
 

Satira je žanr, ki je od nekdaj višal stopnjo tolerance do svobode, ostrine in neposrednosti 

govora oziroma posredovanih sporočil, ki se nemalokrat nanašajo na tako imenovane 

nedotakljive osebnosti ali na tematike, ki v določeni družbi še niso dosegle socialnega in 

političnega ravnotežja.  Bolj je družba demokratična in odprta, več svobode govora, pa tudi 

smisla za ironično distanco  premore.   

Oster jezik satire se sicer vedno znajde v paradoksalni situaciji, ki naj v soglasju z etiko ne bi 

prestopila civilizacijskih meja dostojnosti, a je obenem utemeljena ravno v preizkušanju le-

teh . In zato je vselej na preizkušnji. Vendar tudi satira ne more služiti kot izgovor za vsako 

ponesrečeno, nestrpno ali celo hujskaško sporočilo. In tudi ni žanr, ki  bi vedno, v vsakem 

primeru posredoval kakovostno izpeljane vsebine. Včasih lahko avtor formo satire preočitno 

le zlorabi za morda precej tendenciozne in pristranske verbalne podvige.  

Ivo Godnič  je res po poklicu dramski igralec in znan humorist, ki je med drugim v javnosti 

zelo prepoznaven kot imitator Josipa Broza Tita. Vendar v tem primeru  ni nastopil kot lik, 

temveč kot javna osebnost v oddaji Dobro jutro Slovenija, ki ima poleg razvedrilnega tudi  

informativni značaj. Seveda se lahko intervjuvanec vseeno tudi učinkovito ponorčuje. Do 

tega pa nimajo pravice le osebe, ki so prepoznani humoristi in satiriki, kot je kasneje izjavil 

Ivo Godnič, ampak vsi državljani znotraj demokratične družbe. Vprašanje je predvsem v tem, 

ali oseba resnično stoji za določeno izjavo in ali resnično namen izjave ni hotel biti žaljiv do 

kogarkoli. Kar je praktično nemogoče dokazati, saj se presoja o tem veže na percepcijo 

avtorja določene izjave. Ker pa je bila izjava javna, torej naslovljena tudi gledalcem, ne gre 

več zgolj za to, kaj je mislil G. Godnič, ampak tudi , kako so izjavo doživeli gledalke in gledalci. 

Ivo Godnič je v primeru sporne izjave v nadaljevanju res posebej izpostavil, da se temu reče 

sarkazem, ironija. Takšno posebno opozorilo je bilo tudi potrebno, česar se je Ivo Godnič 

očitno zavedal. Kontekst, v kakršnem je bila izjava izrečena, namreč ni ravno primerek 

posrečenega in prepričljivega satiričnega momenta, zato ga je lahko za silo rešil le avtorjev 

podnapis, za kaj naj bi šlo. 

Pred spornim stavkom je Ivo Godnič povsem resno razložil, da v vlogi Tita že od leta 1991 

hodi med ljudi, ki to spoštujejo, cenijo in so otroci partizanov oziroma antifašistov in 

pozitivne energije. Že takšna izjava je precej skregana z vlogo  igralca, ki uprizarja določen lik 

predvsem s poslanstvom satire in ne z namenom, da ocenjuje osebno ozadje občinstva, kar 

veže še na pozitivne ali negativne energije. Zelo verjetno njegovo imitacijo pozna in lahko s 

pozitivno energijo sprejema tudi marsikdo, ki morda ni ravno otrok partizanov, pa tudi 

antifašist je lahko po prepričanju kdo, ki ni bil ravno partizan. Lik ali satira skozi lik, ki ga 

uprizarja igralec, naj ne bi bila namenjena le določeni skupini ljudi,  če je seveda  satira 

kvalitetna . Ne pomeni na primer, da je izvajanje satire skozi lik papeža namenjen le 

katoliškim vernikom, skozi lik Hitlerja le podpornikom nacizma itd. Na žalost je Ivo Godnič 

takšne smernice pogleda v nadaljevanju še podkrepil z omembo ene izmed anket, ki naj bi 



dokazovala, da je več kot 92% ljudi mnenja, da se je prej živelo bolje kot kasneje. Na podlagi 

omenjene ankete Godnič sklene: "Se pravi, imam več kot 90, 92 odstotkov prijateljev, kar 

zadeva Tita. In zaveznikov." V trenutnih okoliščinah, ko je nezadovoljstvo ljudi vsekakor zelo 

visoko, ni nenavaden tudi nadpovprečno visok odstotek ljudi, ki menijo, da se je prej živelo 

bolje. Verjetno dandanes tako menijo tudi prenekateri mladi, ki se "prej" še rodili niso. 

Takšna anketa pa seveda sama po sebi ne priča o konkretnem mnenju izprašanih v zvezi s 

Titom z vseh vidikov, vendar je Godnič vseeno izrabil priložnost in izpostavil, da naj bi imel na 

tej podlagi torej toliko prijateljev. Do tega trenutka ni bilo nobenega dvoma, da v Godničevi 

retoriki ni nič satiričnega, ampak zgolj razlaga njegovega načina dojemanja zavezniškega ali 

ne zavezniškega ideološkega vzdušja, kar je zaokrožil s stavkom: "Teh osem bomo pa ... saj 

zdaj so sv. Barbaro izpraznili ... je spet prostor, a veste, ... temu se reče sarkazem, ironija." 

Glede na to, da je Ivo Godnič sporno izjavo posredoval v kontekstu, ki je dejansko pričal, da 

se zelo veseli domnevno visokega števila prijateljev v primerjavi z domnevno zanemarljivo 

manjšino 8% nasprotnikov, zaključek tovrstne retorike z izjavo: "Teh osem bomo pa ... saj 

zdaj so sv. Barbaro izpraznili ... je spet prostor, a veste, ... temu se reče sarkazem, ironija", 

precej jasno nakazuje negativno nastrojenost do skupin ljudi, ki niso mnenja, da Tito ni bil 

odgovoren za povojne poboje ali da so povojni poboji kakor koli z moralnega vidika 

opravičljivi. Posebno opozorilo, da se temu reče sarkazem, ironija, izpade ravno v tem 

primeru precej izmuzljivo embaliranje izjave v znosnejša oblačila. 

K spornemu epilogu intervjuja je vsekakor prispevala tudi voditeljica oddaje Ana Tavčar, ki ni 

bila ustrezno pripravljena z dodatnim vprašanjem ali pripombo, ampak je Godničeve izjave 

pospremila le s hihitanjem. Vsak profesionalni voditelj oddaje bi se moral zavedati meje 

sprejemljivega govora, kaj šele takšnega, ki lahko tako predvidljivo sproži močne negativne 

odzive v javnosti, in bi moral ustrezno vsebinsko odreagirati. Kajti ni šlo za Godničev igralski 

nastop ampak za intervju z njim.   

V vsakem primeru ima Ivo Godnič pravico, da za svojim mnenjem in posledičnimi izjavami 

stoji in sam presodi, ali meni, da bi se moral komu opravičiti ali ne. Satira je bila preprosto 

premalo zaznavna in znotraj celotnega konteksta izpovedanega premalo prepričljiva, da bi 

lahko služila kot izgovor. Kogar je izjava prizadela, ima prav tako pravico glasno izraziti svoje 

stališče. Skoraj nemogoče pa bi bilo zagovarjati mnenje, da Ivo Godnič ni prestopil meje 

spodbujanja sovraštva, nestrpnosti in zmanjševanja pomena hudih kaznivih dejanj zoper 

človečnost.  
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