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Boljši ali slabši svet?
Najbolje, da kar nastaviva vrat ...
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Nima smisla ovinkariti. To je knjiga o

O smrti in o oblikovanju. Ob tem, da je oblikovanje orodje za 
obravnavo izbranih vprašanj, povezanih s smrtjo. Beseda izbranih 
je za razumevanje ključna, saj knjiga ne obravnava vseh po-
membnih vprašanj o smrti, temveč odpira tista, ki so zanimala 
naju in za katera upava, da so pomembna.

Čeprav sva še živi, sva se odločili govoriti o smrti, ob jasnem 
zavedanju, da nama manjka tista ključna izkušnja: smrt kot 
taka. Toda bistvo oblikovanja je raziskovanje povezav, skupaj z 
zmožnostjo, da smo kot oblikovalci sposobni na svet pogledati 
skozi očala drugih. Tako vzpostavljamo empatično razumeva-
nje sveta in posameznikov okoli nas. Smrt v danem primeru ne 
pomeni nobene izjeme.

Z otroško radovednostjo naju je zanimal posameznik, ki si je 
v knjižničnem izvodu knjige Spremljanje umirajočih po šolsko, 
na debelo podčrtal del stavka: »Čeprav je umiranje del naše-
ga življenja, saj mu nihče izmed nas ne more uiti, smo vedno 
začetniki, kadar se znajdemo ob nekom, ki umira.« (Klevišar, 
1994: 9) Od tod se je zanimanje razširilo na drugi zakon termo-
dinamike. Ta vpelje entropijo kot merilo za nered, saj naj bi prav 
vse v naravi težilo k razpadu. Slednje še jasneje razgrne dejstvo, 
da vsi nenehno umiramo in smo posledično ves čas ob umirajo-
čih in razpadajočem. Zanimali so naju filozofski, psihoanalitični, 
medicinski, vsakdanji in duhovni pogledi na smrt. In ne nazadnje, 
zanimalo naju je tudi razumevanje znanstvenega študijskega 
pristopa k smrti, tanatologije. Vede, ki obsega »preučevanje 
smrti in umiranja ter psihološke mehanizme ravnanja z njima« 
(Encyclopædia Britannica).

00: BOLJŠI ALI SLABŠI SVET?

(1) Delavnica That, or anything else, Zagreb, 12. 1. 2017.
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Hkrati sva vedeli, da naju ne zanima smrt v kontekstu praktič-
ne obravnave v oblikovanju: vse od storitvenega vidika priprave 
na smrt do dejanja umiranja in organizacije pogreba ter vseh 
materialnih elementov, ki spremljajo omenjene korake. Zato sva 
se v najinem primeru odločili, da smrti s pomočjo oblikovanja 
natakneva druga očala. Odločili sva se, da v izmerljivem življe-
nju vsaj deloma izmeriva smrt. Smrt, ki obstaja brez konca in je 
posledično neizmerljiva. Verjetno je bil to tudi edini mogoči odziv 
ob izgubi najinih očetov. Namreč, šele ko izgubiš nekoga, ki ti je 
tako blizu, kot ti je po navadi oče, razumeš, kaj pomeni dokonč-
nost, nespremenljivost dogodka. Prvič tudi šele zares občutiš 
bolečino popolne nemoči in občutek večne izgube.

Ob izgubi bližnjega dojameš, kako nesmiselni in tečni so vsi 
klišejski izrazi, ki si jih prisiljen sprejemati s strani družbe. Ob 
jasnem zavedanju, da je vsem situacija izjemno neprijetna in da 
se je vsi želimo kar najhitreje otresti, je seveda povsem razumljiv 
pester nabor klišejev, pa tudi razlogi za njihovo nenehno uporabo. 
V želji, da bi razumeli, kako močno so klišeji ukoreninjeni v nas 
– tako v nelagodnem odzivanju kot v zanikanju samoumevnega – 
sva se odločili zaznane predpostavke empirično preveriti. Odločili 
sva se za opazovanje, merjenje in interpretiranje pridobljenih 
rezultatov in izkustev z opravljenih predavanj in delavnic. V osmih 
mesecih sva v Ljubljani, Gradcu, Zagrebu in Bihaću izvedli osem 
4- do 6-urnih delavnic.

Da bi se kar najbolj približali pridobivanju klišejskega odzivanja 
na smrt, sva si za testiranje načrtno izbrali študentsko popula-
cijo.1 Zakaj? Z izkušnjo smrti bližnjega večina študentov še ni 
imela neposrednega stika, hkrati pa je večini koncept lastne 
smrti še dovolj abstrakten, tuj. Posledično sva predvidevali, da 
se bodo na naloge odzivali naučeno, beri: tako, kot se od njih 
pričakuje s strani družbe. Sploh ker sva jim za vsako nalogo 
načrtno odmerili izredno kratek čas (3–15 minut), brez možnosti 

00: BOLJŠI ALI SLABŠI SVET?(2)

(2) Naloga za ogrevanje: Boljši ali slabši svet, delavnice Yowza! Yowza! Yowza!, Ljubljana,
24.–25. 10. in 9. 11. 2016, in delavnica Let's go, Gradec, 14. 11. 2016.

1 Na delavnici v Zagrebu je bila skupina udeležencev deloma razširjena tudi s (po večini) 
mladimi profesionalci s področja oblikovanja.
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za raziskavo in premislek. Po drugi strani pa sva z izbiro študen-
tov oblikovanja namerno dodali možnost odstopanja v odnosu 
do klišejev. Ali, kot sva napovedali iskano v opisu delavnic: na 
preizkusu je bila želena in hkrati nujna značilnost oblikovalca kot 
kameleona, kot tistega, ki je vedno pripravljen na spremembe, da 
jih ne le zazna, ampak jih tudi generira in preizprašuje. Na pre-
izkusu je bilo soočenje s premislekom o naši smrtnosti, o smrti 
kot taki in o tem, kako to sploh zadeva oblikovanje.

V ogrevalni nalogi »Boljši ali slabši svet?« sva udeležence spod-
budili, da s kratkim argumentom odgovorijo na vprašanje, ali bi 
bil svet brez smrti boljši ali slabši. Ob vnaprejšnjem zavedanju 
zahtevnosti vprašanja – namreč, tudi če se entropije v vsakda-
njem življenju ne zavedamo zares, nas smrt nenehno definira,
in tudi vse okolje in življenje okrog nas je definirano s smrtjo – je 
bil to že prvi preizkus v merjenju potencialnega klišejskega od-
zivanja. Kajti čeprav oblikovalci načeloma delajo danes za jutri in 
imajo v svojem bistvu zapisano sposobnost zamišljati si nepred-
stavljivo, takšno vprašanje na glavo obrača prav vse, kar danes 
poznamo in približno – če ne že razumemo – vsaj sprejemamo. 
Zanimivo je, da se je v svetu, kjer se nas prek medijev nenehno 
nagovarja s sporočili, kako ostati mlad in živeti kar se da dolgo, 
večina (120) sodelujočih odločila, da bi bil svet brez smrti slabši, 
in le osem, da bi bil svet brez smrti boljši.

Argumentiranje razlogov za obstoj smrti izhaja iz »znane« 
perspektive, lastne bivanjske izkušnje. Večina je obstoj smrti 
povezala z napredkom, saj naj bi nas prav zavedanje lastne
smrtnosti motiviralo za delo, za raziskovanje. S tem ko nam 
smrt po eni strani odmerja čas, namreč hkrati postane gonilo 
napredka. Brez zavedanja lastne smrtnosti bi po mnenju številnih 
vse le stagniralo. Življenja ne bi več cenili, saj naj bi le kratko-
trajnost našega obstoja zagotavljala obstoj vsakršnih vrednot. 
Nekateri v kontekstu omejevanja populacije predvidevajo tudi 
konec evolucije. Tretji pa v odsotnosti smrti prepoznavajo mož-
nost izginotja religij in naše potrebe po verovanju. Vse našteto 
tvori zanimivo podlago za preizpraševanje v kontekstu današnje-
ga rapidnega uničevanja planeta: če bi živeli večno, ali bi se do 

(3) Naloga za ogrevanje: Boljši ali slabši svet, delavnice Yowza! Yowza! Yowza!, Ljubljana,
24.–25. 10. in 9. 11. 2016, in delavnica Let's go, Gradec, 14. 11. 2016.

00: BOLJŠI ALI SLABŠI SVET? (3)
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lastnega bivalnega prostora še naprej obnašali tako neodgovorno 
– ali pa bi dojeli, da je Zemlja že tisti raj, na katerega nekateri 
upajo v posmrtnem življenju?

Tistih nekaj posameznikov, ki so v umanjkanju smrti prepoznali
dobro stran, se je razveselilo lastne nesmrtnosti, odsotnosti 
trpljenja in dejstva, da bi Einstein, Mozart in Falco še zmeraj žive-
li. Eden od sodelujočih je v novem stanju stvari zaznal tudi poten-
cialne poslovne priložnosti, ki nam jih trenutno stanje smrtnosti 
nekoliko ovira, ter, za razliko od večine, v nesmrtni obliki življenja 
prepoznal spodbudo za »drastičen tehnološki razvoj«.

V nadaljevanju knjige sledi pet vidikov, s pomočjo katerih sva pre-
izpraševali naš odnos do smrti. Od zaznavanja do upodabljanja,
razlaganja, ubijanja in preživetja smrti. Pet poti, ki bralca spodbu-
jajo k zavračanju, premišljevanju, zgražanju, zabavi in spominja-
nju. Vsi odzivi so pravi. Ali, kot sva večkrat poudarili na delavni-
cah: vsa razmišljanja so dobrodošla. Tudi zmečkan list v košu
za smeti.

(4) Miha Goršin, naloga za ogrevanje: Boljši ali slabši svet, delavnica Yowza! Yowza! Yowza!,
Ljubljana, 25. 10. 2016.

00: BOLJŠI ALI SLABŠI SVET?

Naloga za ogrevanje:
Boljši ali slabši svet?

Naloga je bila izvedena na osmih delavnicah.
Rezultate naloge je oddalo: 162 udeležencev.

Argumentacije za slabši svet – brez smrti*:

planet bi bil prenaseljen 57

ne bi bilo napredka; razvoj bi stagniral 27

ne bi cenili življenja; izgubil bi smisel življenja 27

klišejska argumentacija (življenje je potovanje; vsak konec je nov začetek) 15

prišlo bi do izgube vrednot 10
* Navajava argumentacije, ki so se ponovile vsaj 10-krat. Posamezne argumentacije so obravnavale več področij.

Argumentacije za boljši svet – brez smrti*:

prišlo bi do hitrega (tehnološkega) napredka
(tudi kot odziv na porast prebivalstva) 3

živeli bi večno; bili bi nesmrtni; ne bi poznali starosti
(še vedno bi živeli pomembni geniji in umetniki) 3

zgodile bi se spremembe v polju etike in morale (odnos do evtanazije) 2

ne bi več poznali bolečine in žalosti ob izgubi bližnjega 2

ne bi več potrebovali energije (prenehali bi pobijati živali) 2
* Navajava argumentacije, ki so se ponovile vsaj 2-krat. Posamezne argumentacije so obravnavale več področij.

1300: BOLJŠI ALI SLABŠI SVET?

(4)

Bi bil svet brez smrti boljši ali slabši? (medij: argumentiran odgovor v besedi in/ali risbi)
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