcu odtujeno delo, ker sam proizvod njegovega dela ni njegova last,
ampak je last kapitalista. Pravi, da »delavec postaja toliko revnejši, kolikor več bogastva producira,
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kolikor več moči in obsega dobiva njegova produkcija. Delavec postane tem cenejše blago, čim več
blaga izdela. Z uvrednotenjem sveta stvari raste v premem sorazmerju razvrednotenje sveta ljudi«
(Marx in Engels, 1969, str. 302). Govori o delavčevi proizvodnji in odtujitvi v njej kot izgubi
predmeta, njegovega produkta. »V opredelitvi, da je delavec od proizvoda svojega dela v takem
odnosu kot do tujega predmeta, so vsi ti nasledki. Zakaj po predpostavki je jasno: čim bolj se delavec
izčrpava z delom, tem mogočnejši postaja tuji, predmetni svet, ki si ga ustvarja zoper sebe, tem
revnejši je delavec sam, njegov notranji svet, tem manj sodi v njegovo last« (Marx in Engels, 1969,
str. 303).
Gre za odtujevanje praktične človeške dejavnosti od človeka samega. Delo kot dejavnost človeka, ki
naj bi bila del njega, mu je odtujena, tako da je človek s tem razčlovečen. Kar počne, ni njegova last,
vse kar on je, je orodje v rokah drugih. Marx (Marx in Engels, 1969, str. 307) opisuje odnos dela do
akta proizvodnje znotraj dela: »Ta odnos je odnos delavca do njegove lastne dejavnosti kot
dejavnosti, ki mu ne pripada, dejavnost kot trpnost, moč kot nemoč, plojenje kot skopitev,
delavčeva lastna fizična in duhovna energija, njegovo osebno življenje – kajti kaj je življenje drugega
kot dejavnost – kot dejavnost, ki je naperjena zoper njega samega, ki je od njega neodvisna, ki mu
ne pripada. Samoodtujevanje, kot zgoraj odtujevanje stvari«.
Certeau (2007) omenja v kontekstu odtujevanja poleg odtujitve »izdelovanja« kot proizvodnje
(oziroma ustvarjanja) tudi odtujitev druge proizvodnje ali potrošnje. Proizvodnja je skrita, ker je
razpršena po področjih, ki jih določajo in zasedajo sistemi produkcije (televizijske, urbanistične,
komercialne, itn.). V okviru druge proizvodnje ali potrošnje pa vse bolj totalitarna rešitev teh
sistemov ne dopušča potrošnikom nobenega prostora več, kjer bi označili, kaj s temi proizvodi
počnejo. »Racionalizirani, tako ekspanzionistični kot centralizirani, bučni in spektakularni proizvodnji
ustreza neka druga proizvodnja, opredeljena kot »potrošnja«, ki je zvijačna, razpršena, a se vtihotapi
povsod, ki je tiha in skoraj nevidna, ker se ne kaže z lastnimi proizvodi, ampak z načini uporabe
proizvodov, ki jih vsili vladajoči ekonomski red« (Certeau, 2007, str. 41).
Torej lahko govorim o različnih vidikih odtujenosti, ne samo, da nam je kot potrošnikom ali delavcem
odtujena že sama proizvodnja (ko že narejene izdelke kupujemo kot blago ali ko je samo naše delo
heteronomno), odtujena nam je še druga proizvodnja, in sicer, ko nam je prodano tudi to, kako naj
izdelek uporabljamo, torej sam naš odnos do izdelka.
Nadalje opažam vidik odtujenosti posameznika od samega sebe in preko tega, kako sodobni človek
tudi samega sebe doživlja kot blago. »Sodobni človek se je spremenil v blago; svojo življenjsko
energijo doživlja kot investicijo: glede na njegov položaj in glede na stanje na tržišču osebnosti mu
mora prinesti kar največji dobiček. Odtujen je od sebe, od soljudi, od narave. Njegov poglavitni cilj
je, da bi donosno zamenjal svoje spretnosti, svoje znanje in samega sebe, svoj »sveženj osebnosti«,
z drugimi, ki imajo enak namen. Poštena in donosna zamenjava« (Fromm, 2006, str. 80).
Če človek samega sebe in svojo življenjsko dejavnost doživlja kot blago, potem posledično napeljuje
na to, da kot blago dojema tudi sočloveka in njegovo življenjsko dejavnost. »Neposreden nasledek
tega, da je človek odtujen proizvodu svojega dela, svoji življenjski dejavnosti, svoji generični bitnosti,
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je odtujitev človeka od človeka. Če stoji človek nasproti samemu sebi, mu stoji nasproti drugi človek.
Kar velja za človekov odnos do svojega dela, do proizvoda svojega dela in do sebe samega, to velja za
človekov odnos do drugega človeka ter do dela in predmeta dela drugega človeka« (Marx in Engels,
1969, str. 310).
Odtujitev na ta način razumem kot razlastninjenje človeka, saj njegovi izdelki, življenjska dejavnost,
sposobnosti in značilnosti niso v njegovi lasti (kot njemu v uporabo), temveč so »naprodaj«; so
blago, s katerimi stopa v družbene odnose menjave.
Tu se mi postavlja vprašanje, v kolikšni meri/na kakšen način so odnosi, ki jih posameznik vzpostavlja
v sodobni družbi, poblagovljeni, torej vzeti in razumljeni kot blago. Ali se v določenem odnosu,
skupnosti sodoben posameznik obnaša in deluje tržno, ali svoja dejanja in čas dojema kot blago, ki
ima menjalno vrednost in s to naravnanostjo tudi stopa v odnose.
Določeni vidiki, ki jih izpostavljajo različni avtorji in jih razumem kot lastnosti poblagovljenih
odnosov, so utilitaristično razumevanja odnosov, dojemanje odnosov kot pogodbenih sporazumov,
kratkoročnost in minljivost odnosov, racionalnost in instrumentalnost posameznikovega delovanja v
odnosu ternagnjenost k ločevanju in tekmovanju.
Poblagovljenje izpostavi izrazito utilitaristično pojmovanje odnosov. Ti so torej dojeti kot pogodbeni
sporazumi, dokler nam koristijo in od njih nekaj dobivamo, jih vzdržujemo, kasneje pa jih brezbrižno
zavržemo. Kot pravi Harvey (2012), neoliberalizacija skupaj z zaledjem postmoderne teorije slavi
minljivost in kratkoročnost teh pogodb (na primer zakonska zveza je obravnavana kot pogodbeni
sporazum in ne kot sveta in nepreklicna vez). Tako lahko razumem tudi Razpotnikovo (2001), ki
izpostavi, da potrošniška družba ni samo družba proizvodnje izdelkov, ampak je družba, ki proizvaja
odnose kot neskončno število odnosov in jih tako troši kot izdelke.
Taylor (2000) kot eno izmed nelagodij sodobnosti opiše primarnost instrumentalnega uma, s katerim
misli »na tisto vrsto racionalnosti, ki jo uporabljamo, ko izračunavamo najekonomičnejšo uporabo
sredstev za dani cilj. Njegovo merilo uspeha je maksimum učinkovitosti, najboljše razmerje med
stroški in outputom« (Taylor, 2000, str. 10). Podobno lahko postanejo bitja, ki nas obdajajo, ko
enkrat izgubijo pomen, ki je zraščen z njihovim mestom v verigi bivajočega, obravnavana kot grobi
materiali in instrumenti za naše projekte.
Pomenljivo opisuje razliko v odnosu Buber (1982), s tem da odnosi predvsem na področjih
gospodarstva in države, ki se dotikajo posameznikovega vsakdanjega življenja, temeljijo na vztrajni
odpovedi vsakršni neposrednosti. Za temelj mišljenja in delovanja v gospodarstvu in politiki vidi
»doganjajoči in porabniški jaz«. Izpostavi prerazporeditev moči, ki se vzpostavi s takšnimi
poblagovljenimi odnosi: »Kaj ni oblikovana veličina vodilnega državnika in vodilnega
gospodarstvenika povezana prav s tem, da gleda na ljudi, s katerimi sta v uradnih stikih, ne kot na
nosilce »nedoganljivega tija«, marveč kot na centre poslovanja in političnih usmeritev, ki jih velja
preračunati in porabiti v njihovih posebnih sposobnostih« (Buber, 1982, str. 34).
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V tej smeri tudi Friedman (2004) kritizira karakteristike ekstremno individualiziranega jaza kot
nesposobnega človeških vezi, utemeljenih na vzajemnosti in zaupanju, neobčutljivega za človeške
potrebe in tako vstopajočega v družbene odnose le kot racionalnega egoističnega poveličevalca
lastnih koristi, ki teži k ločevanju in tekmovanju.
Tako vidim, da so poblagovljeni odnosi način vstopanja v odnose, ki prežema kulturo sodobnosti.
Razprava me vodi do točke, da se preko odtujitve od samega sebe odtujimo tudi od soljudi, enako,
kakor sebe, tudi druge dojemamo kot blago, in v takšnem razumevanju stopamo v družbene,
medosebne odnose. Stopanje v poblagovljen odnos tako posameznika »samoodtujuje« in mu
odvzema lastništvo nad samim seboj. Opisani vidiki poblagovljenih odnosov oropajo posameznika
lastnega ustvarjanja, ga v samem bistvu odtujujejo od njega samega in drugih ter ga razlastninijo.
Na tej točki se mi postavi vprašanje, kaj pa je posamezniku v lasti in kako razumem lastništvo
posameznika nad samim seboj in njegovim življenjem.
Teorije lastnine in posesti so v sedemnajstem stoletju z Lockom položile izvor vsake lastnine v
človeka samega, v pralastnino, ki jo ima vsak človek v svojem lastnem telesu in v svoji naravni sili, v
tem, kar je Marx nato imenoval »delovna sila« (Arendt, 1996).
Nadalje navezujem na Fromma (2006), ki opisuje pomembno razliko med osebno in zasebno
lastnino, ki je v glavnem enaka kot razlika med opravilno (funkcionalno, lastnino za uporabo) in
neopravilno (mrtvo, lastnino za posedovaje) lastnino, za kar lahko uporabimo tudi pojma lastnina in
posest. Bistvena razlika je v tem, da se posest (dobesedno »na čemer sediš«) nanaša na to, kar
človek nadzira, zakonito in dejansko, vendar ni v zvezi s svojo proizvodno dejavnostjo. Lastnina pa se
nanaša na »vse, kar je nekaj posebnega za človeka kot svojevrstnega posameznika: njegovo telo,
stvari, ki jih vsak dan uporablja in jim daje s temi vsakodnevnimi stiki nekaj svoje posebnosti,
njegovo orodje in bivališče; vse, kar sestavlja njegovo stalno okolje«. Govorimo o družbenem pojmu
lastnine.5
Vloga lastnine se spremeni, ko neha biti sredstvo večje živosti in ustvarjalnosti, temveč postane
sredstvo za nedejavno potrošnjo, kjer človek samo sprejema. Ko lastnina prvenstveno zadovoljuje
potrebe čedalje večje potrošnje, preneha biti pogoj, da smo več in se ne razlikuje več od posesti.
Tako razlikuje lastnino za posedovanje in lastnino za uporabo, kjer ima poraba dvojni pomen – torej
nedejavno (porabnik) in dejavno uporabo (rokodelec, umetnik, izučen delavec). Opravilna lastnina
pomeni dejavno uporabo. Lahko jo uporablja samo posameznik, vendar je bistveno, da je opravilna
lastnina; človek mora imeti telo, zavetje, orodja, orožje, posode, te stvari mora imeti za svoj biološki
obstanek. Nekatere druge kot okrasje, umetniški in sveti predmeti ter sredstva za njihovo izdelavo
pa potrebuje za svoj duhovni obstoj (Fromm, 2006).

5

Kot primer avtor navaja nomadsko pleme, kjer ljudje niso imeli lastne zemlje; nekaj časa so živeli na enem
kosu zemlje, uporabljali so jo, na njej postavili šotore ali koče, čez čas pa so ga zapustili. Zemlja ni bila njihova
zasebna lastnina niti skupna last – sploh ni bila lastnina, temveč uporabna stvar, ki je bila »njihova« le v zelo
omejenem smislu, da so jo lahko uporabljali.
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Če parafraziram Fromma (2006), sodobni kapitalizem teži h kopičenju mrtve lastnine, posesti, s
katero pa človek ne proizvaja, vendar samo hrani svojo težnjo po »imeti«. Funkcionalna lastnina pa
je človeku lastna zato, da jo uporablja za svoje potrebe in da je ustvarjalen, živ ter dejaven. To, kar je
človeku lastno, kar si vedno znova prisvaja, tako vidim ravno preko osebne lastnine, ki jo posameznik
uporablja in si jo prilagaja.
Proces razlaščanja torej lahko povežem z vprašanjem, ali so ljudje »lastniki« svojega lastnega
življenja, svojega dela. Imajo možnost vpliva nanj, sooblikovanja, soustvarjanja, angažiranja. V
kolikšni meri imajo možnost »uporabe« in »proizvodnje«?
Certeau (2007) pravi, da si posamezniki in skupine skušajo ponovno prisvojiti proizvedin sistem, si
prizadevajo za »terapijo izrojenih družbenih odnosov« in uporabljajo tehnike ponovne rabe, v
katerih lahko prepoznamo postopke vsakdanjih praks. Kljub temu, da je potrošniku proizvodnja
odtujena, se Certeau osredotoča na vprašanje rabe, porabe in uporabe; torej kaj počnejo kupci,
uporabniki, koristniki, potrošniki s tem, kar vsrkajo, prejmejo ali plačajo. Tu osnuje koncept druge
potrošnje, ki je proizvodnja, in pravi, da sta raba in uporaba v rokah posameznika in s tem si lahko na
subverzivne načine prisvaja, kar mu je odtujeno. Na ta način obstaja možnost oddaljitve od statusa
quo. Porabniki iz prevladujoče kulturne ekonomije in v njej zbrkljajo številne in neskončno majhne
preobrazbe njenega zakona, da ga lahko prilagodijo lastnim interesom in pravilom. Tako si znova
prisvajajo prostor preko različnih taktik, ki ji uporabljajo v svojem vsakdanjiku. Ti postopki in zvijače
potrošnikov sestavljajo navsezadnje mrežo antidiscipline, ki se tajno upira mreži nadzora in nasilju
reda.
V tem smislu lahko vidimo neko »gibanje mikroodporov, ki ustanavljajo mikrosvobode, mobilizirajo
neslutene vire, skrite med običajnimi ljudmi, in s tem prestavljajo resnične meje gospodujočega
vpliva oblasti nad anonimno množico« (Giard, 2007, str. 17). Posameznik, ki je pod vse večjim
pritiskom in vse bolj vpleten v ta široka ogrodja, se od njih odmika, ne more pa iz njih izstopiti in zato
mu preostane le, da jih izigrava, jim »zadaja udarce« (Certeau, 2007).
Razlastninjenja in poblagovljene odnose vidim kot vplive, s katerimi se posameznik sooča. Postavljen
je v položaj razlastninjenja, kar pa ustvarja težnje, prakse in iskanja ponovnega prilaščanja tega, kar
nam je odtujeno. Verjetno bi lahko v vsakem kontekstu različno razumela taktike in prakse
ponovnega prisvajanja, urejanja smiselnosti posameznikove celovitosti in potrebe po ustvarjanju in
aktivaciji. Določena področja našega življenja so nekatera bolj, druga manj podvržena
poblagovljenju, oziroma se je na nekaterih področjih lažje boriti in spreminjati prakse
poblagovljenja. Ljudje tako ustvarjajo tudi prakse vedno vnovičnega prisvajanja in si prizadevajo, da
bi bilo življenje in njihove dejavnosti v njihovi lasti.
Prakse ponovnega prilaščanja zahtevajo od posameznika moč, da si jih pribori, moč, da si jih ustvari
in stopi v aktivno pozicijo ustvarjanja, da za njimi stoji. Tukaj vidim pasivnost in neenakovrednost
razporeditve moči kot bistveno oviro na poti ponovnega prilaščanja in tudi kot sam izvor razlaščanja.
Za razumevanje oblike odnosov, ki posamezniku odvzemajo moč aktivacije in ustvarjanja, se
navezujem na Freira (1970), ki govori o odnosu med učencem in učiteljem kot bančniškem odnosu.
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Govori na primeru šolstva in edukacije, vendar njegov opis in analizo odnosov, ki iz tega izhajajo,
lahko primerjam in posplošim s širšimi odnosi. S tem se nanašam na percepcijo, da smo v različnih
kontekstih in situacijah vsi ali učenci ali učitelji. Da je to en način odnosa, razporeditve moči in
dinamike v odnosu, ki strukturira naš način bivanja in odnose. Učitelj je v tem odnosu subjekt, učenci
so pa objekti. Tako učitelj kot subjekt polni svoje učence kot objekte s svojo naracijo. V tem
kontekstu so ti objekti spremenjeni v receptorje, »kontejnerje«, ki morajo biti napolnjeni od učitelja.
Bančniški koncept gleda na ljudi kot na prilagodljiva, vodljiva bitja. Implicitno v bančniškem konceptu
je prepričanje o dihotomiji med človekom in svetom; da je človek samo v svetu in ne z svetom ali z
ostalimi; človek je samo gledalec, ne pa poustvarjalec.
Bančniškim odnosom je torej imanentno, da so odnosi moči, kar odpira vprašanja prerazporeditve
moči, kjer je nekdo, ki moč ima, in drugi, ki je nima. Nekdo, ki ima vpliv, ki odloča in ve, in drugi, ki
pasivno sledi. Foucault pravi: »Oblastna razmerja imajo v človeških odnosih izjemno velik obseg. To
pa ne pomeni, da je politična oblast povsod, ampak da v človeških odnosih obstaja paleta oblastnih
razmerij, ki lahko delujejo med posamezniki, znotraj družine, v pedagoškem odnosu, v političnem
telesu« (Foucault, 2007, str. 242).
Vse to pa je neposredno povezano s tem, koliko imamo v lasti svoje življenje, koliko moči imamo nad
njim in koliko vpliva nad svetom. Koliko smo torej aktivni namesto pasivni prejemniki.
O pasivnosti in aktivaciji posameznika bom razmišljala na podlagi primerjave z gledališčem, iz
katerega lahko črpam zelo dobro metaforo dihotomije med gledalcem in ustvarjalcem, ki jo
izpostavljata gledališka aktivista Boal in Grotowski.
Grotowsky je zasnoval idejo aktivne kulture. Ta izhaja iz predpostavke, da pri ljudeh obstajajo
ustvarjalne potrebe in da si želijo preseči stanje, ko so le pasivni uporabniki kulture. Govori o
procesu iskanja stika med umetnikom/animatorjem in gledalcem, ki umetnost sprejema. Animator
animira/oživlja gledalca in med njima vzpostavi ravnotežje v dajanju in prejemanju. Glavni namen
aktivne kulture je spodbujanje neposredne udeležbe vseh prisotnih v obliki ustvarjalnega in
avtentičnega sodelovanja. Presežena pasivnost med umetnikom in gledalcem se nadgradi z
medosebnim človeškim dialogom (Vujanovič, 2006).
Grotowsky je s skupino igralcev raziskoval vzpostavljanje komunikacije v skupini, ki bi bila
osvobojena klišejev, kjer ne bi bilo treba ničesar prikazovati drugim, temveč le na odprt način biti
drug z drugim. V tem primeru občinstvo ne bi bilo več v vlogi gledalca ali priče, postali bi aktivni
udeleženci (prav tam).
Boal (2006) vzpostavlja koncept spectactorja, kjer z raznimi tehnikami gledališča zatiranih postavlja
kulturo ljudi na oder in jim daje moč soustvarjanja dogodka, torej soustvarjanja nečesa skupnega in
emancipatornega. S tem postavlja gledališče nazaj v roke človeka in ga prevzdiguje iz pozicije
pasivnega gledalca v akterja in soustvarjalca, ki opazuje lastno kulturo in življenje in vanjo preko
odra posega, spreminja, o njej reflektira.
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Aktivacija posameznika torej pomeni, da prestopi iz vloge gledalca predstave, ki so jo zanj pripravili
drugi in ki jo on kot gledalec skuša dešifirati, ali še bolj pogosto preprosto vsrkati takšno kot je, v
vlogo soustvarjalca, kjer on sam stopi na oder z lastnimi temami in vprašanji, ki jih naslovi na druge
soustvarjalce, da tako v teh dogodkih postanejo enakovredna skupnost, ki vsakega spodbuja k
aktivaciji in soustvarjanju, saj se brez tega vložka »predstava« ne more izgraditi. Predvsem pa si
gledalec znova prisvoji oder z željo po raziskovanju sebe in drugih, po konfrontaciji celostnosti tem in
vprašanj, ki vznikajo v celostnosti skupnosti.
Na drugi strani poblagovljeni odnosi vzpostavljajo odnose in skupnosti, v katerih posamezniki
ostajajo atomizirani; kot bi vsak stal za svojo stranjo trgovskega pulta, v trgovski pripravljenosti s
svojim »blagom«. V tej igri na koncu odide vsak domov s tem, kar je kupil, vendar se v srečanju ni
zgodilo nič skupnega. Svetovi posameznikov se niso resnično srečali in iskali skupno, vendar je le
vsak videl to, kar je v drugem zase koristnega potreboval in dal to, kar je drugi zase koristnega iskal.
Nobenega zares to ni kaj dosti spremenilo ali se dotaknilo njegovega življenja. V te odnose vsak
posameznik vstopa parcialno s tistimi deli sebe, ki bodo v tem odnosu blago; tako ta način odnosa
onemogoča, da bi drugega posameznika videli celostno in v nekem širšem kontekstu, ampak le v
tistih koščkih, s katerimi bi radi trgovali, z vsem drugim se »nočemo ubadati« in nas ne zanima.

2.6.2 Dialoški odnosi, srečanje
Poblagovljeni/tržni, oblastni odnosi in odnosi pasivnosti so torej kulturno in strukturno pogojeni, so
oblike vzpostavljanja odnosov, ki so kulturno vpisane in zaznamujejo okolje posameznika. Zanima
me, na kakšne načine te odnose presegamo, jih izigravamo in spreminjamo. Na čem graditi odnose,
ki bodo temeljili na enakovrednosti, aktivnosti posameznika in predvsem (so)ustvarjanju skupnega.
Kako preko odnosov in skupnosti ustvarjati skupno in povezovati svetove posameznikov, namesto da
ostajamo na lastni individualistični poziciji poblagovljenih/tržnih/bančniških odnosov. Tu
izpostavljam dialog kot orodje horizontalnosti odnosa in razmišljam o tem, kdaj smo resnično v
dialogu.
Dialog je srečanje med ljudmi, ki je mediirano (posredovano) s svetom z namenom, da bi
poimenovali svet. Dialog je dejanje ustvarjanja. Ni naša vloga, da govorimo ljudem o svojem pogledu
na svet, ampak da vzpostavimo dialog z njimi o njihovem in našem pogledu na svet. Moramo se
zavedati, da njihov pogled na svet, ki se na različne načine izraža v njihovi akciji, zrcali njihovo
situacijo v svetu. Izobraževalni ali politični akciji, ki ni kritično ozaveščena te situacije, grozi
nevarnosti »bančništva« ali pridiganja v puščavi (Freire, 1971).
»Kdor biva v razmerju, je soustvarjalec dejanskosti, se pravi tiste bitnosti, ki ni zgolj v njem ne zgolj
zunaj njega. Vsakršna dejanskost je dejavnost, pri kateri sodelujem, ne da bi si jo mogel lastiti. Kjer ni
sodelovanja, ni dejanskosti. Kjer je samoprilaščanje, tam ni dejanskosti. Sodelovanje je tem
popolnejše, čim neposredneje se te dotakne ti« (Buber, 1982, str. 46).
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Razpotnik (2006) razume dialog kot odpiranje medprostora med dvema udeleženima stranema, kjer
pa izpostavlja, da je v situacijah neenakopravnih in neenakomočnih partnerjev lahko dialog
otežkočen ali celo onemogočen.
Dialog kot horizontalen, enakovreden odnos, temelji na ljubezni, ponižnosti (nasproti aroganci in
ignoranci) in veri (verjetju oziroma zaupanju). Le tako vzajemno zaupanje nastane preko dialoga. Če
je verjetje v ljudi a priori zahteva za vzpostavitev dialoga, se zaupanje vzpostavi z dialogom. Ravno
tako se dialog ne more vzpostaviti brez upanja in kritičnega mišljenja (to je mišljenje, ki zaznava
nevidno solidarnost med svetom in ljudmi ter ne dopušča dihotomije med njima, mišljenje, ki
zaznava realnost kot proces, transformacijo, ne pa kot statično entiteto) (Freire, 1971).
»Da bi se človek lahko družil z drugimi, mora imeti sposobnost druženja, torej mu mora drugi nekaj
pomeniti in sam mora drugemu nekaj pomeniti. Za združevanje in druženje ni dovolj samo, da
drugega vidim in da vem, da mi je pač potreben. Videti ga moram kot drugega, se pravi kot nekaj,
kar je od mene drugačnega, in sicer tako drugačnega, da ga moram pustiti, da je, ne pa, da si (ga)
hočem prilastiti, podrediti ali prilagoditi. Samo tako bo tudi drugi meni dopuščal, tako da sploh lahko
bom jaz sam, ne pa le prilagojenost ali podrejenost drugemu. Temu rečemo: pustiti biti in biti, ali biti
z, so-biti. Človek se torej odpre do drugega kot drugega. To torej ni socialno spreminjevalna akcija,
ampak socialno konstitutivna akcija« (Pirjevec, 1987, v Možina in Kordeš, 1998, str. 245, 246).
Za razumevanje dialoškosti kot horizontalnosti in enakovrednosti lahko še enkrat omenim spontane
združitve, ki generirajo takšen način odnosa. V svojem bistvu so spontane združitve odnos med
konkretnimi, zgodovinskimi, idiosinkretičnimi posamezniki. Ti niso segmentirani v vloge in statuse,
ampak se med seboj soočijo neposredno – direktna, vseobsegajoča, totalna konfrontacija človeških
identitet. Ta odnos je vedno dogodek, nekaj, kar vznikne v trenutni/takojšnji vzajemnosti, kjer vsak
posameznik izkusi »bit« drugega (Turner, 1974).
Odprta pripravljenost brez vnaprejšnjih idej ustvari okoliščine za spontane združitve. Te so povezane
z demokracijo in ponižnostjo, saj nihče ne more trditi, da so njegove in si jih prisvojiti. Konkretne
okoliščine, ki generirajo spontane združitve, se lahko vzpostavijo, ko se ljudje angažirajo v kolektivno
nalogo s polno pozornostjo. Lahko se znajdejo v flow-u (pretočnosti) oziroma ko izkusijo, da se
dejavnost in zavest stapljata. Flow je celostni občutek, ki je prisoten, ko delujemo s popolno
vključenostjo, z nobeno vidno potrebo po zavestni intervenciji. Prisotna je izguba ega, self postane
nepomemben. Kar je iskano in kar se v skupini zgodi, je brezšivna enotnost v smislu, da je tudi
zafrkancija povod za radost in pogosto je smeha veliko (Turner, 2004).
Tako Burzyoski (v Kurz, 2008) opisuje aktivno kulturo kot iskanje in izkušanje pogojev, pod katerimi
lahko posameznik deluje v stvarnem sodelovanju in slogi z drugimi, iskreno in s celim srcem tako, da
(posledično) izraža svoje najbolj notranje umetniške potrebe; govori o iskanju in poglabljanju v to,
čemur pravijo parateatralna izkušnja, ki osvobaja od tradicionalnih dihotomij med izvajalcem in
gledalcem, ustvarjalcem in kreacijo, umetnikom in občinstvom.
Freire (1971) tudi izpostavlja, da dialog ne more obstajati brez globoke ljubezni do sveta in ljudi.
Poimenovanje sveta, ki je dejanje ustvarjanja in poustvarjanja, brez ljubezni ni možno. Ljubezen je
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hkrati temelj dialoga in dialog sam. Je dejanje poguma, ne strahu, predanost (in obveza) drugim
ljudem. Kot dejanje poguma ljubezen ne more biti sentimentalna, kot dejanje osvoboditve ne more
služiti pretvezi za manipulacijo. Generirati mora druga dejanja svobode, sicer to ni ljubezen. Če ne
ljubimo sveta, življenja in ljudi, ne moremo stopiti v dialog.
Takšno razmišljanje o dialogu me vodi k temu, da izpostavim našo povezanost in soodvisnost v
odnosih. Kot izpostavlja Chodorkoff (2004, v Gregorčič, 2005b, str. 55) »individualno samoodločanje
ne obstaja in ne more obstajati v nobeni družbi: naše delovanje je tako prežeto z delovanjem drugih,
da je individualno samoodločanje o našem delovanju zgolj iluzija. Zato moramo tudi alternative
iskati v alternativnem početju, v kompleksnosti narave in človeka in predvsem onkraj individualnega
početja«. Holloway (2004, v Gregorčič, 2005b) tako za izhodišče postavi osvoboditev našega
delovanja, da bi bila naša kreativnost, potenciali in domišljija sploh mogoči.
Gregorčič (2005a, str. 98) izpostavlja politično prakso encuentro, ki »je politični prostor srečevanja
dialoga, analize in direktnih akcij, ki samovoljno in kreativno prepoznajo enotnost skozi različnost
raznovrstnost predlogov in praks, ki poganjajo iz različni svetov zgodovinskega in političnega
omejevanja in samoorganiziranja. Srečevanja morajo biti nenačrtovana, naključna – to je ključ za
gradnjo omrežij, nenehno vzpostavljanje horizontalnosti in revolucionarnega procesa. Naključna
srečevanja in mreženja se razlikujejo od preteklih bojev, katerih prostor, čas, vsebina, akterji so bili
najpogosteje že vnaprej opredeljeni in omejeni. Encuentro kot strategija, proces, prostor,
srečevanje, dogodek je mogoč le ob vzajemnem prepoznavanju dostojanstva sodelujočih. Samo tako
lahko kolektivno sanja nove horizonte skupnega«.
Brunelli (v Vujanovič, 2006) tako v konceptu aktivne kulture vidi pomembnost srečanja, kjer pravi, da
to pomeni srečanje s samim seboj in srečanje z drugimi. Resnično pomembno je iskanje srečanja s
človeškim bitjem, njegovo spontanostjo, njegovim ravnovesjem, sanjami in zmožnostjo ljubiti.
Dialog torej pomeni ustvariti srečanje v pravem pomenu besede, saj se komaj preko srečanja z
drugim lahko gradi skupno. Dialoško delovanje vidim kot ključno za povezovanje med posamezniki,
grajenje skupnega, sobivanje med raznolikimi kulturami. Dialoško delovanje, ki potrebuje svoje
(javne/socialne/skupnostne) prostore za srečevanje in udejanjanje, je za vdihovanje življenja
multikulturnim prehodnim skupnostim nujno potrebno. Za vzpostavitev pozitivne svobode
posameznika, njegove odgovornosti in avtonomije je tako tudi dialog bistven za razgrinjanje in
ozaveščanje posameznikovih predstav o svetu in njegove umeščenosti v svet ter soočanje s skupnim
in različnim v soljudeh, da bi se preko tega lahko razvijala zavest in odgovornost do soustvarjanja
skupnega.

53

3 Empirični del
»... družbene pojave, ki so pač že po definiciji (kot vse bivajoče) vpeti v čas (torej za(b)risani v
zgodovino), lahko opazujemo kot smiselne celote (oz. ki jih s svojim pogledom konstruiramo kot
celote) šele takrat, ko so mimo. Ali pa jih »opazujemo« z veliko mero predvidevanja – prej v
prihodnosti kot v sedanjosti. Ne v krogu dejanskega, ampak na obodu verjetnega. Sedanjost je
neulovljiva, razen v mitičnem času etnološkega oz. antropološkega sedanjika, ki je zgolj in samo
metodološka prevara. Bistveno pa je, da moramo tako v »pogled v preteklost« kot v »pogled v
prihodnost« vložiti osebno domišljijo, da sploh konstruiramo neko predvidoma na sebi obstoječo
bitnost. Past etnološkega raziskovanja je v tem, da je njegova »resnica« toliko bolj fiktivna, kolikor
bolj se prepričujemo, da je »realistična«. In da je »realna« toliko, kolikor je fiktivna. Rezultat je
zmeraj zgodba.« (Muršič, 1995, str. 4)

3.1 Mali medkulturni prostor
Mali medkulturni prostor6 je projekt nevladne organizacije S.7 v manjšem mestu (s približno 35.000
prebivalci) v Severni Italiji. To je dejansko stanovanje, ki je (večinoma) namenjeno gostovanju
popotnikov in prostovoljcev ter organiziranju različnih dogodkov s strani popotnikov ali lokalnih
prostovoljcev. Nekakšni že ustaljeni dogodki so medkulturne ali tematske večerje in zajtrki, okvirno
enkrat mesečno, in vsakotedenska srečanja Angleške urice (pogovori v angleščini). Ostali dogodki se
oblikujejo in organizirajo glede na pobude lokalnih ali tujih prostovoljcev.
Zametki in začetki samega projekta segajo v leto 2007, nastajali so z gostoljubjem popotnikov in
prostovoljcev, druženjem in neformalnimi dogodki, ki so izvirali iz spontanosti, organizacijo
mednarodnega tabora, itd. Takrat je bil prostor Carlova8 hiša, kjer so se združevali tako lokalni
prijatelji kot tudi popotniki. Leta 2009 pa je ta skupina našla primeren prostor oziroma stanovanje, ki
ga je organizacija vzela v najem. Prostor so skupaj uredili, ga obnovili, prebelili, dekorirali in našli
opremo za stanovanje z »ogledi smetnjakov«9. Odprli so ga in ga spremenili v Mali prostor.

6

V nadaljevanju bom uporabljala krajšavo Mali prostor, ki se večinoma uporablja tudi med lokalnimi
prebivalci.
7
V raziskavi ne navajam celotnega imena društva zaradi varovanja podatkov udeleženih.
Mali prostor je osrednji projekt društva S., kar velikokrat izenačuje društvo in Mali prostor; v obeh se namreč
pojavljajo isti ljudje, ki se želijo tam aktivirati. Drugi projekt društva je AktivnoMesto, ki vključuje internetno
stran in obveščevalna mailing lista/mreža, ki združuje umetniško in kulturno dogajanje ter prostovoljstvo v
mestu in okolici. Je orodje za vsakogar, ki hoče predlagati, promovirati in/ali slediti iniciativam, dogodkom,
povpraševanjem, praksam (Pridobljeno s svetovnega spleta, http://casaleattiva.wordpress.com/info/,
4.2.2012.). S tem projektom se ukvarja Carlo, ki je tudi osrednja oseba Malega prostora.
8
V raziskavi so imena udeleženih spremenjena ali označena s kratico zaradi varovanja podatkov udeleženih.
9
Občasno gre skupina Malega Prostora po mestu na »ogled smetnjakov«, iz katerih zbira uporabne stvari.
Velikokrat se to počne iz radovednosti, velikokrat pa najdene stvari tudi v prostoru pridejo prav.
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Mali prostor se nahaja v starem delu mesta v ulici, ki je že sama po sebi medkulturna, saj v njej
prebivajo večinoma tujci in priseljenci. V stari večstanovanjski stavbi, ki je bila nekoč bolnišnica, je
Mali prostor z vrati in okni, ki gledajo neposredno na ulico, v pritličju. Okna in vrata so nenehno
odprta, tako da lahko vsak pokuka in pozdravi, še posebej preko kuhinjskega okna. Ko vstopiš, se
znajdeš na majhnem hodniku, kjer se nahajajo razni letaki z informacijami, oglasna deska, škatla z
darili, škatla za prostovoljne prispevke in police z raznoraznimi knjigami. Na levo lahko pokukaš v
kuhinjo, če stopiš naprej, pa se znajdeš v dnevnem prostoru s kavči, stoli in mizami, kjer se večinoma
izvajajo dogodki in aktivnosti. Od tu naprej je še joga soba, majhna spalna soba s štirimi posteljami,
kopalnica in nenazadnje garaža ali Titty Twister.
Celoten projekt Malega prostora bazira na prostovoljstvu, tukaj ni nihče zaposlen ali kakorkoli
drugače plačan. Kot je razvidno iz letnih poročil: Denar, ki je pridobljen z donacijami ali s podporo
občine za projekt, je uporabljen za plačevanje najemnine in stroškov prostora (350 evrov mesečno) in
stroškov odvoza smeti (150 evrov letno). Volja in kreativnost pa sta dovolj (in bosta dovolj) za
priskrbovanje hrane za goste in prostovoljce, organiziranje dogodkov, promoviranje dejavnosti v
mestu in delati vse, kar se dela (Poročilo dejavnosti Malega medkulturnega prostora 2011). Večina
denarja se zbere s prostovoljnimi prispevki in donacijami. V ta namen sta postavljeni dve škatli. V
kuhinji je škatla za donacije, kjer je napisano, čemu se denar zbira, in v katero lahko anonimno
prispevajo svoj del popotniki, tuji prostovoljci ali obiskovalci, uporabniki Malega prostora. Za
zbiranje denarja se organizirajo tudi dogodki, za katere se običajno določi predlagani prispevek. Po
dogodku so udeleženci vabljeni, da pustijo denar v škatli na hodniku. Če potrebujejo drobiž za
vračilo, so pozvani, da si ga iz škatle vzamejo sami. Pozvani pa so tudi k temu, da se sami odločijo,
koliko bodo prispevali glede na to, koliko so bili zadovoljni z dogodkom in glede na njihov ekonomski
položaj ter finančne zmožnosti. Po izkušnjah ljudje v Malem prostoru večinoma prispevajo več kot je
predlagan prispevek, kar pa je predvsem za skeptične ljudi, ki ne razumejo, kako plačilo funkcionira
brez kontrole, presenetljivo. Carlo meni, da gre za to, da daš ljudem zaupanje.
Na internetni strani in ostalih informacijskih materialih Malega prostora si lahko na podlagi takšnih
opisov predstavljamo, kaj se tam dogaja in kakšna kultura se tam razvija.
Tukaj imajo ljudje možnost, da spoznajo lokalne ljudi in kulturo ter ponudijo nekaj iz sebe ali iz svoje
kulture. Deliti (Pridobljeno s svetovnega spleta, http://serydarth.wordpress.com/about/, 4. 2.
2012). Trudimo se uživati trenutek, takšen kot je ter organiziramo nekaj dogodkov in aktivnosti, da bi
delili. (Pridobljeno s svetovnega spleta, http://serydarth.wordpress.com/looking-for-volunteers-andguests/, 4. 2. 2012)
V Malem prostoru je neka vrsta skupnostnega duha (ampak ni skupnost), vendar je le-to odvisno od
trenutka. Velikokrat si lahko sam, včasih z različnimi ljudmi. Prostor se imenuje »Mali medkulturni
prostor«. Ker je »medkulturni«, pomeni, da se skupaj srečujejo različni nazori, mnenja, mišljenja z
namenom medsebojne izmenjave. Zato je pomembno biti sposoben spoštovati druge poglede na
svet. Ker imamo tukaj različne kulture in se pogosto srečujemo z majhno lokalno skupnostjo, je nujno
potreben duh prilagajanja, fleksibilnosti in odprtosti. Eden od namenov prostora je DELITI vsak način
gledanja na svet, vendar ne VZGAJATI (infosheet za prostovoljce).
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Organizacija S. nima cilja vzgajati kogarkoli. Namesto tega poskuša nuditi kanale, možnosti,
instrumente, ki preprosto omogočajo ljudem, da se srečajo, s tem, da se postavijo drug drugemu
nasproti in se skušajo razumeti. S tem ustvarjajo, brez da bi želeli, stranske učinke na prostovoljce,
popotnike in lokalno skupnost (Pridobljeno s svetovnega spleta, http://serydarth.wordpress.com/, 4.
2. 2012).
Slika 1 kaže celostno sliko strukture Malega prostora, kot sem ga tekom svojega bivanja tam zaznala
in razumela.
Prehodni lokalni
prebivalci ,
prijatelji, ki
prihajajo na
dogodke ali
podpirajo MP

Sosedje

Mali prostor

Lokalni
prostovoljci
ali prijatelji
Popotniki, tuji
prostovoljci

Slika 1: Shematski prikaz Malega prostora ter skupin ljudi, ki so z njim povezane.
V sredini je simbolično prikazan Mali prostor, naokrog pa so ljudje, ki v njem delujejo, se ga dotikajo,
ga uporabljajo ali so kakorkoli povezani z njim.
Sosedje. Sosedje se Malega prostora samo dotikajo. Povezava z njimi se večinoma vzpostavlja preko
kuhinjskega okna, ki gleda na ulico. Večinoma se preko njega pozdravlja, včasih izmenja kakšna
beseda, radoveden pogled na to, kaj se znotraj dogaja ali pogovor. Z nekaterimi včasih tudi kakšna
izmenjava oziroma dar peciva, sadja in zelenjave itd. To pa lahko poteka tudi naključno na pločniku
pred Malim prostorom. Načeloma sosedje v sam prostor ne vstopajo.
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Popotniki – tuji prostovoljci. Mali prostor gostuje tudi popotnike, ki so lahko tam kot gostje ali kot
prostovoljci. Večinoma se prostovoljci in popotniki poprej preko raznih internetnih baz 10 dogovorijo,
kdaj bi prišli, nekateri popotniki pa tudi slučajno, če potrebujejo prenočišče le za kakšno noč
(predvsem kolesarji na njihovi dolgi poti), potrkajo na vrata. V mestu ni hostla in čeravno Mali
prostor ni hostel, ga je na medmrežju moč najti kot edini hostel v mestu. Nekateri pridejo kot
prijatelji, ki jih je kdo od lokalnih prostovoljcev spoznal v tujini in jih je zanimal projekt ter obenem
obisk prijateljev. Ta skupina je prehodna, ljudje prihajajo in odhajajo. Nekateri se lahko zadržijo le
eno noč, drugi pa ostanejo 14 dni.
Prehodni lokalni prebivalci in prijatelji, ki prihajajo na dogodke ali na nek način podpirajo Mali
prostor (hrana, donacije ...). Tudi ta skupina se šteje za prehodno, saj bodisi občasno bodisi pogosto
prihajajo v Mali prostor, običajno ob organiziranih dogodkih. Prostor z raznimi prispevki, kot so
hrana, denarna donacija ali razne materialne dobrine, ki jih Prostor potrebuje, tudi podpirajo. Ne
vmešavajo pa se v dogajanje Malega prostora ali aktivno prispevajo k dogajanju.
Lokalni prostovoljci, prijatelji. To so tisti, za katere je Mali prostor del življenja in zato tudi
zavzamejo njegov prostor, si ga za določen čas prisvojijo, ga kreirajo. Kar pomeni,
-

da so aktivno vključeni pri soustvarjanju,

- da ga uporabljajo za svoje potrebe (v to so vključene tudi druge organizacije11, ki so povezane
s Malim prostorom in uporabljajo).
V samem prostoru Malega prostora, v njegovi »notranjosti«, pa so posamezniki, ki se na različne
načine povezujejo med sabo. Hkrati imajo vsi stik s Carlom, ki je osrednja oseba Malega prostora, kar
prikazuje Slika 2.

Te baze so couchsurfing, workaway ter druge baze gostoljubnosti popotnikov ter prostovoljstva, kjer je Mali
v bazi kot projekt in organizacija.
11
V nadalje sicer ne bodo veliko omenjene. Za ilustracijo bralcu pa lahko nekatere omenim. Lokalni ekološki
bar C. P. velikokrat organizira manjše koncerte, ob potrebi je Mali prostor nudil prenočišče glasbenikom.
Nevladna organizacija P.D.V. nima svojega prostora in je tako v prostorih Malega prostora občasno organizirala
svoja srečanja/delavnice ali jih uporabljala za individualna srečanja, itd. Ob predhodnem dogovoru in skupnem
razmisleku, za kaj se bo prostor uporabilo, je Mali prostor na voljo za uporabo posameznikom in organizacijam,
ki potrebujejo prostor za svoje aktivnosti.
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Matteo

Christian
Jack
Kristina

Mali Prostor

Slika 2: Osebe znotraj Malega prostora v obdobju mojega raziskovanja.
V sami »notranjosti« Malega prostora je skupina posameznikov, ki so v Malem prostoru konstantno
dejavni in ga aktivno soustvarjajo. Na sliki so prikazani posamezniki, ki so imeli to pozicijo (Jack) ali
so stopili vanjo tekom mojega raziskovanja (Matteo, Laura). V shemi sem tudi raziskovalka (Kristina),
ki sem bila v času bivanja tudi del skupine. V različnih časovnih obdobjih se te osebe tudi menjajo,
(začasno) izstopajo ali vanje (začasno) vstopajo nove. Edina stalnica je Carlo, osrednja oseba Malega
prostora, s katerim ima zato tudi vsak poseben stik. Tako se prostor s preoblikovanjem odnosov
moči, pretokom oseb s svojimi vizijami, željami, prisotnostjo oziroma delovanjem nenehno
reorganizira. V realnosti ni bila takšna skupina v celotni zasedbi nikoli v Malem prostoru, ampak
tukaj uporabljam prikaz z namenom razumevanja, katere osebe so v času raziskave bile v
»notranjosti« Malega prostora, saj bodo le te predstavljene in umeščene v Mali prostor v poglavju
Opis poteka raziskovanja na terenu.
Kot prikazano, sta sam Mali prostor in njegova okolica preplet različnih svetov, različnih skupnosti.
Vsaka od njih ima svoje značilnosti in v njej igra Mali prostor drugačno vlogo, zaseda drugačno
mesto.
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3.2 Opis raziskovanja
3.2.1 Izbor teme (september 2010 – november 2010)
Od množice tem, ki so se bojevale za mojo pozornost, za predmet mojega raziskovanja, se je od
začetka priklatila na površje tema alternativnih avtonomnih skupnosti, ki se je površinsko dotikam že
leta in je kot izziv klicala, naj se ji posvetim, če le imam pogum. Vprašanja, ki so me prevevala takrat,
so bila »Kakšno je življenje določene alternativne skupnosti? Kako lahko funkcionira takšen
mikrokozmos? Ali se oblikujejo neki novi življenjski stili? Ker so te skupnosti velikokrat izolirane,
kakšen je torej lahko vpliv na lokalno okolje, v katerem so? Kako lahko poteka izmenjava? Prevevala
so me vprašanja, čemu je mladina tako zdolgočasena.« Del inspiracije in vprašanj, ki to temo
odpirajo, sem dobila že z raziskavo preddiplomskega seminarja o zasedeni tovarni Rog, preko raznih
obiskov skupnosti in neformalnih pogovorov ter opazovanj le-teh.
Sama tema skupnosti me je pritegnila zaradi osebnega zanimanja in osebnih vprašanj o tem, kako
lahko živimo skupaj, kako se lahko povezujemo in kako lahko ustvarjamo skupaj. Sledila je mojim
razmišljanjem o sobivanju v študentskem domu in izkušnjam, ki so botrovale različnim oblikam
mojega bivanja, skupnim in tudi neskupnim. Izhajala je iz želje, da bi bilo mogoče ustvariti skupnost,
ki bi ljudi bogatila za način življenja, ki bi bil ustvarjalen, vzajemen in podporen za posameznika.
Soočala sem se s svojo potrebo, da potrebujem druge, da si želim skupnosti, da zmorem drugače in
polnejše ustvarjati preko nje, vendar je vprašanje, na kakšen način, kakšne skupnosti ustvariti in kaj
to pomeni.
Moje razmišljanje o teh tematikah se je povezovalo z željo po praksi v tujini. Tako sem se spomnila
zanimivega projekta12, ki ga je na enem mednarodnem mladinskem taboru nekaj let nazaj opisoval
udeleženec iz Italije. Kontaktirala sem ga in ga povprašala o tem projektu in kakšne so možnosti
opravljanja Erasmus prakse v njihovi organizaciji ter se tako odločila, da bom štiri mesece delovala v
omenjenem projektu in na tej izkušnji bazirala svoje empirično raziskovalno delo. V tej povezavi se je
tudi moje zanimanje od začetne teme alternativnih in avtonomnih skupnosti obrnilo k različnim
oblikam prehodnih skupnosti oziroma oblikam skupnosti, v katere je posameznik vpet ali se jih
dotika. Pri tem me je vodilo vprašanje, ali v prostoru in projektu Malega prostora obstaja skupnost
oziroma skupnosti in za kakšne skupnosti v tem primeru gre.

3.2.2 Priprava na teren (november 2010 – marec 2011)
Preko dopisovanja s Carlom sem si poskušala ustvariti orientacijsko predstavo o prostoru in
projektu. Pri dogovarjanju s Carlom sva se preko elektronske pošte pogovarjala tudi o tem, kaj se v
Malem prostoru dogaja. Preko vprašanj sem tako delila svoje vtise in pričakovanja. Pri dogovarjanju

12

V bistvu me je Carlo že takrat dodal na obveščevalno mailing listo njihovega projekta, vendar do tedaj nisem
posvečala posebne pozornosti obvestilom in napovedi dogodkov, saj so bili v Italiji. Z razmišljanjem o teh
temah pa se mi je utrnilo zanimanje o smiselnosti tega projekta.
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je bila moja vloga zastavljena kot vloga koordinatorke Prostora, kar vključuje skrb za hišo 13 in skrb za
goste, ki pridejo; da kdorkoli vstopi, najde topel in gostoljuben prostor. Hkrati s tem, da tudi
stanujem v Malem prostoru. Skupaj sva tudi razmišljala o oblikovanju skupnega projekta glede tega,
kaj bi tam počela in kakšna bi bila moja vloga.
Moje ideje so se oblikovale okoli lokalnih ljudi oziroma načinov, kako se popotniki povezujejo z
lokalnimi ljudmi, in okoli aktiviranja skupnosti. Kljub temu pa so bile precej nejasne, saj je bilo težko
karkoli predvidevati; vse se mi je zdelo odvisno od tega, kar se bo tam našlo, odvisno od idej, želja in
potreb, ki jih imajo tamkajšnji ljudje. Zdelo pa se mi je zelo pomembno, da so lahko ljudje in
skupnosti aktivne na način, da je lahko vsak ustvarjalec in realizator, ne pa samo potrošnik.
Poleg prostovoljcev, ki ostanejo dlje časa, so tu tudi lokalni prostovoljci, vendar jih je malo, kot je to
težava majhnega mesta. Veliko jih participira, vendar malo si jih želi prevzeti odgovornost. No,
prostor je tudi za to, za stimulacijo participacije. Veliko je potrošnikov. To je njihova izbira. Potrošniki,
če želijo, lahko naredijo korak proti participaciji in postanejo ustvarjalci. Ampak ne smejo biti
prisiljeni. So različni, ki ustvarjajo. Ki organizirajo. Je bolj prostor, za tiste, ki vstopajo po konicah
prstov, kot pa ki tiste, ki loputajo z vrati, da bi dali vedeti svojo prisotnost. /…/ Veliko kultur, nobena
dominirajoča ideologija ali kultura. Vsak dogodek je kreacija, je akcija. Besede, politične razprave,
boj, vse to pustimo drugim združenjem, brez da bi sodili kaj je prav in kaj narobe. /…/ To je prostor za
uresničiti svoje ideje, in zelo pomembno, za preizkušanje samih sebe. Tega, kar si, Hiša je prazen
prostor, ki zavzame obliko vsakogar, ki vstopi. /…/ Vsakdo, ki živi tam, ima in mora imeti možnosti za
preizkušanje svoje realnosti z vzroki in posledicami v okolici. /…/ Prostor zavzame tvojo obliko (izseki
Carlovega odgovora na dopisovanje preko elektronske pošte, 1. 12. 2010, 23. 12. 2010).
Moja začetna ideja, da so skupnosti ustvarjalne, je bila precej močna. Da ljudi ženeta želja in nagon
po skupnem ustvarjanju. Po ustvarjanju, ki nas poveže in iz katerega črpamo. Pričakovala sem, da se
nekaj takšnega ustvarja v Malem prostoru. Četudi me je Carlo opozoril, da ljudje večinoma pridejo v
Mali prostor kot potrošniki in da je to pač potrebno sprejeti, sem vendarle na svoj način želela to
videti in spoznati. Mislim, da v resnici tega nezavedno nisem hotela sprejeti oziroma sem verjela, da
se to lahko spremeni. Četudi sem o njegovih besedah in opisih razmišljala in si skušala ustvariti sliko,
sem marsikaj od tega, kar je napisal in o čemer je govoril, dojela komaj kasneje, v samem Malem
prostoru in preko situacij, ki so se dogajale.
Tako se je v skladu z mojim dopisovanjem s Carlom, njegovimi odgovori in mojim razmišljanjem tudi
tema spreminjala, specificirala in prilagajala glede na predstave, kaj lahko tam najdem. Tema
skupnosti se je nato razvijala in povezovala z razmislekom o tem, kakšen je projekt, ki ga tam
zastavljajo in kaj lahko pričakujem.

13

Da veš, kdaj in kam moraš vreči smeti, kako zapreti rolete, odpreti (ali poskrbeti, da kdo drug odpre) ljudem,
ki pridejo, da bi izvajali aktivnosti, iti (ali poskrbeti, da gre kdo drug) po sadje in zelenjavo, ki jo podarijo,
pokazati pravila hiše, skrbeti za čistočo in poskrbeti, da se ta ohranja (pomembno) itd. (izseki Carlovega
odgovora na dopisovanje preko elektronske pošte).
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Kljub temu, da so bili njegovi odgovori, da to ni skupnost, ampak prostor, sem si svoje raziskovanje
zastavila v smislu, da mi skupnost v Malem prostoru lahko služi kot primer, kot orodje, na podlagi
katerega lahko razmišljam o skupnosti, razmišljam o nekaterih lastnostih, ki so širše od samega
Malega prostora in od nekaterih, ki so zanj specifične ter kako se prepletajo in formirajo (ali pa
mogoče tudi ne) skupnost.
Pred odhodom v Mali prostor sem tako oblikovala svoja razmišljanja, vprašanja in pričakovanja o
tem, kaj bi lahko tam našla in kaj me zanima. Uokvirila sem teme, ki bi se lahko odpirale in ki so se
mi zdele povezane s tem prostorom, hkrati pa so bile to le smernice, med drugim tudi za
ozaveščanje tega, s čimer v ta prostor vstopam jaz.
3.2.2.1 Priprava in misli na terensko empirično delo (marec 2011)14
Glavne teme, ki so mi odpirale smeri razmišljanja, so bile prehodnost, kultura in skupnost, ob njih pa
se mi je odpirala tudi tema vpliva širšega družbenega ozadja. Zastavila sem si tudi konkretne ideje o
načinu raziskovanja.
Širše družbeno ozadje in njegov vpliv. Širše družbene teme, ki bi lahko vplivale na teme v Malem
prostoru in se na njem zrcalile, so se mi zdele: spreminjanje pomena skupnosti, vzpon
individualizma; pasivnost v nasprotju s tem, da si akter, samoiniciativen; refleksivni projekt jaza,
socialni kapital, pritisk in odgovornost na posameznika za družbeno in institucionalno ustvarjena
tveganja.
Prehodnost. O temi prehodnosti sem razmišljala predvsem z vidika popotnikov, ki se ustavijo v
Malem prostoru. To sem si predstavljala z vidika neke izkušnje za popotnika: zavedanje, da je to
obdobje le faza, da je to le izkušnja, zavedanje končnosti; izkušnja kot priložnost eksperimentiranja,
preizkušnja samega sebe, svoje »socialne identitete«; kot iskanje izkušenj, neposrednosti – vse je
trenutno, tudi odnosi so momentalni, so na ta način prehodni, intenzivni, iluzorni; možnost nabiranja
»osebnega kapitala«; katera postaja je to v življenju ljudi.
Razmišljala sem tudi o povezavi med prehodnostjo in nevezanostjo: nihče te ne pozna in ti boš na
koncu odšel – nič te tam ne veže; prehodnost v nasprotju z zavezanostjo in odgovornostjo; biti tujec –
koliko svobode/avtonomnosti/odgovornosti ti nudi dejstvo, da si v nekem okolju tujec? Kaj potegne
za sabo to, da imaš prijatelje na drugem koncu sveta? Samo zato, da greš nekam potovat? Veliko
poznanstev, malo trdnih odnosov?
V smislu prehodnosti sem si predstavljala možnost, da je lahko Prostor kot zatočišče, napajalnik, da
prideš, si napolniš moči, prejmeš energijo in greš nato nazaj v boj v svet.
Kultura. Postavljalo se mi je vprašanje, kaj kultura in medkulturnost sploh sta. Bolj kot srečevanje
različnih načinov življenja, pogledov na svet, razmišljanj o sebi in drugih, se mi je zdelo pomembno
to, kar prineseš s sabo, prepričanja in vrednote.
14

Poglavje je napisano na podlagi gradiva zapisov Priprava in misli na terensko empirično delo, marec 2011.
Večinoma se gre za povzemanje iz gradiva, z ležečo pisavo pa so zapisani dobesedni prepisi misli iz gradiva.
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Idejo Malega prostora sem razumela kot idejo za širjenje obzorij, odprtega prostora za izmenjevanje
idej – ideja, da ni prevladujoče ideologije. Postavljalo se mi je vprašanje, če je to mogoče oziroma
katera je ta ideologija, ki vseeno omogoča, da prostor/skupnost funkcionira?
O kulturi sem razmišljanja tudi z vidika ustvarjanja kulture, torej v smislu razloga za obstoj skupnosti,
neke kulturne produkcije, da gre za ustvarjanje, preseganje individualnosti.
Skupnost. Mislila sem na to, kateri so vidiki definiranja in razumevanja skupnost in kakšne so lahko
skupnosti:
-

Skupnost kot MI – dejanje samozaščita, kjer so nujni tudi ONI, skupnost kot paradoksalno
vključujoča in izključujoča – kaj/koga vključuje in koga izključuje?
Iskanje kondenzacijskega jedra skupnosti.
Skupnost kot iskanje in ustvarjanje identitete. Skupnosti so postulirane, so po individualni
izbiri, so projekti, ne pa stvarnosti.
Skupnost ko iskanje varnosti, »varnega pristana«.
Ali je možno povezati lastnosti lokalnih skupnosti s »postmodernimi skupnostmi«?
Ali je možno povezati lastnosti »network society«/virtualnih skupnosti s fizičnimi
skupnostmi? Kako virtualna resničnost vpliva na fizične skupnosti?
»Nove skupnosti« kot nove družine, ki ne temeljijo na krvnem sorodstvu ampak »ideološkem
sorodstvu«?
Ali je mogoča skupnost za samoosvobajanje? Ali je mogoča skupnost, kjer se spodbujajo in
dogajajo spremembe?

Ko sem razmišljala o povezavi med Malim prostorom in temo skupnosti, so se mi postavljala
vprašanja o ritualih v skupnosti kot ritualih, ki jih skupnost ustvarja za obvladovanje negotovosti v
vsakdanjem svetu (npr. zajtrki, večerje). Spraševala sem se o zgodbah, ki se tam pripovedujejo, o
temah, ki se odpirajo in na kakšen način se to dogaja. Je to prostor za pripovedovanje zgodb, kakšne
so te zgodbe in zakaj so pomembne? Čemu služijo? Nedvomno sem predpostavljala tudi
pomembnost prostora, da se vzpostavi skupnost in se zato spraševala, kateri prostori to spodbujajo
in na kakšen način.
Glede načina raziskovanja sem imela konkretno idejo pisanja dnevnika, ki je tudi na nek način
samoopazovanje lastne izkušnje, razmislek o lastni udeleženosti. Zavezala sem se, da sem dosledna,
da pišem tudi, če se mi ne da. Da opazujem stvari, ki se dogajajo, četudi se mi ne zdi nič takega, saj
šele ko povežeš v celoto, vidiš, za kaj gre. Imela sem tudi ideje beleženja, snemanja zgodb, ki si jih
ljudje med druženjem pripovedujejo in spraševanja ljudi o tem, kaj pridejo sem iskat, zakaj so tukaj
in kaj pridobijo. Zdelo pa se mi je pomembno, da ostajam prilagodljiva glede tega katere ideje bom v
raziskovanju uporabila, glede na to ali kakšno raziskovanje v Malem prostoru možno in predvsem
relevantno.
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3.3 Opis poteka raziskovanja na terenu
3.3.1 Namen in metoda raziskovanja
Moje raziskovanje na terenu temelji na mojem bivanju in sobivanju v Malem prostoru, kjer sem štiri
mesece, od aprila 2011 do konca julija 2011, bivala in delovala. Preko opazovanja dogodkov, srečanj,
ljudi, situacij, vsega, kar se v tem prostoru dogaja in kar tam nastaja ter moje soudeležbe in
sobivanja v prostoru se je ustvarjala njegova etnografija.
Pri raziskovanju sem uporabljala etnografski pristop, metoda raziskovanja pa je singularna študija
primera. Namen raziskovanja je preko etnografskega pristopa izhajanje iz tem, ki jih kot raziskovalka
najdem na terenu, in postopno razvijanje konceptov v nenehnem dialogu med terenom in teorijo.
Torej na podlagi študije primera Malega prostora opazovati in preizpraševati koncepte
soudeleženosti, kulture, prehodnosti, prostora in drugih generativnih tem, ki jih kot udeležena
raziskovalka med bivanjem v prostoru opažam.
Osrednja metoda zbiranja podatkov je bila opazovanje z udeležbo. Uporabljala sem dnevniške in
anekdotske zapiske, kjer sem opisovala svoja opažanja, hkrati pa sem zapisovala tudi svoje refleksije,
ki so se bodisi navezovale na opažanja bodisi na moje počutje in reflektirala o svoji osebni
vpletenosti.
Vsak mesec sem povzela bistvene ali generativne teme in osvetljujoče koncepte15, ki sem jih opažala
preko vsakdanjih interakcij in dogajanja. Iz meseca v mesec so se tako odpirale nekatere nove teme,
nekatere pa se razvijale naprej. Vsaka tema je porajala s seboj vprašanja, pomisleke, povezave, ki so
se nanjo nanašale tako v okviru konkretnega konteksta, kot tudi teoretično.
Izvedla sem tudi dva polstrukturirana intervjuja z uporabnikom in uporabnico prostora, ki sta bila v
dogajanje vpletena tesneje. Prvi intervju sem izvedla z uporabnikom med mojim bivanjem maja
2011. Intervju z uporabnico pa je bil izveden julija 2012, ko sem se vrnila na obisk v Mali prostor.
Oba intervjuja sta potekala v jeziku intervjuvancev (prvi v angleščini, drugi v italijanščini). Tudi sicer
je moje raziskovanje in vključevanje v tuje okolje zelo olajšalo poznavanje jezika, tako da sem se
lahko v italijanščini brez težav pogovarjala o čemerkoli.
15

Blumer (1954, v Puppephatt, Shaffir in Kleinknecht, 2009) je razvil uporabo osvetljujočih konceptov pri
raziskovanju. Pri takšnem raziskovanju je poudarek na tem, da vstopimo vanj z nekimi smernicami in
namenom in glavnim namenom, kaj naj bi raziskovali, ampak nujnostjo po tem, da ohranjamo odprtost in
fleksibilnost, da zamenjamo koncepte, kot jih zahteva empirična realnost, ki jo raziskujemo. Tako raziskovalec
stopi v medsebojno odvisne faze eksploracije in inspekcije, v katerih osvetljujoči koncepti dobijo obliko in
prestajajo preverjanje in skladanje z opazovano skupino.
Ključ za uporabo osvetljujočih konceptov je ohranjanje odprtosti za nedeterminirano, nepredvidljivo in
raznolike možnosti (Puppephatt, Shaffir in Kleinknecht, 2009). Osvetljujoči koncepti vzniknjejo, ko opazovalec
odkrije nekaj, kar je vredno problematiziranja, naslavljanja koncepta na objekt raziskovanja, kar proizvede
precizne in točne dokaze izbranega fenomena. Osvetljujoči koncepti so prilepljeni na dogodke v empiričnem
svetu, raziskuje pa se ta proces »pripenjanja« preko raziskovanja in preiskovanja (Faulkner, 2009).
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Ni zanemarljivo omeniti, da je celoten kontekst umeščen v italijansko okolje, preko katerega lahko
bolje (ali slabše) razumemo določene situacije in reakcije glede na specifične kulturne vzorce.
Čeravno sta okolje in kontekst precej medkulturna, tako da se v vseh vzorcih po malem izgubljamo in
je to, kar prihaja v ospredje in je mogoče za naš pogled pomembnejše to, kakšna so srečanja med
temi kulturno obarvanimi pogledi, njihovo spogledovanje, konfrontacije, sobivanje. Kaj je to, kar se
ustvarja vmes, kaj povezuje in kaj povzroča razhajanja.
Sledeča poglavja so organizirana po mesecih mojega bivanja v Malem prostoru. Najprej je opis
dogajanja v tistem mesecu in na določenih točkah opis moje umeščenosti ter doživljanja dogajanja.
Nato pa sledijo teme in osvetljujoči koncepti, ki sem jih v tistem mesecu opažala in povzela.
Nekatere teme in osvetljujoči koncepti so se iz meseca v mesec naprej razvijali in poglabljali,
nekateri so na novo vzniknili kasneje, nekateri pa bili opaženi, a se nato niso razvijali.
Poglavja so napisana na podlagi sledečih gradiv: dnevniških zapiskov, anekdotskih zapiskov, refleksij,
pisem, intervjujev, informacijskih in opisnih gradiv o Malem prostoru, mesečnih povzetkov tem.
Prepletajo se povzemanje dogajanja in doživljanja iz različnih zgoraj omenjenih gradiv in citirani
izseki iz različnih gradiv, ki so zapisani z ležečo pisavo in imajo namen obrazložiti določena dogajanja
in teme, jih opisati, ponazoriti in konkretizirati.
Mali prostor je torej v raziskavi vzeti kot primer, na podlagi katerega razmišljam o raziskovalnih
temah, zato je tudi kot organizacija v določeni meri anonimiziran, ker v tem primeru za raziskovalni
namen ni bistven. Kljub temu pa vključujem podatke, ki so pomembni za razumevanje konteksta in
seveda specifične vplive, ki jih ima ta kontekst na prostor in projekt. Imena oseb so zamenjana ali
označena s kratico, saj kljub temu, da je bila večina bolj vpletenih oseb v Malem prostoru seznanjena
z mojim pisanjem diplomskega dela o Malem prostoru, ni neposredno vedela, da je opazovana v
različnih (formalnih in neformalnih) situacijah.

3.3.2 Prvi mesec v Malem prostoru, april 2011
Ko sem prispela v mesto, me je sprejel Carlo in me popeljal v Mali prostor. Pri večerji sva se
pogovarjala o prostoru, načinu delovanja itd. Mali prostor je bil čez zimo razen občasnih dogodkov,
ki so jih organizirali, prazen, tako da sem bila letošnja prva prostovoljka. Tudi sicer je bilo ta mesec
relativno malo popotnikov, ki so prišli mimo, malo pa je bilo tudi organiziranih dogodkov. Prve tedne
sem s Carlom veliko hodila po raznih dogodkih, obiskih drugih organizacij, tudi na občino, kjer me je
predstavil ljudem. Presenetilo me je, da se je tudi po navadnem sprehodu po mestu vedno našlo
nekaj ljudi, ki so ga pozdravljali, s katerimi je poklepetal, ki so ga spraševali po tem, kaj se dogaja v
Malem prostoru.
Veliko sem se družila s prostovoljcem Jackom, s katerim sva postala tesna prijatelja. Bil mi je velika
opora pri razumevanja mesta, Malega prostora, integraciji v mesto in pri spoznavanju ljudi. Jack je
Avstralec, star 30 let. Mimobežno sem ga spoznala prejšnje poletje na mladinskem treningu. Takrat
je živel v Italiji, sodeloval je z Malim prostorom. Ko sem prišla, je še vedno živel v Mestu, najemal je
svoje stanovanje, vendar se je občasno vključeval (poprej tudi zelo aktivno) v življenje in organizacijo
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Malega prostora. Vsak ponedeljek popoldne je vodil Angleške urice, ki so trajale že nekaj mesecev, v
tem času pa se je nekako oblikovala skupina ljudi, ki prihaja. Ne vedno vsi, vendar večinoma že od
začetka eni in isti. Skupina je precej zasnovana na tem, da se njeni člani med sabo pogovarjajo in
preko tega se tudi spoznavajo ter deloma funkcionirajo kot skupina.
Moje občutke in situacijo v prvem mesecu opiše sledeči izsek iz pisma (6. 5. 2011):
Sicer pa je tukaj bolj malo prostovoljcev, ki pride mimo, tako da sem po večini v bistvu sama prav v
tej hiši. Težko je razločiti, kaj se meni osebno dogaja in kaj se nasploh v tem prostoru dogaja, ker je
precej povezano z mano, če ljudje pridejo mimo kar tako. Tudi glede na to, da ni bilo prav dosti nekih
organiziranih aktivnosti, kot tudi prostovoljcev, tako da je veliko odvisno od mojega osebnega
odnosa z ljudmi, od tega da jaz v bistvu tudi tukaj živim in na primer tudi če je recimo filmski večer in
sva samo jaz in Carlo tu, ter na koncu si le pogledava film in se pogovarjava - nekako je težko določit
to mejo, kdaj je to moja hiša in kdaj je to Prostor oziroma kaj je močnejše in ima večji vpliv.
Veliko je tudi prepuščeno meni sami, saj se Carlo nekako odmika od tega prostora. Je bilo preveč
nasičeno in naporno prejšnje leto zanj. Kljub vsemu se dobro razumemo, smo prijatelji in tudi z njim
se lahko o vsem, kar se dogaja in mojih vprašanjih pogovorim, je zelo dostopen, odprt in
razumevajoč. Čuti se, da on sam ne prejema več nekih iniciativ ali spodbuja ljudi, temveč je odprt za
to kar pride in zato, da sami ljudje pridejo z motivacijo – tudi v odnosu do mene. Ko nekdo ve kaj bi
rad, mu pa da vso podporo in spodbudo. Tako da čutim, da je dosti prepuščeno mojim rokam in
meni, kako in kaj je tukaj.
S tem, ko sem spoznavala ljudi, sem se skušala z njimi pogovarjati o tem, kaj si oni želijo. Nekako
sem skušala prepoznati njihove interese. Tako sem se s Antoniem16 en večer pogovarjala o
gledališču. Smo v kuhinji, pijemo vino in debatiramo. Veliko smeha. Sprašujem Antonia po gledališču,
ker mam tak občutek, da bi bil človek za to. Povem mu za idejo, da bi v parku meli laboratorije igre in
gledališča. Nekako mi nekajkrat reče, ja če bojo ljudje to hoteli, da je od ljudi to odvisno (dnevniški
zapisek, 10. 4. 2011).
Po tem, ko sem se skušala čim več družiti z ljudmi in nekako ugotoviti, katere bi bile res teme zanje
in kaj bi želeli, da bi se organiziralo, ni bilo nič iz tega – tudi ko sem zapazila en interes in omenila:
»Kaj pa, če bi v Malem prostoru … bi prišel?«, so bili odgovori medli; da se ne ve, mogoče ... Tako da
konec koncev sem se odločila imeti srečanja Izrazi barve in oblike svojega sveta – za kreativno
risanje, tako da bomo videli, kdor pride pride, mogoče je tako za ljudi lažje. Ko bi bilo nekaj treba
soustvarjat, se vsi kot nekako ustrašijo. Tudi drugače je filozofija Carla nekako – izhajaj iz tega kar ti
rabiš, kar bi ti rad, potem se vse drugo oblikuje okrog tebe (izsek pisma, 6. 5. 2011).

16

Antonio je moški srednjih let, ki živi v sosednji vasi. Je prostovoljec in »stari« prijatelj Malega Prostora, ki je v
njem zelo domač, velikokrat se oglasi mimo »kar tako« na druženje. Velikokrat pomaga in se udeležuje
dogodkov, vendar se v času mojega bivanja ni aktivno angažiral v Malem prostoru.
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3.3.2.1 Skupne večerje / kosila / zajtrki
S pomočjo Jacka sem organizirala slovenski zajtrk. Tekom raziskovanja sem opazila, da so skupni
zajtrki/kosila/večerje bistvene in konstantne aktivnosti v Malem prostoru.
Skupne večerje, kosila in zajtrki so velik del življenja v Malem prostoru. Prelivajo se od čisto
neformalnih, spontanih, vsakdanjih, do organiziranih. Medkulturni zajtrki so organizirani in najavljeni
praviloma enkrat na mesec (skladno z ekološko tržnico, ki je takrat v mestu; tam se nese tudi tablo z
vabilom na medkulturni zajtrk), medkulturne ali tematske večerje pa priložnostno od dvakrat na
mesec do enkrat na dva meseca. Spontani in vsakdanji skupni obedi pa variirajo glede na to, kdo
trenutno biva v Malem prostoru oziroma kdo pride na obisk. Zgodijo se med ljudmi, ki tam bivajo in
»padalci«, ki so ob pravem času na pravem mestu ali pa ko kdo od bivajočih povabi na skupno kosilo
ali večerjo znance, prijatelje. Pomembnost in vlogo skupnih obedov lahko vidim tudi deloma skozi
oči kulture Italijanov, ki je v tem smislu zelo močna. Skupne večerje in kosila, predvsem družinska, pa
tudi prijateljska, so del vsakdanjega življenja in so vanj integrirana kot dogodki druženja. Tudi
navada, da greš v skupini ven na večerjo, je del večinskega vsakdanjega življenja in zato lahko
razumem, zakaj dogodki organiziranih ali pa spontanih kosil/večerij/zajtrkov v Malem prostoru tako
dobro funkcionirajo.
Tudi ob organiziranih večerjah/zajtrkih se najdejo ljudje, ki se vedejo zelo neformalno, kot da bi prišli
k prijateljem na obisk. Nekateri, ne toliko domači, pridejo sami, v paru ali v skupini. Zajtrki so
organizirani od 9.00 do 14.00, tako da lahko v tem času vsak kadarkoli pride in tako se ljudje
izmenjujejo. Večerje pa so organizirane tako, da je glede na velikost prostora omejeno število ljudi
na dvanajst oseb in zato morajo poklicati za rezervacijo. Tako je organizirana večerja običajno
dogodek za zaključeno skupino ljudi.
Med zajtrki prostovoljci nekako skačejo med pripravo zajtrka za vsakega, ki pride in druženjem v
dnevnem prostoru. Nekateri ljudje sami vstopijo v kuhinjo, vprašajo, če je potrebna kakšna pomoč,
sami odnesejo pripravljeno hrano v dnevni prostor ali pospravijo po jedi. Posebej pri zajtrkih
prihajajoči sprašujejo, če ne bomo tudi mi jedli z njimi, če se jim ne bomo priključili. Velikokrat tudi
pridejo v kuhinjo in tam posedijo ter klepetajo, medtem ko pripravljamo zajtrk. Tako se obnašajo
ljudje, ki so v Malem prostoru že kdaj bili in ki na dogodke prihajajo občasno.
Navadno se v prostoru spontano vzpostavi nekakšna krožna kompozicija okrog treh sicer ločenih
miz, da se lahko vsak pogovarja in vidi z vsakim, da nobeden ne kaže hrbta. Teme, vzdušje in
pogovori se razlikujejo glede na to, kateri ljudje se znajdejo v prostoru, kaj se med njimi ustvari in kaj
jim je skupno oziroma kaj jih povezuje. Če nič drugega, se vsaj za začetek razvije pogovor o hrani, ki
jo jedo, kar je preprosto in praktično izhodišče. Velikokrat pa pride v ospredje tudi zanimanje za
prostovoljce in popotnike, ki so v takrat v Malem prostoru. Lokalne ljudi zanima, od kod so in kako je
pri njih. Če so to kraji, ki so jim znani, vzniknejo neke zgodbe od tam ali tudi želja po tem, da bi te
kraje obiskali.
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3.3.2.2 TEME IN OPAŽANJA PO ENEM MESECU17
Skupnost. Tukaj se mi zdi težko govoriti o skupnosti. Tekom prvega meseca sem večinoma samo jaz
bivala v Malem prostoru. Prišla je še ena prostovoljka, ki je imela masaže. En popotnik na kolesu, ki
je bil tukaj dva dni in dva popotnika na kolesu, ki sta se ustavila le za en dan. Zadnji teden je bil tukaj
tudi Jack.
Prostor. Bolj, kot da bi se oblikovala določena skupnost, se tukaj vidi pomembnost obstoja prostora,
ki je kot stična točka za ljudi, ki pridejo skupaj. Predvsem z vidika nekih skupnih interesov (Angleške
urice) in z vidika hrane (večerje, zajtrki), kjer gre za neko druženje. Večina ljudi, ki prihaja v Mali
prostor, ga pozna oziroma pozna Carla. Vprašanje je, ali se družijo tudi posebej, ali se družijo med
sabo samo bolj ali manj takrat, ko so tukaj. Ta prostor jih združi, potem pa gredo vsak svojo pot.
Javno/zasebno? Odprtost/zaprtost? Ob določenih aktivnostih postane prostor kot nek javni prostor,
vendar pa drugače je in ni »moja hiša«. Če druženje ali aktivnost nastane spontano, je najverjetneje
veliko povezano tudi s tem, da sem jaz tukaj in s tem kdo pride na obisk k meni. To se precej
prepleta. Ta prostor je tudi dosti povezan s Carlom kot osebo, s tem s kom ima odnose in s kom ne.
Vsi vedno vprašajo po njem – povezano je s tem kako si ti kot oseba vpet v okolje, koga pritegneš in
koga ne.
Odrasli – mladi. V ta prostor večinoma zahajajo odrasli, kar je povezano tudi s tem, da v mestu ni
populacije študentov. Nekaj mladih je vpetih v Mali prostor, ampak trenutno študirajo ali pa
potujejo.
Medkulturnost. Ljudje, ki zahajajo sem, so nekako povezani z drugimi kulturami, ali pa se ta tema
vedno odpre. Tujci, ki tukaj živijo, so se ali poročili ali pa imajo korenine nekje drugje (Francija,
Hrvaška, Maroko, Romunija ...). Prisotni pa so tudi ljudje, ki jih zanimajo druge kulture, ki radi
potujejo ali pa bi si tega želeli.
Druženje – zgodbe18. Preko pogovorov in druženj z ljudmi so se mi odpirala sledeča vprašanja:
Koliko se spuščati v to, kdo je ta človek z zgodbo? Kaj ta zgodba pove o njem? Kdo je on in kaj išče v
tem prostoru?
Ali je tukaj tako, da se more človek predstaviti? Tak občutek imam, ker je nekako cel čas nek začetek,
neko začetno vprašanje, na katerega odgovarjaš v smislu kdo si in kaj počneš tukaj? Tukaj se moraš
definirati, opredeliti, kdo si, se predstaviti. Odločaš se, kako se predstaviš, kaj je tisto, kar je zate tu
pomembno. Je to lahko prostor samorefleksije?
S seboj vsak prinese neko osebno temo. Ali to potem postane kolektivna tema?
Kakšna je moja vloga tukaj? Kako jaz kot sogovornik in oseba spodbudim to, kaj mi ljudje povejo in
kako jaz ustvarjam določen prostor?
17
18

Poglavje je napisano na podlagi gradiva: Mesečni povzetek tem, 6. 5. 2011.
Tema zgodb se kasneje sicer ni razvijala.
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Kar se tukaj dogaja, je nestabilno, fluidno, odvisno od tega, kdo je tukaj, kaj s sabo prinese, je kot
prostor, ki se vedno znova kreira.
Vpliv preteklosti na prostor. Vsako leto je bilo nekaj drugačnega, vse je kot eksperiment. Zelo se
občuti, da je Carlo trenutno malo izgorel, da bi se rad malo odmaknil od tega projekta, da bi ga rad
prepustil drugim, da bi ga rad bolj usmeril v lokalno okolje in mlade, da bi nekako postal to prostor
za ljudi, za karkoli ga pač potrebujejo.
Denar. V Malem prostoru obstaja neka zaskrbljenost glede denarja, ker je velika večina zasnovana
na prostovoljnih prispevkih in na aktivnostih, ki se tu dogajajo.
Vpliv celotnega konteksta mesta. V splošni atmosferi med ljudmi v mestu je občutiti pomanjkanje
angažiranosti ljudi, nekakšno apatijo, strah drug pred drugim, velik vpliv potrošništva. Ljudje so
zaprti in se družijo bolj v zaprtih krogih.
Odnosi s sosedi in ulico. Ulica je multikulturna, tu živi veliko tujcev, velja za nekakšen geto, za slabšo
ulico. Par sosedov pozdravi, kdaj pridejo na kak dogodek, večina jih je distanciranih.

3.3.3 Drugi mesec v Malem prostoru, maj 2011
Veliko dogajanja je okrog priprave Zabave ulice, ki se vleče čez cel mesec. V odnosu s Carlom imava
nekaj napetosti; začenjajo se vprašanja glede vključenosti hladilnika. Izvedem prvo srečanje
svobodnega in kreativnega slikanja in risanja. Mesto zapusti avstralski prostovoljec Jack, ki je bil v
Malem prostoru zelo aktiven in soudeležen. Z njim izvedem intervju. Ker so ljudje še vedno
zainteresirani, da bi hodili na Angleške urice, se odločim, da jih bom naprej vodila jaz.
3.3.3.1 Hladilnik
Od vseh nenavadnosti v Malem prostoru odprt izklopljen hladilnik ljudi najbolj preseneti in izzove
vprašanja: »Kako pa to, da je hladilnik odprt? Ali ne dela?«. Ko sem prišla, nekako nisem doživela
tega »pretresa s hladilnikom«. Verjetno zato, ker je bilo toliko novih stvari. Skoraj prepričana sem
tudi, da mi je to Carlo omenil, vendar se mu takrat na njegovo željo prinesla več burekov in mislim,
da sva presodila, da bi bolje zdržali v hladilniku, tako da ga je Carlo zagotovo v tem trenutku vklopil.
Dejstvo, da je v primeru nerabe hladilnik izklopljen, saj porabi veliko energije, zame ni bilo nič
nenavadnega. Vse v Malem prostoru deluje na majhni porabi, skromnosti in ekonomičnosti. Kasneje
pa je prišlo na dan drugo vprašanje – kaj pomeni potrebovati hladilnik in kdaj se ga potrebuje? To je
izzvalo veliko napetosti med mano in Carlom. Te napetosti najbolje ponazorijo dnevniški zapiski, ki
tudi izražajo moj položaj v dani situaciji.
Potem Carlo reče, da bi lahko izklopili hladilnik. Da ni zaradi denarja, ampak zato, da se stvari ne
nabirajo, da bi lahko poskusila to izkušnjo. Jaz sem presenečena, razlagam mu, da ne razumem, v
čem je problem, da so stvari, ki se pač pokvarijo, da zaenkrat sem tukaj sama in se hrana ne porabi
tako hitro. Recimo, če odprem mleko, ga celega ne spijem in se mi zdi škoda, da se pokvari. Carlo
potem reče, da če imam odprto mleko, naj ga pač spijem. Tisto kar je, da se porabi. Jaz ga samo
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gledam. Zelo me razjezi, ampak ne rečem nič. Pravi, da lahko bi bila dobra izkušnja zame, da jo lahko
vzamem kot izkušnjo (dnevniški zapisek, 9. 5. 2011).
Mislim si, da kako mi lahko to rečeš, če sva se včeraj pogovarjala o tem, kako jaz dojemam hrano in
kako ti in če sem ti razložila, da jem tisto, kar mi zapaše, da ne funkcioniram kot ti, ki poješ vse, kar
je. Čutila sem to kot ideološki boj – to je tvoja ideologija, kako dojemaš hrano in kako se uporablja,
moraš spoštovat tudi mojo. Zelo me je razjezilo (refleksija, 9. 5. 2011).
3.3.3.2 Kreativno slikanje
Pripravljala sem se na prvo srečanje svobodnega in kreativnega slikanja in risanja, ki sem ga
poimenovala »Izrazi barve in oblike svojih svetov« 19. Ko sem Carlu zaupala, da bi rada našla nekaj iz
ljudi, ampak da je to sila težko, mi je odgovoril, naj izhajam iz sebe in potem se bodo priključili drugi.
Tako me je spodbudil, naj vseeno organiziram ta srečanja, če si jih jaz želim. V tem majhnem
razočaranju po neudeležbi ljudi in grenkem priokusu sem pristala na to, da se bom stvari lotila s tega
zornega kota. Mislila sem si tudi, da bom začela tako, kot se tu stvari počnejo in bom videla, kaj se
zgodi. Tako da sem pričela vstopati v »notranje življenje Malega prostora«. Začela sem razmišljati z
drugega zornega kota, torej, kaj potrebujem jaz in kaj bi rada zase, potem pa to širiti in se o tem
pogovarjati z ljudmi, da se bo to organiziralo. Imela sem več idej glede tega, kaj bi jaz rada, vendar se
mi je zdela ideja o kreativnem slikanju najbolj preprosta v sklopu mojega zanimanja (bolj kot nekaj v
zvezi z gledališčem in cirkusom) in nekaj, kar se mi je zdelo možno, da bi bolj verjetno doseglo ljudi s
podobnim zanimanjem.
Ko gremo na obisk k znanki Gini, vidim, da ima tam njene slike in veliko barv, tako da se začnem z njo
pogovarjati, če slika, kaj to zanjo pomeni, itd. Tudi po tem, ko pošljemo objavo o srečanju na mailing
listo, mi par ljudi, ko me sreča, reče, da bi prišli, ali pa me po tem sprašuje, bodisi ker jih zanima
bodisi da bi mi povedali, da tudi oni radi rišejo ali pa da nikoli niso in bi jim bil izziv poskusiti. Na
koncu smo na srečanju štirje – Gina (s katero sem se o tem pogovarjala in sva se tudi zmenile, da
pride, da prinese čopiče), Jack, Carlo in jaz. V bistvu je Gina prišla iz dveh razlogov, poleg tega, da jo
zanima, me je prišla me podpreti oziroma zato, da bomo skupaj slikali, zelo neformalno. Drugače v
Mali prostor na dogodke ne zahaja.
Jaz pripravim prostor. Približno 15 minut čez uro pride tudi Gina, za katero smo se že spraševali, ali
bo prišla. Nato začnemo. Malo pogledamo kako in kaj, ona da ven stvari, ki jih je prinesla, reče da
nima veliko, ampak tempere in čopiče. Začnemo, vsak vzame list. Jaz rečem, da sem si zamislila tako,
da dam jaz eno nalogo, instrument20 vendar če ima kdo že kako zamisel, ki bi jo rad delal, naj dela
tisto, kakor želi. Malo vprašanj in razjasnitev, potem pa gremo risat (dnevniški zapisek, 10. 5. 2011).

19

V nadaljevanju bom krajšala kreativno slikanje.
Instrument je bil črka preko katere, se je ustvarjalo. /…/ karkoli delamo, da ustvarjamo s črkami, kar ti pride
najprej na misel, ni važno ali ima smisel ali ne, samo da uporabljaš črke in vidiš kaj se zgodi. Če je dovolj močna,
lahko tudi kaka beseda, če jo zares čutiš, drugače pa raje črke (dnevniški zapisek, 10. 5. 2011).
20
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Vprašala sem, če naj za ozadje prižgem glasbo, čemur so vsi potrdili. Izbrala sem instrumentalno
glasbo, nato sem se tudi jaz pridružila slikanju. Ustvarjamo v tišini, vsak je osredotočen na to, kar
počne. Vzdušje je sproščeno, mirno (dnevniški zapisek, 10. 5. 2011).
Po več kot uri sem opazila, da so soudeleženci večinoma zaključili s sliko. Tako rečem, da naj si ta
čas vsak malo ogleda to, kar je na papirju, kaj je ta slika, kakšne so barve, oblike, kako se ob njej
počutimo, nam kaj sporoča, naj jo malo opazujemo. Ni treba da tega delimo z drugimi, je samo za
nas (dnevniški zapisek, 10. 5. 2011).
Ker je bilo to prvo srečanje, sem želela, da vsak poda svojo refleksijo; kako se mu je zdelo, kako se je
počutil. Lahko tudi s skupino deli kaj o svoji sliki, ni pa potrebno. Začne Gina in začne s tem, da
razlaga svojo sliko, kaj oblike in barve na njej pomenijo. Klima je intimna. Vsak preko slike govori o
sebi, o tem, kako se je počutil in kaj ta slika za njega pomeni. Vsak na svoj način v njej nekaj vidi, da
slika nekaj sporoča. Močno občutje je, da te slike nekaj izražajo in kako so na sliki samo črke, vendar
ima slika veliko pomenov in veliko sporoča o sebi. Vsak govori samo o svoji sliki in ostali ga
poslušamo. Potem se še Jacku prevede. Čuti se, da je zelo čustveno intenzivno, hkrati pa pravijo, da
so se počutili sproščeno (dnevniški zapisek, 10. 5. 2011).
Tako sem tudi ob koncu vprašala po tem, kaj bi pa naslednjič počeli, da bi na ta način skupaj
soustvarjali srečanja. Gina je predlagala, da bi vsi skupaj ustvarili eno sliko. Nato smo skupaj
pospravljali. Gina je želela, kar pustiti čopiče in barve v prostoru, nakar se je spomnila, da bi barve
verjetno potrebovala za delavnice s skavti, čopiče pa pustila tu, saj je rekla, da zdaj tako ali tako ni v
obdobju, ko riše (dnevniški zapisek, 10. 5. 2011).
S tem srečanjem se je ustvarila neka posebna intimna klima, ki je v tem prostoru z drugimi dogodki
na tak način še ni bilo.
Naslednjič, ko smo delali skupno sliko, sta bila vzdušje in situacija popolnoma drugačna. Na koncu se
je popoldansko Kreativno slikanje pomešalo z neformalno francosko večerjo, ki je bila zvečer.
Renato21 (Renato je pol Francoz, pol Italijan) in francoska prostovoljka sta se namreč zmenila na
angleških uricah, da bosta delala francoske galette.
Čez dan sva s francosko prostovoljko odšli do tržnice in trgovine po sestavine za večerjo. V trgovini
sva srečale K22. Povprašala sem ga, ali pride na kreativno slikanje, na kar je rekel, da bi rad prišel, če
bo uspel. Povabiva ga tudi na večerjo, na kar pravi, da potem pa mora res priti, da mora še kaj
prinesti (dnevniški zapisek, 17. 5. 2011).
S K. sem se že poprej pogovarjala o kreativnem slikanju, saj je enkrat najin pogovor nanesel na to, da
poučuje umetnost v srednji šoli. Takrat sem bila zelo vesela ob odkritju te povezave in sem skušala
dati kakšno idejo, da bi nekaj skupaj soustvarili, torej, da bi bil on lahko most do neke skupine
dijakov, ki bi jih kreativno slikanje zanimalo. Tako bi jih lahko pripeljal s seboj na srečanje ali pa jih
21

Renato spada v kategorijo prehodnih lokalnih ljudi in prijateljev Malega prostora, razmeroma redno prihaja
na organizirane zajtrke in večerje ter redno hodi na Angleške urice.
22
K. spada v kategorijo prehodnih lokalnih ljudi in prijateljev Malega prostora.
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informiral in spodbudil, naj pridejo sami. Vendar K. nekako ni prijel za idejo. Ideja nekega
svobodnega in ustvarjalnega izražanja se mu je sicer zdela zelo fascinantna, on pa se v njej ni videl,
kot da je »preveč racionalno blokiran s tehnikami slikanja«. Tudi o pouku je govoril, da je bolj
teoretsko usmerjen in nekako sam ni videl te povezave. Deloval je precej »izmikajoč se« mojemu
predlogu.
S francosko prostovoljko pripraviva prostor. Do 20 minut čez uro še ni nikogar, kar me malo
razočara. Kljub temu, da si rečeva, da začneva, bova pač sami, ampak to skupinsko sliko moramo
narediti. Tako z boljšo voljo vključiva glasbo za ozadje in začneva slikati. Čez čas je prišel L. 23,
pozdravi, usede se na kavč. Naj bi imel pogovor v italijanščini s Heleno, vendar se verjetno nista
najbolje razumela. Povabim ga, če bi se pridružil, da je popolnoma svobodno, pravi da ne ne, da on ni
za risat, da njegova mama je. Večinoma je sedel na kavču in se pogovarjal z nama, medtem ko sva
risali. Nato je komentiral, da če nimam kakih štampiljk za to delat. To njegovo pripombo sem skušala
spreobrniti v pobudo; pravim da ne, da mi niti ni to preveč všeč. Ampak kako to misli. Vzamem list in
mu ga dam, naj bi pokaže in izreže, naj kar naredi. Vendar potem ko rečem da naj to uporabi na sliki,
pravi ne ne (dnevniški zapisek, 17. 5. 2011).
Potem je postopoma začelo v prostor kapljati več ljudi, večinoma slučajno in ne vezano na kreativno
slikanje. Ob tem pa so naleteli na proces ustvarjanja skupne slike in se po večini vanj na svoj način
vključili. Kliče A.24, pravi da pride mimo. A. pride mimo s 3 leta staro hčerkico. Čez čas počasi tudi ona
riše na list papirja, potem ji rečem, naj riše z nami, ker bi ful rada, da tudi ona riše na ta list papirja,
tako da potem z veseljem riše tam z A. Potem pride K., ki pravi da mu je žal, da ni mogel prej. Gleda
in pravi, da kako lepo. Gledata skupaj z L. in opazujeta kaj nastaja, kaj se vidi. Potem čez čas pravim
K., naj ne samo gleda, naj le se vključi, je vse svobodno, malo se brani, da ne bi rad kaj pokvaril, da
nama gre vse dobro. Potem čez čas le tudi on začne risati gor. Pride Renato za večerjo in pravi, da bo
on kar začel v kuhinji, da on ni za risati. Pride Antonio, prinese žogice za žonglirat, pravi kako lepo
tukaj se riše, kaj lahko kar tako svobodno, pride z nekim entuziazmom in kar začne gor packat, precej
dinamično. A. vidi žogice in začne žonglirati. Vzdušje je sproščeno, malo dinamično, ljudje se
premikajo, gledajo sliko, hodijo v kuhinjo (dnevniški zapisek, 17. 5. 2011).
Tudi sama sem v tem procesu skušala vključiti v proces soustvarjanja vsakogar, ki je prišel. Cel čas
nekako dosti spodbujam, da se vsak vključi, da je svobodno in nič ni narobe, da nekako potrebujemo
pomoč da skupaj naredimo to sliko. Včasih se mi zdi da preveč silim, ampak le večkrat povem in
poskušam nekako (dnevniški zapisek, 17. 5. 2011).
Nato smo s sliko zaključili in skupaj pospravljali, da bi jedli. Porabijo se še zadnje barve. Malo
opazujemo sliko. Všeč nam je, kar je nastalo (dnevniški zapisek, 17. 5. 2011). Nekateri ostanejo na
večerji, kjer vsak nekaj pomaga, nekateri pa morajo oditi.

23

L. je moški, ki drugače ne zahaja v Mali prostor, spoznala sva se v mestu, je tudi znanec od Carla. V stik z
francosko prostovoljko pa sta prišla na Zabavi Ulice.
24
A. je fant, ki sem ga spoznala v Mestu in sva tako postala prijatelja. Pri njem je precej izrazito to, da pride, ko
se zmeni z mano, da torej pride k meni na obisk, ne pa v Mali prostor.
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3.3.3.3 Odhod Jacka
V vsakdanjih pogovorih mi Jack sam veliko pripoveduje o Malem prostoru; o tem, kaj on tam opaža,
kako deluje prostor, kaj ne funkcionira. Kljub temu, da odhaja, mu je mar za Mali prostor in
posledično imajo ti pogovori tudi nekakšno noto soustvarjanja; usmerjeni so v razmišljanje, kaj se bo
s prostorom dogajalo v prihodnosti, kaj si on želi in kako bi meni pomagal, da bom razumela situacijo
do sedaj, da bi v mojem času bivanja pomagala, da se Mali prostor razvija. Z njim je bilo
soustvarjanje lažje, kar mi je dajalo nek zagon, oporo, ustvarjalno občutje. V takih trenutkih se je
tudi rodila ideja, da bi ustvarili cirkus v parku.
Eno popoldne smo v parku Jack, jaz in francoska prostovoljka igrali na flavto, se učili igrati dijiridu in
delali cirkuške akrobacije. Zabavamo se. V parku je kar dosti ljudi, ki nas gledajo. Porodi se zamisel,
da bi morali obesiti po parku znake, da se tukaj dogaja in kako bi lahko hodili v park, da bi se nam
drugi pridružili. Jack pravi, da tukaj veliko ljudi opazuje. Razmišljamo o tem. Jaz pravim da kako fajn,
ma da rabimo ljudi za to in on itak gre. To je malo z obžalovanjem, tako čudno, ko se rojevajo ene
ideje, obenem pa karkoli pomisliš je potem to, da Jack gre in torej potem s kom bi lahko to spravili
skupaj, kdo bi mi bil v podporo in delil z mano navdušenje? Razmišljamo o tem, kdo bi bil za to in
kako bi to lahko naredila. Vzdušje je zelo zabavno, sproščeno in ustvarjalno, ko poskušamo različne
stvari in si jih med sabo delimo (dnevniški zapisek, 12. 5. 2011).
Preden je Jack odpotoval nazaj v Avstralijo, sem z njim opravila intervju (11. 5. 2011). Intervju sem
opravila z dvema, prepletajočima se namenoma. Prvi namen je bil razumeti sam kontekst nastanka
projekta Malega prostora, kako se je ta razvijal in pogled Jacka na Mali prostor, na to, kar se v njem
dogaja. Drugi namen intervjuja pa je bil tudi refleksija samega intervjuvanca, saj je njegov odhod
pomenil neko prelomnico v življenju in je po nekaj letih zaključil to izkušnjo v tem mestu, tako da je
bil namen pogovora istočasno reflektirati o njegovi izkušnji tukaj in jo zaokrožiti. Glede na tedanjo
situacijo se mi je zdelo smiselno intervju tako zastaviti. V tistem trenutku se mi je odprla ideja o
možni temi refleksije izkušnje popotnikov v Malem prostoru. Kasneje se ta tema ni razvijala naprej in
odpirala z drugimi popotniki in tujimi prostovoljci. Kljub temu se v intervjuju odpira veliko
relevantnih tem, ki se povezujejo z ostalim gradivom in so tako pomembne za razumevanje Malega
prostora.
V intervjuju z Jackom se izpostavijo sledeče teme: razvoj projekta Malega prostora25 v času (igra
svobodnih otrok, pridobitev prostora, vpliv denarja in institucionalizacija), neodzivnost lokalnih
prebivalcev, odprtost/zaprtost prostora in pomen Malega prostora (samoizražanje in povezovanje).
Opazno je, kako je Jack v različnih obdobjih različno dojemal Mali prostor, od začetka bolj z vidika
popotnika, na koncu pa z vidika aktivnega (začasno) lokalnega soustvarjalca.

25

Jack v intervjuju cel čas uporablja izraz S. in ne Mali prostor. To razumem kot dejstvo, da je S. kot projekt
obstajal še preden je obstajal fizičen prostor Malega prostora. V tem smislu govori kot o celotnem projektu S.,
kar postane ekvivalentno dogajanju v Malem prostoru, ko se ta vzpostavi, oziroma na določenih trenutkih se
širi izven samega Malega prostora na aktivnosti, ki jih skupina ljudi, dejavna v Malem prostoru, počne. Zaradi
lažjega razumevanja bralca in konsistentnosti skozi celotno nalogo uporabljam tudi tu izraz Mali prostor.
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Igra svobodnih otrok
Jack je prišel v stik s Carlom tri leta nazaj, dokaj po naključju. Pred svojim potovanjem ga je
kontaktirala ena punca na Couchsurfingu, ki je rekla, da gre v Italijo k nekemu Carlu in ga povabila,
naj pride še on. Ko je potoval po Evropi, se je spomnil na priporočilo te punce in tako se je nekako
znašel tam. Na začetku je prišel za tri tedne, nato je odšel naprej na enomesečno potovanje in prišel
nazaj za tri mesece.
Jack je bil eden prvih prostovoljcev Malega prostora. Takrat so bili še v hiši od Carla, saj Malega
prostora še ni bilo. Pravi, da se ne spomni, zakaj točno so bili takrat prostovoljci. V tem času je on
snemal in intervjuval ljudi za svoj projekt o Quarter Life Crisis. Biti prostovoljec je takrat pomenilo
vključevati se v skupnost. Omeni tudi, da so prostovoljci bili kdaj zmedeni glede tega, kaj naj
počnejo, saj je ideja Carla o prostovoljstvu, da se »igraš z lokalno kulturo«. V tem smislu lahko to še
zdaj zmede prostovoljce, saj je ta ideja zelo odprta in široka.
Glede na to, da Malega prostora še ni bilo, so se dobivali večinoma v Carlovi hiši ali v njegovem avtu,
saj so se vedno nekam vozili, iskali, se igrali v bližnjih vaseh. Carlo je vedno vozil prostovoljce in
popotnike naokrog po raznih majhnih festivali in lokalnih dogodkih v bližini. Jack tisti čas opisuje kot
igro. Samo igrali smo se. To je bilo vse kar smo počeli. Bilo je res ... bili smo kot mladi otroci v
petdesetih26 (smeh) Nekako odkrivanje novega sveta (smeh) … vedno voziti se nekam, vedno nekam
iti, iskati, igrati se v različnih vaseh tu naokrog ...
V tistem času opisuje, da je Mali prostor bil ... Kdo smo bili ... (tišina) dobro vprašanje ... Vračajo se
mi v mislih otroci. Res. Kdo smo bili? Spet, če gledam nazaj ... ni izgledalo, da bi bil Mali prostor
karkoli. In mogoče je bila to radost. Nič ni bil. Bilo je ... em (smeh) vsak dan je bilo nekaj novega
(smeh). Tako ... popolnoma nič ampak ... Carlo je bil ... nočem reči vodja ali ... bil je (tišina) mogoče
voznik. Mogoče je on vozil Mali prostor. Ali niti to ne. Samo igrali smo se (smeh) samo delali karkoli
nam je prišlo na pamet. Najbolj naključne dogodke. Facebookology.
In v tem smislu igre povezuje tudi to, da je bil takrat Mali prostor svoboden. /.../ bilo je res
svobodno, ni bilo nič ... napetosti, nič stresa ... ni bilo potrebe da bi razmišljali o tem od kje pride
hrana ali ... če bomo jedli kako bomo plačali najemnino ... bla bla bla ... bili smo samo mi, otroci, ki se
igrajo.
V tistem času je torej bila to skupina prijateljev. ... res živeti iz dneva v dan, bilo je precej v sedanjosti
... Ker nismo vedeli, kaj bomo počeli vsak dan posebej. Mogoče smo organizirali kak dogodek en
teden vnaprej. Tako da ja, bila je res skupina prijateljev ... ki je preprosto visela skupaj.

26

Op. a.: Jack se tu nanaša na petdeseta leta 20. stoletja. Ta so bila povojno obdobje, predvsem za Ameriko je
bil v tistem času značilen hiter gospodarski razvoj, blagostanje velike večine prebivalstva in družbeni občutek
optimizma in perspektivnosti. Nastal je pojav najstništva, mladi tistega časa so bili obkroženi z blagostanjem,
prostim časom, plesom in glasbo.
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Pridobitev prostora
Nato je Jack naslednje leto prišel nazaj za dva meseca. V tistem času so ravno dobili prostor in tako
so ga prostovoljci pomagali urejati, pleskati, opremljati, itd. Jack je prišel nazaj, ker je spet iskal tisto
izkušnjo osebnostne spremembe in rasti, ki jo je doživel prvič. Tisti čas ni bil toliko povezan z Malim
prostorom, ker se je osebnostno počutil precej zmedeno in izgubljeno. Večinoma je bolj potoval
naokoli. Ta čas sta bili več mesecev tam tudi dve prostovoljki, ki sta skrbeli za prostor. Omenja tudi,
da so takrat pritegnili skupino »groznih ljudi«, ki se je nekako povezala z Malim prostorom. Opisuje,
da /…/ bili so kar »žurerski« ljudje z veliko trdimi drogami in tako dalje. Nekako so se povezali z
Malim prostorom, malo.
Jack razlaga, da se je ta skupina ljudi nekako kar pojavila sama od sebe. Ena punca je bila, ki smo jo
poznali, in ona je v redu, ampak kultura, v kateri je, in ljudje, s katerimi se je takrat družila, so bili res
agresivni ljudje. Ne bi jim zaupal sploh. Res agresivni, in tudi seksualno agresivni in agresivni z
drogami ... ne toliko nasilni, ampak manipulativni. Jack to razume, kot da je bilo nekaj narobe, da
ljudje, ki so jih privlačili, niso bili pristni, ampak agresivni.
Vpliv denarja in institucionalizacija
Naslednje leto je Jack spet prišel nazaj za eno leto. Tokrat je prišel z namenom, da bi živel v Italiji in
ne, da bi bil toliko vpleten v Mali prostor, vendar /.../ vseeno sem bil (vpleten). Ker sem se dolgočasil
in nisem vedel kam drugam iti in nisem niti iskal (nekaj drugega) kjerkoli drugje.
V časovnem okviru razvoja projekta Malega prostora je iz intervjuja razvidna razlika, ki se izpostavi
med obdobjem, ko prostora še ni bilo in je bilo vse bolj spontano in neformalno ter obdobjem, ko se
je Mali prostor odprl, kar je prineslo težnjo k institucionalizaciji in formalizaciji.
Z odprtjem Malega prostora se je začelo organizirati veliko dogodkov, veliko prostovoljcev je
prihajalo in veliko ljudi, ki so obiskovali Mali prostor. Jack se izrazi, da je v tistem času Mali prostor
postal skoraj kot posel … Morali smo zbrati denar za najemnino, tako se je vedno nekaj dogajalo in
tako so ljudje prihajali ...
Obenem izpostavlja tudi stres, ki se je pojavil zaradi zbiranja denarja in organizacije vedno več
dogodkov. Postajalo je res stresno biti tam vsak dan in veliko ljudi in veliko stvari za narediti ... in ko
sem govoril s Carlom, je bilo samo o Malem prostoru ... in ljudje ... veliko sem se učil od ljudi, ampak
vse je postalo tako povezano z Malim prostorom v tistem času.
Opisuje, da se je spremenila tudi struktura Malega prostora, ki se je enako bližala »konceptu posla«.
Kljub neki bolj formalni razdelitvi vlog pa Jack opisuje, da ni počel nič drugače, kot bi sicer. Carlo je
ustvaril te vloge, ki naj bi jih prevzeli v Malem prostoru. Finančni menedžment, človeški viri (smeh)
bilo je res čudno, to ko se je posel začel, kaj?! Rekel je, Jack ti lahko prevzameš človeške vire, hišni
menedžemet ... bla bla bla. Ne vem, v resnici nisem nič počel, samo pustil sem, da se je naredilo, kot
se je ... ampak ko so prostovoljci prišli, sem jim pokazal mesto, kje so stvari, in kako se kaj naredi in
kaj delati tam. Tako sem prevzel to vlogo in hišni menedžment, da sem poskrbel, da je bilo vse čisto
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in ok. Večino časa je bilo v redu. Zadnje leto je tako poskušalo biti bolj strukturirano, poskušalo je biti
posel.
V tistem času sta s Carlom imela tudi velik spor. Izpostavlja, da je ta obremenjenost in stres s
pridobivanjem denarja veliko spremenil. Prihajalo je do veliko konfliktov, za katere meni, da je bil
vzrok ravno stres, ki je nastajal zaradi ukvarjanja z denarjem. Večina naših pogovorov je bila o
denarju in pridobivanju denarja … Pomembnost denarja je postala prva prioriteta. Prioriteta
prostovoljcev, ki se bodo zmešali z mestom, ki je bila tam prvo leto, je nekako odšla in je ni več bilo.
Prioriteta je bila ... v tem, koliko večerij lahko naredimo, da zberemo denar. Vem, da moremo zbrati
denar ... Moramo plačati najemnino. Am ... Ampak denar nima srca in tako ... če se Mali prostor
začne vrteti o denarju, Mali prostor izgubi svoje srce. In tako je ... izgubil svoje srce popolnoma.
Jack tudi omenja, da se ves čas nekaj spreminja v Malem prostoru, vsako leto je nekaj drugega. O
spremembah v strukturi Malega prostora razmišlja tako: Vendar vidim, da je skušal ustvariti neko
strukturo, nekaj se je moralo spremeniti od prejšnjega leta. Torej, ok, poskusimo posel. Ni mi blizu,
vendar dajmo videti, kaj se zgodi. Poskusimo in naredimo na ta način.
Težnja po tem, da je potrebno nekaj spremeniti, spreminjati ni toliko v tem, da bi izboljšali
delovanje, kot pa zaradi samega eksperimentiranja. Kot pravi Jack /.../ bolj eksperimentirati. Ker Mali
prostor je en velik eksperiment. To je vse, kar je. Cel čas eksperimentiramo.
Neodzivnost lokalnih prebivalcev
Jack izpostavlja težave, ki jih vidi v delovanju Malega prostora. Predvsem vidi problem, da ljudje ne
prihajajo v Mali prostor. Opisuje, kako je Mali prostor usmerjen k temu, da naredi nekaj za mesto, za
njegove prebivalce. Kot primer navede dogodek »Čistimo mesto«. Opisuje ga kot dogodek, ki je bil
narejen za mesto, za prebivalce. Da je bil narejen kot darilo zanje, nekaj, kar dajejo mestu. /…/ ko
smo čistili mesto, smo delali nekaj za mesto in ljudi v mestu. Čistimo mesto, pridi zraven in bomo vsi
skupaj čistili mesto. Skupaj s prostovoljci ... prišla je ena punca iz mesta zraven čistiti ...
Malce razočarano govori tudi o tem, da se ljudje ne odzivajo na dogodke. Da so rahlo prestrašeni in
ne razumejo najbolj, kaj Mali prostor počne ter zakaj. ... ne razumejo smisla … postaja vedno bolj
očitno, več ljudi kot imamo ... postaja vedno bolj očitno, da mesto, da ljudje ... preprosto ne razumejo
(vzdih, tišina). Kot sem rekel prej, so še kar prestrašeni in negotovi glede tega, kaj poskuša (Mali
prostor) narediti. Zakaj nam poskuša pomagati ali zakaj poskuša ustvariti ... nekaj za nas.
In tudi to, da kar si želi Mali prostor narediti zanje, je to, da jim razširi obzorje, da jim razširi
mišljenje. Je kot da Italijani ne razumejo zares, da poskuša narediti nekaj za njih ... poskuša jih
razširiti.
Zaprtost/odprtost prostora
Izpostavlja se problem, da je Mali prostor dojet kot zaprta skupina ljudi. Takšna mnenja nekaterih
njegovih prijateljev izpostavi tudi Jack v intervjuju: ja, ne grem, ker se mi zdi da ... ni tako odprt , da
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se Mali prostor zdi precej ... podobne okoliščine ... precej zaprt in precej kontroliran. Precej
kontroliran. ... zdelo se ji je, ko da je Mali prostor samo skupina ljudi, zaprta skupina ljudi.
Pomen Malega prostora
Na eni strani je Mali prostor za Jacka pomemben iz vidika samoizražanja posameznika, tu izpostavlja
igro, nenehno eksperimentiranje in spontanost ter osebnostno rast (kjer se nanaša predvsem na
lokalne in tuje prostovoljce). V tem smislu ima ta prostor zanj pomen tudi kot izhod iz vsakdanjega
življenja v drugačno realnost. Omenja tudi pomen pristnosti in sprejetosti, ki jo je začutil v Malem
prostoru (tudi če on sam ni vedel kdo zares je, vendar se mu ni bilo treba pretvarjati, da je nekdo
drug).
Na drugi strani je razvidno, da prihaja v Mali prostor tudi z vidika povezovanja z ljudmi, in sicer
zaradi medkulturnosti (ker so tam ljudje različnih kultur), da se učiš od drugih ljudi, se učiš
sprejemati konflikte in težave ter predvsem čustvene povezanosti z drugimi.
To lahko povežem s samo izkušnjo potovanja, ki ustvari nek prostor vmes. Bistveno je, da se čas
spremeni, postane prazen, trenuten in odpira možnosti za nove izkušnje, za soočenje s samim seboj
in z drugimi (ker na potovanju imaš čas, v realnem življenju pa je čas tisti, ki ima tebe). Tekom
intervjuja sva z Jackom prišla do spoznanja, da se ta osebnostna rast nekako spontano razvije ravno
iz nekega praznega prostora, ko ničesar ni, te vsakdanjosti, kjer se ustvari neka skupinska dinamika
sobivanja, ki jo spodbudi.
J: /…/ mislim, moje mnenje je, da je to verjetno bolj pomembno kot kulturni dogodek. Ljudje, ki
pridejo, da rastejo v sebi. Tako mogoče v Malem prostoru gre za to, mogoče nezavedno gre za to,
samo da o tem ne govorimo. Do zdaj. K: Ker v bistvu, ni nobene aktivnosti. Lahko se organizira
večerje in stvari ... ampak ko se nekaj takšnega zgodi, če prav razumem, je kot živeti skupaj. Nič
delati. J: (smeh) Ja, ja, nič delati. K: Samo živeti in ... je skupinska dinamika, ki se sama po sebi ustvari
... J: Ja. K: Preprosto iz nobene aktivnosti ... da bi se učil preko neke aktivnosti ... preprosto učiti se
preko ... preprostega življenja na nek način. J: Popolnoma. K: In se veliko pogovarjati predvidevam ...
J: Ja. K: Preprosto družiti se ali nekaj takega. J: Ja ... V bistvu ... Ja. Točno to je. Točno tako je. Uau.
Uau uau uau (smeh). To je kot razodetje (v mikrofon). Nekaj zelo pomembnega se je pravkar zgodilo
(smeh).
3.3.3.4 Sosedje in Zabava ulice
Mali prostor je umeščen v ulico, ki je tudi sama multikulturna. Ulica velja v mestu za »neugledno«,
saj so najemnine nižje, zato bivajo v njej po večini pripadniki nižjih slojev in med njimi veliko
priseljencev (iz Maroka, Romunije, Moldavije, Albanije, Južne Afrike, Rusije, Južne Italije, itd.). Lahko
rečem, da v njej najdemo kakšnega bivšega kaznjenca, prostitutko, preprodajalca, v kolikšni meri so
to govorice, v kolikšni meri pa je to res, ne morem trditi zagotovo. Z gotovostjo pa lahko rečem, da
obstaja predstava o »neugledni« soseski pri ljudeh iz mesta. Ko sem prišla, me je na to deloma
opozoril Carlo, glede na to, da bom tam dlje časa živela, predvsem glede tega, da naj ne puščam
vrednih stvari na okenskih policah ali kje na vidnem mestu, ker da se je že zgodilo, da je kaj izginilo.
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Velikokrat, ko sem spoznala ljudi in jim povedala, kje stanujem, so to sosesko prepoznali kot slabo in
nevarno. Nihče od popotnikov ni opazil ali začutil, da se v tej ulici ne bi počutil varno. Prej obratno,
pri večini se je zdelo, da je ta soseska zelo mirna. Kljub temu sčasoma sem izvedela določene zgodbe
o ljudeh, ki tam živijo. V času mojega bivanja pa se v povezavi s sosedi ni zgodil noben incident.
Glavni stik med Malim prostorom in sosedi je izmenjava dobrin in pozdravov ter nasmehov. Večina
sosedov ne vstopi v Mali prostor. Od celotne ulice so mogoče eden, dva ali trije (po
pripovedovanjih), ki pridejo na kakšen dogodek, občasno je lahko nekdo iz soseske, ki se z
dejavnostjo Malega prostora poveže in ga obiskuje ali se v njem aktivira.
V odnosu s sosesko so se zgodile zanimive spremembe z organizacijo Zabave ulice. Idejo in iniciativo
za organizacijo Zabave ulice je imel Carlo. S tem dogodkom sem zaznala velik premik v soseski,
predvsem z organizacijo zabave s tem, ko se beseda razširja, ko se govori o tem, ko se obvešča. Carlo
vsem, ki jih sreča, omeni, da bo Zabava Ulice, kasneje polepimo vabilo na vsa vrata na ulici. Same
priprave spodbudijo veliko stika; kot da bi se ljudje prebudili in naenkrat tudi z zanimanjem prvič
pristopili k Malemu prostoru, povprašali kaj, se naslonili na okno, prinesli nekaj za zabavo, nekateri
prvič tudi vstopili. V tem smislu te priprave povzročijo neke spremembe v odnosu sosedov do
Malega prostora in ga naredijo bolj dostopnega, odprtega, transparentnega. Nekateri nas začnejo
pozdravljati na cesti, veliko ljudi prvič pristopi k oknu kuhinje in povpraša o zabavi. Kot primer
vzpostavljanja sosedskih stikov v času priprav je bil izrazit en popoldne, ko smo pospravljali odvečne
stvari iz garaže: /…/ Odpremo vrata od garaže in začnemo ven dajati stvari. Ljudje se ustavljajo,
gledajo. Mimo pride Nicola, se pogovarja s Carlom pred avtomobilom, da kako je, kaj delajo, zabava
... se predstavi, si dasta roko. Pridem še jaz, se predstavimo, potem gre. Potem pride mimo Halil. Spet
se pogovarjata s Carlom pri avtomobilu ... Carlo Halilu pravi, da mečemo ven stvari, vpraša Halila, če
rabi kolo. Halil reče, da mogoče, ga povabi noter in mu pokaže kolo v kopalnici, malo ga je za
popravit, Halil ga vzame, se zahvali, ga pelje domov. Potem naložimo do konca vse stvari, pred
garažo pustimo tono papirja, ker je danes dan, ko vzamejo papir. Mimo pride Nicola. Pozdravi in
stopi noter. Reče, da saj je hotel Carlo vreči proč tisti papir. Reče, da ja. Potem reče, da je rekel
delavcem, da naj ga naložijo, ker drugače bi šli kar mimo (dnevniški zapisek, 12. 5. 2011).
Naslednji dan smo se spontano odločili imeti večerjo v garaži z odprtimi vrati. Na večerji smo bili jaz,
Carlo in francoska prostovoljka. Ob koncu večerje pride mimo Nicola in vstopi v garažo. Z
nasmeškom, ko pride noter. Smo že končali jesti, Carlo bi mu ponudil vino, vendar ga ni več. Pravi, da
že v redu, da je že bolje, da ne pije. Pogovarjamo se o tem, kaj bi, če imamo kakšne plane. Debata o
filmu, mogoče bi ga pogledali. Carlo ima enega s sabo. Nesemo posode nazaj v kuhinjo, pomivamo.
Pride na okno še Marko, ki je prinesel vino in še eno ruto, ki jo je prinesel za hišo, da jo obesimo.
Potem sta se nam pridružila še Antonio in J. (prijatelj Carla in Antonia), ki je prvič prišel v Mali
prostor. Carlo razkaže J. in Nicoli Mali prostor. Potem se odločimo, da si bomo pogledali film. /.../
Ker ga ima Carlo s sabo in jaz in Helena sva se isti dan pogovarjali, kako bi bilo fajn, da bi gledali en
italijanski film. Tako je nekako, kot da ga moramo gledati. Nicola ves čas prihaja in odhaja. Prinese
vino, se vsedemo v Titty Twister. Potem reče, da mora iti, da če ga počakamo. Nicoli rečemo, da ga
počakamo. Se pogovarjamo. Pride nazaj s steklenico dveh litrov vina, vse preko garaže. Jo da na
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mizo, reče, da naj jo kar odpremo, da gre še malo domov, pride takoj nazaj. Pride nazaj, se odločimo
da bomo gledali film. Napravljamo, spustimo dol vrata garaže, ker je že pozno. Med filmom se malo
pogovarjamo, posebej Nicola cel čas komentira film, oziroma reče »to mi je všeč, kaj pa ti misliš o
tem«, nekako se na vse obrača in skuša narediti debato. Nicola prevzema velik prostor s tem, ko je
tam. Hkrati veže veliko energije nase, pozornosti, po drugi strani da veliko pozornosti, oziroma veliko
sprašuje druge, kaj si mislijo, kako so in hkrati govori o sebi. Sredi filma gre, pravi da gre domov si
naredit toast, ker je lačen. Potem pride nazaj in sprašuje, kaj je zamudil itd. Prinese še en kos toasta
za tistega, ki želi. Antonio ga poje (dnevniški zapisek, 13. 5. 2011).
Zanimiva je bila tudi sama tematika filma, ki je sicer bil naključno izbran, ampak v dani situaciji se je
zazdelo, kot da spada zraven. Film je Levity. Govori o možu, ki ga spustijo iz zapora po 40 letih, ker je
kot mulec v ropu trgovine ustrelil prodajalca. Govori o krivdi, o preteklosti, kako se z njo soočati, o
odpuščanju, o uličnih mulcih (dnevniški zapisek, 13. 5. 2011).
Tudi sama atmosfera zaradi prostora garaže k večeru doda vzdušje, ki je precej tako, »hanging out«.
Spominja me na to, kot da bi bili v kleti od nekoga, vse stvari od garaže, temačno brez oken, s
svečami … (dnevniški zapisek, 13. 5. 2011).
V takšni »postavitvi« se mi je dozdevalo, da Nicola spada tja. Nicola in Carlo se dosti povežeta. Nicola
pride z energičnim nabojem, hkrati tudi nekako bluzniškim (dnevniški zapisek, 13. 5. 2011).
Višek dogajanja v soseski pa doseže z dogodkom samim. Zabava je bil dogodek zmesi različnih ljudi.
Od sosedov in prebivalcev sosednjih ulic, do prebivalcev mesta, lokalnih prijateljev Malega prostora
in raznih skupin, ki smo jih povabili (skavti, klovni »rdeči noski«). Ustvaril je začasen prostor stika,
zmes vseh teh različnih svetov, kjer je vsak na svoj način prispeval k vzdušju bodisi s hrano, pijačo,
plesom ali preprosto s svojo prisotnostjo.
Na dan zabave (20. 5. 2011) vsi začnejo nositi hrano in pijačo že tekom dneva. Čez cel dan kapljajo
ljudje, ki se naslonijo na kuhinjsko okno in nekaj prinesejo za zabavo; ena tudi, ki sicer ni od tukaj,
prinese sokove za zabavo, potem nekdo plastične kozarce ... eni ljudje, ki jih ne poznamo. Nekateri
prinesejo nekaj, tudi če potem rečejo, da žal ne bodo mogli priti, vendar so vseeno prinesli nekaj.
Prinašajo tudi tipične jedi in vsak na listek napiše katera jed je, iz kje je, in kdo jo je pripravil. Zabavo
pripravljamo jaz, Carlo in francoska prostovoljka. Vsak dela tisto kar vidi da je za narediti. Znosi se
ven mize. Carlo vpraša, če pustimo prte ali brez. Pravim, da dajmo prte, ker je tako lepo videti mize s
prti sredi ceste. Potem gre po opravkih, jaz in francoska prostovoljka okrašujemo cesto (dnevniški
zapisek, 20. 5. 2011).
Tekom popoldanskih priprav se je na oknu oglasil Nicola s svojim prijateljem. V rokah sta že imela
odprto pivo in še zalogo piv s seboj v vrečki. S seboj sta prinesla neko »žurersko naravnanost«. Carlo
gre ven, govori z njimi. Potem začnemo obešati plakate po ulici »Enjoy diversity«. In Carlo jih nekako
spodbudi, da pomagajo. Par ljudi, ki pride mimo z avtom sprašuje, kdaj se zapre ulica in kje bo
zaprta. Jim razložimo, da tudi če morejo it mimo, lahko grejo z druge strani itd. Vse je nekako
prijazno, tako pač je in ni nekega problema (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
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Zabava naj bi se začela ob šestih, vendar je ob tem času situacija še precej klavrna. Zunaj je ob mizah
že par ljudi. Ob nekem času je zraven avto od Nicole z odprtim prtljažnikom in muziko. Ob tem Nicola
še zapiči senčnik v kup peska ob strani, ki so ga pustili delavci. Nicola, fant in še par mož tam, mahajo
vsem ljudem, ki pridejo mimo, pravijo naj pridejo sem, si točijo vino tam. Ampak ulica je zaenkrat
precej prazna. Tam sta tudi dve afriški ženski z otroki. S francosko prostovoljsko greva malo do njiju
in se pogovarjava. Pravita, da sta prišli malo pogledat, da sta mislili, da bo prej zabava. Pravim, da
ja, da se bo še malo počakalo, da se nabere še malo ljudi. Rečem, naj si vzamejo kakšno darilo.
Medtem se nabere par starejših sosedov ob mizah in začnejo spraševati, da kje je za jest (ker ura je
že čez 6, samo ljudi pa ni). Carlo pravi, da saj bo, da še malo počakamo, da bo več ljudi in potem
prinesemo vse ven (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011). Vzdušje je nekako čudno, neprijetno. Ta skupina
nekako zasede ulico s tem »žurerskim občutjem«, kar daje neprijeten občutek, da bi se približal. Tudi
mi smo nemirni zaradi tega, kako bo vse skupaj, glede na to, da še ni ljudi, izpadlo.
Potem začnejo počasi ljudje prihajati in mi počasi pripravljamo in režemo stvari v kuhinji. Sprašujemo
vsake toliko Carla, če nesemo že ven ali ne, on pravi, da ne, in nosi vso hrano in pijačo, ki jo ljudje
prinašajo noter. Na splošno ljudje prihajajo v kuhinjo, prinašajo stvari, vsake toliko kdo kaj pomaga,
mi režemo. Potem pride mama od Carla in reče, da vsaj nekaj bi bilo treba dati na mizo, tako za
prigrizniti, da nekaj je, drugače vidijo ljudje da ni nič in grejo. Potem reče Carlo ja in se da ven nekaj
slanega peciva. Nekaj stolov je ob mizah, kjer se usedejo nekateri starejši. Potem začne bend igrati
(lokalni bend, ki igra tradicionalno južno italijansko glasbo) in povabi vse sosede. Vmes nas pokliče
Carlo, ki bo imel govor, da pridemo gor z njim. Ima on govor, potem govorita dva predstavnika
občine (iz oddelka za prostovoljstvo in oddelka za kulturo), ki sta podprla dogodek (z dovoljenjem za
zaprtje ulice in prijavo dogodka). Tako se otvori zabava. Po vseh teh govorih, prevzame bend in še
enkrat povabi vse sosede da se pridružijo. Mi pa začnemo prinašat vso hrano ven. Vzdušje je zmeraj
bolj živahno, počasi je vedno več ljudi (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
S tem, ko zabava nekako steče in se razvija, se tudi vzdušje spremeni in Nicolova družba nekako
zgine. Potem se približno na sredini za nekaj časa vrnejo, nato pa spet izginejo.
Sosedje so en čas na balkonih in gledajo, potem počasi pridejo dol, najprej so pred bajto. Soseda
nasproti, stara žena, kjer so vedno zaprta polokna, je na balkonu ravno nad bendom in gleda dol.
Zraven nje je moški (za katerega mi Carlo kasneje pove, da je lastnik tiste hiše) in potem pride dol z
zaboji breskev, ki jih deli naokoli med ljudmi. Tako nekdo drug deli češnje. Po nekaj pesmih ljudje
začnejo plesati, tudi skupinsko ... (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Na ulici je tudi postavljena škatla za zbiranje prispevkov za plačilo odvoza smeti za Mali prostor. Ob
njej je škaf z zavitimi raznimi darili, ki naj si jih ljudje vzamejo. Darila so zaenkrat nedotaknjena, ker
so tako u škafu. So pa v tistem kotu otroci, ki se igrajo. Carlo gre tja in raztrosi darila, malo se igra z
otroci, tako da se začnejo igrati z darili, nastopi navdušenje in jih nekaj vzamejo (dnevniški zapisek,
20. 5. 2011).
Carlo gre in se pogovarja tudi s sosedi iz bajte (kjer je velikokrat arabska muzika in kjer živi mož, ki je
bil v zaporu itd.), ki so zraven daril. Nekaj časa so opazovali dogajanje iz balkona, potem pa so prišli
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na ulico, pred njihova vrata. Pogovarjajo se sproščeno, nato si vzamejo darila in so vsi nasmejani, ko
gledajo kaj so dobili (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Ljudi je vedno več. Vsake toliko komu, ki ga spoznamo, ali ki še ni bil noter, razkažemo hišo. Vsem se
zdi fajn in so veseli, z zanimanjem si ogledujejo prostor. Vzdušje je sproščeno, živahno, prijetno, ljudje
plešejo ... Ljudje prihajajo, še prinašajo hrano ... Carlo, jaz in francoska prostovoljka malo gledamo za
mizo, sproti pospravljamo kake stvari (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Nekaj ljudi ko odhaja, pride v hišo ali zunaj sprašuje, kje je organizator, da se mu zahvalijo, ker je res
bilo fajn. Ko je konec muzike, ljudje počasi grejo (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Darila, čeprav od začetka neopažena, so kasneje izzvala radovednost in iztočnice za pogovor. Darila
še ostajajo, tako da gremo s Heleno naokoli s škafom, da podarimo vsa darila. /…/ vzamejo darilo, vsi
radovedni in potem se vsi smejejo kdo je kaj dobil – en obrit je dobil fen, en ženske čevlje ... In se
pogovarjajo o tem. Potem gremo še naokoli in so vsi veseli, da dobijo darilo, eni tudi malo
presenečeni, a kaj pa zdaj darilo, tako ja dejte vzemite, je darilo. Tako da eni dobijo nekaj kar jim je
res všeč, drugi dobijo res kar nekaj, tako da je smešno. In potem se še malo pogovarjam z ljudmi in se
pogovarjamo o tem, kaj je kdo dobil itd. … Ob darilih stoji sam naslonjen na avto oče od M.27 Vpraša,
kaj je ta velika stvar – in jaz se smejim in rečem, da je presenečenje, da ne sme pogledati, če pogleda,
kaj je, potem ga mora vzeti. Potem nekdo zraven reče, ja mogoče je tehtnica ali pa kdo ve ... Potem
malo gleda. In čez čas reče, dobro, ga bom jaz vzel. Jaz rečem, dobro, kar vzemite. Potem je še en čas
tam sam in nato gre s svojim velikim darilom pod roko domov. Med zabavo veliko ljudi gleda in se
sprašuje kaj je tista stvar, da je tehtnica, da je tisto za čistiti tla in se sprašujejo če bi ga vzeli ...
(dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
V določenih trenutkih so se tudi nekateri ljudje, predvsem tisti, ki smo jih bolj ali manj poznali,
spontano vključevali s skrbjo za zabavo, kot je na primer ena znanka, ki je pomagala deliti hrano za
mizo, povprašala, če damo h kraju kaj hrane za bend, ali bodo prišli tudi oni jest preden zmanjka
(dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
V teku priprav je prišel tudi neki fant, ki dela na radiu (in je to njegova prva reportaža). Tako da je cel
čas u kuhinji, malo si piše v svoj zvezek, vpraša čez čas, če lahko kaj pomaga. Potem gre in prinese
vrečko krumerijev28 za zabavo (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Tudi Nicola želi na nek svoj način pripomoči k zabavi že od začetka. Četudi se potem vzdušje
spremeni, se ta njegova skrb še vedno čuti. Ko vmes ponovno pride ta »klapa«, Nicola sprašuje, če ni
nič več vina, da ga prinesejo ... in tako on prinese vino, ga pustijo tam in spet odidejo (dnevniški
zapisek, 20. 5. 2011).
Tekom zabave pride pomagat tudi P., (mlad lokalni prostovoljec, ki pa redko pride v Mali prostor)
/…/ že prej je Carlo rekel, da bo prišel P., ampak da pride komaj ob osmih ... potem reče, da je tako s
27

M. je deklica iz Moldavije, ki se veliko vozi s kolesom po ulici, večkrat sem se z njo pogovarjala skozi okno,
enkrat je prišla tudi v kuhinjo in risala z mano.
28
Tipični piškoti iz regije.

80

temi prostovoljci, kako ob osmih, če se more pripravit vse za ob šestih, da dostikrat potem jih kar ni,
da se imajo za učiti ali da so utrujeni ... tako da nikoli ne veš ... (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Po koncu ljudje grejo kar hitro, ulica se izprazne kar hitro. Potem pospravljamo, pomaga mama od
Carla in še kdo ki je zraven. Na koncu ostanemo še mi, par ljudi z benda (P., ki živi za vogalom), K.,
ena punca, ki danes prespi v Malem prostoru in še fant s psom. Sedimo na stolih na ulici, vsi utrujeni
in se pogovarjamo. Uživamo v tem kako je fajn bit tako zunaj na ulici, kako bi mogli to večkrat početi,
kako je na jugu to normalno, da so ljudje zunaj na ulici in jedo na ulici in padajo ideje kaj vse bi lahko
počeli na ulici (dnevniški zapisek, 20. 5. 2011).
Lahko sklenem, da je bil odziv na Zabavo ulice tako dober, ker so prebivalci dogodek »posvojili«, ker
je bila to zabava njihove ulice in ker so lahko k temu tudi sami prispevali, pa čeprav na zelo preprost
način, s hrano iz njihove kulture. Vsekakor so se čutili nagovorjene in to je prispevalo k njihovem
pozitivnem in sodelovalnem odzivu.
Zanimivo pa je, da kasneje odnosi med sosedi in Malim prostorom niso (vsaj na videz) veliko več
drugačni. Več ljudi pozdravlja z nasmeškom, z nekaterimi se tudi izmenja kakšna beseda, je navezan
stik. Pomembnejša se zdi sama priprava zabave. Zanimivo je tudi, da je nekaj ljudi prispevalo hrano,
pijačo ali karkoli, ne da bi potem ostali na zabavi. S tem so izrazili naklonjenost in podporo. Enako
zanimivo se mi je zdelo, ko je en sosed med govorom prišel po ulici in tako prečkal pot mimo mene.
Vmes, ko oni govorijo, pride za malo Halil. Se umaknem pozdravi, pravi kako je, v redu, potem reče,
zdaj grem tja dat prostovoljni prispevek. Pokimam, ko pride do škatle me pogleda in da noter denar
(dnevniški zapisek, 20. 5. 2011). Ni ostal na zabavi, vendar nam je naslednje dni na ulici omenil, da je
tisti dan ravno imel obiske na večerji. Tudi edini v ulici je svoje okno za zabavo okrasil z afriško ruto,
kar tudi kaže na že vnaprejšnjo naklonjenost in podporo Zabavi ulice.
Tudi Nicola kasneje ni vstopal v Mali prostor, vedno je sicer pozdravil na ulici, spregovoril kakšno
besedo, povprašal, če gremo kam ven zvečer, vendar je vse ostalo na mimobežnih sosedskih
pogovorih.
Lahko razmišljam v smislu, da je bil v odnosu s sosedi prebit nek zid, saj če bi prišlo do neke potrebe
po povezavi z Malim prostorom, bi bil le ta bolj dostopen. Dostopen tudi v smislu reševanja
konfliktov; če/ko imajo sosedje kakšen problem z Malim prostorom (ali med sabo), najprej pristopijo
osebno do ljudi, do nas, da bi se težava rešila, preden bi prišlo do konflikta. Zgodilo se je, da so se
ljudje, če jih je kaj motilo (večinoma v povezavi z glasnostjo zvečer, ali ko smo pustili okraske od
Zabave Ulice na ulici), obrnili direktno na nas, tako da so se stvari takoj razrešile. Glede vloge Malega
prostora v soseski tako lahko rečem, da spremembe mogoče niso takoj vidne, ker ni nekih potreb po
tem, ampak je večja verjetnost, da obstaja (mobilizacijski) potencial, ko bi se potreba pojavila. Iz
tega zornega kota je preprosta stvar, kot pozdravljati nekoga na ulici, že lahko pomenljiva
sprememba. Zanimiva sprememba se mi je tako zdela, ko nas je, odkar so bila obešena vabila za
Zabavo Ulice, neki sosed začel pozdravljati z nasmehom. Pred tem ni niti pogledal, ko je šel mimo.
Zanimivo se mi je zdelo predvsem zato, ker se ni niti udeležil Zabave ali kaj prinesel, vendar se je
zgodila neka sprememba, saj nas je od takrat naprej pozdravljal na ulici ali pa kar nekje v mestu.
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3.3.3.5 TEME IN OSVETLJUJOČI KONCEPTI PO DRUGEM MESECU29
Prostor in še enkrat prostor. Carlo veliko govori o prostoru, o tem, da obstaja samo prostor sam po
sebi, da je treba, da je prostor čist in pretočen. To je (tudi v nematerialnem smislu) njegova naloga;
da se oblikuje okolje za to, da se stvari začnejo dogajati, da stečejo. V kolikor razumem, gre za neke
energije oziroma za to, česar ne vidiš, ampak vpliva na prostor, za to, kako osebe s svojo prezenco
vplivajo na prostor, kaj prinesejo s sabo, kaj tudi pustijo za seboj, koga te osebe privlačijo in s tem
tudi, kako prostor privlači ali odbija drugega.
Razdvojenost med skupnostjo in posameznikom. Želja in ideja Carla je prostor oblikovati tako, da se
lahko posameznik izrazi, da je svoboden, da to ni skupnost, ampak da ima vsak svobodo pri
organiziranju. Zato je tudi takrat, ko ima nekdo idejo, ta samo njegova in mora ostati njegova, da se
lahko organizira tako, kot hoče on (ker drugače drugi lahko kritizirajo, jo hočejo spremeniti, na koncu
pa jih mogoče niti ni na dogodek, ob čemer pomislim, kako skupnost na tak način ne funkcionira).
Spominja me na strah pred skupnostjo in na to, kako je skupnost povezana z odnosi moči; s tem, da
je skupinska stvar močnejša od posameznika ali v kolikšni meri dopušča individualnost, da ne delaš
stvari le zaradi skupine, ampak ker si ti to želiš. Carlo pravi, da če je nekdo zraven samo zaradi
skupine in ne zaradi sebe, potem to vpliva destruktivno. Stvari ne stečejo.
Spontanost dogajanja nasproti organiziranosti. Gre se za neko fluidnost, izmenjavo med ljudmi, za
srčnost in ženstveno, materinsko energijo; to pomeni intuitivnost, gostoljubnost, iskrenost,
ranljivost, jasnost, občutek, da si varen in da si doma.
Prostor kot dom. Ideja je oblikovati prostor, da ga bodo ljudje čutili kot svoj dom, da ga bodo lahko
uporabljali kot svoj dom. Ena izmed želja Carla je, da lahko tu lokalni prostovoljci spijo, se družijo s
svojimi prijatelji, imajo večerje, skratka, da se počutijo kot doma, da je ta prostor njihov. To mi daje
misliti na razhajanje med stabilnostjo nasproti prehodnosti, ker je le ta prostor prehoden. Kako ga
torej dojemati kot svoj dom, ki zaznamuje nekaj stabilnega in hkrati se vesti temu primerno
odgovorno, združiti prehodnost z odgovornostjo in pripadnostjo.
Medgeneracijskost. Spraševala sem se ali se bodo tudi mladi bolj vključili v dogajanje v Malem
prostoru.

3.3.4 Tretji mesec v Malem prostoru, junij 2011
Z junijem in prihodom poletja je začelo v Mali prostor prihajati več popotnikov, kar je za seboj
potegnilo večji pretok ljudi, več dogajanja in tudi več spontanih in organiziranih dogodkov. V življenje
Malega prostora se je začel bolj vključevati nov fant Matteo. Pripravljala sem se in izpeljala dogodek
Cirkus v parku konec meseca.
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Poglavje je napisano na podlagi gradiva: Mesečni povzetek tem (maj 2011).

82

3.3.4.1 Nadaljevanje primera hladilnik
Vprašam Carla, naj mi še enkrat pove, kaj je namen tega, da je hladilnik ugasnjen, ker mi je to
postalo ponovno tuje, če je samo zaradi denarja. V tistem trenutku v kuhinji mi reče, da ja, da je zato,
ker porabi veliko energije. Hladilnik je star in porabi tam 30 eur na mesec, kar je veliko. /…/ Potem se
pogovarjamo pri njemu in tudi pravi, da je res da je za denar, ampak tudi drugače, da se stvari ne
nabirajo. Ideologija in misel prostora je ta, da se vse počne s čim manjšimi stroški, s skromnostjo. In
to vpliva tudi na hladilnik. Potem nanese pogovor tudi na prostovoljce, ki pridejo in veliko njih potem
napolni celo kuhinjo s hrano. Jaz to vidim kot načine življenja, ki se križajo. Poleg tega je moje mnenje
tudi to, da je to malo ekstremen način gledanja in je to način življenja, ki ga živi Carlo. Po mojem
mnenju ni bistvo, da je hladilnik izklopljen za vsako ceno, ampak da se stvari uporabljajo premišljeno.
Da če presodiš, da ga rabiš, ga uporabljaš, ko ga ne, ga pač ne. Da to ne sme biti ovira v tvojem
življenju, ampak je tu da ti pomaga. Še posebej glede hrane – in glede tega imava oba različne
načine gledanja s Carlom (dnevniški zapisek, 28. 6. 2011).
Na to dejstvo hladilnika sem se v določenih trenutkih privadila in ga sprejela kot del življenja v
Malem prostoru. Takoj za tem, ko Janette30 gre in so vsi v dnevni sobi z zajtrkom, pridem v kuhinjo,
kjer je Carlo na oknu in hladilnik je izklopljen in odprt. Pogledam Carla in rečem, no, zdaj je pa torej
treba pojesti sladoled, torej boš. Me gleda, potem reče, če ga je dosti, potem pogleda in reče, da sej
ga je lih za dva pljunca. Tako ga da na mizo. Jaz si vzamem sladoled in on ga vzame, potem ga meni
še malo doda. Najprej ko pridem v kuhinjo sem malo presenečena, hkrati pa nisem. Nekako sem
vedela, da bo izklopil hladilnik. Tudi za sladoled, rečem čisto mirno, da pač je to treba zdaj pojest, ker
pač to pomeni izklopiti hladilnik, če ga že želiš potem je to treba naredit. Je to nekaj kar sprejemam
(dnevniški zapisek, 18. 6. 2011).
Spet v drugih situacijah mi ni bilo jasno, čemu je izklopljenost hladilnika tako pomembna, predvsem
v primerih, ko so se drugi popotniki, prostovoljci temu čudili in se glede tega obračali name. To, da
izklopiš hladilnik, ima neposreden vpliv na to, da se drugi prilagodijo nekemu načinu življenja. Gre
tudi za način, kako to storiš; drugače je, če o tem prej vprašaš druge ali pa ga preprosto, brez besed
izklopiš in se s tem postaviš v pozicijo moči. Nihče od prostovoljcev si ga nato ne upa vklopiti ali po
tem vprašati. Takšne situacije nastanejo predvsem, ko je hladilnik zaradi nekega razloga, še bil
vklopljen, ko so prišli, in ga zato uporabljajo kot so navajeni, nato se ga pa izklopi. Kot primer sledi
opis reakcije ameriškega prostovoljca.
Carlo izklopi hladilnik. Ko gremo, ameriški prostovoljec vpraša, če je v redu, da je hladilnik odprt, da
ga je zaprl, če je kaj narobe, da ne dela. Pravim, da je v redu, da smo ga izklopili, in da naj glede
hladilnika vpraša Carla. Malo sem bila jezna. Oziroma ni se mi zdelo, da bi morala jaz razlagati nekaj,
v kar ne verjamem oziroma Carla itak ni tukaj in to ni moja stvar, da zagovarjam nekaj, v kar nisem
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Janette je starejša francoska prostovoljka. S Carlom sta se spoznala na potovanju po Tajskem in tako postala
prijatelja. Carlo ji je pripovedoval o Malem prostoru, projekt se ji je zdel zanimiv in tako je prišla. Zelo se je
povezala z nami in konceptom Malega prostora in bila v času svojega bivanja tam zelo aktivna. Postali smo
dobri prijatelji. V času mojega bivanja je nato v Mali prostor pripotovala še enkrat.
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prepričana, tako da naj se kar on znajde s tem, jaz se ne mislim ukvarjati s tem (dnevniški zapisek,
27. 6. 2011).
Ameriški prostovoljec reče, da bo pogledal, če imajo led, ker bi rad spil mrzlo pivo. Jaz mu rečem, da
lahko pogleda, ampak da če si želi, se pač vklopi hladilnik za en večer, se da pivo v zamrzovalnik in je.
Vendar on vztraja, da bo pogledal, če imajo led. Ledu ne najde, se čudimo da kako čudno, da ti
Italijani nimajo niti piva v hladilniku in niti sploh ledu. Tako vzame v roke zmrznjen grah in reče, da
lahko pa s tem poskusi, da ravno tako deluje. Jaz ga gledam, situacija se mi zdi nenavadna, da toliko
vztraja na tem ledu. Potem mu rečem, da kaj bo potem s toliko graha, ko se odmrzne? Reče, da ga
bo pojedel, jaz rečem, da imamo graha že dosti za porabit, ker drugače se bo pokvaril. In poleg tega
mislim, da res je bolje da pač se prižge hladilnik, glede tega koliko stane je pač isto. Tako ameriški
prostovoljec pusti grah in gremo ven. Ko pride nazaj v hišo pa ne prižge hladilnika in ne spije piva
(dnevniški zapisek, 29. 6. 2011).
Ali pa tudi v primeru kanadske popotnice, kjer je bil nek »upravičen« razlog za uporabo hladilnika, se
čuti, da je narejena izjema. Potem mi reče Carlo, da če lahko prižge hladilnik jutri, ker ima ona ena
zdravila. Pravim da ja, seveda. On reče, da sej za par dni ni taka reč. Kanadska popotnica se nekako
začne opravičevati, da ji je žal, da povzroča neprijetnosti. Pravim da seveda da ni nobenega
problema. Potem rečem, da sej ga lahko Carlo že zdaj vklopi, ker je noter jogurt, ki sem ga mislila
porabit danes za večerjo, ampak mi ni zneslo. Tako on vklopi hladilnik. S Carlom se potem smejemo,
da ja ta teden bomo pa lahko spili mrzlo pivo in da je treba torej te tri dni izkoristiti (dnevniški
zapisek, 23. 6. 2011).
3.3.4.2 Matteo
Matteo je fant, star 18 let, ki živi v sosednjem zaselku. Po nekem času je kontaktiral Carla, ki ga je
mimobežno spoznal jeseni, preden je Carlo odšel na potovanje čez zimo. Pridružil se mu je, ko smo
odšli v C.P. na koncert. Po koncertu smo odnesli zvočno opremo za Zabavo Ulice v Mali prostor in
nato spontano odšli na »ogled smetnjakov«. Tako se nam je pridružil tudi Matteo. Večinoma sta se
pogovarjala s Carlom, jaz sem se družila z A. Čez nekaj dni je bila Zabava Ulice, kamor je prišel tudi
Matteo in smo se tako malo pogovarjali. Pogovor je nanesel na to, da kaj se dogaja in da imamo v
torek kreativno slikanje, tako da je rekel, da bi prišel pogledat. In tako je res prišel. Čakamo do 20
čez. Potem pride Matteo. Stopi v kuhinjo. Rečem, da če je prišel slikat ... Reče da ja ... potem mu
rečem, da ne vem, da smo samo mi ... in da je ta medkulturna zabava v šoli, kjer učijo italijanščino za
tujce. Pravim, da če bi raje šel tja, da drugače smo mislili it tja. Carlo mu pokaže letak. Matteo potem
reče, da ok, sej mogoče še bolje, da si prihrani nelagodje ob tem, kako riše .. Rečem ne, ne, gremo
samo, če obljubiš, da naslednjič prideš. Matteo tako gre z nami (dnevniških zapisek, 31. 5. 2011).
Kot mi je na zabavi v šoli povedal, ni prišel toliko zaradi slikanja kot zaradi druženja z nami. Rečem
mu, da res škoda za risanje, da naslednjič mora res priti. Pravi, da saj mu ni toliko do risanja, ampak
da je prišel bolj za družbo. Vpraša me, če bi rabila češnje za marmelado, ker jih imajo dosti. Rečem da
lahko če nima nobenega drugega v mislih. Pravim, da jih lahko tudi jaz naberem, on pravi da sej to je
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hitro, da saj mi jih prinese. Ko se poslovi reče, da bo še prišel, da smo mu itak simpatični, če je tudi on
nam (dnevniških zapisek, 31. 5. 2011).
Nato sva dogovorila po telefonu, da sem odšla z njim nabirat češnje. Po izletu pa sva še spila kavo v
Malem prostoru. Matteo je potem prišel na nekaj dogodkov (filmski večer, kreativno slikanje) ali pa
smo po kakšnem koncertu skupaj odšli na druženje v Mali prostor. Hkrati pa sva se občasno družila
in slišala tudi mimo dogodkov. Dobro sva se razumela in razvijala oseben, prijateljski odnos hkrati.
Velikokrat se v Malem prostoru tudi na splošno prepletajo osebni, prijateljski, neformalni odnosi z
odnosom do Malega prostora in dogodki v njem. Tako da se je vse to odvijalo sočasno in prepleteno.
Zanimivo je to, koliko je ta odnos z Matteom moj oseben in hkrati pogojen na Mali prostor. Hkrati če
ne bi mene kontaktiral verjetno ne bi prišel sam od sebe. Je eno, ki se zrcali v drugo in obratno
(refleksija, 2. 6. 2011).
Zanimiv je bil tudi filmski večer, na katerega je prišel Matteo, ki je pripeljal še svojega prijatelja L.,
prišla je še ena lokalna punca in jaz, angleška prostovoljka in Carlo, ki je filmski večer pripravljal. Ko
smo se zbrali v kuhinji, je Carlo odšel, da bi pripravil film v joga sobi, kjer smo se vsi posedli na tla in
na blazine ter gledali film. S to kombinacijo ljudi se je vzpostavila neka sproščena in igriva atmosfera,
ki je tudi v druženju po filmu skupino povezala v neki »brezčasnosti«, igrivosti, spontanosti in
domačnosti. Film je slab. Čez nekaj časa angleška prostovoljka gre. Ostali še vedno gledamo film in
vztrajamo do konca. Vsake toliko Carlo vpraša glede česa, kar ni razumel. So tudi komični trenutki.
Na koncu vsi rečemo, še dobro da je konec, to je bilo prav mučenje (dnevniški zapisek, 20. 6. 2011).
Celotno vzdušje je nekako sproščeno. Tako po filmu vsi v temi napol ležimo v joga sobi, v soju
svetlobe računalnika. In tako nenavadno, da kljub temu da je bil res slab film, vsi še ostanejo,
nobeden ni, da bi tako šel, ampak so kar še tam in kljub tudi trenutkom tišine se zdi, da se nobenemu
na da premaknit, da vsi čakajo še na nekaj in tako se vse nekako razvija ... (refleksija, 21. 6. 2011).
Predvsem je bilo moč občutiti neko »neresno« vzdušje, ki je vzpostavilo to, da se lahko vsemu
smejiš. Kljub temu, da je bil grozen film se še kar naprej pogovarjamo o filmu – meni je bila najbolj
smešna tista scena, tistega sploh nisem razumel, mene je razočaral volk, sem bil siguren da je dober
... tako da se dosti smejemo še na račun filma. Punca vpraša, kako je dobil ta film, Carlo reče
naključno, reče ona aha, sem mislila da si ga že prej gledal ... ampak je vse v nekem hecu. Potem reče
Carlo, da za naslednjič že imamo film, ki ga je prinesel Renato, da nam pokaže trailer, in tako malo
pokaže izseke. Potem pogovor nekako nanese na delavnico glasu ... in na karaoke. In potem reče
Carlo, da imamo tudi na računalniku karaoke. In malo klika ter da nekaj gor od karaok. Potem čez
čas jaz vprašam, če ima še kaj drugega od karaoke, malo klika in išče. So vse samo od enega
italijanskega pevca. Tako se potem Matteo začne pogovarjati katere pesmi so, ki jih poznajo. In vse
je v smehu, ker so tudi te v bistvu grozne pesmi. In potem dajo gor te pesmi in pojemo in se smejemo
besedilom, ker so res patetična (italijanska čustvena …). Pojemo tudi tako, vsak po svoje, bolj po tiho,
bolj za hec. Najbolj poje Carlo, ki poje bolj naglas, ampak tudi po svoje, samo se čuti da ga ne briga
kako poje, samo da poje. Sproščeno kdo še kaj reče – o tistem drugem filmu, o tem kaka bo delavnica
o glasu, o tem kaj bom jaz na cirkusu in kaj se mi je danes zgodilo z novinarko.. Potem punca gre. Mi
smo še tam, se še malo pogovarjamo, druge pesmi iščemo, dokler nam ni zadosti, ker so tudi te vse
grozne (dnevniški zapisek, 20. 6. 2011).
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Sčasoma je nato Matteo prišel v Mali prostor tudi mimo dogodkov, se oglasil mimogrede, pogledal,
če je kdo doma in se tako družil z mano ali komerkoli, ki je bil v Malem prostoru. Tako mu je en dan
Carlo dal ključ Malega prostora. Čez nekaj časa se spet zasliši nekoga na vratih, ki pride noter. Grem
pogledat in je Matteo. Pravi, da je šel v knjižnico, v roki ima ene knjige in se je mimogrede ustavil.
Tako mu rečem, če ima čas naj se usede v kuhinjo. Tako se pogovarjamo v kuhinji, sproščeno, jaz mu
ponudim maroški čaj. Potem se nam pridruži še angleška prostovoljka. Oglasi se Carlo na oknu in
rečem ravno prav, da je prišel na čaj. /…/ Tako se pogovarjamo v kuhinji /.../ Vmes me Carlo vpraša,
če lahko da Matteu en ključ – pravim, da seveda. Carlo se mi opraviči, da ne more ostati na
kreativnem slikanju, se poslovi. Reče Matteu, da če lahko pride malo k vratom in se tam z njim
pomeni in mu da ključ (dnevniški zapiski, 21. 6. 2011).
Matteo potem ostane na kreativnem slikanju. Ura je že šest. Nobenega ni na kreativno slikanje.
Nekako sem to pričakovala. Tako tudi do takrat nezavedno niti nisem napravila prostora, ampak je
ura kar prišla sama. Tako mi rečemo, da vseeno bomo risali. Pripravimo skupaj prostor, me
sprašujeta, kam naj postavita stvari. Potem jaz povem, kaj sem mislila in začnemo. /…/ Po koncu
kreativnega slikanja se malo menimo kako je bilo, skupaj pospravimo potem, angleška prostovoljka
še malo riše, z Matteom se pogovarjamo v kuhinji, potem gre (dnevniški zapiski, 21. 6. 2011).
Presenetilo me je, ko je ob odhodu Matteo želel dati denar za srečanje, kar meni nekako ni šlo v
kontekst tega, saj sem ga dojemala kot del skupine, del notranjosti Malega prostora, vendar iz
njegove strani se verjetno še ni zaznal v tej vlogi ali premostil ta preskok vlog, ki se je zgodil tudi s
tem, ko je dobil ključ.
Se ustavi pred škatlo in reče, da kaj če ni drobiža noter. Jaz rečem, da mu ni treba nič dati, da sej itak
sem ga jaz povabila, ampak reče da vseeno bi dal. Reče, da je Carlo rekel, da naj se obnaša, kot da je
to njegov dom, če bi bil doma bi dal 5 evrov v škatlo. Potem vidi da ima 5 evrov in rečem, da mu dam
drobiž, ampak reče, uredu, da za 1 evro napitnine da. Potem reče še meni, da mu je dal Carlo ključ,
da ga prinese jutri nazaj ko ga kopira. Rečem ja, uredu (dnevniški zapiski, 21. 6. 2011).
Kljub temu, da je potem Matteo imel ključ, je bilo občutiti, da prostora vseeno ne jemlje kot svojega.
Bila je to močna simbolna gesta, kot sprejetje nekoga v skupino, v življenje Malega prostora. Vendar
pa sem opažala neke majhne geste, ki so kazale na to, da se ne čuti, da je ta prostor popolnoma
njegov ali da se je v njem udomačil - zanimivo, njega vedno nekako jaz povabim (da stopi v hišo), vsaj
gesto, ni da je on, ki kar gre noter, ampak je s spoštovanjem (dnevniški zapiski, 21. 6. 2011).
3.3.4.3 Kreativno slikanje
Glede na to da ni bilo odziva in interesa, sem nato opustila srečanja kreativnega slikanja. V tem
mesecu je kot že omenjeno, nanje prišel prvič le Matteo, drugič pa Matteo in prostovoljka, ki je bila
tam, s tem da je Matteo bolj prišel zaradi druženja.
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3.3.4.4 Angleške urice
Angleške urice so eden izmed organiziranih dogodkov, ki se je v Malem prostoru dobro prijel, je
kontinuiran, ustvarja neke stalne ljudi, ki prihajajo na delavnice, drugi pa se izmenjujejo. Večinoma
prihajajo odrasli ljudje srednjih let. Ura je vodena, ideja in pobuda je nastala s strani Jacka, ki je nato
celo leto vodil srečanja. Nekje na sredini ure Carlo postreže udeležence s čajem in piškoti
(posnemajoč angleško čajanko). Ko je odšel, sem jih prevzela jaz, saj je skupina izrazila željo, da bi s
srečanji še nadaljevali.
Kar se mi je zazdelo zanimivo, so neki »stranski učinki« angleških uric. Ljudje, ki imajo isti interes –
obnavljati znanje angleščine ali se je učiti – se preko tega pogovarjajo o njih samih in se spoznavajo.
Tako se spletajo neke vezi med njimi in tudi z Malim prostorom, saj pridejo v stik z njim in s
popotniki, ki so trenutno tam. Spoznavajo in družijo se, le da vse poteka v angleščini. Tako kot je Jack
v srečanje uvajal razne igrice in osebna vprašanja, tako sem si tudi jaz zastavila srečanja na svoj
način, preko skupinskih iger in osebnih vprašanj, ki skupino povežejo med seboj. Kdor je prišel prvič,
je bil lahko malo presenečen nad nenavadnostjo učenja angleščine, vendar so igre pritegnile in
sprostile vse.
Ponavadi se kdo še zadrži po koncu angleških pogovorov, tako da se še nekaj časa pogovarja stoje ali
na kavču z nami ali med sabo. Tako je tudi Renato, ki je veliko v stiku z Malim prostorom, nekoč
prinesel piškote za čajanko in ob Jackovem odhodu predlagal ter organiziral poslovilno večerjo za
skupino angleških uric v Malem prostoru.
Mišljeno je bilo, da bi s skupino zaključili maja, vendar so se na pobudo udeležencev srečanja še
nadaljevala. Tako smo proti koncu junija zaključili z njimi, ker zadnje nekajkrat nihče ni prišel
(nastopilo je poletje in dopusti itd.).
3.3.4.5 Cirkus v parku
Konec meseca (24. 6. 2011) se odločim organizirati dogodek Stopala na nebu, žogice na trati31, kjer
je bila rdeča nit izvajati cirkus v parku. Prevzamem to logiko prostora, da izhajam iz sebe, kljub temu,
da občutim manko, da nekaj skupaj nastaja. Tako si po eni strani želim izvesti to srečanje, saj gre za
nekaj, kar jaz tukaj pogrešam. Po drugi strani pa ravno zato, ker to pogrešam, iščem in sem tako v
teh mesecih spoznala nekaj ljudi, ki se s cirkusom ukvarjajo. Preko neformalnih pogovorov oziroma
situacij sem videla, da nekaj ljudi žonglira – tem odkritjem je botrovalo tudi dejstvo, da so v Malem
prostoru bile doma narejene žonglerske žogice, ki jih je včasih kdo opazil in začel z njimi žonglirati.
Spoznala sem skupino klovnov »rdeči noski«, ki so imeli dvakrat cirkuške delavnice za skavte,
katerim sem se pridružila. Že takrat sem tako »rdeče noske« kot tudi skavte povabila na Zabavo
Ulice, kjer smo tudi spontano zvijali balončke in žonglirali, temu se je tudi kdo priključil in opazila
sem, da zna žonglirati ali da ga to zanima. Tako sem želela vse te ljudi združiti, saj sem jih v tem času
spoznala, imela neke kontakte in videla, da obstajajo. Moja ideja je bila sila preprosta, predvsem, da
bi se vsi ti ljudje združili in bi se skupaj neformalno drug od drugega učili ali skupaj žonglirali, delali
31

V nadaljevanju bom krajšala kot Cirkus v parku.
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akrobacije, se igrali. V vabilu sem izpostavila, da »trata v parku bo odprt prostor, kjer so vsi vabljeni
participirati, deliti interese, deliti izkušnje ali preprosto klepetati. Aktivnosti in igre bodo odvisni od
predlogov vsakega. V vsakem primeru pa bo na voljo zbirka skupinskih iger, iger z žogicami,
preprostih akrobacij v paru itd. Vabljeni tudi glasbeniki za družbo in spremljavo aktivnosti z glasbo in
petjem«. Vsakemu najprej povem o ideji, jim omenim, jih nato osebno povabim, ko jih vidim,
nekatere pokličem, da jih obvestim. Ob tem pa imam vseeno občutek, da sem v tem sama. Ljudje so
sicer za stvar, ampak le, »če bodo imeli čas«. Nenehno imam občutek, da so njihove reakcije nekako
v stilu »če mi bo uspelo, bom prišel, da te pridem podpret«. In ne morem se znebiti želje, da bi prišli
zato, ker si oni želijo biti tam in uživati v tem. To me velikokrat na trenutke demotivira in odvzema
navdušenje.
Vseeno se situacija na predvečer srečanja, ko nastanejo neke spontane skupne priprave, spremeni.
Večer, kuhinja. Tam smo Carlo, kanadska popotnica, ki je ravnokar prišla, angleška prostovoljka,
Janette, Antonio in jaz. Ne spomnim se točno, kako je pogovor nanesel na cirkus. Mogoče je nanesel
tako, da sem jaz začela spraševati vsakega, če ima nogavice in potem iz tega. Ali pa sta me Antonio
ali Janette vprašala kaj v zvezi s tem, kako si zamišljam jutri in kaj rabim. … Antonio je potem tako
kot vrtavka. Gre ven, na zrak, se pogovarja skozi okno. Pogovarjamo se o cirkusu, kako sem si
zamislila. Vpraša, če potrebujemo kako pomoč. Pravi, da potem bo treba tudi počistit travo itd.
Zraven je še Janette. Potem nekako dobim spet motivacijo in pridemo na idejo, da bi postavili tudi po
mestu znake in potem pridemo na to, da bi lahko označili pot po mestu, da bi ji ljudje sledili in potem
prišli do parka. Potem razmišljamo, kako bi jih poimenovali ... pot smeha, pot veselja ... To nastane
nekako med mano in Janette, ko sva naslonjeni na okenski polici (anekdotski zapisek, 23. 6. 2011).
V teh spontanih pripravah sem začutila noto soustvarjanja, kar je pripravam dalo novo dimenzijo, da
se ustvarja nekaj skupaj. /.../ nastane to, da se začne s pogovorom o tem, kaj je treba jutri napraviti,
da če rabim pomoč ... in potem so spontano začele kapljati ideje. Ko je nekdo nekaj rekel, se je potem
drugi na to navezal in ko je nastala ena ideja, je potegnila za sabo en zanos, eno navdušenje, ko
rečeš, »ja, ja, to bi lahko naredili! In potem bi bilo tako ...«. Ko takoj vidiš v mislih sliko tega, kako bi
bilo in to rodi še druge zamisli (anekdotski zapisek, 23. 6. 2011).
Vmes tudi kažem svoje piramide, ki sem se jih trudila narisati. Potem rečem angleški prostovoljki, da
lahko ona poskusi narisati bolj razumljivo. Reče, da ja in riše, gledamo še skupaj z Antoniem te
piramide, si razlagamo. On gleda in sprašuje, kje je kdo. Potem govorimo o igrah, ki se jih spomnimo,
kar on nariše, mene spomni na eno piramido. Potem on razloži eno igro, ko se vržeš na ljudi. Antonio
se ni toliko vključil v te zamisli, bolj je spraševal kako sem si zamislila in kaj je treba naredit
(anekdotski zapisek, 23. 6. 2011).
Dopoldan je na dan srečanja potekal v delovnem duhu priprav. Dopoldne delamo napise za obesit po
mestu in v parku. Smo v dnevni sobi in govorimo o vsem, kaj je treba danes naredit za park. Jaz
rečem, da je treba najti kartone in narediti napise. Grem do trgovine in spotoma naberem nekaj
kartonov. Jih prinesem in rečem, da najbolje da se lotimo kar delati napise. Prinesem barve. Angleška
prostovoljka se nekako zažene, da ok, da jih naredimo (da bom potem imela čas it z njo pogledat
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vlake, ker jo očitno to malo skrbi). Razmišljam kaj bi bilo za napisati, da naredimo kot eno cesto, in so
različni, kot recimo ... »cesta veselja ...« … Nekako smo vsi zatopljeni v delo, v ozadju je glasba,
delamo v dnevni sobi, na tleh in na mizah. Sproščeno in prijetno delamo. Potem jaz napravljam še
druge stvari, ki jih je treba nesti (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
V teh pripravah sta dve prostovoljki samo čakali na to, da naredita, kar jima je naročeno in tako
mene spraševali, kaj je treba pripraviti. Janette pa je delovala bolj samostojno in imela tudi kakšne
svoje predloge, z enim od njih se nisem strinjala. Malo se sporečemo z Janette, ki pravi, da bi bilo
treba napisati uro in kje je, da ljudje vedo. Jaz nekako pravim, da se mi ne zdi potrebno, da je bolje,
da so ljudje malo presenečeni nad tem, da niti ne vejo, za kaj gre. Ona vztraja in ko pišem osnutek,
pravi, ura, ura, napiši uro. Jaz odrezavo rečem, ja dobro napišem. … Kasneje me Janette sprašuje, kaj
je za pomagati in kaj naj naredi. Kot da prepusti iniciativo meni (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
Nekako sem to dojemala kot srečanje dveh idej, malo sem dojemala kot intruzivno, ker sem jaz imela
nekaj v mislih, ona pa nekaj drugega. Poleg tega je za mano bil strah, da bo prišlo dosti ljudi, da bodo
nekaj pričakovali od mene ... In hkrati tudi moja ideja, kar je mene pritegnilo, je bilo ravno to, da
okrasimo mesto, tako da ljudje ne vedo zakaj se gre, da je neka intervencija, nekaj nenavadnega, da
je za nekoga, ki je pogumen in zato ni bistveno da so napisane vse informacije gor, ampak gre za to,
da vzbudi začudenje, da je nekaj drugačnega. Ona pa bi rada, da je jasno ljudem. Na koncu se naredi
nek kompromis, tako da jaz rečem, da ok, ni tako slabo, da se napiše uro, če bo res kdo sledil
znakom, vendar na poetičen način. In samo uro. Drugi bodo že prišli. Moja ideja, da nekaj ostane bolj
skrito, njena, da ostane odprto. Na koncu kompromis (refleksija, 24. 4. 2011).
Ko se je bližalo popoldne, je postalo vzdušje med prostovoljkami malo napeto. Nemirnost se vidi po
tem, da jaz delam vse v izi, potem Janette reče nekako da ni časa, da je treba še naredit plakate in
vse (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011). Ker ni toliko časa, da bi vsi vse skupaj naredili, sem jaz odšla s
Carlom z avtom naprej v park, da bi tam postavila vse stvari. Ta čas pa sem dala nalogo
prostovoljkam, da obesijo znake po mestu, ki vodijo do parka. Čutiti je ta nemir med njimi, kot da
počnejo nekaj pomembnega in se počutijo za to odgovorne.
Janette gre gor in pol, gremo gremo, čuti se po tem da se vse dogaja hitro, imamo to, imamo ono, so
vsi napravljeni ... Tako potem znesemo stvari v avto. S Carlom smo pri avtu in jaz gledam kako
obešajo prvi znak na ulici. Zgleda nekako, ti primi to, daj tako, precej so zatopljene v to kar počnejo,
gledajo. Ljudje hodijo mimo, gledajo kaj počnejo, par se jih ustavi in začudeno gleda, nato počasi
grejo naprej. V veselje mi je videt to situacijo. Carlo reče »ja, so vznemirjene« (dnevniški zapisek, 24.
6. 2011).
V parku si ogledava prostor in kljub temu, da Carla vprašam za mnenje, kje bi postavila stvari in kako
uporabila prostor, prepusti vse odločitve meni. /…/ reče, da kaj pa on ve. Tako da se odločim jaz,
ampak to prepuščanje meni že pričakujem od njega (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
S seboj sem prinesla tudi cirkuško blago, katerega bi obesili na drevo. To se je izkazalo za ne tako
enostaven podvig, saj je treba na drevo splezati, tako da se je nabralo nekaj ljudi, vsak s svojimi
idejami in poskusi, kako to narediti. Tako poskušamo in si ogledujemo kako obesiti to blago.
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Poskušamo splezat, nastajajo vse mogoče kolobocije in smeh. Potem se ustavi en starejši mož na
kolesu in sprašuje kaj delamo. Potem nam posodi kolo, da bi si z njim pomagali, potem pridejo še
ostale punce z znaki. Sprašujejo, da kje naj jih obesijo. Opazujejo situacijo in razmišljajo kako bi blago
spravili čez. Potem Carlo poskusi s tem, da bi blago vrgli čez vejo. Vzamemo en čevelj, da ga
obtežimo in mečemo čez vejo. Čez čas to uspe, a še vedno je potrebno en konec blaga povleči čez in
blago zavozlati. Še naprej vsi to opazujejo in razmišljajo kako to narediti. Potem kanadska popotnica
pride na idejo, da bo splezala Carlu na rame, ko to vidim jih ustavim, ker bi se oba polomila, ker nikoli
nista tega delala. Tako da rečem kanadski popotnici, da naj raje spleza name in ji razložim kako naj
to naredi. Tako ona meni spleza na rame in s pomočjo drugih »naštima« blago (dnevniški zapisek,
24. 6. 2011).
V tem začnejo ljudje počasi prihajati in se zbirati. Iz Malega prostora smo tam jaz, Carlo, tri
prostovoljke, Matteo in Antonio. Pride tudi en skavt, ki pride do mene, me pozdravi, jaz pa ga
predstavim ostalim. To je neka skupina, ki se kasneje tudi bolj aktivira v cirkuških dejavnostih. Poleg
je prišla še N. z dojenčkom, še ena popotnica in kasneje D. (ženska, ki hodi na Angleške urice) z eno
prijateljico. Ti so se bolj pogovarjali na dekah in bližnji klopci ter opazovali dogajanje.
Tako prišleki sedijo na dekah v krogu in se pogovarjajo. Nastane nek prazen prostor, kjer nekako
predvidevam, da se bodo stvari začele same dogajati, vendar se ne. Z angleško prostovoljko začneva
delati kolesa in akrobacije, spontano na njeno pobudo, vendar ostali ostajajo pasivni. Ko delamo z
angleško prostovoljko letalce ostali vsi fotografirajo. Mene to moti, ker nekako vsi samo gledajo in
nobeden se ne pridruži, nekako ne steče spontano. Potem rečem Antoniu naj pride, potem rečem naj
poskusi še angleška prostovoljka s Carlom ... ampak ne steče (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
Nato nekdo reče (mogoče jaz ali Antonio), da bi začeli z igrami. Zanimivo, da so na to pobudo vsi
takoj prišli v krog in mi dali pozornost ter me poslušali. Občutek imam, da vsi ki pridejo, čakajo
nekako name, da jaz nekaj predlagam. Če delam nekaj z angleško prostovoljko, potem ostali samo
gledajo, dokler ne rečem, da pridejo sem, da bom tudi jaz z njimi. Ne začnejo sami od sebe (refleksija,
24. 6. 2011).
Po koncu prve igre začnejo tudi ostali dajati pobude, katero igro bi se igrali in kaj bi počeli. Potem na
koncu reče kanadska popotnica, da če poznamo eno drugo igro, gordijski vozel in tako se gremo to.
Potem reče Janette, da se gremo še tisto, ko so dve ekipi in greš iskat ruto. Čez čas reče Antonio, da
je dovolj. Potem nekdo reče da dejmo naredit kako piramido (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
Na pobudo grajenja piramid prevzamem, da je za to potrebno najprej narediti neke osnove in tako
začnem razlagati. Vendar v tem dobim občutek, da bi vsi radi to takoj, da se jim ne da vse tako
postopoma. Hkrati pa tudi potem je kot da vsak čaka name, ni da bi začeli sami po sebi to poskusiti.
Občutek je malce izgubljenosti, kot da nekaj bi, samo se čaka na enega vodjo. Poskušamo delati neke
piramide, ampak nekako ne uspeva. Čutiti je kot neko razočaranje ali frustracijo nad tem. In pride do
tega, da eno piramido pa je le treba naredit, da nam uspe. Jaz prevzamem vodenje, določim katero
piramido in jaz vse ljudi postavim, jim določim vloge, da tako da piramida uspe in Janette se nas
fotografira (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
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V celotnem delu aktivnosti sem zaznavala, da se /…/ čuti malo negotovosti v skupini, kot da ne vejo
kaj pričakovati, da je to novo, da se rabijo še sprostiti. Občutim veliko čakanja, kot da vsak rabi veliko
spodbude, je negotov, ni da bi takoj prevzel eno iniciativo. Nekako čutim to, da sem jaz v središču in
da vsi čakajo, da jih jaz združim, da jaz povem kaj delat (refleksija, 24. 6. 2011).
Za uspelo piramido se vzdušje nekako sprosti, vsak začne delati stvari po svoje, nekateri začnejo
žonglirati ... Počasi se vsi porazgubijo. Matteo in Antonio na koncu ostaneta z nami, vprašata, kaj
počnemo. Z Matteom potem naložimo stvari v avto in jih nesemo v Mali Prostor. Janette pobere
znake po poti nazaj. Carlo gre prej, ker mora oditi. /…/ Antonio reče, da nam je le uspelo to narediti.
Tako reče, da zdaj vidim, da ni tako lahko vključiti ljudi. To je tak njegov pristop, da ni lahko, da je
tako, da ni enostavno, da stvari ne funkcionirajo (dnevniški zapisek, 24. 6. 2011).
3.3.4.6 Skrb za prihodnost Malega prostora
Maria je punca iz sosednje vasi, trenutno je študentka in tako ne biva več v tem mestu. Leta nazaj je
bila aktivno vključena v življenje Malega prostora, določeno obdobje je tudi v Malem prostoru živela.
Zdaj pride na dogodke ali preprosto mimo, da pozdravi, se druži kakšen vikend, ko pride domov. Tudi
z njo sva se takoj dobro ujeli, postali prijateljici in se veliko družili tudi kasneje.
Prejšnji večer sva se zmenili, da pride v Mali prostor na kosilo. Spontano so se nama pridružili še
Matteo, lokalni prijatelj B. in Janette. Skupaj smo skuhali kosilo in pripravili mizo. Vse je lepo
pripravljeno in občutek je nekega skupnega nedeljskega kosila (dnevniški zapisek, 26. 6. 2011).
Tekom kosila Maria načne pogovor o Malem prostoru, da kako je z Malim prostorom, kako bodo šle
stvari. Izrazi tudi svoje občutke glede Malega prostora. Govori o tem, kako je Mali prostor svet zase,
nimaš več občutka, da si v tem mestu, ampak tukaj veljajo druga pravila, dogajajo se druge stvari.
Pri Marii se vidi skrb za to, kaj se bo s prostorom zgodilo, oziroma kako mi gre in kako gre Carlu, kar
me sprašuje že prejšnji večer in potem gre tudi do Carla ga malo spraševati (dnevniški zapisek, 26. 6.
2011).
Razvije se pogovor o dogajanju in težavah v Malem prostoru ter naših občutkih glede tega. Govorimo
o tem, da kako bi se Carlo rad distanciral od tega. Jaz govorim o tem, da kako je težko da samo ena
oseba ima vse v svojih rokah in da zdaj to pomeni, da se stvari malo spremenijo, kar ni nič slabega,
ampak je možnost. Govorimo o tem, da je Carlu težko in o tem, da bi mu radi dali podporo. Izrazi se
želja, da bi radi razumeli, kaj se tukaj dogaja, kakšne so težave in kaka je situacija. Želja po tem, da bi
bili vključeni (dnevniški zapisek, 26. 6. 2011).
Tudi Matteo reče, da bi rad pomagal in pripomogel k temu, kar rabi Carlo. Nekako je tako, da
sprašujejo mene po tem, kakšna je situacija, po mojem mnenju. Po drugi strani ob tem, da bi vsi radi
dali podporo in da bi radi da prostor obstane, vendar smo več ali manj vsi prehodni – jaz odhajam,
Janette gre, Maria je sedaj v drugem mestu. Edini, ki je tukaj je Matteo (dnevniški zapisek, 26. 6.
2011). Matteo tudi v mimobežnih pogovorih z mano odpre temo, da bi rad pomagal Carlu in prevzel
del organizacije Malega prostora, ker mu je všeč in mu je do tega, da bi spoznaval popotnike ter jih
gostil. Hkrati pa se počuti nekako novega in neveščega v tem, ker mu je vse to novo. Rad bi, da Mali
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prostor obstane, vendar se čuti neka negotovost glede zmožnosti vloženega truda oziroma kako bi ta
mlada ekipa zmogla sama brez Carla.
Pogovor ni nanesel na kake konkretne ideje in rešitve, je pa izrazil to, da je ljudem mar, da bi radi dali
podporo, samo da ne vejo točno kako. Ob tem, tudi to, da je občutek, da bi morale stvari ostati
takšne kot so oziroma ko si ne znaš prestavljat in vedet, kako se prostor lahko tudi spremeni in
uporablja za drugačne namene, kaj si v bistvu želijo od tega prostora. To je nekako ostalo v zraku
(dnevniški zapisek, 26. 6. 2011).
Tekom meseca se tudi s Carlom večkrat pogovarjava o tem, kaj se bo zgodilo, ko jaz odidem, kako
naj bi ta prostor deloval. Cel čas je v zraku tudi določen ultimat, da če se odgovornost ne porazdeli,
če se nekaj v delovanju Malega prostora ne spremeni, je možno, da se bo zaprl. Pogovori in
razmišljanja o možnih rešitvah oziroma kakšna naj bi bila prestrukturalizacija Malega prostora,
vplivajo na ključne teme.
3.3.4.7 TEME IN OSVETLJUJOČI KONCEPTI PO TRETJEM MESECU32
Prehodnost. Sam prostor in to, kar se v njem dogaja, je prehodno. Spreminja se glede na ljudi, ki
sem zahajajo, njihove želje, potrebe in glede na to, kako prostor uporabljajo. Opažam, da glede na
aktivnosti, ki se dogajajo, prihajajo različni ljudje, da torej dogodki, dejavnosti pritegnejo ljudi, ki se s
tem povežejo. Ravno tako različni ljudje, prostovoljci, ki so v Malem prostoru pritegnejo vanj različne
ljudi, glede na to kako se z njimi povežejo. Zanimivo je opazovati in razmišljati o tem, kako določena
nova oseba s svojimi življenjskimi temami in vprašanji (ki se lahko ne izražajo eksplicitno, ampak
preko tega, kar počne in kakšno prezenco ima) privlači ljudi in situacije, ki se povežejo s temi
temami. To včasih vpliva že preprosto na to, kdo vstopi v hišo in kdo ne.
Spontanost. Prehodnost je del odprtega prostora. Odprtost prostoru omogoča prehodnost in
pretočnost. Prehodnost in spontanost implicira in pomeni refleksivnost. Spontanost nasproti temu,
da bi organizacija, denar in obstoj postali breme. Kako se temu izogniti oziroma razrešiti, je ves čas
pomembno vprašanje.
Skupnost in posameznik. Ideologije in odnosi moči. Opažam prisotnost ideje in ideologije Malega
prostora. Prostor in ljudje razvijejo svojo ideologijo, ki že sama po sebi izključuje oziroma ima
tendenco k temu, da ljudi posrka vase. Ideologija je kljub prehodnosti in odprtosti vezana na Carla,
ker je to od začetka njegov projekt in ideja, ki se s časom spreminja in razvija. On ima moč, da ostaja
ideja v isti smeri, moč določanja, kaj spada v ta prostor in kaj ne, kaj ta prostor v svojem bistvu je.
Preko tega se kažejo tudi nekateri odnosi moči, ki jih razumem kot trčenja različnih ideologij (primer
hladilnika). Glede tega spet dajem pomen stalni refleksivnosti. Trenutno gre tu predvsem zame in za
Carla, saj imava zaradi vajeti v rokah moč, da koordinirava to, kar se dogaja, ker sva tukaj cel čas
prisotna. Jaz bolj fizično in neposredno, Carlo ne toliko fizično, ampak mentalno in koordinacijsko,
lokalno. Jaz na drugačen način kot Carlo. Predvidevam, da bo ta vidik postal še bolj pomemben s
tem, ko se počasi struktura Malega prostora spreminja, ko mene ne bo več in bo v Malem prostoru
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več ljudi s »svojim kosom torte«. Ta ideja pomeni, da vsak lahko uporablja prostor in organizira ter
ustvarja dogodke, ki si jih želi. V tem je pomembna neodvisnost posameznika. Pomembno je tudi
prevzemanje odgovornosti, ne da bi postalo breme. Hkrati pa se ohranja »en del torte« za kogarkoli
ali karkoli novega prazen. Sama ideja izpostavlja pomen neodvisnosti in odgovornosti ter realizacije
sebe in svojih interesov. Skupnost je, da to, kar je tvoje, deliš z drugimi. Pomen refleksivnosti vidim v
tem, da čeprav je sprva individualno, preide tudi v skupnostno s tem, ko deliš to, kar je tvoje. Tu se
izpostavi pomen spoštovanja drugih ideologij, načinov življenja in mišljenja kot principov
multikulturalizma.
Vsakdanjost in eksperimentiranje. Sobivanje v Malem prostoru me na trenutke spominja na
študentsko obdobje, na to, da živiš skupaj, vendar je prehodno in gre za eno preizkušanje, obdobje
eksperimentiranja v življenju. Tukaj se to tiče ljudi, ki potujejo in ni vezano na starost, ampak na
odkrivanje novih stvari, iskanje nečesa, spremembo v življenju, iskanje tega, kaj si želiš v življenju.
Kar si deliš, so vsakdanje stvari; kot da bi bil cimer večino časa.
Biti potrošnik – biti ustvarjalec. Ljudje, ki pridejo na dogodke, dajejo svojo podporo prostoru. Kljub
temu, da pridejo kot potrošniki, so del mreže. Ob tem se princip potrošnje nekako zamegli; kljub
izhodiščni vlogi potrošnikov pridejo tudi zato, da so v stiku z ljudmi, ki so tukaj, da spoznajo koga
novega, da se srečajo med sabo tisti, ki se že poznajo.
Obremenjenost z denarjem in plačevanjem najemnine. Obremenjenost vpliva na ljudi in na to, kar
se dogaja. Je tema, ki se omenja, ki je v glavah ljudi. Veliko ljudi, ki pridejo kot prostovoljci, vpraša po
tem, kako se pokriva najemnina. In tako vprašanje in ta tema prihajata na dan. Tudi pri Lauri in
Matteu prihaja ta tema pogosto na dan kot problem, kako ga rešiti, ko bodo sami.

3.3.5 Četrti mesec v Malem prostoru, julij 2011
Tudi julij je bil obarvan z veliko popotniki in prostovoljci, ki so prišli v Mali prostor, in tako
naključnimi začasnimi skupinami, ki se oblikujejo (približno trije popotniki poleg mene in drugi
lokalni prostovoljci, ki prihajajo). V Mali prostor je prišla nazaj Laura, ki se je vanj že poprej
vključevala, vendar je to leto bila v Rusiji na dijaški izmenjavi. Tako meni sami kot tudi drugim, pa je
misli in občutja zaznamovalo tudi dejstvo bližanja mojega odhoda in misli na to, kaj to pomeni za
Mali prostor.
3.3.5.1 Laura
Laura je punca, stara 17 let, ki je že nekaj let v stiku z Malim prostorom in tudi precej aktivna
oziroma domača v njem. To leto je bila v Rusiji na študijski izmenjavi in je tako z julijem prišla nazaj.
Spoznala sem jo, ko se je en dan prišla z Mario družit v Mali prostor. V tem mesecu je velikokrat
prihajala v Mali prostor, večinoma je prihajala, da bi se učila, hkrati pa je bila tam tudi ob večerih, se
družila s popotniki in pomagala pri zajtrkih, dogodkih in organizacijskih opravkih. Kot se je izrazila:
tukaj smo zato, da si delimo delo (dnevniški zapisek, 20. 7. 2011).
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V Malem prostoru je bila zelo domača in imela je tudi svoj ključ. Laura je po mojem občutku s svojim
odnosom nekako subtilno bolj povezala skupino. Način, kako je sama po sebi delovala, je bil ta, da je
vključevala tudi druge ljudi (kar je razvidno tudi v kasnejšem podpoglavju v pripravah na mojo
poslovilno zabavo). Po pripovedovanjih Jacka in Carla je bilo leto nazaj nekaj lokalnih mladih (Laura,
Maria, Angela ...), ki so imeli svoj ključ Malega prostora in ga uporabljali za medsebojna druženja,
večerje s prijatelji, za to, da so kdaj prespali itd. /…/ živijo pri starših in je zanje ta prostor njihov, ker
svojega nekako nimajo, pridejo sem se družit s prijatelji (dnevniški zapisek, 7. 4. 2011). Nekaj od njih
(Maria, E.) je nato odšlo študirat v drugo mesto in zdaj, ko so v mestu, prihajajo mimo na obisk ali
dogodke. Laura in Angela pa sta v tem letu ravno odšli na dijaško izmenjavo v tujino.
3.3.5.2 Vsakdanjost in sobivanje
Z večjim pretokom ljudi, tako popotnikov, ki so bivali, kot tudi mladih (Matteo in Laura), ki so
prihajali v Mali prostor, se je ustvarjalo več spontanih, vsakdanjih, neformalnih situacij. Kot primer
takšnih spontanih, vsakdanjih situacij v Malem prostoru navajam opis enega popoldneva v Malem
prostoru.
Jaz igram dijiridu v joga sobi. Laura pride zraven na tla in se uči. … Smo v kuhinji, jaz pišem. Govorimo
... Laura naredi kavo. Vzame eno knjigo in vpraša, če sem jih že prebrala, nato jih še jaz vzamem, ker
pravi da so ful smešne (o drugih narodih in stereotipih). Se usede na okno in bere. Pride Matteo in
brat od Mattea. Ko pridem nazaj iz trafike so vsi v kuhinji. Laura in brat od Mattea barvajo mandale,
Matteo bere knjigo, ki jo je kupil v starinarnici, stara o samopreskrbnosti. Vsake toliko kdo kaj reče,
Matteo glede tega, kaj prebere. V ozadju je arabska muzika z ulice. Vzdušje je prijetno, sproščeno,
veliko se smeje. Laura pravi, da bi lahko cel dan barvala mandale. Matteo reče, da bi lahko cel dan
listal to knjigo. Potem Matteo pripoveduje o tem, kako je bilo v Franciji na kmetiji. Vse nekako teče.
Potem pride Carlo, ki sem ga povabila na večerjo in pozdravi vse. Prinese majhna darila iz Nemčije za
nas (dnevniški zapisek, 22. 7. 2011).
3.3.5.3 Slovenska večerja in Slovenka Francka
Francka je starejša gospa, priseljenka iz Slovenije, ki sem jo spoznala že aprila 2011, ko je prišla na
slovenski zajtrk. /…/ potem se zasliši z vrat: »Dober dan! Kje je moja Slovenka?« Grem na hodnik in
tam je starejša gospa s starejšim gospodom, ki mi seže v roko in pravi, da kje je potička, da ona je
prišla po potičko ... Vse je precej na hitro, smo v kuhinji, pravi da je iz Ajdovščine, da je videla da sem
iz Gorice, da je tukaj že 50 let ... da kaj delamo tukaj, ker je pač mislila vzeti za sabo vse to, potem ji
povem, da ji lahko dam za sabo, ampak sicer se lahko tudi usedeta in v miru vse pojesta, ker je tako
zajtrk. Pravi, da ni vedela, da je mislila, da to tako prodajamo, da ja da ona bi ostala, ma da njen mož
ni ravno za to. Vprašala je kaj še imamo tukaj, potem sem ji zavila za sabo. Vzame že denarnico da
koliko je, razložim ji, da imamo ta sistem da vsak prispeva kolikor želi, da je zato tam škatla za
prispevke in lahko da noter svoj prispevek. Potem še reče, da se lahko kdaj dobimo, da lahko pridem
do nje na kavo, da lahko tudi skuha kosilo. Rečem da seveda, z veseljem, da je tudi ona vabljena
kadarkoli. Reče, da če karkoli rabim, da mi lahko da njeno številko. Ji razložim, da jaz tudi tukaj živim,
tako da lahko kadarkoli se oglasi. Pove, da sicer zdaj imata veliko dela, ker morata paziti vnučke,
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vendar da bo prišla, ko bo imela čas. Reče, da če karkoli rabim, da mi lahko da njeno številko. Potem
še reče, da njena hiša je skromna, vendar pa je odprta za sonce in prijatelje. Reče mi še, da sicer je
starejša, vendar pa vseeno da lahko bomo prijateljice, jaz ji prikimam (dnevniški zapisek, 15. 4.
2011).
Francki je za slovenski zajtrk povedal njen sin, ki je nekje (verjetno na medmrežju ali obvestilih o
dogajanju v mestu) videl vabilo, na katerem je bilo napisano tudi nekaj besed o meni kot novi
koordinatorki in »pripravljalki zajtrka«.
Tekom mojega bivanja se je Francka nato nekajkrat oglasila mimo Malega prostora in mi prinesla
kakšno darilo (velikonočno jajce za praznike), enkrat sem tudi prišla k njej na večerjo, kjer mi je
pokazala svoj star album in razlagala zgodbo o tem, kako je prišla v Italijo33. Že takrat sem ji
razlagala, da bomo enkrat naredili slovensko večerjo in jo povprašala, ali bi jo naredili skupaj. Tako
sva skupaj razmišljali, kaj bi lahko skuhali. Povedala sem ji, da razmišljam o slivovih njokih, vendar jih
še nisem sama delala, na kar se je takoj navezala, da so to nekoč delali doma. Nato sva se slišali
glede datuma za slovensko večerjo in se dogovorili, da se na ta dan Francka zjutraj oglasi, da se
zmeniva »kako pa kaj«.
Po jutranjem domenku s Francko sem popoldne odšla po sestavine za večerjo, Laura in izraelska
prostovoljka pa sta pripravljali prostor. Vse skupaj smo začeli malo pozno, tako da je bilo med nami
čutiti nemir. Zdelo se nam je, da za vse priprave nimamo veliko časa. Obenem se je za vse v zvezi z
organizacijo spraševalo mene, po drugi strani pa je imela vsaka tudi svoje ideje o postavitvi prostora
itd. Tudi jaz, namesto da bi rekla naredi to in to, začnem razlagati vse, kako se mora kaj kuhati, kaj
rabi koliko časa, kot s pričakovanjem da bo bila odločitev skupna in ne samo moja. Kot da se
izogibam odločitvi in tej vlogi (dnevniški zapisek, 19. 7. 2011). Tako da je bilo vse precej kaotično in
diskutabilno. Na koncu smo uredili dve mizi in z žrebanjem določili, kje bo kdo sedel.
Ob šestih je prišla Francka, ki jo pripeljal mož, nato pa je odšel. Videti je bilo, da se je za to priložnost
lepo oblekla. Prinese slive in drobtine. Za drobtine sem jo jaz poklicala. Potem pogledajo, kak krompir
imamo. In pravi, da ne, da je ta mlad, da iz tega ne bojo uspeli njoki, da če bi vedli, bi ga kupili, in iz
tega nastane cela reč. Jaz se trudim biti mirna, ona nekako govori, kot da je cela katastrofa. Laura
gre ven kadit. Nekako se odmakne. Potem pravi ona da bo poklicala svojega sina, da gre kupit star
krompir in ji ga prinese, da bo vsaj pol novega in pol starega krompirja in potem bo (dnevniški
zapisek, 19. 7. 2011).
Francka prinese s seboj neko svoje prepričanje o tem, kako morajo teči stvari, kulturo o tem, kaj
pomeni skuhati večerjo in imeti večerjo za druge, kar pa je drugačna kultura od kulture skupnih
večerij v Malem prostoru. Ona prinese nek stres s sabo. Cel čas sprašuje, da kaj naj dela, da nima nič
za delat, da je prišla preveč hitro. Prinese eno ideologijo, da kako morajo stvari biti, da vse mora biti
tako, kot je treba, ta neka ideologija oziroma podobnost z gospodinjo, materami in ženskami, ki so
33

Ana je prišla v Italijo povojnem obdobju, ko je v primorskem prostoru vladala revščina. Mlade punce so
takrat hodile za določen čas delati Italijo kot hišne gospodinje. Tam je spoznala svojega moža, se z njim
poročila in tam ostala.
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kuharice, da je treba narediti dober vtis, da stvari morajo biti najboljše in potem tudi to nekako
zgleda, kot da je to restavracija – skratka tudi to, da bo ona ostala v kuhinji in pomivala posodo. Jaz ji
razlagam in skušam razložit da smo vsi tam, da tudi ona, da ni treba da je v kuhinji ... ampak nič ne
pomaga. Pravi, da ona ne bo jedla, da je že jedla in da jo je sram biti tam z vsemi ljudmi. Ona s sabo
prinese cel svoj svet in jaz poskušam s tem dilat tako, da me ne potegne vanj, da znormaliziram
stvari, ker že tako smo malo negotovi kako in kaj, potem pa še ona z vsemi temi stvarmi in tem, da je
treba vse skuhat zadnjo minuto preden se odnese na mizo (dnevniški zapisek, 19. 7. 2011).
Ljudje zamujajo na večerjo. Čutiti je, da je Laura zaskrbljena, ker še nikogar ni. Nato pa počasi
prihajajo. Večerja poteka nekako spontano in organsko, mi postrežemo ljudi, jaz malo skačem od
kuhinje do mize, pri vsaki jedi mimogrede povem nekaj besed o njej. Ljudje so zatopljeni v različne
debate, da se je včasih že kar težko slišati, vendar je zato čutiti živo vzdušje. Na koncu prepričam tudi
Francko, da jo »pokažem« in predstavim ljudem v dnevni sobi. Vmes pridejo še trije lokalni prijatelji
Malega prostora, ki so slučajno prišli mimo, nevedoč, da imamo večerjo in se tako spontano
priključijo klepetu in večerji. Ljudje nato prihajajo tudi v kuhinjo, tako da se tam nekateri pogovarjajo
in spoznajo s Francko na štiri oči. Proti koncu se tudi Francka bolj sprosti in ko odhaja, zadovoljno in
veselo reče, da so tako njoki kot tudi večerja konec koncev le uspeli.
Zanimivo pri Francki je to, da se je znašla v Malem prostoru zaradi mene kot Slovenke in se zaradi
tega dejstva takoj povezala z mano. Drugače se nikoli ne bi znašla v Malem prostoru, tako da se je
preko povezave z mano dotaknila tudi dogajanja v Malem prostoru, ki pa je drugačen svet od
njenega.
3.3.5.4 Mladi
Tekom meseca se vzpostavi vzdušje skupine, ki je del Malega prostora. Veliko zanosa in energije
prinese Laura. Tudi njen način delovanja je drugačen, bolj skupinsko orientiran. Na Zadnji zabavi in
pripravah je ona tista, ki sprašuje po stvareh, da bi se odločale skupaj (kako bomo dali ime zabavi,
kakšne cene bomo postavili za pijačo), daje neke iniciative, hkrati pa je v Malem prostoru domača,
neodvisna, ker že ve, kako tu stvari tečejo, četudi deluje umirjeno in ne vodilno, temveč sproščeno in
spontano. To poveže tudi Mattea, za katerega se pa čuti, da je nov, četudi zelo odprtega mišljenja in
aktiven. Čutiti je, da se v Malem prostoru še ni povsem udomačil. Včasih pripelje Matteo s seboj tudi
kakšnega prijatelja ali brata. Zadnji dan pred mojim odhodom pride na mojo poslovilno zabavo tudi
Angela, stara znanka Malega prostora, ki je bila letos v tujini na prostovoljnem delu. Čuti se, da je
sedaj to skupina, ki je v notranjosti Malega prostora in ki bo v njem skupaj delovala.
3.3.5.5 Skupno ustvarjanje moje poslovilne zabave34
Najverjetneje je Carlo dal pobudo, da se organizira poslovilna zabava zame. Pogovarjamo se v
kuhinji, kako bi to naredili, Carlo pride na idejo, da poskusimo njegovo naključno metodo (njegov
34

Gradivo za sledeče dogajanje je zaradi moje osebne čustvene vpetosti na terenu, veliko dogajanja in priprav
pred odhodom pomanjkljivo. Kljub temu ga v okrnjeni obliki dodajam opisu, saj je bil to dogodek, ki sem ga
dojela kot zelo pomembnega v celotnem procesu raziskovanja in predvsem v procesu vključevanja in
angažiranja lokalnih mladih v Mali prostor.
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telefon izbere naključno številko, potem vzame knjigo, ki jo trenutno bere in jo ima s seboj in najde
prvo besedo na tej strani). Tako pride ven beseda »mora«. Skupaj razglabljamo o tem, kaj vse to
lahko pomeni (od robidnic in tega, da je to temnolasa punca, do staroslovanske boginje ...) in nekako
tako skupno vznikne ideja, kako bi lahko tematsko oblikovali zabavo.
Nato en večer sedimo na kavčih in po tleh v dnevni sobi Laura, Carlo, Matteo in njegov brat.
Pogovarjamo se o naslovu zabave in kaj ter kako bi naredili. Ne vem, kdo začne to temo. Mogoče
Laura. Ampak vzdušje je zelo sproščeno, sedimo v krogu ob soju sveč, pijemo vino. Brat od Mattea je
malo zadržan, ne pove veliko. Padajo neke ideje, na koncu glasujemo za izbor imena. Laura si
zapisuje. Razmišljamo, kaj delati z robidnicami. Pride do idej, da bi vse okrasili z robidnicami in
robido, kar izzove veliko smeha. Sprašujemo se, kako bi naredili vrata, kjer bi se vsak moral
opraskati, da bi lahko prišel skozi. Razmišljamo, kje robidnice rastejo in kje bi jih vsak lahko nabral.
Carlo določi, naj Matteo napiše vabilo. Reče tudi, da bo glasba tematska, tako kot na zajtrkih, da bo
on zbral vse pesmi, ki se najdejo na besedo »mora«. Potem se razmišlja, kako bi to organizirali, če bi
naredili šank, kaj bi prodajali, kaj bi lahko spekli iz robidnic, katere koktejle bi lahko naredili itd.
Na dan zabave smo jaz, Carlo, Laura in Matteo tisti, ki pripravljamo prostor, krasimo sobo. Laura me
poišče, da bi si skupaj izmislili meni z imeni koktejlov za šank in določili cene za stvari, saj sama tega
noče. Vsak nekaj postori, kuhinja postane bar. Zabava nato poteka spontano, ljudje prihajajo, se
pogovarjajo, plešejo.
Ta dogodek se mi je zazdel zelo pomemben, saj sem začutila in opažala, da je proces priprave in
snovanja zabave nastal s soustvarjanjem celotne skupine. Kljub začetni pobudi Carla je nato postalo
razvijanje ideje in organizacija skupna stvar. Proces je potekal organsko in nekako spontano s
skupnim razvijanjem idej. Ob tem je bilo čutiti, da je vse to »skupno« in da za zabavo vsak prevzame
del skrbi ter odgovornosti.
3.3.5.6 TEME IN OSVETLJUJOČI KONCEPTI OB KONCU MOJEGA BIVANJA35
Večinoma so se teme, ki sem jih do sedaj zaznavala, še dodatno kazale. V končnem mesecu sem
razmišljala bolj o celoti Malega prostora in tudi o samoumevnih konceptih, ki ga povezujejo in
opisujejo, ki jih torej nekako živiš, ne da bi jih opazil.
Prehodnost – spontanost – refleksivnost. Dinamika prehodnosti daje občutek odprtosti, ker se
ljudje nenehno mešajo, prihajajo in odhajajo. Dinamika prehodnosti, torej nestalnosti, pretočnosti in
nenehnih novosti, odpira prostor za spontanost. Spontanost je kot košček odprtega prostora, kjer so
situacije živete neformalno, pristno, kjer vsak, ki vstopi, prinese del sebe, svoje teme in svoj odnos
do prostora in se nato v tej trenutni mešanici tem in ljudi nekaj zgodi samo od sebe. Določeni
dogodki, izkušnje in stanja se generirajo. Za vsem tem pa stoji vprašanje refleksivnosti. Menim, da je
pomembno opazovati in reflektirati o tem, kako se vzpostavljajo odnosi moči, kaj smo pridobili zase,
kaj to pomeni za prostor, kaj spada v prostor in kaj ne, zakaj je do neke situacije prišlo. Refleksivnost
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Poglavje je napisano na podlagi gradiva: mesečni povzetek tem (julij 2011).
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povezujem z ozaveščanjem, predvsem glede odnosov moči; kdo ima moč, katero moč in kako jo
uporablja.
Prostor kot dom – sobivanje. Dojemanje in uporabo prostora kot svojega doma opažam, ko
posameznik ni s konkretnim ciljem v prostoru, ko ne občuti obveze, da mora govoriti ali nekaj početi,
temveč počne, kar želi, tako kot da bi bil doma in to nihče ne dojema kot nenavadno. V vsakdanjih
situacijah ima, tudi ko greš na obisk ali se s kom dobiš, vse nek cilj, bodisi da se pogovarjaš, plešeš,
bodisi da vidiš koncert. Ni nekega vmesnega prostora tako kot doma – nisi nujno vezan na to, da
nekaj moreš. Je kot stvar sobivanja. Tega, kar nastane v vmesnih prostorih, ko se dolgočasiš. In tudi
pogovor se razvije preko stvari, ki jih počneš. Tudi, če samo barvaš. To, da nekaj počneš, sprosti
vzdušje in da možnost, da stvari stečejo. Če pa tega ne sprejmeš, je nevarno, da v dolgočasju stvari
obtičijo (če samo bereš knjigo, ali pa če se nekdo izolira). Obenem opažam, da je velikokrat prisotna
tendenca, da smo vsi v isti sobi, tudi če kdo dela kaj drugega. To, da nekdo pride v isto sobo zraven
tebe, ko nekaj počneš, v nasprotju s tem, da je vsak v svoji sobi, lahko razumem kot željo po »biti
skupaj«, na nek način je to izraz želje in oblikovanja skupnosti.
Posameznik nasproti skupnosti. Nekega večera smo se v tej ožji skupini spontano pogovarjali o
skupinah in skupnostih, kar je vodilo v razmislek o tem, kako je ali naj bi bilo v Malem prostoru.
Sledijo zapisani izseki, argumenti, točke pogovora, ki pomagajo razsvetliti odnos in razmišljanje o
posamezniku in/nasproti skupnosti v Malem prostoru. Matteo začne to temo, ko izpostavi svojo
izkušnjo s skupino mladih nekega krščanskega tabora, ko je odšel na srečanje, da se od skupine
poslovi. Pravi, da te potegne noter to, da si v skupini samo zaradi zaščite. Da potem te drugi skušajo
prepričati, da je to prava stvar zate, da ostaneš zaradi skupine. V bistvu se skupina počuti ogrožena,
če je kdo ki bi rad odšel, se od nje odlepil, ne dopušča avtonomnosti človeku. Laura pravi, da je to
njihova odločitev. Matteo pravi, da ga to moti, da je, kot da drugi vejo vse zate, kaj je dobro za tvoje
življenje. Da je kot da smo mi najboljši, kot skupina, kot to, kar počnemo je dobro in prav. Kot da, če
rabiš zaščito, nisi ti dovolj močan. Samo da ljudje ostanejo vedno v zaščiti (npr. cerkve, ker sami ne
znajo živeti). Da ti ne delaš nekaj zaradi pripadnosti skupini, ampak ker ti individualno želiš. Carlo
pravi, da je ta prostor močan. Ima močno energijo, da te potegne vase. Vendar on pravi, da mora biti
on vedno močnejši od tega prostora. Pogovor o tem, kako naj bi bilo tukaj. O svobodi posameznika,
da te drugi ne silijo v nekaj. Carlo pravi, da je skupina orodje, ne pa zaključek. Da ni konec, ampak
preko tega lahko dosežeš nekaj zase, razvijaš sebe. Brez da bi te skupina pogojevala (dnevniški
zapisek, 25. 7. 2011).
Obremenjenost z denarjem in plačevanjem najemnine. Zdaj vidim, da je tukaj veliko bremena,
predvsem s finančnega vidika. Vendar obenem vidim, da je to breme nekaj imaginarnega, saj Carlo
pravi, da je na koncu po izračunu denarja dovolj za najemnino za leto in pol. In meni se zdi to dovolj.
Vendar je nekje v ozadju misel, kot neko breme, kot da gre za preživetje. To pa vpliva tudi na ljudi
naokoli, recimo na Lauro. Ko je bila večerja, ko nihče ni prišel in so vsi zamujali, je bila zaskrbljena. In
tudi name je to vplivalo na začetku kot breme, kot ena misel, ki je v ozadju. Nevarno je, da ne moreš
delati stvari iz srca, iz samega užitka, veselja, saj ti to breme onemogoča, da bi stvari tekle, tudi če si
tako želiš. To breme vpliva na atmosfero.
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3.3.6 Epilog
Tudi po mojemu odhodu sem sledila dogajanju v Malem prostoru predvsem preko osebnih pisem s
prijatelji iz Malega prostora in preko obveščevalne mailing liste o njihovih dogodkih. Pojavilo se je
krizno obdobje, ko so pozvali ljudi in lokalne organizacije glede možnih rešitev prostora zaradi
problema s financami in pomanjkanja angažmaja ljudi v Malem prostoru. Rešitve ni bilo, pridobilo pa
se je nekaj denarja, vendar bistvenih sprememb v strukturi Mali prostor ni doživel. Mesto je podprlo
nov projekt Sanje v košu za smeti, za katerega so našli garažo v isti ulici, kar praktično pomeni, da so
s tem projektom pokrili najemnino garaže. Garaža in projekt sta namenjena ustvarjanju iz materiala,
ki ga pridobijo v smeteh. Laura se je preselila in je bivala v Malem prostoru. Približno za kakšen
mesec je na začetku v njem bival tudi Matteo.
Julija 2012 sem kot popotnica, prostovoljka, prijateljica odšla nazaj v Mali prostor. Želela sem videti
prijatelje in želela sem videti Mali prostor, ulico, kaj se je spremenilo, v katero smer se projekt pelje.
Ko sem prišla, sem se takoj počutila kot doma, četudi je bilo v prostoru veliko sprememb. Ta čas je
bila v Malem prostoru v vlogi, ki sem jo imela prejšnje leto jaz, hrvaška koordinatorka, ki je tam
ravno zaključevala svoje bivanje. Vendar se, kot so čutili drugi (predvsem Carlo) in v določeni meri
tudi ona sama, ni zlila z okoljem in prostorom. Matteo v Mali prostor ni prihajal več tako pogosto,
nekako se je oddaljil, četudi je še vedno nosil določene odgovornosti in občasno prihajal na
dogodke. Bolj je bila vključena Angela, ki je prihajala v Mali prostor. Čutiti pa je bilo, da večji del
odgovornosti prevzemata Carlo in Laura, ostali pa so temu v oporo. Spontano sem nato v tem času
zopet organizirala cirkus v parku. Opravila sem tudi intervju o Malem prostoru z Lauro.
3.3.6.1 Intervju z Lauro
Že julija 2011 sem Lauri predlagala, če bi želela imeti z mano pogovor o Malem prostoru, vendar v
časovni stiski zadnjega meseca nekako nisva našli primernega trenutka, da bi ga opravili. Tako sem ji
to še enkrat predlagala julija 2012. Namen polstrukturiranega intervjuja je bil spoznati, kako Laura
doživlja Mali prostor, kako razume njegovo delovanje in kakšna je njena umeščenost v njem.
V intervjuju so se izpostavile naslednje teme: Laurin vstop v Mali prostor, pomen Malega prostora
(samoizražanje in povezovanje), odgovornost in angažiranost, novosti in ustvarjalnost.
Laurin vstop v Mali prostor
Laura je prvič prišla v Mali prostor pred tremi leti, ob njegovi otvoritvi. Preden se je Mali prostor
odprl, je sicer dobivala maile o dogodkih in poznala Carla le na videz, vendar jo je tokrat pritegnilo
to, da je na letaku pisalo, da bo po dogodku tudi zakuska.
Nadalje je naprej prihajala, če je bilo kaj organizirano (na delavnice in večerje), kasneje pa je
preprosto zaradi druženja in tako vedno bolj »stopila v stik«. Kot pravi, /…/ potem nisem mogla
vedno plačati tako in tudi ni me zanimalo, da bi prišla za večerjo, ali nekaj delati, ampak sem prišla
mimo samo videti, kdo je tam, najti ljudi, klepetati, delati nekaj tako. Ja, in potem smo se začeli
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dobivati, tudi Antonio in mogoče Maria, drugi ljudje, da bi se odločali skupaj o stvareh, ki jih je treba
narediti, in tako sem stopila vedno bolj v stik.
Po kakšnem mesecu je Carlo dal Lauri in Angeli ključ Malega prostora. Laura opisuje svoje občutke
ob tem takole: In to je bilo zelo nenavadno, ne? Ne vem, to priti v stik, je bilo nenavadno, ker je bila
neka drugačna stvar in tako ... in tudi nisem nikoli imela ključe od hiše, ker pri naši hiši se ne morejo
zakleniti vrata in tisti, so bili moji prvi ključi (smeh) od tega prostora. Ja, potem tudi me je
presenetilo, da mi je bila dana ta odgovornost ker ... sem si mislila, me ne poznajo in … nisem si niti
predstavljalo, da bi bilo ta stvar možna, bilo je izven tega, kar se običajno dogaja z nekimi skupinami,
društvi ali ljudmi, ki so skupaj.
Vseeno pravi, da se s tem, ko je imela ključ Malega prostora, ni nič bistvenega spremenilo. Da torej
ni bila neka nenadna sprememba ali preskok, ampak je bilo vse evolucija ... je bila to ena stvar, med
drugimi stvarmi.
Po tem letu je nato odšla za eno leto na dijaško izmenjavo v tujino in nato prišla nazaj (kot že
opisano, ko sem še jaz bila v Malem prostoru, julija 2011). Do takrat je živela pri starših v bližnji vasi,
potem pa se je jeseni 2011 preselila v Mali prostor. To odločitev in podporo ljudi Malega prostora
opisuje tako: V resnici nisem nikoli pomislila, da bi prišla sem, ker sem se počutila kot ... kot da ni
zame. Ne vem kako razložiti. Ne vem, imela sem malo strahu, kot da ... ni, da bi lahko kar prišla in
tukaj živela. Ampak to je bila moja stvar. Potem, ko sem govorila z drugimi ... so me malo prepričali
(smeh). Mislim, zame je bila to čudovita stvar. Ampak nisem mislila, da je možno da se to naredi, ker
... ne vem, ja, popotnik lahko pride in biva tukaj, ampak jaz nisem mislila, da lahko pridem in bivam
tukaj, razumeš. Zdelo se mi je da ... ne vem ... da bi bilo preveč. Ampak potem sem tako razumela, da
lahko dajem malo več pomoči. Potem ... ostali so govorili z mano in so mi rekli, da je v redu, še več
kot v redu.
Možnost preselitve v Mali prostor je bila zanjo pomembna opcija v njeni trenutni življenjski situaciji.
/…/zame je bila čudovita stvar, enkratna priložnost ... Ker nisem hotela biti doma, in tudi šola in to, je
bilo malo težko, če bi morala živeti sama, mogoče plačevati najemnino ali za jesti in vse, ne bi mogla
tega narediti. Torej se počutim, da imam res srečo, da sem lahko to naredila.
To, da živi v Malem prostoru, je nekaj drugačnega kot prej, ko ga je obiskovala in se v njem aktivirala.
To razliko opiše kot /.../ ko si zunaj in pomagaš delati stvari, je drugače kot ko ti skrbiš zanje.
Pomen Malega prostora
Laura je prihajala v Mali prostor zaradi možnosti eksperimentiranja; pomembnost možnosti
eksperimentiranja povezuje s podporo drugih in tem da ni bilo nič zavrnjeno (/…/ lahko sem
organizirala nekaj po svoje, iznašla, eksperimentirala ... pomoč, podpora, če sem si hotela izmisliti
večerjo »po narobe« sem morala najti ljudi, s katerimi to narediti, prostor ... mogoče je ne bi
naredila. Torej je ena spodbuda in ... potem predvsem to ... da ni nobenega brigalo, kakšna sem bila
jaz ali tako, ampak ... lahko sem prihajala samo, ali bila sem sprejeta že samo zaradi dejstva, da sem
imela voljo priti. Tudi z drugimi ljudmi, ne samo z mano ... ta odprti prostor, kjer je vsak lahko
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prinesel nekaj svojega in dati vse to skupaj, ni bilo nekaj zavrnjenega ali kakšna skupna značilnost
...), možnosti biti akter (ne samo poslušati, ampak imeti možnost intervenirat in ... biti protagonist.
Odkrivati stvari.) in izražanja same sebe ter sprejemanja drugih v tem (Lahko sem se izražala. Ni bilo
potrebno, da sem na nek način, bilo je dovolj, da sem bila kakršna sem bila. Ni mi bilo treba se
truditi. Ali prilagoditi se na nekaj. Karkoli sem lahko bila, je bilo v redu).
Obenem pa v tem izpostavi pomembnost povezovanja oziroma srečanja z ljudmi, ki se preko vseh
teh dejavnosti in možnosti ustvari. /…/ srečati ljudi, bolj kot izmišljevati si (ustvarjati) stvari ...
atmosfera, duh ... Situacije, ki se ustvarijo med ljudmi, ki se ustvarijo zahvaljujoč tem stvarem med
ljudmi ... počutim se zelo srečno, da imam vse to, vsi mi morali to imeti. In rada bi to ponudila tudi
drugim in to delila.
Odgovornost in angažiranost
Laura v intervjuju veliko izpostavlja odgovornost, ki jo čuti do Malega prostora. V zadnjem letu čuti
spremembo v tem, da se čuti bolj »vmes«, da je veliko stvari bolj kot prej odvisnih od nje. To skrb in
odgovornost do prostora doživlja kot obvezanost in omejevanje njene svobode. Všeč mi je tukaj,
vendar ni edina stvar, ki jo hočem početi. Ni, da sem se poročila s tem prostorom in bi rada tu ostala
celo življenje. Rada bi delala tudi druge stvari. Ampak čutim, kot če recimo mislim, da bi odšla nekam
drugam ali delala druge stvari, zmeraj mislim, da morem najti najprej eno rešitev za tukaj. In nisem
popolnoma svobodna, ker morem misliti prav na kar je tukaj. To mi ni najbolj všeč, ker je nekako
omejitev. Če bi bila stara, če bi imela 70 let, bi lahko rekla tudi, delam to, skrbim za ta prostor in ne
delam nič drugega, ampak nočem biti vezana na to. In vendar morem misliti na to, ker hiša ... treba
je najti najemnino ali prenehati jo plačevati in izprazniti, zapreti hišo in tako. In čutim, da morem to
narediti jaz, ni da to lahko naredi kdo drug. Kakorkoli tudi jaz ne morem kar pozabiti na hišo in ...
pustiti (smeh) ne vem, izginiti. Kot če bi imela otroka, mogoče si utrujena in bi rada delala druge
stvari, vendar ga ne moreš kar pustiti tam in oditi stran. Moreš najprej poskrbeti, da odraste in da se
naučiti biti sam in tako. Ja, je kot obveza.
To odgovornost čuti kot zadušljivo, kot da je eni strani nekako prisiljena in da izpostavi, da se počuti
utrujeno od te odgovornosti. Prva stvar in glavna stvar, ki bi jo rada spremenila v prostoru je to, da
imam to težo na sebi, mislim, da ne morem svobodno misliti nase, ampak moram misliti tudi na
tukaj.
Tudi pri njej se izpostavi tema neodzivnosti lokalnih prebivalcev. Izpostavi situacijo, ko so naznanili,
da ne vemo kaj narediti in da mogoče bomo Mali prostor zaprli. Takrat so se lokalni prebivalci in
mesto takoj odzvali, da želijo, da bi Mali prostor obstal (/.../ so se vsi postavili v zbor in govorili »Ne,
ne zaprite, prosim! To je edina lepa stvar v mestu! Ne morete!« Ampak prav rečeno iz srca. »Ne, zelo
nam je žal«). Po drugi strani pa, kot izpostavlja Laura, na dogodke, ki se organizirajo v Malem
prostoru, ne prihaja veliko lokalnih prebivalcev in kljub obžalovanju, da bi se Mali prostor zaprl, se
nihče ni zares angažiral, da bi skupaj rešili težavo, ki so jo izpostavili v Malem prostoru. In vsi, ki so
govorili, nam je žal, nam je žal, bomo dali veliko donacij, vsi, ki so spraševali po številki računa za dati
donacije, potem na koncu ni da bi jih bilo donacij dosti. Ali mogoče sploh ni bilo to, kar smo želeli, da
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bi nam dajali denar tako. Ker vseeno, vsaj nekaj smo ga imeli, ni da bi ga morali do jutri zbrati
ogromno. Ni bil to problem. Ampak problem je bil dolgoročen. In potem, tudi če nam ljudje dajo ta
denar, ampak za delati stvari, na katere potem oni ne pridejo, zgleda nekam nekoristno. Zakaj jih
potem delamo, za nas same? Nam dajejo denar, zato, da delamo stvari za nas? Bo. Jaz hočem delati
tako, da jih lahko tudi kdo drug ceni, drugače me ne zanima jih delati. Lahko delam nekaj samo
zame. Ampak ne tega. In tako je zgledalo, kot da mogoče bi jokali na pogrebu Malega prostora, celo
mesto, vsi ljudje, vendar medtem ne bi naredili nič, da bi preprečili, da bi umrl. Morajo reči, da jim je
žal, ampak ...
Pravi, da se je že na začetku, ko je odkrila Mali prostor, čudila, da ni bilo veliko ljudi, ki bi jih ta
prostor zanimal. V nasprotju z njenim navdušenjem je pri drugih opažala apatičnost in brezbrižnost.
Poleg tega pa tudi v primeru, če so lokalni prebivalci občasno prihajali na dogodke ali če je koga
pripeljala, pravi /.../ prihajali so včasih, ampak niso zares vstopali. No, to je počasna stvar ... mislim,
tudi zame, sem potrebovala dosti časa. Je ena stvar počasi počasi, ampak ... to se zgodi, če se ti učiš,
če te zanima. In videti, da niso niti poskušali, se mi je zdelo čudno. Ampak zmeraj so ostajali nekako
zunaj. Ni jih tako veliko, ki bi hoteli vstopiti popolnoma.
Zanimivo razliko izpostavlja tudi pri popotnikih in prostovoljcih, kjer opaža, da so popotniki bolj
aktivni, neodvisni in avtonomni (/.../ so bolj aktivni, delajo stvari v hiši ali tudi kaj iz »svoje glave«, so
bolj avtonomni, lahko grejo ven, malo naokoli po mestu, si dobijo stvari za početi) kot pa
prostovoljci, ki se postavijo v pozicijo, da jim bo nekdo drug dal delo in poskrbel za njih (/…/
pričakujejo, da je neko delo za njih ampak ... torej jim je treba povedati, kaj morajo narediti in
pričakujejo, da bo nekdo kuhal za njih ali počistil hišo. Ne pomislijo, torej jim moraš povedati ti,
naredi to, naredi ono, potrebujejo, da se jim reče, kaj je potrebno narediti. In to je stvar, ki mislim, da
nobeden od nas nima volje je delati. Ja, glede na to, da ni, da je neko delo za narediti ...).
Opaža, da zdaj ljudje odhajajo, ne da bi kaj doprinesli prostoru in ga na ta način spremenili. Ko
odidejo, je prostor isti kot prej. Je, kot da pričakujejo bolj, da jim mi nekaj damo, kot da bi oni nekaj
dali.
Novosti in ustvarjalnost
Izpostavlja tudi željo po novostih in ustvarjanju. Opaža, da se dogodki in ideje že mehansko
ponavljajo. Ja, moraš dati iniciativo. Ni, da je neka natančna shema in moramo zmeraj delati to. To,
da ima nekdo ideje, vendar to se ne zgodi več tako pogosto. In stvari, ki so že bile izmišljene, so ostale
vedno iste in se ponavljajo, že tudi malo mehanično.
Meni, da lahko na to, da ljudje ne prihajajo v Mali prostor, vpliva tudi istost dogodkov, ki niso več
novost. In v tem izraža željo, da bi se prenovili, si izmislili nove dogodke. Je ta nujnost/potreba, da bi
delali tudi druge stvari, da bi potem lahko tudi prišli nazaj in počeli kaj drugega tukaj ... ostajati cel
čas zaprti tukaj, ne pridejo nove stvari same od sebe.
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3.4 Dinamike in osvetljujoči koncepti v Malem prostoru
Tekom raziskovalnega procesa so se poleg razjasnjevanja različnih pomembnih tem in osvetljujočih
konceptov nanje vezala tudi raziskovalna vprašanja, ki so se dokončno oblikovala in razjasnila po
koncu terenskega dela. V skladu s pristopom raziskovanja, ki je etnografsko usmerjen na
raziskovanje generativnih tem, se je njegov namen skupaj z odkritimi temi in prilepljenimi
osvetljujočimi koncepti postopoma specificiral in usmeril na sledeča raziskovalna vprašanja:
1. Katere so generativne teme (pomembne tematike, dileme, vprašanja, težave), ki vznikajo v
Malem prostoru? Kaj nam te teme sporočajo, kako so umeščene?
2. Kakšna kultura se razvija v Malem prostoru? Kaj se zgodi ob srečevanju z drugimi kulturami?
Kako se ob konceptu medkulturnosti kažejo zametki razmerij moči?
3. Kakšen je odnos Malega prostora na realnost, v kateri živimo, na realnost, v katero je
umeščen? Katere značilnosti postmoderne se zrcalijo na primeru Malega prostora in na
kakšen način?
4. Na kakšen način prostor lahko spodbuja ali zavira nastanek »skupnega«? Zakaj je ravno
fizični prostor pomemben?
5. Kakšni so odnosi in dinamike, ki se vzpostavljajo – kdaj se opazi tržni/bančniški odnos do
skupnosti, kdaj to lahko preide v dialoški/soustvarjajoč odnos? Kaj vpliva na to, da je ta
prehod težek oziroma da do njega niti ne pride?
Ta raziskovalna vprašanja so mi služila kot orodje za organizacijo in razmišljanje o povezavi
osvetljujočih konceptov in tem v celoto ter usmerila razmišljanje v širše tematske povezave.
Odgovori nanje se prepletajo v pričujočem poglavju.
Na tem tako mestu tako povzemam bistvene teme, osvetljujoče koncepte in dinamike v Malem
prostoru, razmišljam o tem, kako so med seboj povezane v celoto in kako jih aplicirati, povezati ter
razširiti na druge primere in kontekste. Razmišljam o osvetljujočih konceptih izmenjave, vmesnih
prostorov, vsakdanjosti in domačnosti, aktivnosti in dogodkov, ki razlagajo dinamiko v Malem
prostoru. Hkrati se posvečam opisu notranje kulture Malega prostora, kjer povezujem teme in
koncepte: posameznik in prostor nasproti skupnosti, igra in izražanje posameznika, hladilnik kot
simbol notranje kulture prostora, obremenjenost z denarjem in plačevanjem najemnine. V vsem tem
pa se mi postavlja bistveno vprašanje dinamike med odprtostjo in zaprtostjo v smislu participacije in
poti k soustvarjanju v Malem prostoru. Vse to prikazuje slika 3: Teme in dinamike Malega prostora.
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Slika 3: Dinamike in osvetljujoči koncepti v Malem prostoru.

3.4.1 Vmesni prostori
Vmesni prostori nastanejo kot pot, prostor, ki omogoča interakcijo med dvema prostoroma. V tem
primeru med prostorom Malega prostora, ki je lahko dojet kot zasebni prostor, in javnim prostorom
ulice. Ta vmesni prostor omogoča interakcijo, daje možnost, da lahko lažje navežemo stik in so nam
ljudje bolj dosegljivi. Pri vsem tem gre bolj kot ne za odpiranje možnosti, spoznavanje in vzpostavitev
komunikacije.
Odpiranje vmesnih prostorov postavlja vprašanje, kako naj postanejo prostor in ljudje ter dejavnosti
v njem dostopne. Odpiranje vmesnih prostorov pomeni odpiranje možnih stikov, omogočanje
neposredne interakcije med ljudmi. Pomembnost vmesnih prostorov je v prosojnosti, dostopnosti in
stiku o vsakdanjih stvareh, ki ga ustvarjajo. V tem, da so ljudje dosegljivi kot ljudje.
3.4.1.1 Okna in vrata
Ko se sprehajaš po ulici, so to, kar ti najprej pade v oči, na stežaj odprta vrata sredi ulice in ob njih na
stežaj odprto okno. Če sediš v kuhinji za mizo, lahko brez težav opazuješ glave ljudi, ki se sprehajajo
po ulici. Nekateri sosedje iščejo s pogledom, da bi pozdravili kogarkoli, ki je v kuhinji, nekateri
začudeno pogledajo (najverjetneje z vprašajem v glavi, kaj je to), drugi odbrzijo mimo.
Skozi okna velikokrat stečejo kakšni naključni pogovori, ko kdo od sosedov ali kakšen znanec pride
mimo, pozdravi in tako mimogrede še »kakšno reče«. Tako se zgodi tudi, da sosed pusti na oknu
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priboljšek ali pa kdo iz Malega prostora kaj ponudi. Okno na ulico je vmesnik, ki omogoča, da
posameznik pride v stik s prostorom, brez nuje, da bi v njega vstopil. Omogoča navezavo stika med
dvema svetovoma. Ko sloniš ali sediš na okenski polici, si na ulici in v hiši hkrati.
K oknom in vratom spadajo tudi vrata garaže. Prilično je bil takrat, ko smo urejali in čistili garažo,
njen vhod odprt na ulico. Dvakrat smo nato imeli večerjo v garaži z odprto steno na ulico. Zdi se nam
zabavno, ko so tako odprta vrata, skoraj kot da bi bili na cesti. Ljudje grejo mimo, potem pa se jim zdi
nekaj čudno in pogledajo kaj je, ko so vrata odprta. Rojevajo se zamisli, da bi morali vedno večerjati
tukaj in kako je fajn, da je tako odprto (dnevniški zapisek, 12. 5. 2011).
Sama postavitev je v teh situacijah delovala tako, da je kdo stopil v prostor, ko je želel še kaj
povedati, vprašati, saj ga je od zunaj ločil le korak. To lahko vidim pri vstopu dveh sosedov, Halila in
Nicole, slednji se je tisti večer družil z nami (glej podpoglavje Sosedje in Zabava ulice).
3.4.1.2 Prisvajanje ulice
Prisvajanje javnega prostora se v primeru Malega prostora nanaša neposredno na javni prostor
ulice, kjer stoji. Prisvajanje je tu mišljeno predvsem kot njegova uporaba ali izvajanje neke aktivnosti
na ulici, včasih pa tudi preprosto sedenje na stopnici pred vrati. Takšni spontani primeri so se zgodili,
ko smo pod kuhinjskim oknom razprostrli deko in imeli piknik z mate čajem in igranjem dijiriduja,
nekajkrat smo pod okno postavili mizo in tam večerjali (prostorsko je sicer vse to precej stisnjeno,
saj je prostora do ceste ravno za manjši pločnik), enkrat sem tudi polirala in barvala mize na ulici, kar
je izzvalo interes in navezavo na to, kar počnem. /…/ Iz hiše pride s kolesom soseda. Začne se
pogovarjati, da ja fajn, da nekaj delam, včasih je treba tudi nekaj delati, je dobro za človeka, da ne
preveč razmišlja. Malo še govori in se pogovarja z nasmeškom, pove malo o sebi, da tudi ona je tako,
da včasih je zelo rada brala, zdaj pa ima probleme z očmi in ne more itd. Opazuje mizo in pravi, da je
prav lepa, taka stara, pove nekaj o tem da so v hiši, kjer je delala,imeli takšno lepo pohištvo, govori o
sebi in o tem kaj je njej všeč. Je prijazna in govori z nasmeškom (dnevniški zapisek, 13. 5. 2011).
Zanimivo in pomembno je bilo, da se je ta soseda takrat prvič razgovorila. Njen mož je sicer
velikokrat govoril z nami in nam prinašal sadje ali zelenjavo, ona pa je do sedaj vedno bolj kot ne
mrko stala zraven. Po tem pogovoru pa je pozdravljala z nasmeškom, in nekoč, ko je pometala pred
svojim pragom, pometla še našega.
Vse te »postavitve v javnem prostoru« so izzvale neke reakcije ljudi, pogovore, razlog za
vzpostavitev stika.
Na eni strani je odpiranje prostora, kot je opisano na primerih, že popolnoma v fizičnih postavitvah,
ki vzpostavijo vmesni prostor. Mislim, da so ti fizični vidiki tudi nekakšen predpogoj za nadaljnje
odpiranje prostora (predpogoj, ki lahko odpiranje prostora podpira ali pa ga otežuje), ki pa se odvija
in vzpostavlja preko dejavnosti. Velikokrat se vmesni prostori vzpostavijo preko tega, da nekaj
počneš. Velikokrat tudi, ko počneš nekaj nenavadnega, kar pritegne zanimanje (kot barvaš škatle,
čistiš mizo, igraš dijiridu). Na nek način postaneš dostopen ravno zato, ker se ukvarjaš s »tretjo
stvarjo« in ne daješ občutka, da »želiš vzpostaviti stik«. Na ta način je situacija razbremenjena in
imaš preprosto točko pogovora, na katero se lahko navežeš.
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3.4.2 (Iz)menjava storitev/blaga ali daril
Med Malim prostorom in vsemi, ki se ga dotikajo ter vanj vstopajo (sosedje, popotniki, lokalni
prostovoljci in lokalni prijatelji, znanci itd.) se cel čas dogajajo različne menjave. Po večini so to
menjave dobrin, vendar lahko preko koncepta menjave razumem tudi denarne prostovoljne
prispevke, menjave zgodb in idej. Iz različnih vidikov menjave razmišljam o razliki med menjavo
storitev in menjavo darov.
Soseska obravnava Mali prostor kot sosede, ne pa kot prostor, ki bi ga lahko uporabljali, se tam
družili ipd. To lahko sklepam že po tem, da ne prihajajo na dogodke, ne sprašujejo po tem, kaj se
dogaja v Malem prostoru in po tem, da običajno pogovori med sosedi potekajo o mimobežnih
stvareh, včasih o odnašanju smeti ali preprosto o nas samih (torej, kdo si ti in kaj počneš), ne pa o
Malem prostoru. Ob dogodku, ko smo pod okno na ulico postavili mizo in tam večerjali, sem v
pogovoru z enim sosedom dobila občutek, da je možno, da večina sosedov niti ne ve, kaj točno se v
Malem prostoru dogaja in da se mogoče o tem sprašujejo (ali pa jim mogoče to niti ni tako
pomembno). Mimo se ustavijo Halil in Suad. Malo se pogovarjamo, Carlo ponudi za jesti, dal za
prigrizniti, oba vzameta. Halil da na okno kadilo za komarje, ki ga ima ravno v rokah cel paket. Mimo
se pripelje z avtom sosed V. in pozdravi. Carlo ponudi vino, Halil ne pije, Suad sprejme. Nato Halil gre
naprej na sprehod. Suad ostane z vinom, stoji zraven, medtem ko mi sedimo in jemo in se vsi
pogovarjamo. Pride do tega, da čez čas vpraša, kako nam je ime in pove kako je ime njemu. Iz kje
smo. Potem tudi to, da pove celo zgodbo kako je prišel iz Maroka, ko ga vprašam če je bil nekaj časa
v Franciji, ker jo je omenjal. Nato previdno vpraša, da če lahko vpraša, kaj v bistvu mi sploh počnemo
tukaj. In Carlo mu razloži, da je taka organizacija itd. (anekdotski zapisek, 12. 7. 2011).
Izmenjave med Malim prostorom in sosedi potekajo predvsem preko pozdravov in mimobežnih
pogovorov na ulici in preko kuhinjskega okna ter izmenjav raznih dobrin. Včasih kakšen sosed pusti
kaj sadja ali zelenjave iz vrta na kuhinjski polici ali prinese kakšno sladico. Enako mi iz Malega
prostora podarimo hrano, ki ostaja od zajtrkov, večerij ali sadje in zelenjavo ali kakšno od
pridobljenih, vendar uporabnih stvari, ki se jih najde v smetnjakih (knjige, kolo itd.), ki lahko služijo
kot darila.
Ta koncept menjave lahko neposredno povežem s teorijo socialnega kapitala in torej razumem vse
te menjave kot grajenje in vzdrževanja socialnega kapitala. Kot razlaga Bourdieu (2004), grajenje
socialnega kapitala predpostavlja nepretrgan trud sociabilnosti, nepretrgane serije menjav, v katerih
je prepoznavanje neštetokrat potrjeno. Tako se naključni odnosi (kot so odnosi sosedstva,
sodelavcev na delovnem mestu, ali celo sorodstva) pretvarjajo v odnose, ki so nujni in izbirni ter
vsebujejo trajne obveze, ki so subjektivno občutene (občutja hvaležnosti, spoštovanja, prijateljstva
itd.) ali institucionalno zagotovljene (pravice). To se zgodi skozi alkimijo posvečenja simbolne
določitve, ki jo ustvarja družbena institucija in se jo kontinuirano poustvarja z in skozi menjavo (daril,
besed ...), ki jo spodbujata in predpostavljata ter ustvarjata vzajemno znanje in prepoznavanje.
Izmenjave med sosedi in Malim prostorom torej delujejo kot sredstvo vzdrževanja odnosov,
potrjevanja naklonjenosti, vzajemnosti, medsebojne podpore in grajenja vezi.
106

Izmenjava pa je v Mali prostor tudi širše vpeta. V tem smislu so tudi donacije in denarni prispevki
dojeti kot izmenjava in podpora obstoju Malega prostora in tako stroškom najemnine in prispevkov
za odvoz smeti. Velikokrat tudi lokalni prostovoljci in prijatelji prinesejo v dar dobrine, ki se jih v
Malem prostoru potrebuje, (žlice, barve za delavnice, stoli ...). Predvsem pa so te izmenjave
spontane. Med Angleškimi uricami pride en prijatelj od Carla mimo in se pogovarjata v kuhinji.
Prinese voščenke, ker je videl, da imam kreativno izražanje in dela tam, kjer jih pakirajo, tako da jih je
prinesel dve škatli za delavnice (dnevniški zapisek, 9. 5. 2011). Mauss (1996) menjavo daril razume
kot obliko uslug in distribucije. To je moralna in ekonomska institucija, ki jo on umešča v organizacijo
pogodbenega prava in ekonomskih uslug v določeni družbi. Zametki tega se še ohranjajo in so vidni
tudi v današnji družbi.
Zanimiv je primer policista z ulice, ki je kot veliko ljudi prišel v stik z Malim prostorom v času priprav
Zabave ulice. Za tem nas je tudi pozdravljal na ulici, pred Zabavo ulice smo ga srečali v trgovini, kjer
nam je v mimobežnem pogovoru omenil, da je danes njegov prost dan in da je on policaj quartirja.
Na Zabavi ulice sta se spoznala s Carlovim očetom in takoj navezala stik, saj sta iz istega kraja iz
Južne Italije. Tako je po Zabavi Ulice oče od Carla pustil darilo (vino iz Južne Italije) za policista v
Malem prostoru z željo, naj mu ga damo, ko ga zagledamo na ulici. Vedno, ko smo ga zagledali ali na
ulici ali skozi okno, je sicer pozdravil, a ko smo omenili, da imamo zanj vino od Carlovega očeta, se je
vedno nekako izmuznil, »da zdaj ne more, da ga bo že en drug dan prišel iskat …«. Tako ga ni nikoli
prevzel. Ta ponavljajoči se dogodek razumem kot sistematično zavračanje te izmenjave, sprejemanja
daru in stopanja v odnos izmenjav in vzpostavitev vezi z Malim prostorom.
Kot ugotavlja Mauss (prav tam), podarjena stvar vzpostavi obojestransko in nepreklicno vez med
darovalcem in obdarjenim, na način, da obdarovanec postane odvisen od darovalca. »Dar je potem
takem hkrati nekaj, kar je treba darovati, kar je treba sprejeti, kar pa je neverno vzeti« (Mauss, 1996,
str. 126). Lahko tudi špekuliram, da pomisleke ob tej vzpostavitvi vezi torej obojestranski
naklonjenosti in obvezi lahko povzroči tudi njegov status uradne osebe, kljub temu, da je seveda to v
njegovem osebnem prostem času. Bolje lahko to situacijo kulturno razumem in jo povežem z mojimi
splošnim opažanji (preko pogovorov s prebivalci mesta in tega kako razni sistemi ureditve delujejo v
Italiji), da je v Italiji kulturno vpisano to, da se tudi uradne stvari v veliki meri urejajo preko vez in
poznanstev ter da je korupcija del vsakdana. Sprejetje darila določene organizacije bi lahko tako
razumela kot vstopanje v to zaščitniško vez (četudi to ni bil namen podarjenega darila).
Mali prostor tako cel čas stopa v določene menjave. Tudi ob sprejetju daru imajo vedno, predvsem
Carlo in Laura (ki bolj dolgoročno skrbita za njegovo umestitev v mesto in odnose z lokalnimi
prebivalci), v obziru neko vračilo. Tudi za trgovino sadja in zelenjave, ki podarja Malemu prostoru
enkrat na teden »odpisano« sadje in zelenjavo, se pogosto speče torta, ki se jo podari osebju
trgovine. Kot izpostavlja Mauss (1996), če ne povrnemo darila, ki smo ga sprejeli, smo postavljeni v
pozicijo manjvrednosti, še zlasti če smo ga sprejeli brez da bi vzeli v obzir, da ga je potrebno vrniti.
Preko koncepta menjave se odpira tudi vprašanje postavljanje cene oziroma načina menjave za
organizirane dogodke. Koncept menjave je velikokrat kulturno pogojen in znamo se znajti v
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situacijah, ko ljudje mogoče ne razumejo ali si ne znajo predstavljati, sprejeti ali razumeti
določenega načina menjave.
V tem kontekstu lahko tudi razumem reakcijo ljudi po pripovedi Jacka, ko so v Malem prostoru na
začetku delovanja organizirali večerje. Ko smo najprej začeli delati večerje so bile zelo zelo poceni in
ljudje niso prišli, am ... to je bilo čudno. In mislim, da je bila ena ali dve celo zastonj in ljudje preprosto
niso prišli. Tako smo postavili ceno na 10 evrov. Ljudje so prišli. Tam do 12, 15, 16 evrov. Višja je bila
cena, več ljudi je prišlo. To je bil res čuden eksperiment. Ampak je res delovalo tako. Ljudje bi radi
plačali za nekaj in čutili, da dobivajo nekaj v zameno. Če ne bodo plačali za nekaj, sploh pa za
večerjo, ne bodo pričakovali dosti in tako ne bodo prišli.
Podobno pravi Laura, ki izpostavlja med drugim negotovost, če ni vnaprej določene cene in
določenega (tržnega, pogodbenega) odnosa menjave: Če daš stvari na prostovoljne prispevke, jih
nobeden ne vzame, ker se prestrašijo, ne vedo koliko dati, če daš ceno, potem vsi plačajo. Ali, hotela
sem narediti eno večerjo zastonj, mislim še vedno jo hočem narediti, en dan jo bom naredila, ampak
mislim da ne bo prišel nobeden, ker ljudje vidijo recimo ... recimo ta večerja stane toliko, rečejo a,
gremo tja in večerjamo tam, in plačamo kot v restavraciji. No, je drugače, ker bo bolj zanimivo,
ampak konec koncev ... če vidijo večerja zastonj, ma kaj je to, kdo ve kaj se bo zgodilo, nekaj
čudnega, v njihovih glavah večerja zunaj je enako plačati, ne morejo si zamisliti, da lahko obstaja
neka takšna stvar, da je nekdo, ki naredi neko tako stvar za njih. Mislijo, da je nemogoče, torej
verjetno da smo se zmotili, ali torej kdo ve kaj se bo zgodilo. Ker ne morejo misliti, da mi ne dobimo
nič v zameno. Ali mislijo ... ker sigurno dobimo mi nekaj v zameno, ni denar, ampak je nekaj, drugače
ne bi tega počeli. Ampak ja, ne morejo misliti, da je to bolj pomembno.
Opisani odnos do menjave usmerja moje razmišljanje k temu, da če nekaj plačaš, imaš čiste roke, se
ne vežeš. To je kot da bi vstopil v trgovino in kupil mleko. Vstopaš v nek tržno-ekonomski odnos, kjer
si za storitev v dogovoru pošteno plačal in zatorej nisi nič več dolžen. Drugače je kot da ostaja nek
dolg, neka zaveza prostoru, ljudem. S kulturnega vidika je sprejetje daru sprejetje vezi z
osebo/skupino, ki ti dar podari. Mauss (1996) sisteme menjave daril opisuje kot del družbene
ureditve družb pred vstopom v čisto individualno pogodbo trga, ki jo uravnava prodaja s pojmom
cene, izražene v denarju, ki je stehtan in na katerem je vtisnjena njegova vrednost. Družbe že od
semitske, grške in rimske jasno razlikujejo med obligacijo in odplačano storitvijo na eni strani in
darom na drugi. To je novo razlikovanje, ki po njegovem prinese hladno in preračunljivo miselnost,
kar lahko povežem z neoliberalnim razmišljanjem, da je v tem odnosu v ospredju le individualni
interes, ki ohranja po menjavi vsakega na svoji strani. Temu v nasprotju pa so navade zamenjevanja
daru, kjer se spajajo ljudje in stvari. Te navade so ustvarjale (in v določeni meri še ustvarjajo) sistem
družbenih pogodb kot način ohranjanja družbene kohezije, vzpostavljanja in ohranjanja
medsebojnih vezi.
Tako lahko razumem razliko med tem, kdaj neko menjavo doživljamo kot menjavo storitev in kdaj
menjavo darov, kjer gradimo vezi. Namen vzpostavljanja menjave med ljudmi in Malim prostorom je
preprosto ustvariti prostor medsebojnega druženja, ki ga posamezniki potrebujemo. Menjavo darov,
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ki se nato dogaja v Malem prostoru, lahko opiše pojem »deliti«36. Namen dogodkov v Malem
prostoru je druženje ali to, da z nekom deliš – trenutek, idejo, navdušenje in ne, da to menjaš. Da
omogočaš prostor in čas medsebojnega druženja, medsebojnega grajenja skupnega, iz česar nato
posameznik prejema in se bogati (z oddihom v prijetni atmosferi, občutkom povezanosti, občutkom
sprejetosti, smehom, novimi uvidi, spoznanji, da imajo drugi podobne skrbi in težave, zgodbami iz
drugih koncev sveta itd). Tako je tudi namen prostora omogočanje medsebojnega spoznavanja med
popotniki in lokalnimi prebivalci, možnost dajanja in prejemanja znanj, zgodb, idej, pogledov na svet.
Tako v nekem smislu vseeno s »storitvenim/blagovnim« načinom menjave (ki pa je v bistvu samo
površje, ki zadovolji mirno vest potrošnika in hkrati prispeva k materialnemu obstoju prostora)
pritegnemo ljudi v prostor, kjer se kasneje dogajajo drugačne izmenjave in medsebojna spoznavanja.
Tukaj pa se odprejo vprašanja, povezana s postavljanjem cene za dogodke in dileme ter vprašanja,
koga želimo pritegniti preko takšnega načina menjave in koga s tem načinom lahko izključimo ter
zakaj si to menjavo želimo. Torej, ali je ta menjava »storitev« sredstvo za naš individualni interes (v
tem primeru pridobivanje ekonomskih sredstev za najemnino Malega prostora) ali za vzpostavitev
medsebojnih vezi.
Pogovor in dogovarjanje s prostovoljko N.37 o organiziranju terapevtske masaže v Malem prostoru je
odprlo teme in vprašanja, povezana s postavljanjem cene za dogodke in predvsem izpostavilo tržno
naravnanost stopanja v odnos menjave. Začne se s tem, ko Carlo vpraša, kako bi določili ceno za
masažo. N. pravi, da doma računa za pol ure masaže 40-50 eur. Carlo potem recimo predlaga, da bi
dali ceno 20 eur in 10 eur za mlade (anekdotski zapisek, 20. 4. 2011).
V pogovoru se izpostavijo argumenti tržne naravnanosti stopanja v odnos menjave, ki jih zagovarja
N., in so opazni v postavitvi sebe oziroma aktivnosti kot storitvi, ki jo nudiš/prodajaš, in za katero
veš, koliko je vredna ter jo zato ceniš. Da imaš eno fiksno ceno in potem bodo prišli ljudje sami do
tebe, če si tega ne morejo privoščiti, potem se z njimi pogovarjaš, kaj pa si lahko privoščijo in kaj
lahko znajo, kaj lahko ponudijo (recimo da skuhajo lazanjo, če imajo vrt, zelenjavo, da počistijo hišo
...). Potem se pogajaš, vendar na začetku imaš eno ceno/tarifo, ker veš, koliko si vreden in se ceniš v
tem, kar delaš (anekdotski zapisek, 20. 4. 2011).
Ta argument tudi cel čas podpira ustvarjanje zaskrbljenosti zaradi lastne finančne stiske, kar se kaže
v argumentih /…/ da se ne smeš bati zaračunati, da tako pač je, da vsaka stvar ima svojo ceno in da
tudi ti moraš od nečesa živeti. Na koncu moraš plačat račun za elektriko (anekdotski zapisek, 20. 4.
2011).
Hkrati izpostavlja nezaupanje v ljudi, ki se postavlja v takšnem tržnem pogodbenem odnosu; da bi
vsak od tebe rad iztržil čim več (/…/ potem ljudje navadijo, da imaš različne tarife, da bi nekako
zmeraj radi nek popust) in te obrnil (Gleda ga, se mu malo približa in reče, da ga vidi, da mu je težko,
da mu je neprijetno vprašati za denar ali določiti ceno. Govori, da če si ti »wishy washy« potem so to
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Kar na nek način ponazarja tudi napis v kuhinji: Deli, kar želiš in vzemi, kar potrebuješ.
N. je ameriška prostovoljka srednjih let, ki doma z možem upravlja svoj zasebni posel z masažami.
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tudi ostali – da te obrnejo, da ti moraš vedet, kaj hočeš in koliko si vreden) (anekdotski zapisek, 20.
4. 2011).
Na drugi strani jaz in Carlo postavljava protiargumente in pomisleke, ki grejo v smeri, kako ustvariti
dialoški odnos menjave, ki se lahko gradi na dajanju zaupanja drugemu. Carlo izpostavi, da po navadi
imajo eno sugerirano ceno, potem pa on (recimo na večerji) pove, da toliko je predlagan prispevek,
vendar naj se sami odločijo glede na to koliko jim je bila večerja všeč in koliko »denarja imajo«. N.
reče ob tem, da seveda da potem ljudje dajo manj, da vsak da manj. Carlo reče, da ne, da ljudje
večinoma dajo več. Ljudem daš to zaupanje. Da veliko jih tudi reče – kako to, da pustiš kar tam
škatlo, da vsak da in si vzame drobiž, pa reče, da se ni še nikoli zgodilo, da bi ko kaj ukradel ali vzel.
Ljudje večinoma zmeraj dajo več (anekdotski zapisek, 20. 4. 2011). S tem, ko ljudje sami določijo
ceno, jim daš zaupanje (v nasprotju z nezaupanjem tržne menjave) in preko tega vzpostaviš
drugačen, dialoški odnos. S tem, ko jim daš to zaupanje, jim daš tudi možnost, da sami prevzamejo
odločitev in jim daješ kontrolo v svoje roke.
Odpira pa se vprašanje, koliko se približati določeni skupni, da bi jo pritegnili. N. zagovarja, da se
morajo za tvoje »storitve« odločiti drugi in izpostavlja vprašanje »Koga bi ti rad pritegnil? Dovolj
močne da se odločijo ali šibke, ki ne bi nič plačali?« /.../ potem pa vidiš študente, kako pijejo v baru.
Reče, da je stvar tvoje odločitve, kam daš denar in da če bodo res to želeli, bodo prišli. Da je stvar v
tem, za kar se ljudje odločijo, da je potem odvisno, kakšne ljudi želiš tukaj – take, ki pridejo brez
denarja ali take, ki se za to odločijo. Ampak na koncu moraš plačat račun za elektriko (anekdotski
zapisek, 20. 4. 2011).
Ob tem jaz in Carlo izpostaviva neko sivo polje ljudi, ki jih ne dosežeš, ki ne pridejo, ker nimajo dovolj
notranje moči in motivacije, da bi premostili začetno postavko, ki je zato lahko dojeta že kot zid. /…/
ljudje po navadi ne pridejo vprašat, če nimajo denarja. Da jih je sram. Tudi jaz rečem, da predvsem
mladi, nimajo toliko notranje moči, da bi prišel in rekel – to bi rad, lahko se pogajamo. Ponavadi te je
tega strah, da do tega ne pride. Za te ljudi ne zveš, ker niti ne pridejo do tebe. Mi, ki smo odrasli, še
lahko to naredimo, imamo moč. Kot mlad, če vidiš eno ceno, rečeš takoj, to ni zame, niti ne pomisliš,
da bi vseeno šel se pogovarjat o tem, da bi naredil kak deal. Za to moraš imeti notranjo moč res neko
motivacijo. Teh 20 eur je že nek zid (anekdotski zapisek, 20. 4. 2011).
Način, kako postavimo neko izhodišče menjave, mora biti premišljen s tem, kaj si želimo od te
menjave, katere ljudi bi radi pritegnili. Predvsem je to pomembno za olajšanje vstopa v nek prostor,
za olajšanje dostopnosti. Tudi če damo nižjo ceno, je mogoče aktivnost tista, s katero se neka
skupina ljudi ne poveže, je ne zanima. Ali kot poprej opisano, če je nekaj zastonj, je lahko dojeto kot
nenavadno in nerazumljivo. V tem kontekstu je potrebno pri organizaciji dogodkov razmisliti, na
kakšen način dogodek predstaviti, kar pa je odvisno od tega, koga želimo doseči in kaj želimo z
dogodkom ustvariti. Tudi če je z dogodkom postavljena neka tržna/blagovna menjava, še ne
izključuje tega, da na licu mesta to menjavo priredimo, ji damo drugačen smisel in kontekst ali jo
izkoristimo za grajenje vezi in skupnega. Vsekakor pa je tu primarna dostopnost, kdo sploh na
dogodek pride, ali kdo sploh pride, saj brez ljudi ne moremo ustvarjati skupnega.
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Po drugi strani se v pogovoru posredno kaže problem ekonomske nestabilnosti Malega prostora, in
je zato vprašanje denarja in ohranjanja prostora s »samoupravljanjem« nekako bistveno ter se
postavlja iz meseca v mesec. Tudi končna odločitev Carla, da bomo poskusili z enotno ceno 20 evrov
in njegova kasnejša omemba, da je danes bil malo zaskrbljen glede denarja, kaže na vpliv finančne
nestabilnosti na prevzemanje odločitev. V tem smislu je sam prostor ekonomsko ranljiv, kot so
socialno ekonomsko ranljivi tudi prebivalci soseske.
Ekonomska ranljivost tako zahteva večjo medsebojno socialno podporo, kar razloži tudi pomen
menjav in grajenja socialnega kapitala Malega prostora v soseski (ki je enako socialno ranljivejša, v
kateri živijo po večini ljudje iz socialnega obrobja) in širše z lokalnimi prebivalci.
Opažam, da so ekonomsko ranljive in prekerne organizacije (za kar lahko štejem veliko nevladnih
društev na socialnem področju in posameznih projektov, ki jih izvajajo) postavljene v stiske, kjer se
kdaj tehta med ohranjanjem obstoja financiranja projekta, organizacije in njenim idealnim čistim
namenom. Torej, kako to dvoje uskladiti, da ne pozabimo na svoj cilj, in sicer komu je prostor
namenjen. Komu torej olajšati vstop v prostor? Ali nekomu, ki mu bo ta tržna menjava jasna, ali
nekomu, ki nima denarja in si drugače nekaterih stvari ne bi privoščil ali jih izbral.
Pomanjkljivo financiranje je pereč problem, ki ga v okviru samoniklih prizorišč in nevladja
mladinskega polja izpostavlja tudi Muršič (2012, str. 209): »Model nehierarhične organiziranosti
samoniklih prizorišč je trdoživ in lahko preživi tudi z minimalno finančno podporo. Dovolj kakovosten
program je mogoče izvajati tudi z nizkimi stroški. Toda tudi če vsi na prizorišču delajo brezplačno in
organizirajo le prireditve z minimalnim vložkom, ostanejo stroški za vzdrževanje prostora in
organizacije. Etični pogon ni večen in tudi ne prenese vseh obremenitev, tudi če imajo posamezniki
in posameznice na prizoriščih dolgoletne izkušnje z uspešnim bojem proti trgu in tržni logiki s
solidarnostjo in prostovoljstvom. Predvsem pa ta model na dolgi rok ne zdrži obremenitev, ki se
postopoma kopičijo na ramenih »nosilnih hrbtov«. Tudi ti ljudje morajo od nečesa živeti«.
Največji in najtrajnejši generator škode, ki ga povzroča pomanjkljivo financiranje, je stalni boj za
obstoj samih prizorišč, za vzdrževanje prostorov in plačevanje sprotnih stroškov. Infrastrukturnega
vzdrževanja prostorov in organizacije ni mogoče zagotoviti zgolj s prostovoljnim delom. Samonikla
prizorišča so v tem ključnem pogoju delovanja v glavnem prepuščena sama sebi, zato se lahko zgodi,
da postane vzdrževanje pogojev za lastno delovanje skoraj edini smisel njihovega obstoja (Muršič,
2012).

3.4.3 Aktivnosti in dogodki v Malem prostoru
Na eni strani so v Malem prostoru neki organizirani dogodki in aktivnosti, na drugi pa preprosta
spontana vsakdanjost bivanja. Dogodki in aktivnosti pritegnejo različne skupine ljudi. Pritegnejo jih
glede na interes in zanimanje za neko aktivnost ali dogodek ter glede na temo, ki jo s seboj prinaša.
Nekateri dogodki ali aktivnosti so kontinuirani ali pa razvijejo kontinuiteto, drugi pa ostajajo
enkratni. Če so aktivnosti kontinuirane, tako da se ljudje nanje navadijo, se sčasoma razvijajo naprej
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in zaživijo. Če pa so dogodki enkratni, so na nek način kot drobec v morju, lahko se na njih nekaj
zgodi, lahko pa tudi ne.
S kontinuiteto obstaja možnost, da se vzpostavi skupina, ki deluje kot začasna interesna skupnost,
kar opažam pri Angleških uricah. V takšnem smislu sama aktivnost ni toliko pomembna, kot to, kar
se razvija ob njej (vsaj v tem primeru za pogled te raziskave). Ni pa nujno, da se vsaka interesna
skupina občuti kot skupnost. Denimo, opažanja, da se ljudje zadržijo po aktivnosti, da izražajo želje,
da bi se nadaljevala in dajejo svoje pobude (kot je bilo organiziranje skupne poslovilne večerje za
Jacka), kažejo na to, da se je vzpostavila neka skupnost. Da imajo ljudje to skupino kot svojo, da ima
skupina tudi funkcijo druženja, medsebojnega spoznavanja (in konec koncev tudi skupnega
ustvarjanja).
S srečanji kreativnega slikanja (glej podpoglavji Kreativno slikanje) se ta kontinuiteta nekako ni
vzpostavila. So pa spontano nastale situacije združevanja/trenutnih združitev, kjer je slikanje
delovalo kot medij. Prvo srečanje kreativnega slikanja je odprlo nek drug prostor, vzpostavilo neko
drugo dinamiko, bolj intimno in globoko, ki je omogočila, da se je vsak poglobil vase in hkrati lahko
te občutke delil tudi z drugimi. V tem smislu je nastala trenutna združitev, v kateri so udeleženci
spontano delili svoje izkušnje in občutke ob ustvarjanju ter ob tem svoje zelo osebne vidike in
drobce svojih osebnih življenj. Pri naslednjem srečanju kreativnega slikanja, kjer se je ustvarjala
skupinska slika, je bila situacija čisto drugačna, spontana in naključna. Predvsem je naključne ljudi, ki
so prispeli v prostor, presenetilo in pritegnilo to, da se je nekaj že počelo in so se tako lažje na nek
svoj način priključili. To situacijo lahko navežem na razmišljanje Laure v intervjuju o splošnem
dogajanju v Malem prostoru, da če je ena stvar že utečena, da deluje, ljudje pridejo, tako torej lahko
tudi oni ustvarjajo. Ampak če je vedno zaprto, potem je kot da se je potrebno odločiti ... vendar bi
bilo bolje, če bi bila tam vrata že odprta, da bi se lahko vstopilo. Metaforično. Da bi bila živa stvar. V
tem smislu je pomembno, da tudi če ni začetnega odziva ljudi, se ne pustimo demotivirati in sami
začnemo nekaj izvajati in v tem uživati. Živo dogajanje ljudi pritegne hitreje in pristopijo prej, kar pa
sicer ne bi. Živost dogajanja je kot nekakšen magnet, ki vleče k sebi, četudi samo iz radovednosti.
Prehodne skupnosti razumem kot trenutne združitve ljudi, kjer se vzpostavi prostor nečesa
skupnega, kar posameznika za določen čas poveže. To so lahko tudi organizirani dogodki, predvsem
ko postanejo ustaljeni in postanejo prostor srečevanja ljudi. Predvsem to, da so prehodne, pomeni,
da so neobvezujoče. Pri zajtrkih in večerjah bi lahko vzdušje sproščenega, neformalnega druženja in
povezovanja opisala kot postavitev »javne dnevne sobe«. Dobiš občutek, da si prišel k nekomu na
obisk. V času zajtrka/večerje se vzpostavi prostor druženja, pogovarjanja s tistim, ki je v prostoru,
včasih so to ljudje, ki se že poznajo, drugič spet ljudje, ki se ne poznajo, velikokrat je tudi zanimanje
za tuje prostovoljce in popotnike, da se vzpostavi stik z lokalnimi prebivalci in s tem medsebojno
spoznavanje. Glede na to, da so že ustaljeni, nekateri pričakujejo, da se bodo z znanimi ljudmi tam
srečali, ne da bi se vnaprej zmenili. Kljub temu pa se nikoli ne ve, kakšna naključna kombinacija ljudi
se bo v prostoru znašla in o čem bodo tekli pogovori, katere skupne teme bodo vzniknile.
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Opazujemo lahko zgodbe, ki si jih ljudje pripovedujejo in kako se ena zgodba navezuje na drugo38. Te
večerje/zajtrki so zasnovani tako, da ljudje, ki pridejo, lahko zasedejo to »javno dnevno sobo« s
svojimi vsebinami. Torej je na nek način za določen čas ta prostor njim na uporabo. Organizatorji pa
so tam kot gostitelji, ki včasih tem temam sledijo, vendar so v tem procesu bolj moderatorji kot pa
akterji dogajanja.
Sledeči opis druženja na medkulturnem zajtrku ponazori umeščenost gostiteljev v dogajanje.
Medtem so vsi pojedli, vendar imajo burno debato. O jeziku, o tem kako se uči jezik, o televizijah, o
kulturnih razlikah med Italijani in Angleži, o družinah v povezavi s tem, hrani. Nekako zgleda da
debato vodi R. Vsake toliko pride ven s kakšnih vprašanjem »Ali pri vas je tudi tako?« Oglašajo se vsi
in vsak ima kaj za povedati. Ko pride pogovor na hrano, govori R. o angleški hrani in pravi, da lahko
naredi angleško večerjo, ko pride nazaj. Gleda Carla in se obrne nanj, mu reče, naj o tem razmisli.
Carlo kima. Jaz in Carlo sva samo tam, sediva in opazujeva. Čuti se, da je prostor njihov, da so ga
zavzeli s tem kar oni želijo oziroma pač s tem kar se je ustvarilo. Vmes R. reče, da če motijo da so
tukaj, da če so lahko tukaj. Rečeva da ne, seveda ne. Carlo reče ne, da seveda ne motijo. Ob dveh se
restavracija zapre (ni bila še 2). S Carlom sva ves čas tiho. Ob enem trenutku, ko se pogovarjajo o
televizijah, o tem da imajo danes družine po 4,5 televizij in da kako je to grozno, se Carlo obrne k
meni in reče »ena ali pet, škoda je ista, je že narejena«. Jaz mu pokimam in rečem »Ja, če jih imaš 5
se vsaj ne kregaš glede tega kaj se bo gledalo«. In to tako rečemo malo v hecu, malo zares, se malo
nasmejemo. Tako potem ljudje počasi grejo. Malo nama pomagajo odnesti par stvari v kuhinjo, se še
pogovarjajo stoje med sabo v dnevni sobi. Potem se poslovijo. Carlo reče L., če bi vzel še kar je ostalo
polente. L. reče da ja, lahko in jaz mu jo zavijem. Potem se poslovijo in grejo (dnevniški zapisek, 18. 6.
2011).
Pomembno se mi na tem mestu zdi, da se včasih kot gostitelji ne povežemo s temami začasne
skupnosti, imamo drugačna videnja, vendar ob zasedbi prostora lahko drugačne realnosti
sprejmemo, opazujemo in jih vidimo kot del multikulturnosti, kjer se ne borimo za »svoj prav«. Ne
moremo pa zanikati, da kot gostitelji tudi sami nosimo s seboj svojo »kulturno vpisanost« in svoje
razumevanje sveta, kar nam poraja vprašanja o tem, kako naj jo v različnih kontekstih umestimo ali
spustimo iz rok.
Zabavo ulice lahko razumem kot kulturno animacijski dogodek, ki se je osredotočal na skupnost
soseske in širšo skupnost mesta in se dotikal različnih kultur (preko hrane in glasbe), ki se v skupnosti
srečujejo in mešajo. Kot pravi Raynolds (1997, v Mikič, idr.), kulturna ali sociokulturna animacija
zajema skupnostne umetniške projekte, ki dobesedno navdihujejo (animirajo) ali dajejo življenje
obstoječi skupnostni dinamiki. Animator je tako skupnostni umetnik, ki ljudem pomaga slaviti lastno
kulturo in poskuša spodbujati vzdušje, v katerem bodo lahko zaživele skupnostne težnje, morebitna
etnična ali zgodovinska zapuščina, ki določeno skupino ljudi povezuje v skupnost. Animator je tisti, ki
združuje in spodbuja, prav tako pa je tudi organizator dela in posredovalec veščin. Delo animatorja
38

Tema zgodb se je sicer odprla na začetku mojega raziskovanja (glej poglavje Teme in opažanja po enem
mesecu), vendar se kasneje ni razvijala. Ta tema se je zdela preveč obširna in se je v procesu raziskovanja zato
zameglila. Opažala pa sem določene splošne teme pogovorov med ljudmi in torej skupne zgodbe, ki se v
nekaterih druženjih ustvarjajo, vendar jih nisem naprej razvijala in se vanje poglabljala.
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je predvsem vključevanje ljudi v procese usmerjanja lastne ustvarjalne energije v smeri skupnega
cilja. Produkti tega dela so tako last skupnosti. Tako proces kot tudi produkt obogatita skupnostno
življenje in podeljuje članom skupnosti občutek skupne identitete. Kurz (2008) s pojmom
»skupnostna umetnost«, označuje določene tipe skupinskih umetniških aktivnosti (ustvarjanje
»produkta«, prepoznanega kot umetniško delo) in kulturnih aktivnosti (organiziranje dogodka ali
»festivala«).
Pri kulturno animacijski dejavnosti ima v tem kontekstu sama dejavnost funkcijo kulturnega
ustvarjanja, preko katere se posamezniki med seboj povežejo. To v posamezniku spodbuja izražanje
in ustvarjanje kulture, aktivno prelitje lastnih tem v dejavnost, produkt, iskanje tega, kar je
posameznikom skupno. Za ostale aktivnosti in dogodke v Malem prostoru vidim pomen kulturnih
aktivnosti (učenje angleščine, skupne večerje, zajtrki, cirkus v parku, filmski večeri) preprosto kot
medij, preko katerega je fokus na medsebojnem spoznavanju, druženju in povezovanju, ki se v
skupini ustvari. Večina aktivnosti in dogodkov v Malem prostoru nima konkretnega cilja oziroma
njihov cilj ni ustvarjanje »produkta«. Namen aktivnosti in dogodkov je ustvarjanje odprtega
prostora, kjer se ljudje lahko srečajo, družijo, spoznavajo, izmenjujejo svoje različne kulture, s tem
pa se tudi nudi možnost ustvarjanja in spoznavanja skupne kulture, skupnih tem in soustvarjanja
trenutnih združitev.

3.4.4 Vsakdanjost in domačnost
Osvetljujoči koncept vsakdanjosti se neposredno navezuje na občutenje nekega prostora kot svojega
drugega doma ali prostora za vsakdanje življenje. To občutenje govori predvsem o odnosu, ki ga ima
posameznik do prostora v njem samem. Predvsem vidim tu pomen domačnosti; da se nekdo počuti
in obnaša domače, kar tudi daje občutek, da je prostor »njegov«. Ta občutek, odnos domačnosti
daje krila temu, da posameznik prostor res uporablja, za kar ga potrebuje in tudi, da ima do njega
odnos, torej da zanj spontano skrbi in ga neguje39.
En pokazatelj domačnosti je na primer lahko tudi to, da ljudje pustijo svoje stvari v prostoru ali jih
dajo na skupno uporabo. Tu se lahko vidi razlika med konceptom menjave in naravnanostjo »deliti«.
V odnos menjave vstopajo posamezniki, ki prostoru podarijo nekdo stvar, ki jo akterji v prostoru
potrebujejo. Posamezniki, ki vstopajo z naravnanostjo deliti, pa želijo nekaj svojega deliti in dati to v
skupno uporabo, ker bodo tudi sami sem zahajali in to uporabljali ali z namenom, da se bo to skupaj
uporabljalo (kot primer čopičev, ki jih je Gina pustila v Malem prostoru po kreativnem slikanju).
Tudi sami osrednji dogodki v Malem prostoru (kot na primer večerje in zajtrki) lahko prispevajo k
domačnosti. Predvsem gre tu za vprašanje, koliko se posameznik poveže z dogodkom oziroma
aktivnostjo, koliko mu je blizu in v tem smislu domača. Ko ti je neka dejavnost domača, se hitreje
znajdeš v njej in si bolj samostojen v tem, kar daje nek občutek sigurnosti in varnosti, ustaljenosti,
kar omogoča, da se s tem »zaledjem« bolj sproščeno spoznavaš in družiš z ljudmi, ki jih ne poznaš.
Ravno tako obratno, če so ti ljudje oziroma skupina poznani in domačni, se lažje integriraš v dogodek
39

Na tem mestu velja omeniti, da so lahko razumevanja in občutenja domačnosti in skrbi za prostor različna in
torej kulturno obarvana, kar zna v določenih situacijah povzročiti razhajanja.
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ali dejavnost, ki ti je še nepoznana in tuja. V vsakem primeru obstaja potreba po oprijemljivi, znani,
varni točki, ki lahko udejstvovanje spodbudi in ga omogoči. Redki so primeri pogumnega
posameznika, ki bi se suvereno podal popolnoma v neznano (pa še ti imajo s seboj vsaj čarobni
amulet).
Občutek domačnosti lahko povežem tudi z neformalnostjo in spontanostjo. Neformalnost dogajanja
da lahko posamezniku občutek domačnosti, kar generira tudi spontanost. Vsakdanjost namiguje
preprosto na to, da je to prostor, kjer ljudje bivajo in jedo skupaj, imajo interakcije s sosedi, se
družijo, pač sobivajo, živijo skupaj za kratek in določen čas. Kot je izpostavljeno v intervjuju z Jackom,
ravno ta vsakdanjost in prazen prostor, ki ga pušča, lahko ustvarita okoliščine za osebnostno rast,
srečanje s samim seboj in drugimi. Mogoče ravno ta nemir, ki izhaja iz praznega prostora in po drugi
strani preprosto »obsojenostjo«, da v tem prostoru smo (recimo z vidika popotnikov in
prostovoljcev, ki tam živijo in hkrati imajo nek prazen čas brez vsakdanjih obvez), spodbudi težnjo,
da ga zapolnimo s svojimi vsebinami, če nimamo zunanjih. Obstaja pa tudi nevarnost, da obtičimo v
praznem prostoru dolgočasja, a obenem tu obstaja tudi možnost spontanosti in »samoniklosti«.
Pri delu s skupinami se torej postavi vprašanje, kakšne teme, dejavnosti bodo izšle iz te samoniklosti,
kako jih spodbujati in kdaj tudi usmerjati, da dobijo možnosti izražanja in realizacije. Velikokrat je v
takšnem procesu potrebna podpora (če že obstaja nek impulz samoiniciativnosti, se velikokrat
zatakne pri nadaljevanju, da za njim posameznik ali skupina stoji, je suverena in prevzame
odgovornosti za pobudo, da jo razvija). Vprašanje je torej, v kolikšni meri ta proces usmerjati,
podpirati. Kako lahko to podpremo z dajanjem nekih oprijemljivih točk in na kakšen način usmerjati,
da se namesto ohranjanja pasivnosti razvija nekaj ustvarjalnega in konstruktivnega.

3.4.5 Notranja kultura Malega prostora
3.4.5.1 Igra in izražanje posameznika
V »notranjosti« Malega prostora ima osrednjo vlogo svoboda posameznika pri njegovem izražanju.
Posamezniku omogočati izkušnje, nuditi prostor, da eksperimentra in preizkuša svoje ideje.
Predvsem je ta vidik živet v notranjosti Malega prostora. Živijo ga (lahko) popotniki in tuji
prostovoljci ter lokalni prostovoljci, ki so del Malega prostora. Kakšne situacije se ustvarijo in v
kolikšni meri to omogočajo je težko predvideti. Iz tega vidika je velikokrat pomembnejša ideja
posameznika, ki se jo realizira in ki se mu lahko pomaga pri realizaciji, kot pa vprašanje komu je ta
dogodek namenjen.
Pomen prostora z vidika samoizražanja posameznika izpostavljata tako Jack kot Laura. Jack
izpostavlja igro, nenehno eksperimentiranje in spontanost ter osebnostno rast (kjer se nanaša
predvsem na lokalne in tuje prostovoljce). Laura pa možnosti eksperimentiranja, biti akter in
izražanja samega sebe ter sprejemanja drugih v tem. Iz teh vidikov je ta prostor v veliki meri prostor
igre. Je prostor ljudi, ki so v Malem prostoru, ki ga lahko v trenutku preobrazijo v karkoli. Včasih
postane situacija podobna otrokom, ki se odločijo igrati banko in si nato z vso resnostjo izmenjujejo
izrezane papirnate bankovce. Tudi slovenska popotnica M. mi je v pogovoru o zadnji zabavi, omenila
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da /.../ je bilo kot igra, kot da bi se otroci igrali – čez pol ure je bil to (kuhinja) kar bar. Pred pol ure si
vzel kar si hotel iz hladilnika, zdaj pa je imelo ceno (dnevniški zapisek, 29. 7. 2011). Na takšen način,
kot igro svobodnih otrok, tudi Jack v intervjuju opisuje začetno obdobje projekta, ko še ni imelo
svojega prostora.
Tudi v obdobju svojega bivanja sem občasno zaznavala ta aspekt, ta prostor igre, eksperimentiranja,
spontanosti, ki se je vzpostavil, predvsem ob trenutkih, ko ničesar ni bilo. Takšen trenutek lahko
deloma ponazori tudi opisani filmski večer (glej podpoglavje Matteo). V podobnih trenutkih se zdi,
da je prostor izven določenih vlog. Ustvarjalci trenutka se zdijo kot flaneurji,40 ki si lahko privoščijo
to, da izstopijo iz sistema in sveta ter ga le malo opazujejo iz drugega zornega kota, s tujostjo, kot da
ne bi bili del njega.
V kontekstu igre in eksperimentiranja lahko povežem tudi željo in potrebo Laure po prinašanju
novosti, ustvarjanju nečesa novega. Kot neko zavračanje rutinizacije in mehanizacije dogodkov, ki jih
počnejo. In s tem je povezana tudi želja po potovanjih, svobodi, odkrivanju novih stvari, da bi
posameznik in prostor ohranila to spontanost, igro in ustvarjalnost. Laura in Carlo prihajata tako v
konflikt z vezjo in odgovornostjo ter skrbjo do prostora, ki postane breme tudi v smislu »biti fizično
na tem prostoru«, namesto da bi »odšla v svet iskati nove, sveže, neodkrite izkušnje«.
3.4.5.2 Hladilnik kot simbol notranje kulture Malega prostora
V Malem prostoru je neka notranja struktura, ki podpira in ustvarja kulturo prostora in ki je zapisana
v prostor sam. Tako lahko razumem tudi odgovor na pogosta vprašanja »Zakaj pa je tukaj to tako?«,
ki se glasi preprosto »Tako je narejen prostor.«, kar nekako nakazuje na pojmovanje kulture »tako
delamo pri nas, takšen je naš način itd.« kot pravi Muršič (19. 11. 2012), pri skupnostih, ki ne
poznajo besede za kulturo.
Zanimivo v Malem prostoru je, da je v prostor vpisanih veliko notranjih struktur, kot so npr. odprta
okna in vrata, poleti dvignjene rolete, pozimi zaprti radiatorji, izklopljen hladilnik, pohištvo in stvari,
pridobljene iz smeti, reciklirane stvari, zemljevidi držav na steni, kovanci iz Rusije na polici, kitajske
črke na zidu, malenkosti razpršene po policah, ki spominjajo na ljudi, ki so nekoč bili v prostoru ali
skupne dogodke, ki so se zgodili itd.
To kulturo Malega prostora bi lahko povzeli in opisali s pojmi ekonomičnost, skromnost, ponovna
raba, odprtost prostora, prehodnost, pretočnost in trenutnost. Kulturo v Malem prostoru
zaznamujeta tudi principa varčnosti in ekonomičnosti, ki se kažeta na tem, da se pazi na porabo
denarja, da se stvari čim bolj reciklirajo in da je vse čim bolj varčno. Kar začne vključevati tudi
nekatere principe kot so, da se reciklira sadje in zelenjavo, da se vse, kar se za hišo potrebuje, dobi iz
smeti ali je podarjeno iz druge roke itd. Kulturo Malega prostora zaznamuje nekakšna »brkljarija«;
saj se ne ustvarja ravno nekaj avtonomnega, samopreskrbnega, ampak vse deluje bolj na principu
nabiralca, ki se znajde s tem, kar najde, kar lahko nabere (in se ne ukvarja s tem, da goji in pridela).

40

Pohajkovalec v mestu, ki ima vlogo nevpetega objektivnega opazovalca (po opisih Charlesa Baudelariea).
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O tej kulturi in notranji strukturi bom nadalje razglabljala ob primeru hladilnika, ki je bil kot opažena
tema že omenjen (glej podpoglavji Hladilnik in Nadaljevanje primera hladilnik).
Primer hladilnika sem tekom svojega bivanja v Malem prostoru doživljala kot vprašanje moči,
vendar je to moč neke vzpostavljene notranje strukture, ki so jo vzpostavili in jo vzdržujejo seveda
ljudje. Ta notranja struktura ima nek svoj smisel in namen, zatorej se jo na nek način ščiti. Smisel in
pomen ljudem ni takoj viden ali razumljiv. Laura tako v intervjuju izpostavi vidike (ne)namembnosti
hladilnika. In tudi se ga ne potrebuje ker ... hladilnik je vedno za shranjevati stvari in torej
akumulirati. In to ni ena stvar, ki se jo tu počne. Stvari morajo vedno drseti, teči. Recimo, če je
hladilnik, je preveč hrane in ostane tam, in je treba skrbeti zanjo/ukvarjati se z njo. Ali pa hrana, ki
je, preprečuje drugi, da bi prišla. Nekako kot če jo blokira, kot z idejami in mislimi. Na koncu so cel
dan jedli ali se ukvarjali s hrano na nek način, da jo vržejo proč, ali jo podarijo, ali shranijo, ali ...
(smeh) bili so preveč osredotočeni na to, da niso morali delati drugih stvari. Imeli so to vez, niso bili
več svobodni.
V tej razlagi in mišljenju najdemo koncepte tekoče moderne (Bauman, 2001), njene težnje k
prehodnosti in svobodi, ki izvira iz tega, da se nič ne veže, da nič ni stalno in da je vedno nekaj
novega za obzorjem. Na ta način razumem, da hladilnik simbolizira pretočnost in prehodnost Malega
prostora.
V praksi pa izklopljen hladilnik seveda leti na nerazumevanja, odpore in mnoga vprašanja. Daje mi
misliti na zgodbo z zeljem, ki jo podajata Maturana in Varela (1998)41, kjer nekdo ni sposoben
spustiti tega, kar nosi s seboj, svoje ideje, predpostavke, prepričanja, da bi tisto novo zares spoznal.
Dejansko je živeti na takšen način izkušnja in kot takšna spada k Malem prostoru. Kot na primer
izkušnja življenja brez hladilnika prinese s seboj tudi občutek praznovanja, ko je hladilnik iz neke
potrebe vklopljen. Ko je hladilnik vklopljen, se lahko pije mrzlo pivo, kar izzove veselje in se zdi kot
praznik. Takšne stvari postanejo nato kot neka igra, ko sam postavljaš zamišljene situacije in
omejitve, da začutiš, kaj bodo prinesle, zavoljo eksperimentiranja in izkušnje. V takšnem smislu
lahko deloma razumem tudi obremenjenost z denarjem.
3.4.5.3 Obremenjenost z denarjem in plačevanjem najemnine
Obremenjenost z denarjem in plačevanjem najemnine se izpostavlja kot problem oziroma vedno
znova ponavljajoča se tema. To na angažirane posameznike v Malem prostoru velikokrat deluje
stresno. Občutek daje, da če se denarja ne bo zbralo, bo vse propadlo in tako ustvarja občutja
41

V zgodbi pride otočan k učitelju, da bi se naučil plavanja in plovbe, da bi se lahko preselil iz otoka v kakšno
drugo deželo, kjer bi lahko bolje in bolj zdravo živel. Otočan bi se rad naučil plavanja, vendar bi s seboj vzel
tudi svojo tono zelja. Tako ga učitelj vpraša: »Kakšnega zelja?« »Hrano pač, ki jo bom potreboval tam čez.«
»Ampak saj hrana je najbrž tudi tam!« »Kako to misliš? No, ne vem. Tisto zelje pač moram vzeti s seboj.«
»Ampak saj ne boš moral plavati s takšnim tovorom. Pretežak je.« »Potem pa ne vem kako bi se naučil lahko
plavati. Za moje zelje praviš da je tovor. Jaz pa mu pravim moja osnovna hrana.« »Kaj pa če je tole z zeljem
samo alegorija, v resnici pa govoriva o neomajnih idejah, predpostavkah in prepričanjih?« »Hmmm ... Že vidim,
da bom svoje zelje odnesel h komu, ki razume moje potrebe.« (Shah, 1971, v Maturana in Varela, 1998, str.
208).
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negotovosti, zaskrbljenosti, odgovornosti, včasih tudi končnosti; če ne bo denarja, se bo prostor pač
zaprl.
To je po eni strani eden od kazalcev neke vrste institucionalizacije; posledično, ker je potrebno od
nekod dobiti denar, je potrebno organizirati toliko dogodkov, premisliti, kateri dogodki so tisti, ki bi
prinesli največ denarja. To sicer ne deluje neposredno, ampak posredno usmerja razmislek v to
smer. Po drugi strani lahko ta omejitev spodbudi razmišljanje tudi v smeri, da bi radi privabili ljudi in
spodbuja to, da se stvari dogajajo. Kljub temu pa velja razmisliti, da je to spodbujanje kreativnosti za
pridobivanje denarja, ki lahko prevlada nad kreativnostjo zaradi kreativnosti same, ustvarjanjem
tistega, kar ti čutiš, da je zdaj zate ali za druge pomembno in zanimivo.
Kljub temu ta negotovost deluje bolj obremenjujoče kot pa spodbujajoče. To se izraža na
negativnem vplivu na vzdušje, saj sem imela občutek, da je ta zaskrbljenost večino časa v zraku. Ta
zaskrbljenost se tako nekako prenaša, enako so vključeni mladi zaskrbljeni zaradi tega, predvsem pa
verjetno pred odgovornostjo, da bi se to breme preneslo na njih. Kaže se kot zaskrbljenost glede
tega, ali bodo prišli ljudje na dogodek ipd. Obstaja tudi nek razkol med organiziranjem večerij, ki so
sicer najbolj donosne, vendar tudi najbolj stresne in ne povračajo toliko nazaj tistim, ki organizirajo,
vendar se organizirajo zato, da se bo dobil denar, in med organiziranjem dogodkov, ki niso donosni,
ki so le eksperiment, igra in ne vemo kaj bodo prinesli ter kako se bodo razvili oziroma bolje, ki so za
nas. Ta problem je izpostavil tudi Jack v intervjuju, govoril je, da je v razvoju Malega prostora že
prišlo do te točke, ko so bili tako obremenjeni z zbiranjem denarja, da je to postala prva prioriteta.
Ideja, da bi bila rešitev angažiranje na področju različnih razpisov, za Mali prostor ne pride v poštev.
Predvsem se to dojema kot kratenje svobode ustvarjalnosti, prilagajanje zunanjim zahtevam in
predvsem še večja obremenitev z birokracijo. Težnja je proti zavračanju institucionalizacije, zato da
bi ohranili svobodo spontanosti in ustvarjalnosti posameznikov, ki v Malem prostoru delujejo.
Absurdno se mi je zdelo to, da se je ob mojem odhodu izkazalo, da je zaloge denarja več kot dovolj
za pokrivanje stroškov vsaj enega leta in pol, brez dohodkov. Vendar med ljudmi vlada
vsakomesečna skrb, da je potrebno nabrati to vsoto denarja in močen občutek ultimativnosti, da če
denarja ne bo, se bo Mali prostor zaprl. Daje mi misliti, da je to v določeni meri namišljen strah in
postavljam si vprašanje, čemu kot tak služi. Razumem ga lahko kot simbolen strah, simbolen
paradoks med igranjem in eksperimentiranjem, odprtostjo in svobodo, za katero si Mali prostor
prizadeva in želi živeti ter denarjem, ki je konkretna realna stvar, ki ga nedvomno veže na ta sistem.
Finančna varnost je temelj eksistencialne stabilnosti, temeljnega občutja varnosti. Odnosi
prehodnosti, življenje nestalnosti se najverjetneje velikokrat sooča tudi z nestalnimi tlemi finančne
varnosti. Tu se kažejo tudi stiske, ki nam jih ponuja vprašanje takšnega načina življenja, torej kako
ostati svoboden, ne da bi se podredil gospodarskemu in kapitalističnemu sistemu, kako izhajati iz
sebe in ostati nevezan, hkrati pa priskrbeti za materialni obstoj. Ta prehodnost in svoboda nam
prinaša stalno negotovost glede finančnih prihodkov. Odpira vprašanja heternonomnega dela, ki se
ga želi zavračati. Želimo biti posamezniki s svojim potencialom. Želimo eksperimentirati, igrati se,
dovolj imamo stresa tega življenja, želimo biti drugačni, želimo potovati, po svetu in potovati v sebi.
Vendar kako bomo zmogli, ne da bi se podredili in ne da bi nam bila svoboda tudi odvzeta.
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3.4.5.4 Posameznik in prostor pred skupnostjo
V Malem prostoru je nenehno govora o pomembnosti posameznika. Predvsem se o tem govori iz
vidika posameznikov, ki so vanj aktivno vključeni in ga soustvarjajo. Izpostavljata se avtonomnost
posameznika in njegova individualnost. Usmerjenost v posameznika lahko razumem kot poskus
decentralizacije moči in dajanje celotne moči v roke posameznika in kot vključevanje v skupnost, kje
ima vsak možnost. Vsakič je nekdo tisti, čigar ideja je, čigar moč je. Drugi so mu le opora. Iz moči
posameznika izhaja tudi to, da začneš tam, kjer je nekaj, kar bi rad delal, kar bi rad delil. Ne iz tega,
kaj drugi potrebujejo, ampak iz tega, kar bi rad ponudil sam. Iz tega, kar ti znaš. To vidim kot
strukturo centralizirane mobilne moči, kjer hierarhija še vedno ostaja, tudi če se mesta v njej
spreminjajo.
Redko sem v Malem prostoru zaznala, da bi v nasprotju s tem obstajala osredotočenost na
ustvarjanje skupnega, kjer bi se v samo organizacijo in snovanje ideje težilo k aktivnemu vključevanju
in soustvarjanju drugih akterjev. K temu sem kot akterka v Malem Prostoru tekom celotnega mojega
bivanja (kot je razvidno skozi proces raziskovanja) stremela predvsem jaz, skupen proces ustvarjanja
pa sem zaznala komaj z organizacijo svoje poslovilne zabave (glej podpoglavje Skupno ustvarjanje
moje poslovilne zabave). O tej naravnanosti na pomembnost posameznika in manku soustvarjanja
skupnega sem reflektirala tako; … jaz zmeraj, ko kaj organiziram, vprašam ljudi, kaj bi oni, in če
imajo kako idejo, in kako bi jih vključila. Carlo več ali manj nikoli ne vpraša, ampak si vse zamisli sam.
Carlo tudi nekako ne sprašuje po tem, kako in kaj. Edino, kar me je o cirkusu v parku vprašal, je,
potem zvečer, če potrebujem kako pomoč za jutri, in kdaj naj pride, če rabim pomoč za znesti stvari v
park. Gledano nazaj se počutim malo osamljeno, da sem sama, ko si to zamislim in me to demotivira.
Zgleda, da mu je vseeno, čeprav vem, da mu ni vseeno, da je ravno obratno. On dojema, da je to
ideja posameznika, torej zdaj moja ideja, in da naj jo jaz razvijam, da se drugi nimajo kaj za mešat,
razen če drugi reče, da rabi pomoč in mu lahko pomagajo. On tako daje popolno zaupanje drugi
osebi na nek način. Ob tem se pa jaz kdaj počutim sama in zgubim smisel, da zakaj to delam, če je
samo moje, če se na to kar delam ne more vključiti več ljudi, če ne more biti tudi njihovo, ne ravno
vsi, ampak vsaj kdo. Mislim da tudi zato jaz, ljudi sprašujem in jih želim nekako vključiti (refleksija,
23. 6. 2011).
Ta manko soustvarjanja in vključevanja drugih akterjev in udeležencev je na nek način izrazila tudi
Laura v intervjuju, kjer se je nanašala na projekt Sanje v košu za smeti; Počutila sem se, ma zakaj
moram it tja (v 'ustvarjalno garažo'), če ne zanima nobenega. In tudi iti tja in biti tam sama me ni
zanimalo.
Na splošno pa je v Malem prostoru cel čas govora o prostoru, ne pa skupini ali skupnosti. Prostor se
temu primerno dojema kot nekaj prehodnega, prihajaš, odhajaš, si lahko sam ali si lahko skupaj.
Čutiti je pomen posameznikove svobode, avtonomnosti in neodvisnosti, ki se zagovarja nasproti
skupnosti sami na sebi ali njenemu pritisku ali skupinskemu toku (izrazito se to kaže na primeru
pogovora v podpoglavju Teme in osvetljujoči koncepti ob koncu mojega bivanja).
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Diskurz pomembnosti posameznika in s tem povezano izogibanje diskurzu »skupnega« lahko
razumem kot težnjo ali zahtevo po spoštovanju in svobodi posameznika znotraj skupnosti in ne
mimo nje. Zametke tega lahko zrcali intervju z Jackom v delu, kjer govori o neodzivnosti lokalnih
prebivalcev, kar lahko razumem tudi kot željo po tem, da bi bili kot skupina in posamezniki sprejeti in
razumljeni s strani lokalne skupnosti. Mali prostor kot prostor, ki ga je ta skupina ustvarila, kaže na
samo potrebo po skupnosti, ki je drugačna, prehodna, ima možnost izbire, možnost udejstvovanja, ki
pa ne izvaja pritiskov, je neobvezujoča, hkrati pa nudi podporo in je dostopna. Skupnost kot
platforma, ki zajema trenutke spontanih združitev, ki preigrava različne možnosti, vloge, odnose
moči in ki združuje v svobodi.
V Malem prostoru se tako uporablja diskurz, ki postavlja za glavnega akterja sam »prostor« (kar je
bralec lahko opazil že tekom Opisa raziskovanja). Torej ni nekega »mi«. Prostor tako postane
povezovalni člen, poosebljeni objekt. Na ta način se tako skrijejo subjekti, osebe, ki so zadaj, ki ga
ustvarjajo. Ta diskurz, kjer se tako izpostavlja prostor, zakrije vidik skupnosti, a na drugi strani tudi
vidik posameznika in njegov vpliv na dogajanje. Prostor deluje kot platforma ali kot avtonomna
cona. Odpira le možnost, ne izpostavlja pa nujnosti in neizbežnosti. Vseeno pa mora za prostor
nekdo skrbeti in ga ohranjati.
Kljub izpostavljanju prehodnosti in nevezanosti tako opažam, da se v Malem prostoru oblikuje
skupnost aktivnih posameznikov, ki stojijo za akterjem prostora. To so akterji, ki »upravljajo« s
prostorom, sprejemajo končne odločitve, se poistovetijo s kulturo prostora (in jo soustvarjajo),
prevzamejo odgovornost za prostor, imajo ključ in čutijo pripadnost s prostorom oziroma skupino, ki
prostor soustvarja. Ta skupina ni statična, tako da lahko rečem, da se na neko jedro (ki je v tem
obdobju Malega prostora Carlo in kasneje tudi Laura) vežejo »prehodni« posamezniki, ki so v
določenem obdobju del njega (kot Maria, jaz, Janette, Matteo, Jack). To je na primer opazno pri
pogovoru o skrbi za prihodnost prostora (glej podpoglavje Skrb za prihodnost Malega prostora), ki ga
razumem kot neko spontano mobilizacijo okoli problema, ki je nastal v tej skupnosti, in izraz
pripadnosti tej skupnosti (ki nastaja in je v tem prostoru). Kar izraža tudi to, da je kljub prehodnosti
posameznikov v ospredju pripadnost prostoru oziroma skupnosti prostora.
Prenos tega »mi« na nevtralnost »prostora« lahko razumem kot izogibanje nujnosti in zavezanosti
skupnosti, ki bi posameznika oklestila njegove svobode in individualnosti. Kljub temu pa tudi
»prostor« potrebuje svoje nosilne hrbte in posameznike, ki se nanje vežejo, da ima možnost
soustvarjanja. Kot izpostavlja Muršič (2012, str. 19): »/.../ mladinski centri niso ne zidovi ne
organizacije, temveč ljudje«.
V kontekstu Malega prostora so tako razvidne tudi same posebnosti prostora. Izpostavljeno
prehodnost in odprtost prostora opažam preko drugih skupnosti, ki se lepijo na prostor in ki ga v
določenih trenutkih uporabljajo. Če tako širše pogledam, lahko vidim »notranjo skupnost Malega
prostora« kot nosilni hrbet prostora, ki omogoča njegovo souporabo in začasno zasedbo s strani
drugih posameznikov, ki nato formirajo trenutne združitve ali skupnosti.
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3.4.5.5 Ključ - odgovornost in skrb za prostor
Kdo ima ključ in kdo ne, pomeni v ožjem smislu, kdo ima dostopnost in kdo ne. Imeti ključ pomeni
vstopiti v »notranjost« Malega prostora. Ključ na nek način simbolizira tudi zasebnost, torej je
odločitev o odprtosti ali zaprtosti prostora na tistem, ki ima ključ. Njegovo uporabo si lahko privošči
čisto v zasebne namene, drugič pa ga lahko odpre. Če pa nimaš ključa, si omejen na popolno
odprtost in javnost prostora ali pa na gostoljubje. Imeti ključ torej nekako pomeni, da imaš možnost
odločanja (o odprtosti in uporabi prostora) in v tem smislu imeti ključ polaga v roke odgovornost
prevzemanja teh odločitev. Pridobiti ključ po eni strani pomeni sprejetje v neko skupino, polaganje
zaupanja (kot na primer v Matteovem primeru) in vendar ob tem tudi polaganje odgovornosti, skrbi,
zavezanosti. Odgovornost za prostor vidim v smislu skrbi (kar se kaže tudi in predvsem v skrbi in
stresu glede denarja) in v smislu prevzemanja odločitev. Laura opisuje ta občutek odgovornosti in
(ob)vezanosti na Mali prostor predvsem v času, ko niso vedeli, kaj narediti, in v neangažiranosti
mesta ter lokalnih prebivalcev na težave, ki so jih občutili v Malem prostoru.
Pri prehodnih aktivnih posameznikih se v Malem prostoru sicer kažeta neka odgovornost in skrb,
vendar se zaradi narave prehodnosti ne moreta popolnoma realizirati. Razmišljanje pa gre v smeri,
na kakšen način podati podporo, kjer se zavezanost in odgovornost do tega, kaj se z Malim
prostorom dogaja, vseeno čutita. Poskusi dajanja podpore teh prehodnih posameznikov (Marie,
Jacka) se tako kažejo preko pogovorov o Malem prostoru. Jack je odpiral veliko vprašanj in svojih
videnj Malega prostora ravno z namenom, da bi ga razumela, da bi lažje v njem delovala in bi se tako
Mali prostor razvijal in živel. Ravno tako Maria, ki je v skupini odprla pogovor o tem, kaj se v Malem
prostoru dogaja, kako se ljudje v njem počutijo in kakšne težave se pojavljajo. Kljub temu se zdi, da
to ni zadostna podpora. Nedvomno je pomemben korak, vendar na koncu v Malem prostoru aktivni
posamezniki ostajajo sami, prepuščeni sami sebi. Predvsem pa odgovornost in nujnost prevzemanja
odločitev glede Malega prostora padeta v roke Laure in Carla.
Pot k participaciji in soustvarjanju zahteva na nek način prevzem odgovornosti in skrbi, ki pa
navadno pride organsko. Odgovornost nastane organsko, ko se posameznik s prostorom in ljudmi
(ali skupino, skupnostjo) poveže in se še počuti del nje, jo občuti kot sebi lastno. Če človek ne čuti te
odgovornosti in skrbi, soustvarja v nekem začasnem trenutku »trenutne združitve«, ki ga k temu ne
zavezuje.

3.4.6 ODPRTOST – ZAPRTOST – vprašanja participacije in poti k soustvarjanju
Tu se odpirajo različni vidiki, ki se med seboj tudi povezujejo. Izpostavljam jih v obliki sledečih
vprašanj: koliko je prostor odprt v smislu dostopnosti za posameznika, koliko je odprt glede tega, da
se v njem lahko dogaja karkoli in koliko je odprt za spremembe in raznolikosti glede postavljanja
meje.
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3.4.6.1 Zakaj ljudje ne prihajajo na dogodke?
Vprašanje »Zakaj ljudje ne prihajajo na dogodke?« se v Malem prostoru postavlja pogosto. Kot vzrok
za to ne morem navesti neinformiranost, saj preko mailing liste, internetne strani in facebooka
vabilo na dogodek doseže ogromno število ljudi.
Zanimiv vidik izpostavlja Jack v intervjuju, ko pravi, da je Mali prostor usmerjen k temu, da naredi
nekaj za mesto, za prebivalce, in obenem izpostavlja, da mesto ne razume Malega prostora (glej
temo Neodzivnost lokalnih prebivalcev, intervju Jack). Izgleda, kot da se vzpostavi neka dinamika
med tem, da poskušamo narediti in organizirati nekaj za druge, za vse, za skupnost, in med tem, da
se skupnost na to ne odziva in našega truda zanjo velikokrat tudi ne razume.
Na tem mestu se bom obrnila na Freira (1971), da bi to dinamiko razumela. Kot pravi Freire, ne
moremo delati ničesar mimo ljudi ali preprosto za njih izvajati stvari. Za dosego revolucije, torej
določenih sprememb v socialnem sistemu in v našem vsakdanjem življenju v skupnosti, sprememb
ne moremo narediti sami. To je enako, kot da delamo spremembe brez ljudi, saj se še vedno
poslužujemo procesov in odnosov zatiranja oziroma dominacije. Revolucionarni vodja gre skozi
proces z ljudmi. Mogoče so seveda želene spremembe v dobrobit skupnosti in ljudi, vendar ko jih
izvajane mimo njih, jih ne morejo vključiti in kot opisano izzovejo v ljudeh občutke strahu,
negotovosti, nezaupanja in nerazumevanja.
Zanimiva je želja po tem, da bi se mesto spremenilo in da bi nekaj dajali tudi drugim ljudem.
Obenem pa se to lahko razume in doživlja kot invazija, saj predlogi in spremembe ne izhajajo iz
skupnosti, ampak iz posameznika in njegove ideje, želje in na nek način iz njegovega procesa po
samouresničitvi. Ob tem je prepričanje, da so te ideje in spremembe za skupnost, iluzija, pred tem jo
lahko, kot bi rekel Faire (prav tam) pojmujem kulturna invazija.
Sam namen dogodkov in delovanja v skupnosti se v Malem prostoru razvija v drugi smeri. Veliko bolj
v smeri samouresničitve posameznika in dajanja možnosti posamezniku, da eksperimentira in razvija
svoje ideje. V tem smislu je to za posameznika in za ostale posameznike, ki se v tej ideji najdejo, ki
jim je blizu, ki se ji priključijo. V tem dajanju se v bistvu prej skriva želja po sprejemanju. Želja po
tem, da bi bila skupnost bolj sprejemajoča, odprta, mogoče tolerantna, da bi se tudi skupnost
spremenila in bila bližje »kulturi« teh posameznikov.
Na tem mestu lahko tudi povežem to, da je velikokrat Mali prostor dojeman kot zaprta skupina ljudi
(glej intervju Jack). To lahko na eni strani razumem preko te notranje kulture, ki samo sebe ščiti, ki
ima svoj namen. Ker pa je ta kultura prostora precej specifična in je njen namen velikokrat težko
razumljiv ljudem, si lahko predstavljam, da se ljudje počutijo nedomače, da niso del te notranje
kulture, in da je dogajanje prostoru v rokah te zaprte skupine ljudi, ki postavlja pravila.
Ob ideji, da si v Malem prostoru svoboden, da se igraš s tem, da organiziraš karkoli ti pade na pamet,
pa hkrati obstaja tudi želja, da se vanj vključi tudi lokalna skupnost. Vendar je ravno s tem, ko
posamezniki izhajajo iz sebe in ne iz skupnosti, že od začetka ne vključijo. Ker torej pobude
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(večinoma) izhajajo in vznikajo iz skupnosti prijateljev, ki so v Malem prostoru, to ljudje občutijo in
čutijo kot tuje, saj ne izhaja iz njih.
Postavi se torej vprašanje, kakšne dogodke se organizira in za čigave potrebe. Kot je razvidno iz opisa
mojega raziskovanja in delovanja, sem v tem procesu skušala najti nekaj, s čimer bi se ljudje povezali
in dogodek soustvarjali. Vendar sem nekako cel čas reakcije ali neodzivnost ljudi dojemala kot odpor
pred »biti ustvarjalec« oziroma »biti soustvarjalec«. Da gre za neke vrste odpor, mi je postalo jasno
kasneje tudi ob pogovorih s prostovoljko Janette in nekaterimi drugimi. Z Janette sva reflektirali
njeno delavnico nabiranja uporabnih zelišč, na katero je prišlo zelo veliko ljudi (okoli 20). Tako je
pripomnila: »Veš, to kar ti počneš, ni tako lahko za ljudi. Predstavlja jim izziv. Morajo se izpostaviti,
morajo se soočiti s samim seboj. Ko prideš na delavnico nabiranja zelišč, veš, da ti ne bo hudega, to,
da nabiraš rože, te ne izpostavi, nič ne potrebuješ za to (dnevniški zapisek, 25. 6. 2011).«
Kljub temu, da so dogodki odprti in je javnosti naznanjeno, da se lahko vsak priključi, pa se na licu
mesta lahko občuti, da za dogodkom stoji zelo neformalna prijateljska skupina. Ravno ta
neformalnost daje tudi občutek zaprtosti. To pomeni, da se posameznik ne more pojaviti z
anonimnostjo kot na organiziran dogodek, ampak se priključuje skupini, kjer bo opažen, kjer se bo
pričakovalo, da se razkrije. Tisti, ki je dovolj pogumen, pride. In tako so tudi tisti, ki so prihajali v Mali
prostor, postali znanci in prijatelji, saj zaradi samega »simbolno zaznamovanega«, domačega,
oblikovanega, odprtega in hkrati zaprtega prostora in vzdušja težko ostanejo anonimni.
Laura opisuje krizno obdobje (glej intervju Laura), ko v Malem prostoru niso vedeli, kaj narediti, in
odziv mesta in ljudi na situacijo, kjer so se sicer zavzeli za ohranitev odprtja Malega prostora, kljub
temu, da na dogodke prihaja malo ljudi. Kot da je važna samo misel na to, da obstaja, da je tam.
Vendar v realnosti nihče ne pride, nihče ne občuti, kaj se tam dogaja. V tem smislu se zdi zahteva po
ohranitvi Malega prostora absurdna, ravno tako, kot izpostavlja Laura; Kot nostalgija po nečem, kar
pa v bistvu ne rabijo. Mogoče so potrebovali misel na to, da smo, ampak ... na koncu ni, da so
prejemali kaj od tega.
Kasneje sem uvidela, da je bilo v Malem prostoru vedno bistveno širiti glas, cel čas govoriti o tem,
kaj se dogaja, kaj organiziramo. Tudi če potem ljudje niso prišli (kar je bila pogosta situacija), je to,
da se nekaj dogaja, da približno veš, kaj se dogaja in da temu slediš, ostajalo kot realnost ločena od
dejanske realnosti v prostoru. Kljub informiranosti lokalnih prebivalcev in nekemu oddaljenemu
sledenju dogajanja pa ostaja pomislek, čemu vse to služi, če ljudje niso neposredno vključeni v
dogajanje, kar naj bi bil namen obveščanja.
Tu opažam vidik virtualnosti, kjer se zdi, da si del vsega, tudi če te realno fizično ni. Vključen si preko
informacij, a ne na licu mesta. A ker vse te informacije pridejo do tebe, imaš iluzoren občutek, da si
del tega prostora in dogajanja in da imaš nanj vpliv, čeprav v realnosti nisi ustvarjalec in ne
prevzameš odgovornosti za to. V tem smislu ravno obveščenost in navidezni vpliv (kot možna
dostopnost) odtegneta in ovirata dejansko dostopnost.
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3.4.6.2 Soustvarjati ali kako »zares vstopiti«?
Tekom mojega bivanja sta v Mali prostor prišla tudi fant in punca z željo, da bi se vključila kot
prostovoljca. Po tem nista več prišla. Prvega sva z Jackom spoznala na lokalni zabavi, kjer mu je Jack
razlagal o Malem prostoru. V Mali prostor je nato vstopil z idejo, da bi tudi on organiziral nekaj v
zvezi z jeziki. Po krajšem pogovoru je pustil kontakt in rekla sem mu, da ima super ideje in naj pride
še mimo, da spozna Carla in se o aktivnostih pogovorita, a se nato več ni javil niti prišel. Druga punca
je prišla preprosto z željo, da ima veliko prostega časa in bi se rada nekje prostovoljno udejstvovala.
Ker se ji je mudilo, sem ji po krajšem pogovoru predlagala, naj se vrne naslednji dan ali kadarkoli, saj
je v Malem prostoru večinoma vedno nekdo, se druži s popotniki in tako se bo lahko nekaj ustvarilo.
Vendar ni več prišla.
Nenavadno se mi je zdelo to, da sta prišla osebno v kontakt s konkretno željo, vendar se potem nista
več prikazala. Carlo nad tem ni bil presenečen, saj ima izkušnjo, da se podobne situacije dogajajo, da
pridejo ljudje z neko željo po angažiranju ali vključitvi, ampak se potem ne prikažejo več.
To lahko primerjam z osebami, ki so v Malem prostoru ostali in postali angažirani (kot Matteo in
Laura). V teh primerih je pot do angažiranosti postopna, najprej so prišli v stik s prostorom, potem
pa se je ta angažma sčasoma spontano razvil. S tem, ko so se počutili del skupine in se z njo povezali,
so tudi soustvarjali. Pomislim, da je med željo po angažiranosti in dejanskim udejstvovanjem en
razkorak. Lahko postavim tezo, da je pri vključevanju potreben vmesni proces, ki omogoča
posamezniku povezati se s skupino in mu tako daje podporo ter sprejemanje njegovih idej in
udejstvovanja.
Tu se tudi lahko navežem na vprašanje, koliko je Mali prostor za nekoga odprt in kdo je »tisti, ki
zares vstopi«. »Zares vstopiti« je tudi »notranji izraz«, ki ga v Malem prostoru uporablja tudi Laura.
Prehod v enakovrednost odnosov in preko tega k soustvarjanju ni lahek. Razvija se procesno. To
lahko vidimo na primeru Matteovega in Laurinega vključevanja v Mali prostor. Pri Matteu je bil velik
pomen pri osebnih poznanstvih, torej, da je Carla osebno poznal in preko tega prišel v stik z Malim
prostorom. Kljub temu je vključevanje v Mali prostor ravno tako najprej potekalo preko
organiziranih dogodkov (Zabave Ulice, Kreativnega slikanja, Filmskega večera) v kombinaciji z
neformalnim osebnim druženjem. Kot svoj »vstop v prostor« opisuje Laura, je preko organiziranih
dogodkov vedno bolj spoznavala ljudi in vanj prihajala tudi neformalno. Tako Laura kot Matteo pa v
svojem bistvu nista prihajala zaradi dogodkov, ampak zaradi druženja (glej intervju Laura in
podpoglavje Matteo). Tudi v intervjuju z Jackom se kaže pomen nefomalnih vezi in prijateljstev, ki se
vzpostavijo preko dogodkov. ... in vedno isti ljudje prihajajo na večerje in na enake dogodke, ker so
naši prijatelji in tako. No, niso bili, vendar so postali naši prijatelji, ko so prišli v Mali prostor.
Sklepam, da ima svoj pomen ravno to, da se povežeš z ljudmi in jih spoznaš. Da se preko nekega
druženja in skupnih aktivnosti povežeš, zahteva svoj čas in prostor. Lahko razmišljam, da ima
povezanost takrat funkcijo podpore za posameznika, da ga podpre pri njegovih iniciativah, da čuti,
da bo to, za kar se bo angažiral, sprejeto. Po drugi strani se lahko ustvarita neka pripadnost in
odgovornost, ki izhaja iz tega, da se preko nje angažiraš do skupine.
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Obenem pa se mi postavlja komplementarno vprašanje: koga prostor sprejme, saj je dinamika med
tem, koliko je nekdo pripravljen vstopiti in koliko ter na kakšen način je pripravljen sprejeti drugega,
nedvomno prisotna.
Zanimivo je, da se v intervjuju z Lauro izpostavi pomen nekakšne usklajenosti posameznika s
prostorom. Tako nekateri ljudje preprosto »pašejo v prostor«. Na primeru enega fanta izpostavi to
usklajenost kot dejstvo, da noče nič spreminjati. »Nekdo, ki bi hotel dati eno definicijo ali dati noter
nekaj, to mogoče ne bi čutila kot dobro. Ampak F.42 (smeh) ne čutim, da spreminja nekaj. Mislim,
čutim, da je odprt, tudi. Ni, da bi želel nekaj spremeniti, to kar vidi, mu je v redu. Ja. Noče
spreminjati. Včasih se mi ne da več govoriti z njim ali ga poslušati, ampak to ni pomembno, vseeno
sem zadovoljna, da pride. Mislim, ni pomembno, če imam jaz željo, da sem z njim ali ne. Ampak s
prostorom je normalno.« Usklajenost s prostorom tako razumem kot začetno sprejemanje prostora
in sprejemanje notranje strukture in kulture. Opažam, da je potem od posameznika odvisno, koliko
resonira v svoji umestitvi. In vsekakor opažam, da se ljudje v ta »prostor« umeščajo na različne
načine ter ga tako tudi uporabljajo – od tega, da imajo stik kot sosedje, da pridejo na mimobežen
pogovor, da ga uporabljajo kot družabni prostor, kjer se ob organiziranih dogodkih srečujejo s
svojimi prijatelji ali spoznavajo nove, da včasih kaj organizirajo sami in po svoji zamisli, do tega, da
»zares vstopijo« in sprejmejo to izkušnjo ali življenje prehodnosti, skrbijo za prostor, ga soustvarjajo
in s tem tudi spreminjajo.
Vendar je, kot izpostavi tudi Laura, proces usklajevanja in vstopanja v prostor počasen proces /.../
mislim, da je odvisno od ljudi, ki so že tu. To je počasen proces in ... ne moreš priti in spreminjati.
Moraš najprej biti znotraj. To je prostor, ki lahko postane karkoli, ampak ni prazen. Je že nekaj prej,
so ljudje, so stvari. In ... torej moraš biti v soglasju tudi s tem, ni da je to tvoj prostor in delaš z njim
kar hočeš.
Na primeru Mattea lahko tudi izpostavim, da poteka proces usklajevanja in umeščanja tudi iz strani
posameznika. Tudi če ta dobi potrditev in zaupanje s strani skupnosti (kot recimo, ko je Matteo dobil
ključ), potrebuje tudi on sam čas, da zaupanje sprejme in da si najde, ustvari in v tej skupnosti razvija
svojo vlogo ter pozicijo.
Razmišljanje o odprtosti prostora pa mi je odprla tudi situacija, ko je italijanski popotnik E. vprašal,
zakaj ni nobenega napisa ali organizacije o Malem prostoru na vhodu in da bi to morali izpostaviti,
obesiti. Na splošno je imel E. veliko idej in predlogov, kako bi se morali organizirati, da bi bolje
delovali. Njegovi predlogi so bili dobrosrčni, saj je prišel z navdušenjem nad projektom in z veliko
pozitivne energije. Zanimivo se mi je zdelo, da do takrat tega sploh nisem opazila ali pa se nisem
spraševala o tem, da bi morala biti zunaj obešena tabla. Tako sem Carla vprašala: »Zakaj pa ni zunaj
vsaj napisa Mali prostor, da bi ljudje to lažje našli?«. Odgovoril mi je v smislu, da bi bilo potem
prelahko. Da le zahteva nekaj truda od človeka, da prostor najde in vanj vstopi. Da mora biti neka
»selekcija« oziroma da mora človek tudi sam nekaj vložiti, da v prostor vstopi. Če pogledam malo
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F. je fant star okoli 18let, ki se je začel pojavljati v Malem prostoru, ko sem prišla julija 2012 nazaj. Živi v isti
ulici, vedno pozdravi in poklepeče na oknu, ko gre mimo s svojima dvema psoma in včasih vstopi v prostor, če
se ga povabi, na kavo in neformalen pogovor.
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širše, lahko rečem, da je čutiti, da je odsotnost formalne table z napisom na vhodu ena stvar, ki
spada v notranjo strukturo prostora (in je verjetno zaradi tega niti nisem zapazila, saj se je zdela tako
samoumevna) in daje prostoru ravno dimenzijo neformalnosti in osebnega (ki pa je kdaj lahko
zaznana kot zasebna in zaprta).
3.4.6.3 Med poblagovljenimi in dialoškimi odnosi
Laura v intervjuju izpostavlja zanimivo razliko med avtonomnostjo in aktivnostjo popotnikov ter
pasivnostjo prostovoljcev, ki jo povezujem z vezanostjo na sistem in vloge, v katerih smo, torej
vezanost na hierarhičnost in pasivnost, ki iz tega izhajata. V tem primeru lahko postavitev
prostovoljcev razumem kot poblagovljen odnos, torej, da sta čas in delo prostovoljca blago, ki ga
dajo in nato pričakujejo nekaj v zameno. V nasprotju s tem, da bi ta odnos potekal bolj organsko, da
bi postalo to, kar delaš tudi »tvoje« in bi za to prevzel spontano skrb ter odgovornost. V primeru
popotnikov se verjetno spontana angažiranost lažje vzpostavi, ker so postavljeni v bolj nedefinirano
vlogo.
Ta spontanost aktivacije/angažiranja in samoniklost (ki jo v tem primeru izpostavi Laura na primeru
popotnikov in v splošni težnji delovanja v Malem prostoru) pomenita strukturno težnjo k
samoorganizaciji in k horizontalnim, nehierarhičnim odnosom in strukturi. To je povezano tudi s
konceptom mladinske samonikle dejavnosti (Muršič, 2012, str. 19), kjer je njen osrednji pokazatelj
skupno izvajanje različnih funkcij »delo po načelu prostovoljnega prispevka vsakogar v skladu z
njegovo ali njeno zmožnostjo in interesi. Vsak se loti kateregakoli dela, ki je potrebno za delovanje
samoniklega prizorišča. /.../ K učinkovanju celote vsak prispeva po svojih (z)možnostih, zato tudi ne
razvijajo hierarhije, ki bi izhajale iz zasedbe položajev. Načelu, da vsakdo dela vse, sledi tudi
enakovredna porazdelitev odgovornosti in pravic. Kljub temu pa nekateri prevzemajo večji del dela
in odgovornosti«.
Kot raziskovalka opažam, da se samoniklost angažiranosti in posledično odgovornosti v praksi težko
razvijeta. Pogosteje opažam, je uporabnikom prostora bolj »naravno« postaviti se v neko obstoječo
hierarhično strukturo pozicij.
To opažanje povezujem z razmišljanjem, da ne moremo zanemariti dejstva, da smo kot posamezniki
znotraj neoliberalističnega, kapitalističnega sistema, ki nas prežema bolj, kot bi želeli, in
najverjetneje vpliva na naše življenje tudi bolj, kot opazimo sami. Delujemo znotraj. Zato so tudi
spremembe od znotraj, spremembe, ki niso ločene. Ali pa delujemo na trenutkih razveljavitve
obstoječega reda, na prostorih razveljavitve in osvoboditve. Družbeni odnosi, ki so nam vsiljeni – pa
naj jih pojmujemo kot oblastne odnose, odnose zatiranja ali poblagovljene odnose – govorijo o
neenakovrednosti, ki se kaže na različne načine in s katero stopamo v odnose iz ene ali druge
pozicije. Zato potrebujemo lastne refleksije in refleksije drugih, da jih začnemo opažati v našem
delovanju, da opažamo njihove učinke in da se učimo graditi na novo.
Na drugi strani pa opažam, da je včasih potrebno delovati iz vidika poblagovljenih družbenih
odnosov, ker so ti ljudem znani. V nasprotnem primeru ljudje ne pridejo ali pa se počutijo
nelagodno, ko so postavljeni v situacije, kjer ne poznajo pravil obnašanja in odnosov ne razumejo ali
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jim niso jasni. V tem smislu so predvsem začetki najlažji preko vzpostavitve nečesa, kar je ljudem
jasno, kar je del njihove (mikro ali makro) kulture. Tako lahko razumem Angleške urice, pa tudi
organizirane večerje in zajtrke, kjer je uporabnik postavljen vnaprej v (ohlapno) jasen odnos
menjave.
To mi daje misliti, da je potrebno kdaj delovati v okviru sistema, vendar vedno z namenom, da nam
služi za to, da ga kasneje spreobrnemo, spremenimo. Sprejeti to dejanje pomeni približati se ljudem,
približati se njihovemu »spoznavnemu svetu«, njihovi kulturi, da sploh postanemo dostopni. V tem
smislu je tu koncept »nizkopražnosti«, da lahko ljudi dosežemo in privabimo, kar pa še ne izključuje
možnosti in podpore pri »napredovanju«. Tukaj se spet postavi vprašanje, koga v tem prostoru
želimo in zakaj želimo, da ljudje pridejo. Hkrati tukaj velikokrat prihaja do razkola ali pa
komplementarnosti med »delom v sistemu« in »razveljavljanjem sistema«.
Tako je skladno s tehnikami ponovne rabe in »preobrata rabe« (Certeau, 2007) namen dogodkov in
aktivnosti, ki se jih organizira, ravno to, da se preko njih lahko preide do »antidiscipline«, torej da
postanejo sredstvo za osvoboditev, da lahko presežejo ta okvir. Da je to način dajanja neke
strukture, nekega okvira, preko katerega si lahko posameznik dogodek in aktivnost prilasti in ju
soustvarja, ali pa si ju ne uspe prilastiti in poteka vse po istih »poblagovljenih tirnicah«.
3.4.6.4 Kako uravnavati/ohranjati dialoške odnose?
Situacija, kjer ni več hierarhičnih struktur, ko nastane prostor horizontalnosti in dialoga, ko se od
posameznika pričakuje, da se bo sam angažiral, da bo prevzel odgovornost, iniciativo, se zdi kot
situacija, ki je izven posameznikovega razumevanja, kot situacija, ki prihaja iz druge kulture in nam
prinaša neko »kulturno zmedenost«, kaj to pomeni in kako naj se obnašamo. Zna se zgoditi, da nas
nihče ni naučil tako delovati in da tega preprosto ne znamo. V tem lahko prepoznavamo, koliko je
posameznik vpet v določene načine delovanja in postavljanja v odnose, ki so mu »notranje vpisani« s
»poblagovljeno kulturo«.
Horizontalnost in dialoškost tako potrebuje svoj čas in proces, da se vzpostavi. Opažam, da je
pomemben del tega procesa povezovanje posameznikov med seboj. Ravno zato, ker smo kot
posamezniki kulturno atomizirani, nam to onemogoča spontano dajanje iniciativ. Zato je potrebno
najprej ustvariti občutek povezanosti med ljudmi, kar lahko nato omogoči ustvarjanje nečesa
skupnega in vzajemnega. Za vzpostavljanje povezanosti in tako odpiranja poti k soustvarjanju vidim
bistven pomen v zaupanju in sprejetostih kot potrditve iz strani drug drugega in kasneje v procesu
tudi pripadnosti. Ko se v skupini ali skupnosti vzpostavi občutek povezanosti, posamezniki lažje
občutijo, da je to, kar se ustvarja »njihovo« in »skupno«. Tako pride do izražanja iniciativ in
prevzemanja odgovornosti spontano.
Za gradnjo dialoških odnosov mislim, da je pomemben razmislek in opažanje o prerazporeditvi in
uporabi različnih moči za razumevanje dinamike v skupnosti. Gordon (2008, v Vodovnik, 2010) loči
tri vrste moči:

127

1. moč-za (power-to), ki jo lahko enačimo s političnimi resursi oziroma osnovno sposobnostjo
spreminjati realnost;
2. moč-nad (power-over), ki pomeni uporabo moči-za za dominacijo v hierarhičnih in prisilnih
situacijah (ki pa ne sme biti zreducirana izključno na prisilo, saj se moč-nad v sodobnih
družbah čedalje bolj pogosto realizira preko manipulacije in moči socialnih vlog oziroma
avtoritete);
3. moč-z (power-with), ki pomeni uporabo moči-za pri neprisilnem vplivanju in pobudah med
enakopravnimi posamezniki.
Graeber (2009, v Vodovnik, 2010) v svoji etnografiji ameriškega anarhističnega gibanja opaža in
razkriva na prvi pogled prikrite vidike problematike moči znotraj egalitarnih kolektivov, pri čemer
problematizira predvsem neenako distribucijo moči-za in pomanjkanje transparentnosti pri izvajanju
moči-z znotraj kolektivov samih. Kot nadaljuje Vodovnik (2010) moč-za ni statična in ne obstaja v
vakuumu, temveč je vedno rezultat prerazporejanja moči-za in posledično moči-z. Omejevanje močinad je tako mogoče samo prek redistribucije moči-za.
Vse te tri moči so torej povezane in komaj njihovo uravnoteženje (in prerazporejanje glede na
situacijo) nudi posamezniku prosto pot k soustvarjanju. To, da izključimo uporabo moči-nad, še ne
magično razreši situacije. Znajdemo se v praznem prostoru, kjer so nam velikokrat varne in
oprijemljive strukture (biti potrošnik, biti voden …) odvzete, a vendar je potrebno postaviti in
izgraditi nove. Z vidika posameznika je torej vprašanje njegove moči-za; koliko moči ima, da pride z
neko iniciativo, da se začetno angažira. Potem je vprašanje povezanosti, kako te atomizirane
posameznike med seboj povezati, kjer se postavi vprašanje moči-z. Moč-z tako izpostavlja vprašanja;
kako podpreti nove posameznike, pobude, biti pozoren, da je vsak na enakovredni poziciji, kako
uravnavati enakovrednost, kar pomeni podpirati, ozaveščati. V tem smislu je tudi potrebno
ozaveščati moč-nad in s tem vidike avtoritete, ki se vzpostavljajo. Kot izpostavlja Chomsky (v
Pateman, 2005, v Vodovnik, 2010), mora avtoriteta biti mora upravičena, svobodna, nevsiljena,
neobvezna, funkcionalno specifična, temeljiti mora na kompetentnosti in soglasju. Strukture
avtoritete, hierarhije in dominacije je potrebno iskati, identificirati in nato izzvati v vseh aspektih
življenja. S tem izhodiščem tudi razumem osvetljujoči koncept prehodnosti-spontanostirefleksivnosti (glej podpoglavje Teme in osvetljujoči koncepti ob koncu mojega bivanja).

3.4.7 Vmesni prostor kot pot k soustvarjanju
Omogočiti, da nekdo »zares vstopi« (da vstopi v skupnost, da vstopi v dialoške skupnostne odnose in
vezi) je določen proces, ki je obojestranski - med tistim, ki želi vstopiti in tistim, ki je znotraj.
Vprašanje, ali bodo ljudje v sam prostor vstopili ali ne, ni toliko odvisno od zunanjega napisa.
Vsekakor napis nekaterim ljudem pojasni, da gre za neko organizacijo. Ta formalni, organizirani okvir
daje neko varnost, da človek vstopi. Po drugi strani pa napis zraven zaprtih vrat in oken še ne nujno
naredi prostora bolj dostopnega. Ravno ta opisana odprtost prostora in odpiranje vmesnih
prostorov mu daje dostopnost.
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Koncept vmesnih prostorov tako lahko povežem in razumem tudi širše, v smislu, kako nadalje
vzpostavljati »simbolne« vmesne prostore med atomiziranimi posamezniki, kjer bi se vzpostavljale
vezi, srečevanja in iskanje skupnega. Omogočanje poti k takšnemu soustvarjanju odpira vprašanje,
kako oblikovati prostor, okolje, dejavnosti, kjer ljudje lahko sami doprinesejo in ustvarjajo svoje
vsebine, teme, način življenja in na ta način soustvarjali ter se aktivirali. Podobno in skladno s tem je
v kulturni animaciji kulturni animator context provider namesto content provider (Kurz, 2008).
Proces iskanja skupnega tako zahteva aktivacijo posameznika, da stopi v stik in se do neke mere
razkrije ali daje svoje pobude.
V tem vidim vlogo medijev, ki jih uporabljamo zato, da bi odprli vmesni prostor. Različni mediji
delujejo kot aktivnosti ali skupni cilji, preko katerih se (lahko) razvije vmesni prostor soustvarjanja.
Primer poskusa vzpostavljanja takšnega vmesnega prostora in skupnega soustvarjanja je dogodek
Cirkusa v parku (glej podpoglavje Cirkus v parku). Tekom dogodka sem pričakovala, da se bo nekaj
skupnega vzpostavilo samo od sebe, vendar se v praznem prostoru ni. Uvidela sem, da skupina
potrebuje čas, da se posamezniki navadijo drug na drugega, premostijo nek kaotični vakuum, kjer se
ne ve, kaj in kako. Skupina se lahko srečuje z blokadami, nezaupanjem in išče neke oporne točke ali
opornega človeka, išče neko vezivo. Razvidno je, da je lažje, če ima skupina nek jasen in konkreten
skupni cilj (kot obešanje blaga, ali postaviti znake na ulice). Ob tem pa mora obstajati človek, ki ta cilj
postavi.
Vsekakor je postaviti prazen prostor dejanje, ki vzbudi negotovost in zmedenost. Ne da nam nič, za
kar bi se oprijeli. To je razvidno iz začetnega praznega prostora. Prazen prostor v tem kontekstu
razumem kot razveljavitev hierarhičnih struktur vlog, vodstva in je v tem trenutku prazen, ker se
nove (ali drugačne) še niso vzpostavile. Včasih je dovolj oprijemljiva tudi že nakazana smer, nek
okvir, kot recimo to, da se igramo igre, kjer so nato nastajale neke pobude.
Opazila sem tudi vlogo priprav na neko dejavnost. Tako pri Zabavi ulice, kot tudi pri Cirkusu v parku
se vidi, da ima čas priprav pomemben pečat soustvarjanja. K temu botruje tudi to, da je v fokusu en
skupen cilj.
Jeriček (2004) ta povezovalni faktor, ki omogoči nastanek skupnosti (ali skupine/skupnega), imenuje
kondenzacijsko jedro. To je mnogokrat skrita, a bistvena razsežnost, ki omogoča vznik celote (MI-ja)
in pomeni jedro, okrog katerega se zbere skupnost. Navznoter se kaže kot skrita sila, povezuje vsoto
posameznikov v celoto, ki je več kot vsota posameznih delov. Navzven pa se lahko kaže kot skupni
interes ali močna točka. Kondenzacijsko jedro je bistveno za ohranjanje skupnosti, saj ta iz njega
črpa moč za akcije.
V iskanju skupnega so pomembne pobude posameznikov, ki jih kot kulturni animatorji/spodbujevalci
skupnosti iščemo in si jih želimo. Vsekakor pa v sprejemanju pobud drugih sprejmemo tudi to, da
mogoče nekatere pobude ne funkcionirajo, da niso všeč vsem ali da se nekatere izkažejo kot
dolgočasne za nekatere člane skupine, za druge pa skrajno zanimive. V tem je pomemben razmislek
o tem, zakaj to počnemo. Gre za vprašanje, ali nam je pomembnejša funkcionalnost in to, kaj bomo
iztržili iz dejavnosti, katere sposobnosti se bomo najbolj učinkovito in najhitreje naučili. Ali je
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pomembnejše, da vsak lahko svoje razumevanje, ideje, pomisleke doprinese zraven in se od njih uči,
tudi na reakciji drugih na to, kar je nekdo predlagal. Da pobude podpremo in jih preizkusimo,
mogoče ni vedno tako funkcionalno, včasih prinese neko čakanje (ki je kdaj za koga mukotrpno),
vendar v določenem trenutku lahko steče samo od sebe. Težnja k soustvarjanju najverjetneje
prinese s seboj daljši proces in trenutke praznih prostorov, vendar je na kvalitativni ravni nekaj
popolnoma drugega; da vsak na svoj način doprinese svoj del in da je to, kar se ustvari, last vseh, ne
pa le parcialna last vsakega posameznika. Ko je nekaj skupno, posameznik prevzame do tega
odgovornost. Če le izpolnjuješ ukaze in navodila nekoga drugega, je to njegovo, ti si pa le pomočnik.
Odgovornost postaviš do njega, do tega, da boš neko nalogo izpolnil, ne pa nujno do same
dejavnosti in projekta, ki bi ga tudi začutil kot svojega.
Zanimivo je, da je ta omejitev, cilj, zunanja spodbuda, zunanji dejavnik. Iz praznih prostorov se
pričakuje, da bo posameznik vzel nekaj iz sebe, svoj impluz, željo, idejo in se sam odločil, ali bo to
delil, ustvarjal ali samo deloval iz samega sebe.
Pomemben se mi zdi tudi razmislek o tem, kako vzpostavljati vmesne prostore med posamezniki in
skupinami različnih kultur, različnih miljejev, različnih spoznavnih svetov. Kako iz tega srečanja
ustvariti vmesni prostor soustvarjanja in iskanja skupnega v tej raznolikosti. Poleg vsakodnevnih
srečevanj med takšnimi raznolikostmi (z raznolikostjo ali podobnostjo posameznikov, ki so se
udeleževali raznih dogodkov in odzivov ljudi, ki so vstopali v prostor, na »notranjo kulturo«
prostora), sem doživljala bolj izrazite in zanimive primere takšnih srečevanj na primeru soseda
Nicole (glej podpoglavje Zabava ulice) in Slovenke Francke (glej podpoglavje Slovenska večerja in
Slovenka Francka).
Pri obeh je obstajala neka medsebojna skupna točka navezave, vendar ob njej tudi veliko pomenov
in dojemanj, ki bi lahko povzročili razhajanja. Pri Nicoli lahko domnevam, da je bilo to, s čimer se je
povezal, »odprto garažno vzdušje«. S tem se je tudi »prilepil« k Zabavi ulice, z neko »žurersko
naravnanostjo« do nje. Francka pa se je takoj navezala name, na mojo narodnost, isti rodni kraj.
Tekom srečevanj raznolikosti sem predvsem opažala, da je med obema poloma nekaj, kar se
obojestransko privlači in kar je skupna točka. Včasih je bolj očitna, včasih pa nam ostaja neznanka
(kot pri opisu Jacka v temi Pridobitev prostora). V dogajanju Malega prostora sem te privlačnosti,
navezave in skupne točke opažala kot spontane; v neki naključni situaciji so vzniknile. V Malem
prostoru se tega ni neposredno iskalo, vendar so se ta srečevanja dogajala preko odpiranja prostora,
vzpostavljanja vmesnih prostorov dostopnosti.
Razvidno v teh srečanjih pa je bilo to, da se je sčasoma vsak nekam umestil, kar je bilo najbližje
njegovi kulturi; primer sta recimo Nicola s svojo skrbjo za to, da ne zmanjka vina ali Francka z nasveti
glede kuhe in skrbjo v kuhinji. Pomembno se mi zdi v teh srečanjih ravno to, da se posameznik zna
umestiti na nek svoj način, ki mu daje dovolj varnosti in tako nudi okvir in stabilnost za sprejemanje
ostalih raznolikosti, ki so mu lahko tuje.
V izrazu prazen prostor pa obstaja tudi »varka«, saj v resnici prostor ni nikoli zares prazen. Obstaja
že z nekimi vsebinami in četudi je popolnoma nov, sta ta tujost ali nepovezanost temi, ki ju s seboj
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prinaša. Prazni prostori torej nikoli niso zares prazni, ampak se takoj napolnijo z vsebinami in
temami, ki jih doprinesejo ljudje, tudi s svojim odnosom do prostora. Potrebno jih je prepoznati,
razumeti in nato delovati na njih. Kot je izpostavila Laura, »to je odvisno tudi od našega odnosa, od
tistega, ki je tam že od prej. Če je eden že utrujen in drugi pridejo in ga vidijo utrujenega. Mogoče
imajo toliko za dati, da lahko vzdignejo tudi tistega utrujenega, dobro, če pa tudi oni potrebujejo
nekaj, se nobeden ne premakne«.
Odpira se mi torej vprašanje, kaj narediti s praznimi prostori. Jih pustiti ali jim dati strukturo? Jim
dati omejitve ali cilje? Kakšne omejitve in cilje ter v kolikšni meri? Menim da, preden iščemo
odgovore na ta vprašanja, moramo najprej prepoznati vsebine in teme, ki že napolnjujejo prazne
prostore. Nadalje pa za ta proces nimamo nekih togih smernic, kot to, da opazujemo, usmerjamo,
poskušamo in reflektivno opazujemo, kaj se dogaja ter nato na to nadalje delujemo.
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4 Zaključek
Zgodbo Malega prostora, njegovo etnografijo in dosedanje razprave o temah in vprašanjih, ki jih
odpiram, lahko prezrcalim na marsikater socialno pedagoški projekt in/ali socialni/skupnostni
prostor, ki stremi k oblikovanju skupnosti, angažiranosti, aktivaciji in soustvarjanju, ki temelji na
horizontalnih, dialoških odnosih »od spodaj navzgor«. V sklepnih razmišljanjih bom podala določene
sklepe in smernice, ki so se izluščile iz etnografskega raziskovanja in jih navezala na socialno
pedagoško delo in delovanje.
Bistvena vprašanja, teme in težave, ki so se izpostavile na podlagi študije primera Malega prostora
kot skupnostnega prostora in projekta, so:
-

participacija posameznikov - zakaj ljudje ne pridejo;

-

aktivacija in soustvarjanje posameznikov - zakaj se ljudje ne aktivirajo, angažirajo in
prevzamejo odgovornost;

-

pomembnost in vloga nosilnih hrbtov;

-

pomanjkanje financiranja.

Te točke, vprašanja in težave, ki ji prinašajo, vidim kot bistvene za kakršenkoli socialni/skupnostni
prostor in tudi marsikater projekt, ki teži k vključevanju ljudi »od spodaj navzgor«.
V zadnjem času se v slovenskem prostoru razvijajo novi projekti in socialne intervencije, ki dajejo
pomen vzpostavljanju določenih prostorov združevanja. V okviru vzpostavljanja in odpiranja neke
vrste socialnih prostorov so že precej razširjeni in poznani različni mladinski in dnevni centri (za
različne ciljne skupine). Poleg teh že obstoječih in vzpostavljenih praks pa vznikajo tudi nove
pionirske prakse in projekti, ki odpirajo in vzpostavljajo prostore združevanja, kot so medgeneracijski
centri (v Vipavi in Murski Soboti), družinski centri, skupnostni prostor v stavbi nujnih bivalnih enot v
Ljubljani ipd.
Pri odpiranju in vzpostavljanju novih socialnih/skupnostnih prostorov je pomembno, da raziščemo,
od kod prihaja iniciativa za odpiranje takšnega prostora in čigav naj bi ta prostor bil; ali sta pobuda in
potreba po prostoru nastali na terenu, med ljudmi, torej »od spodaj navzgor«, ali pa je pobuda
nastala »od zgoraj navzdol«, torej z vidika nekih smernic in predstav strokovnih služb in politik o
tem, kaj je za neko ciljno skupino potrebno in dobro narediti, ne da bi bila ciljna skupina, za katero je
ta prostor ustvarjen, v to vključena. V tem primeru prostor nastane brez raziskovanja dejanskih
potreb na terenu med ljudmi. Razlika je torej med tem, ali je to prostor, ki je nastal »z rokami ciljne
skupine«, ker so ga potrebovali ali je prostor nastal iz strani strokovnjakov in služb, ki so se lotili sami
reševati problem ali potrebi, ki so jo oni kot strokovnjaki opazili »od zgoraj«. Samo izhodišče
nastanka in ustvarjanja prostora zaznamuje participacijo in vključevanje posameznikov v prostore in
projekte in predvsem označuje to, koliko bo prostor uporabnikom lasten ali v nasprotnem primeru,
koliko bo le ena od storitev, ki jih lahko koristijo.
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Mislim, da je pomembna opazka to, da so projekti različnih socialnih/skupnostnih prostorov v
slovenskem prostoru relativno novi pojavi, kar me spominja na primere samoorganiziranih
mladinskih centrov s strani lokalne mladine, ki so po osamosvojitvi začeli tiho zamirati. Kot opisuje
Muršič (2011, str. 9), v »90. letih, po ustanovitvi Urada RS za mladino, se je začel prvi val
ustanavljanja javnih zavodov v krajih, kjer so občine izkazale interes za podporo mladinskemu
sektorju. Od takrat spremljamo dvotirnost nastajanja in razvoja mladinskih centrov in prizorišč
ustvarjanja mladih: na eni strani so nevladna prizorišča in središča, med katerimi so nekatera
preživela socializem ter ponovno uvajanje kapitalizma, in samonikla prizorišča, ki so nastajala v tem
času, bodisi z zasedbo razpoložljivih prostorov bodisi v dogovoru za njihovo uporabo, in delovala na
podlagi teženj in potreb uporabnikov, torej od spodaj navzgor, hkrati pa so nastajali in se razvijali
mladinski centri, ki so jih ustanavljali od zgoraj navzdol, s sklepi občinskih svetov, ki so se odločili
poskrbeti za mladino. Tako je prišlo do velikih razlik v možnosti delovanja mladinskih centrov ter
prizorišč in v njihovi naravnanosti«.
Posegi, ki postavljajo socialne intervencije in različne socialne prostore »od zgoraj navzdol«,
velikokrat dajejo občutek »umetno ustvarjenih« prostorov, kar mi postavlja vprašanje, ali so potem
»umetno ustvarjene« tudi potrebe, ki čakajo na to, da se jim vdahne življenje. Menim, da je to eno
izmed vprašanj, ki naj si ga zastavimo ob vprašanju »Zakaj ljudje ne prihajajo?«, ali/in namesto
vprašanj »Kako lahko prepričamo ljudi, da pridejo? S čim spektakularnim lahko pritegnemo ljudi?«.
Menim, da je pomembno ozaveščanje kulturnega konteksta, v katerega je posameznik vpet in
zavedanje, da je vsak posameznik znotraj njega. V tem so se mi postavljala vprašanja, kako lahko
uvidimo to, kar nam je samoumevno. Zagotovo smo kot posamezniki postavljeni v zahtevno vlogo
opazovanja vode, v kateri plavamo. Vendar mislim, da je ravno zaradi tega to toliko bolj pomembno,
saj je to, kar se nam kaže najbolj samoumevno, tisto, kar na nas najbolj vpliva in je konec koncev le
ena možnih realnosti, ki jo ustvarjamo. Vsekakor vedno delujemo znotraj, saj tudi ko ustvarjamo
drugačne realnosti, jih ustvarjamo iz tega, kar nam manjka, kar potrebujemo, iščemo odgovore in
rešitve na vprašanja in probleme, ki so nam zastavljeni na podlagi kulturnega in družbenega
konteksta, v katerem smo. Ne gre si torej zatiskati oči pred tem, da smo vpeti v poblagovljene
družbene odnose in posledično takšne skupnosti in da moramo tudi znati v teh kontekstih in vlogah
delovati. Menim, pa da je ravno bistveno, znati jih ozaveščati, prepoznati in razločevati, da bi jih
znali v drugih kontekstih, kjer nam je to pomembno in bistveno, prikrojiti, si jih prilastiti, jih
predrugačiti, vzpostavljati dialoške odnose in stremeti k soustvarjanju skupnega.
Na podlagi raziskave Malega prostora opažam, da ima soustvarjanje različne oblike, ki jih lahko
razumem bodisi kot različne načine umeščanja posameznika v prostor/projekt, bodisi kot različne
etape, ki se nadgrajujejo:
-

da posamezniki vstopijo v prostor na organizirane dogodke, vendar ostajajo zadržani;

-

da se posamezniki dotikajo prostora; posamezniki ne vstopajo v prostor, vendar se z
njim povezujejo na drugačne načine, preko spletanja odnosov z akterji v prostoru (kot na
primer sosedje Malega prostora);
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-

da posamezniki s prisostvovanjem v prostoru (na organiziranih ali spontanih dogodkih)
napolnjujejo prostor tudi s svojimi vsebinami in temami – trenutne združitve;

-

da ljudje izražajo svoje želje in ideje, vendar jih uresniči/organizira nekdo drug (to v
Malem prostoru ni bilo prisotno);

-

da posamezniki dajo svojo pobudo in idejo, drugi/skupina pa samo pomaga in podpira
njeno uresničitev (drugi so pomagači, ki jim ustvarjalec določi naloge);

-

da posamezniki dajo svojo pobudo in idejo, ki jo naslovijo na skupino ali druge
posameznike, da jih vključijo, skupaj razvijajo idejo ter da tako postane njena uresničitev
skupna.

Poleg tega, od kod ali od koga pride določena pobuda, je pomembno, ali se ljudje na to navežejo, da
postane nekaj skupnega. To pomeni, da ljudje to vzamejo za svoje in na ta način tudi predrugačijo,
naredijo lastno s svojim razumevanjem, svojimi potrebami, svojo uporabo. Na ta način lahko
nastane nekaj skupnega in pride do občutka, da vsak to čuti kot njegovo, da se vsak čuti integralen
del tega, a hkrati je to skupno, skupna zmes vseh koščkov mozaika, ki nastane celota komaj, ko jo
pogledamo kot celoto od daleč. Seveda je za to potrebno, da zna tisti, ki da pobudo, sprejeti tudi
pobude drugih, njihov prispevek, njihovo videnje, sprejeti, da to postane skupna stvar, namesto da
bi bil on sam nosilec ideje in da je to le njegovo.
Pomemben sestavni del kot tudi predpogoj soustvarjanja (skupnega) zajema aktivacija in
angažiranost posameznika do prostora/skupnosti/projekta. V tem kontekstu je pomembno
preusmeriti pogled od vprašanja, zakaj se nekdo sam od sebe ne angažira, ki prelaga krivdo in
odgovornost na posameznika, k razmisleku o tem, kakšen je kontekst, ki posameznika pasivizira in
mu onemogoča angažiranost in soustvarjanje, česa torej v dani situaciji in kontekstu primanjkuje. Na
podlagi svoje raziskave opažam sledeče dejavnike, ki so pomembni za oblikovanje in omogočanje
poti k soustvarjanju:
- sprejemanje, verjetje in zaupanje v posameznika; koliko skupnost sprejme raznolikost
posameznikov in koliko zaupanja jim daje (za prevzemanje različnih odgovornosti in skrbi) v
nasprotju s tem, da ga kontrolira in dvomi vanj;
- vpetost in umeščenost v skupnost; koliko se zna posameznik umestiti v skupnost, da v njej najde
svoj prostor, svoje mesto, kjer se počuti domačega, varnega in ki mu omogoča, da zadovoljuje
njegove potrebe, da se lahko samorealizira; koliko je posameznik v sintoniji s skupnostjo in se v njej
»najde«;
- povezanost skupnosti; koliko so posamezniki med seboj povezani;
- podpora skupnosti; koliko zna skupnost poslušati in slišati posameznika, da ga podpre v iniciativah
in okrepi njegovo moč-za.
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Zato tudi pot k soustvarjanju ne more biti nenadna, bližnjice ne delujejo, ampak je pot procesna,
vedno v gradnji in izgradnji, saj posameznik nikoli ne soustvarja in stopa v dialog sam od sebe,
ampak za to potrebuje skupnost in soljudi.
Nadalje opažam, da prostori in projekti marsikdaj niso dovolj sami na sebi, ampak potrebujejo svoja
jedra; nosilne hrbte (Muršič), spodbujevalce skupnosti (Jeriček), kulturne animatorje (Kurz).
Marsikdaj so ti subtilno vtkani v horizontalne strukture in naj bi delovali kot katalizatorji
samoorganizacijskega procesa nenehnega ustvarjanja skupnega. V tej smeri gre tudi razmislek o
osrednji osebi Malega prostora, Carlu, kjer bi se lahko vprašali, ali bi prostor stal brez njega, ali brez
nekoga, ki bi takšno osrednjo povezovalno vlogo prevzel.
Na podlagi študije primera Malega prostora opažam, da so nosilni hrbti še posebej pomembni pri
vzpostavljanju in ohranjanju socialnih/skupnostnih prostorov. Predvsem, ko gre za delovanje
določenega prostora, saj že sam fizični prostor zajema tudi skrb za upravljanje s prostorom; za
infrastrukturo, vzdrževanje prostora, čiščenje, urejanje prostora, razna popravila, velikokrat stroške
najemnine in druge stroške itd. Prostor zahteva odgovornost in skrb za prostor ter njegovo
vzdrževanje. Skladno z imeti oziroma uporabljati prostor prinese tudi vprašanje, kdo bo imel ključ
prostora.
Vlogo nosilnega hrbta lahko prevzame ena oseba, kot sta organizator in povezovalec, lahko pa je to
skupina ljudi. Vendar brez nosilnega hrbta, torej skupine, ki prevzame odgovornost, je aktivna in
angažirana tako v skrbi in vzdrževanju prostora, kot tudi njegovem soustvarjanju,
socialni/skupnostni prostor ne more obstajati. Opažam, da je lažje in boljše za proces soustvarjanja
skupnega, da nosilni hrbet sestavlja skupina ljudi, ki se med seboj dopolnjuje in medsebojno
reflektira o prevzemanju pomembnih odločitev. Predvsem pa vidim pomen skupine ljudi, da se teža
in odgovornost prerazporedi, kar preprečuje prehitro izgorelost nosilnih hrbtov in ohranja
ustvarjanje kot tudi preizpraševanje smiselnosti delovanja prostora. Ko prevzemamo vloge nosilnih
hrbtov/spodbujevalcev skupnosti/kulturnih animatorjev je bistveno, da naše delovanje temelji na
procesu refleksije in akcije ter vzpostavljanju dialoških odnosov temelječih na družbenem pojmu
ljubezni, kar izpostavlja tudi Freire (1971).
Vendar, kako naj se to sidrišče angažiranih posameznikov zbere, oblikuje in regenerira? Za
posameznika to pomeni, da izstopi iz poblagovljenega odnosa in vzpostavi dialoški odnos preko
katerega išče skupno. Kot v raziskavi opažam, ta prehod ni samoumeven in se velikokrat kaže kot
kulturna zmedenost ali nevednost, kako delovati v dialoškosti in horizotalnosti ter iskanju skupnega
namesto individualne segmentiranosti poblagovljenih odnosov. To lahko povežem z družbenokulturnimi posledicami, kjer neformalno življenje izgublja moč in samoumevnost povezovanja in
združevanja.
Tu se postavita vprašanje in problem za stroko socialne pedagogike: kako se odzvati na vplive in
posledice individualističnega-poblagovljenega družbeno-kulturnega konteksta in kako podpreti
neformalno življenje, povezovanje in ustvarjanje skupnosti.
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V slovenskem prostoru imamo v tem obdobju možnost opazovati spremembe tranzicije, ki se kažejo
tako v družbeni kohezivnosti, kot tudi v strukturnih socialno političnih spremembah. V tej fazi
gledamo na severne države kot na vzor, kjer je socialna politika bolje razvita, ima daljšo tradicijo in
od koder črpamo navdihe za rešitev problemov in sprememb, ki se nenadoma pojavljajo. Ne zdi se
mi odveč odvrniti fokus od funkcije socialne pedagogike kot figovega lista k temu, od kod izvirajo
razlogi za vznikajoče probleme. V tem okviru tudi Razpotnik (2006) izpostavi dvoličnost pogleda ali
naše naravnanosti delovanja med tem ali iščemo niše in prostore, kjer bi sledili obstoječi ureditvi in
prilagajali svoje delovanje (kot tudi svoje uporabnike) glavnemu družbenemu toku, in tem ali nas
zanimajo konteksti in družbeni odnosi, ki družbene probleme ustvarjajo, izzivajo in omogočajo. Kot
avtorica izpostavi, je bistveno, da socialna pedagogika pridrži širši družbi zrcalo, omogoča refleksijo,
da uvidi strukturo medčloveških vezi in tudi lastno vlogo v njih.
V okviru sprememb družbenih odnosov in struktur Schwartz (1997) kot naravnanost v odnosu drug z
drugim izpostavlja gostoljubnost, ki smo jo izgubili z razvojem formalnih institucij družbe, ki
uravnavajo »sistem skrbi«. S tem, ko so se stroke dvignile na prevlado, so prevzele avtoriteto do
vidikov življenja, ki so jih nekoč uravnavala običajna pravila kulture v skupnosti. Ta »rast« je
pripeljala do današnjega sodobnega sveta, kjer za vsa področja življenja potrebujemo certificiranega
strokovnjaka. Gostoljubne značilnosti kulture so zamenjali liberalna tržna ekonomija,
profesionalizem in sistemi.
Tu se mi pojavlja vprašanje, kako je lahko sodobni posameznik avtonomen, ali kako se lahko bojuje
za svojo avtonomijo in pozitivno svobodo, če je za vsako področje njegovega življenja predviden
strokovnjak, ki bo rešil njegove težave in imel vse odgovore nanje. Takšna struktura že vnaprej
nakazuje posege »od zgoraj navzdol« in postavlja strokovnjake v pozicijo nad-moči nad
posameznikom in tudi skupnostjo. Po drugi strani pa tudi prerazporeja družbeno odgovornost od
soljudi na strokovnjake, ki bodo prevzeli skrb predvsem za določene (marginalizirane) skupine ljudi
in tako širše skupnosti »očistili« skrbi in občutka družbene odgovornosti.
Menim, da je zato s strani stroke socialne pedagogike pomemben razmislek o tem, kako podpreti
neformalno življenje, samoorganizacijo med ljudmi, vzpostavljanje stikov in nastajanje skupnosti in
mrež, ki bodo posamezniku podpora. Namesto, da ob opažanju upada neformalnih institucij, ki so
posamezniku nudile zadovoljevanje socialnih potreb, postavljamo institucionalizirane rešitve
strukturno in kulturno povzročenih problemov. Vprašanje je, koliko in kako sploh te
institucionalizacije omogočajo, da jih ljudje začutijo in jemljejo kot lastne, koliko spodbujajo
preseganje poblagovljenega odnosa in koliko nas lahko popeljejo k razvijanju angažiranosti,
samoaktivaciji in soodgovornosti ter soustvarjanju skupnega.
Vlogo prostora vidim kot bistveno pri ustvarjanju kontekstov in možnosti za podporo neformalnega
združevanja posameznikov in razvijanja različnih oblik skupnosti. S tem, ko izginjajo določeni prostori
(ko postajajo javni prostori negostoljubni, ko izginjajo javne klopce, se krčijo parki, se privatizirajo in
zapirajo samoupravni skupni prostori lokalnih skupnosti in mladine itd.), izginjajo določene izkušnje
in možnosti srečevanja, ki so predpogoj za skupno soustvarjanje in povezovanje. Prostori, ki jih
ustvarjamo, jih zapiramo, ki se pojavljajo, postavitve in razporeditve v prostoru, ki izključujejo ali
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vključujejo, lahko veliko povedo o družbenih odnosih in strukturi kulture, v katero so posamezniki
vpeti. Tako je poseg v te strukture prostora in odpiranje ter ustvarjanje novih prostorov združevanja
in ustvarjanja pomemben prvi poseg za spremembe v tej strukturi. Proces ustvarjanja določenega
prostora in kulture v prostoru in srečevanj različnih skupnosti ter kultur v njem pa je nenehen, vedno
v izgradnji, spreminjanju in samoohranjanju.
Na podlagi svoje raziskave lahko osnujem nekatere smernice za razvijanje modelov podpore
neformalnosti združevanja in gostoljubnosti, ki temeljijo na vzpostavitvi socialnega/skupnostnega
prostora:
-

odpiranje vmesnih prostorov – tako pri osnovanju kompozicije uporabe prostora, kot tudi
prezrcaljeno v samem delovanju in organizaciji prostora, je potrebno stremeti k ustvarjanju
dostopnosti, prosojnosti in težnji k neposrednemu stiku med ljudmi;

-

iskanje kondenzacijskega jedra trenutnih združitev – pomembno je prepoznavati, katera
tema, aktivnost, dejavnost je posameznikom, ki vstopajo, skupna, katera je tista, ki povezuje
kulturo/kulture posameznikov, da se prehodne skupnosti ob njej zberejo in se nanjo obesijo,
kar nadalje nudi možnosti za medsebojno ustvarjanje, povezovanje in potencialno grajenje
stalnejših prehodnih skupnosti;

-

ustvarjanje izkušenj skupnosti in dialoškosti – soustvarjanje zajema tudi učenje preseganja
poblagovljenih odnosov, učenje, kako delovati dialoško, za kar pa mora posameznik
pridobivati izkušnje o tem, da mu ta način delovanja in sklepanja odnosov s kontinuiranostjo
izkušenj postane vedno bolj domač, samoumeven in ga uspe integrirati v svoje življenjsko
delovanje oziroma za začetek v način delovanja v prostoru, ki to omogoča in podpira.

Predvsem pa ustvarjanje socialnega/skupnostnega prostora zahteva nenehno čuječnost za potrebe
ljudi na terenu, dialog z njimi in tudi potrpežljivost in zavzetost nosilnih hrbtov/spodbujevalcev
skupnosti/kulturnih animatorjev v trenutkih, ko ne dobimo odziva, ki bi ga pričakovali in ko naletimo
na prazne prostore, ki terjajo svoj čas v procesu, da se razvije medsebojna povezanost, struktura in
ustaljenost.
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6 Priloge
6.1 Fotografije Malega prostora

Slika 4: Vhod v Mali prostor iz ulice (vir: osebni arhiv)

Slika 5: Vmesni prostori, kuhinja in hodnik z odprtim oknom in odprtimi vrati (vir: osebni arhiv)
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Slika 6: Joga soba (vir: osebni arhiv)

Slika 7: Pogled k sosedom iz joga sobe (vir: osebni arhiv)
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Slika 8: Ustvarjanje skupne slike, srečanje kreativnega slikanja (vir: osebni arhiv)

Slika 9: Zabava ulice (vir: osebni arhiv)
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Slika 10: Zabava ulice (vir: osebni arhiv)

Slika 11: Piknik z dijiridujem in mate čajem na ulici (vir: osebni arhiv)
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