Anketa: dve besedi

"Takšne so te vražje besede: kot krogla, kot dinamit"
Prosili smo pisatelje in pesnike, naj za ta ča s izločijo, opišejo,
razložijo, predstavijo ... samo dve besedi, ki sta jim bolj v ustih,
ušesih, zavesti

Severin Šali: mit, stvarnost
Mit in stvarnost - ali stvarnost in mit. To je vprašanje!
Mislim, da smo v tem našem stvarnem življenju, v teh svojih dneh, vsi podvrženi
prastarim, starim in sodobnim mitom. Pa naj se jih še tako otresamo. Naša
življenjska stvarnost je pač taka, kakor je. In z miti, čeprav prenarejenimi, se
otepamo vsi. Dasi so tudi ti po svoje osmislitev življenja in bivanja. Kar priznajmo
si.
Teh dvoje pojmov mi je že od nekdaj zaposlovalo duha.
Ali niso vsi ti naši dnevi, tudi najbolj stvarni, prepleteni z miti, takimi ali
drugačnimi. Kaj so vse filozofije pa znanosti, če ne miti, bolj ali manj prepojeni s
stvarnostjo. Ali ni tudi v politiki polno mitskih prvin. Ostanimo kar v sedanjih
dneh. Mit o veliki Srbiji, mit o veliki Hrvaški. Ali ni tudi pri nas doma, v naši
politiki, v našem sanjarjenju, polno svojevrstnih mitov.
Res je, imamo zle in dobre mite. Recimo zli. Kaj so bili drugega vsi strahotni
poboji po vojni, miti »zmagovalcev«, po vzoru Džingiskana in Stalina. Miti, da bo
s tem vse urejeno. Kako urejeno, vemo.
In še vedno smo tako ali drugače zagledani v te mitske prvine o narodu,
narodnosti, o sreči nas vseh. Življenje pa beži.
O, res je! Pol dolgujemo mitom, v osebnem in stvarnem življenju. Ostanimo vsaj
pri dobrih mitih. Pri dobrih mitih v naši stvarnosti. Če že ne gre brez njih, jih vsaj
poveličajmo v naši stvarnosti. Spremenimo mit o dobrih ljudeh v udejavljenost, v
osrečitev nas vseh. Miti so resna zadeva, ne igrajmo se z njimi. Kot je resna naša
stvarnost.
Tako, prijatelj urednik. Teh dvoje besed, pojmov, mi je bilo pristnih v mislih leta
in leta. Moji dolgi življenjski dnevi mi nemara dajo pravico do nekaj modrovanja.
Kot so mi dajali osmislitev vsega.
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