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INTRO://
Kdo gleda skozi neboticnisko okno novega tisocletja? Kdo
sedi V kokpitu zgodovine? Na cigavo ime slisi nov svetovni
red? Kaksnega spola je teorija zarote? Jo zmore ujeti najhitrejsi BLACKBIRD, najvecji HARLEY, najzapeljivejsi BUGATTI, najIjubsa ONASSISOVA SUPERJAHTA, potopljeni REX? Je ljubezen
spielbergovske umetne inteligence strastnejsa od pogleda
muslimanskega Osame bin Ladna kot vasega najljubsega
osumljenca? Sta Bush in Putin med obiskom v Sloveniji ze
vedela, da MILOSEVIC V HAAGU poslusa Celine Dion, Raya
Charlesa in igra remi? Bi se koncaio drugace, ce bi slisala
MAGNIFICOVEGA Sexy boya in ob njem ugotovila, da se v
zenskah skriva ista zenska? Uzitek v pogiedu na zensko
tele kot nacin, kako najti nekaj, kar imas rad. Lahko je
ogromna, majhna, siroka, zoprna, sladka, kisla, vse je lahko,
\ ^ ob svoji uri, vse ob svojem casu. In ko najdes popolno
zensko, posnames film. Vse ob svoji uri, vse ob svojem
casu. Ti in ona. Osemnajst minut. Ampak tega ne pokazes.
Nikomur. Ultimativni film kot film, ki ga siroko odprtih oci
gledata samo vidva. Bi newyorska boeinga zgresila tarco, ce
bi potnikom med polefom zarolali KRUH IN MLEKO? Bi
C\itkovic zarjovel v ritmu beneskega leva, ce bi se na snemanju zapletal z igralkami? Bo med h'woodske jastrebe zlelel sele takrat, ko bo znal bager voziti tudi po sprednjih kolesih? All takrat, ko bo snemal z MODROOKO TJASO? B O
Rolandov PRVINSKI NAGON zapeljal Vincija naravnost v mednozje HOLLYWOODA? Trik preslepitve prostora zgodovine in
spola casa se ocitno ne skriva v prevoznih sredstvih, ampak
V mehanicarkah, ki jib negujejo. Za Playboyeve motorje
lokiat skrbi MARTYNA. Prave MEHANICARKE vedno najdejo
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izkusene instruktorje. Instruktorji z domisljijo pa iscejo izkusene mehanicarke. Teorija zarote. Ce bi avtomobil navihane
DALENE popravljal izkusen mehanik, se ne bi zaietela. Ce se
ne bi zaietela, ne bi spoznala Hefa. Ce ga ne bi spominjala
na Doris Day, ne bi postala njegovo dekle. In ce bi v
Pentagonu brail Playboy? Bi koncno doumeli, da lahko svet
resijo samo z njegovo pomocjo? Bi se izkazalo, da so resnicni teroristi predsedniki, ki zmorejo v arhitekturi iskati povezavo MED MARXOM IN MACHIAVELLIJEM? Da so resnicne teroristke EKSOTICNE LEPOTICE, ki presezne vrednosti ne najdejo
v novi evropski valuti, ampak VSEMENU SLAVNIH IN BOGATIH?
Bodo slovenski zakonodajaici Playboy predpisali za obvezno ctivo takrat, ko bodo izvedeli, da vrhovni sodnik VASILIJ
PoLic LjuBi END ZENSKO, a se razdaja vsem, all takrat, ko
bodo zares zavohali golo zensko kozo? Po kopanju.
DALMATINKA, KI SE VRZE V Soco kot edino zatocisce pred
kaosom zacetka letosnje jeseni. Zavrtela se je hitreje kot
filmi. Hitreje kot ZOGA POD NOGAMI SESTIH NAJVECJIH NOGO-
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METASEV. Hitreje kot sanje. Uitimativne sanje kot sanje, ki jib
siroko zaprtih oci gledata samo vidva. Ste v njih nasli svojo
popolno zensko? Ste v milenijski jeseni ugledali vse zenske
tega sveta? In tik zatem ugotovili, da sedite v letalu. V rokah
drzite Playboy in razmisljate, kje bi zaceli. V katerem pogiedu bi se poiskali, v kateri zenici nasli svojo zensko, svojo
usodo, svoj svet. Ce vam ne uspe, zacnite brati. Vedno vise
boste, vedno blize nebu. Pripnite si pasove. Ce se se vedno
ne boste nasli, obrnite stran. Morda boste zamudili na usodni date. V W O R L D TRADE CENTRU. Tik pod vrhom. Zato bodo
boeingi vzleteli se enkrat. In se enkrat.

O k t o b e r

2 0 0 1

P

L

A

Y

B

O

Y

3

V

((

PLAYBOY

G R A V ITA CI J A

VOJNA SVETOV

MARK BRUZONSKY / /

Zdruzene drzave Amerike bodo v novi vojni svetov zagotovo zmagale - na kratek rok.

S

koncepti dobrega in zla ter z bogovi,
ki se postavljajo na to all ono stran,
nima vse skupaj nikakrsne povezave,
ceprav gre za metafizicne koncepte,
ki jib znotraj lastnih zgodovinskih
paradigem vedno znova omenjata
sprta David in Goljat. Gola vojaska in
tehnoloska premoc Americanov je

»Ta krizarski pohod, ta vojna proti
ocistili vseh, ki delajo zlo.«
zdaj brezizhodno vrzena v vrtinec
nadrealisticnih dogodkov 11. septembra 2001. Nihce na fern pianetu se ji
ne more uspe.sno upirati - vsaj ne na
kratek rok.

klic je |)rerasel v neomajno nasprotovanje ameriski hegemoniji in strastno
privrzenost lastnim srednjeveskim
R'ligiozniin koiistrnkfoin.
To III raviio »iiasl('dnja« vojna, kakrsno
je veeina pricakovala po velikih vojnali, ki so V ininiilein sloletju zdesetkale l''.vio|Hi ill A/iio Toda reprav se

Kakrsnakoli bo ze
usoda
ameriskib
sovraznikov, bodo
terorizinu. ho lia/dlii kar nekaj casa. Suet homo veliko ceno placali
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tudi Americani - vsaj
V ekonomskem in
psiboloskem smislu, ce ne ze z rusebo to mnogim zdelo radikalno. gr(> za
njem temeljev lastnega imperija tako
vojno, na kaleio je ameriski voja.skodoma kot v svetu.
industrijski eslabli.smeiil le2ko dakal.
To zagotovo liidi iii vojna, ki bi se
zacela 11. si'ptembta 2001. Gre za spo-

Nikoli opusceni koncept »novega svetovnega reda« je zdaj
vstal tako rekoc od mrtvih v se mogocncjiii oliliki, t^etudi
zdaj pod krinko »vojne proti mednarodnemu lcrorizmu«.
V tej »novi vojni«, s katero .se .sooca
Amerika, se vsa njena neznanska
moc usmerja ne proti vojskam drugili
drzav, temvec proti fanatieiiim privrzencem militantnega isiania. Njegov
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tozilec, z njim pa se strinja tudi bivsi
pomocnik generalnega sekretarja
OZN, ki je odstopil zaradi »moralne
nagnusnosti« pocetja OZN in ZDA v
Iraku) do prepolnih begunskih taborisc V Libanonu in okupirani Palestini,
znova vzpiamtele vojne v Afganistanu
ter prelivanja krvi v Alziriji, Kasmirju,
Ceceniji in na ozemIju bivse Jugoslavije.
Americani se
ne
zavedajo, kje in kako
so se ze bile prve
bitke te nove vojne;
ne vedo za ogromno
stevilo zrtev, ki so jib
ze utrpeli drugi.
Vendar
zacenjajo
krizarski pobod, ki
naj bi svet ocistil njibovib sovraznikov.
Vsi, ki Americanom
nasprotujejo, nosijo
enako oznako: so
teroristi, ki jib je
treba izslediti in
uniciti. Kdor se noce
pokoriti
novemu
redu, je sokriv. Je
tarca.

pad, ki se v iiilervalili razdivja in spet
nmirja po vsein svein in je zaiileval ze
milijone elove.skili 2rtcv: od »genocida« nad Iraeani (be.sedo je izbrai
niliee drug kot bivsi ameriski drzavni
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Vstajenje novega svetovnega reda
Kot »vojna zvezd« pred njim je bil
izraz »novi svetovni red« za velike sile
preoblozen z negativnimi asociacijami, da bi z njim labko krenile v 21. stoietje. Toda izginjanje terminologije je
le zakrilo skrajnosti tako tovrstne politike kot prihodnosti, ki jo ta prinasa.
Predsednik G E O R G E W . BUSH je potre-

boval samo nekaj dni, da se je, tako
kot pred desetletjem njegov oce na
istem polozaju, spomnil refrena:

»Tega ne bomo trpeli!« Nikoli opusceni koncept »novega svetovnega reda«
je zdaj vstal tako rekoc od mrtvih v se
niogocnejsi obliki, cetudi zdaj pod
krinko »vojne proti mednarodnemu
terorizmu«. Dejstvo, da ameriski predsednik sam javno uporablja terminologijo »krizarske vojne«, kaze, kako
zelo neobcutljivi ostajajo Americani
do arabske in islamske zgodovine.
Kot V vecini resnih vojn se pod vsem
rozljanjem z orozjem in patriotskimi
gesli skrivajo imperialisticni cilji. ZDA
so V tern zgodovinskem trenutku
edina supersila, toda druge, med
njimi najbolj opazno Kitajska, vstajajo, da bi branile lastne interese in vizije prihodnosti. Kar se dee arabskih in
muslimanskih dezel, ostajajo v bistvu
razdeljene in de facto okupirane. To
je posledica rezultata prve svetovne
vojne, ko so tedaj dominantne evropske sile na pariski mirovni konferenci
sklenile »mir, ki bo koncal ves mir«,
kar je pripeljalo do doslej najbolj
krvave ere v cloveski zgodovini.

Kdo bo obstal?
Kot V primeru gigantskih stolpnic
Svetovnega trgovinskega centra, ki sta
se na osuplost vseh zrusili v zgolj
iiekaj trenutkih, so resnicna vprasanja
o prihodnosti nasega sveta, ko se
bodo viharji vojne tokrat polegli, kateri rezimi bodo obstali, kateri bodo
tako oslabeli, da jib bodo razrusili ter
ziiova zgradili, in katere politicne,
vojaske in ekonomske strukture se
bodo pojavile na novo, da bi nadomesllle mrtve, umirajoce in popacene.
/adnji dogodki, ki so zdaj ze za nami,
vendar bodo odmevali v prihodnost,
so zgodovinski produdarec vsemu, kar
st! je po svetu dogajalo v nedavni preleklosti. Produdarec prihodnosti zara(li v.sega, kar se dogaja zdaj, je neizogibeii, ne pa tudi zares predvidljiv.
Ta nova »vojna svetov« se najverjetneje ne bo koncala krnalu. In ne bo stelilna. T'etudi bi z unicujoco silo orozja
(losegli neko novo nestabilno tocko,
ho celotna mnozica strasnih svetovnih
iiapetosti ostala - od nove vesoljske
oboro/.evalne tekme do potencialno
kalaklizrnicnih konfliktov v Palestini in
KaSinirju, sirjenja smrtonosnega orozja za innozicno unicevanje ter nasprodj In iiepravicnosti, ki pripadajo se eni
Izmed ameriskih paradigem, »globali-

zaciji". Pri tej novi vojni svetov, ki eksplodira pred nasimi ocmi, moramo
upostevati, da se je cela nova generacija obubozanih, obupanih in ogorcenih bin Ladnov ze rodila.
»Novi svetovni red« je bil prvotno konstrukt, s katerim naj bi razlozili in uredili svet po hladni vojni glede na raznolike zahodne interese in silno amerisko moc. Kot »vojno zvezd« pred
njim so retoriko »novega svetovnega
reda« opustili, da bi prikrili njegov
dejanski obstoj. Zdaj sta se oba

ponovno rodila z drugim predsednikom Bushem kot vrhovnim poveljnikom, ki Ameriko pelje na pohod, ki
ga pravzaprav ne razume zares, ki
ima z nekdanjim svetom Pearl
Harborja zelo malo skupnega in ki se
zagotovo ne bo koncal s predajo na
kaksni
bojni
ladji
Missouri
v
Tokijskem zalivu. Q
Politicni analitik Mark Bruzonsky
je
specialist za dogajanje na Bliznjem
uzhodu.
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ROBERT PORIENTA

Ob nekoliko drugacnem razpletu okoliscin bi se lahko znasli v eni
izmed stolpnic.
New York, 11. September 2001
Okoli devete ure se vrnem z zajtrka.
Skozi okno hotelske sobe opazim
gost dim. Cez pol ure imam poslovni
sestanek na Wall Streetu. Poklice me
Jacob in raztreseno razlaga, da se je
letalo zaletelo v eno od stolpnic
Svetovnega trgovinskega centra. Ni
jasno, kaj se dogaja. Rok vkljuci televizor in cez nekaj minut v zivo opazujeva, kako se se naslednje letalo zaleti V drugo stolpnico WTC-ja.
Pridrvi Jacob in vsi trije nemo gledamo dogajanje na televiziji. Ne vem,
koliko casa je trajalo, preden smo se
zaceli pogovarjati.
Potem udari novica, da je letalo strmoglavilo na Pentagon. Tarn sem bil lani.
Nepregledni hodniki in neskoncno
stevilo vrat, ki povezujejo stavbo, tako
da lahko v treh minutah pes prehodis
pot med najbolj oddaljenima sobama.
Zgradba je zelo dobro varovana, ima
celo lastno postajo podzemne zeleznice. Notranjost je mesto v malem. Ce
potrebujes avtomobil, ga lahko kupis
kar tarn. Res si tezko predstavljam, da
bi lahko nekdo izvedel teroristicni
napad na Pentagon.
Sirijo se govorice, da so teroristi pretihotapili v letala kemicno ali biolosko
orozje. Na nekem televizijskem kanalu
starejsi gospod razlaga, da je zdravnik
in da je takoj vzel tabletko antibiotika,
za vsak primer. Potem nas prepricuje,
da sicer ne grozi vecja nevarnost in
biolosko-kemicnega napada sploh ne
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bo. Pozneje se je na sreco izkazalo, da
so prebivalci New Yorka precej trpezni, saj take izjave niso povzrocile vecje
panike.
Ob poplavi taksnih in drugacnih informacij si je bilo zelo tezko ustvariti
sliko, kaj se dejansko dogaja. Pozneje
se je izkazalo, da je bilo precej informacij napacnih, ampak takrat tega
nismo mogli vedeti.
Skozi okno hotelske sobe opazujemo,
V katero smer piha veter. Gost dim se
vali proti vzhodu, mi smo na severu.
Kako dalec smo sploh od dogajanja?
Nas hotel je tocno ob Empire State
Building, priblizno tri kilometre od
ostankov WTC-ja. Toda v zraku so se
ugrabljena letala in tudi Empire State
je lahko ena od moznih tare.
Neprijetna dilema. Odlocimo se, da ne
gremo na sestanek. Ostanemo v sobi.
Kmalu zatem dobimo informacijo, da
je V .blizini WTC-ja eksplodirala
bomba, vendar se izkaze, da je bila to
se ena od panicnih in nepreverjenih
novic. Cez cas se sesujeta oba neboticnika WTC-ja. V njem sem bil nazadnje
lani decembra. Pomislim na ljudi, ki
sem jih spoznal, pogledam vizitke:
World Trade Center, 34. nadstropje.
Ob 9:30 smo bill dogovorjeni za sestanek V tistem 34. nadstropju WTC-ja,
vendar je bil zaradi neugodnih razmer na Wall Streetu odpovedan. Ob
nekoliko drugacnem razpletu okoliscin bi se lahko znasli v eni izmed
stolpnic. Zdaj jih ni vec.
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