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V sako leto, tik pred veliko nočjo, napravi španska
policija racijo po barih in podobnih lokalih ter jih
počisti vseh hipijev, ki po zunanjosti spominjajo na
Jezusa Kristusa. Cudili bi se, kakšno množico jih
odkrijejo njemu podobnih.

J. A. Michener: The Drifters,
Random House, New York, 1971

V svojem prispevku skušam nekoliko globlje
dojeti en aspekt adolescentnega vedenja, ki ga
spredpono >->-psevdo-« v psihiatričnih krogih ne
redko hitro odpravimo, oziroma ga uvrstimo v
seznam )o->tipičnih« simptomov tega starostnega
obdobja ali kakega osebnOlStnega odklona, pa
se s tem hkrati čutimo odvezane posvečati jJ še
sploh kako pozornost. Moram pa reči, da so na
slednje misli le razglabljanja, izhajajoča iz vti
sov,ki se v človeku pomjajo, ko bolj od daleč

sledi gibanjem in -vrenju med mladim rodom na
sploh in ko bolj od blizu opazuje iste ali sorodne
pojave pri mladih osebah, ki prihajajo na po
svete. Temeljitejša raziskava pa naj bi te vtise
bodisi ovrgla ali poglobila.

Gre za izražanja religioznih (ali psevdoreligioz
nih ?) interesov in idej, ki pa se ne drže tradi
cionalnih okvirov, temveč segajo dokaj prek njih,
v območja, ki bi jih včasih sploh še komaj lahko
šteli za religiozna. Po drugi plati pa - čeprav

se utegnejo ta gibanja po svoji miselni vsebini
odmikati od tega, kar navadno še imenujemo
religiozno, in pomenijo -bolj nekakšno življenj
sko filozofijo, vendar pogostoma ohranjajo ne
katere vnanje poteze, lastne o.bčestvom vernikov.

Znano je npr., kakQ :so se nekateri krogi mla
dih v ZDA, kasneje tudi v Evropi, polastili J e
zusa Kristusa in okoli njegove OlSebe spletli kult,
ki ga spremljajo za mladostniške kroge značilna

vnesena razgibanost, kičasti blišč in bit. Rock
opera »Jesus Christ Superstar« Webbesa in
Ricea, ki polni gledališke hiše po zahodnih drža
vah (čeprav jo je bil resen kritik ocenil, češ:

»Glasba je banalna, teksti infantilni, inscenacija
vulgarna.«), mogočenajočitneje_ponazarja posku
se združevanja po logičnih pričakovanjih docela
nezdružljivih prvin, kot sta bit na eni in biblični

svet na drugi strani. Skladbe in mjuzikli znanih
skladateljev in pevcev - idolov mladega rodu,
kot so George Harrison, Bob Dylan, Jose Feli
ciano, Jeremy Faith in drugi - igrajo po cerk
vah. N azarenčev pasion je spet - tokrat v raz
ličnih modernih različicah - dobrodošla tema
tika filmov. Gibanje »Jesus People« ali ,,.Jesus
Freaks« se je baje začelo že pred 5 leti in. ni

gotovo, koliko je resnice in koliko legende v tem,
da se je bil tedaj v Los Angelesu hipi in narko
man Breck Stevens obrnil na pridigarja Lylea
Steenisa po pomoč. Pridigar ga je baje v 30 se
kundah spreobrnil in ozdravil narkomanije. Ste
vens je potem sam začel misionirati v podzemlju
in zbirati privržence. Teh «freakov« je danes
baje že na tisoče. Krščevati se dajejo v morju
in v rekah, zbirajo se na svojih festivalih. Ma
mila opuščajo, češ: »Jezus je najboljši trip.-<-(
Cerkveni dostojanstveniki so nad tem pojavom
začudeni, zbegani. Pavel VI. se vprašuje, od kod
ta epidemija. Stari, izkušeni škofje so si v svojih
pogledih na to dogajanje navzkriž; enim to po
četje pomeni obsodbe vredno blasfemijo, drugi
menijo, da je tudi ta pot dobrodošla za poživlja
nje krščanstva. (Der Spiegel, 1972)

Sicer pa, kot se zdi, se mladi nadejajo najti
več religioznega navdiha v vzhodnih modrostih.
J. Herbert (1972) pravi v uvodu k svoji knjigi,
ki daje pregled indijskih duhovnih smeri, takole:

»Neštete skupine mladih dobivajo dandanes
navdih za svoje življenje v svetih be'3edilih, ki
so bila doslej predmet štUdija odmaknjenih uče

njakov. Sama besedica »-Yoga« na platnicah
danes zadostuje, da gre knjiga ali revija - najsi
bo napisana v francoščini, angleščini, nemščini,

italijanščini ali holandščini - gladko v pro
met ... in kakršenkoli že indijski svami, ne glede
na svoje značajske lastnosti ali vrednost svojega
pouka, zlahka dobi hvaležne - in dobro plaču

joče - ,poslušalce'. Med temi svamiji so namreč

tudi taki, ki si upajo mlade za denar vpeljati
v te nauke, kar pa učitelje teh modrosti v Indiji
docela in dokončnodiskvalifioira.«

»-Transcendentalna meditacija«, nova vera, ki
jo propagira Maharishi Mahesh Yogi in ki ima
svoje poganjke že tudi v naši državi, je bržkone
te vrste. Ta »guru« je ·mnenja, da .so disciplina,
koncentracija in dolgotrajni napor, ki jih terjajo
klasične metode j'oge, izguba časa in odveč; zado
stuje, pravi, le ponavljanje po nekaj minut
dnevno ustrezne besede - gesla (»mantre«), npr.
znane magične besedice »-Om« ali druge, kakršna
se pač majstru zdi ustrezna učenčevi naravi. Po
pUlarno ime te meditativne metode »-Nirvana
Instant« dobro nakazuje prehude obljube mojstra
in velika pričakovanjamladih od tega kratkega
tečaja. Clani znanih skupin Beatles in Rolling
Stones, ki &0 .stopili v uk pri Mahariskiju, z učin

kom baje niso bili zadovoljni. Pomembnejše je
verjetno to, da avtoritete joge in vzhodne modro
sti sploh zavračajo temeljno postavko tega »gu-
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